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ِة فـي �سطور ِة والعربيَّ را�ساِت الإِ�سالميَّ ُة الدِّ ُكلِّيَّ
ت�ريخ الن�س�أة:

1- برن�مج البك�لوريو�س:
كلية الدرا�صات الإ�صالمية والعربية موؤ�ص�صة جامعية من موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الدولة وهي واحدة من منارات العلم يف دبي 

ومركز رافد لتنمية الرثوة الب�صرية يف دولة الإمارات.
قام ِبتاأ�صي�صها ال�صيد جمعة املاجد وتعهدها بالإ�صراف والرعاية مع فئة خمل�صة من اأبناء هذا البلد اآمنت بف�صل العلم و�صرف التعليم.

رعت حكومة دبي هذه اخلطوة املباركة وج�ّصدها قرار جمل�س الأمناء ال�صادر يف عام 1407هـ املوافق العام اجلامعي 1987/1986م.  -
�صدر قرار رئي�س جامعة الأزهر رقم 1995م ل�صنة 1991 بتاريخ 1991/7/9 مبعادلة ال�صهادة التي متنحها الكلية ب�صهادة اجلامعة الأزهرية.  -
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمّو  معايل  اأ�صدر  1993/9/18م  املوافق  1414/4/2هـ  وبتاريخ    -

العلمي يف دولة الإمارات القرار رقم )53( ل�صنة 1993م بالرتخي�س للكلية بالعمل يف جمال التعليم العايل.
اأ�صدر القرار رقم )77( ل�صنة 1994م يف �صاأن معادلة درجة البكالوريو�س يف الدرا�صات الإ�صالمية والعربية ال�صادرة عن الكلية  ثم    -

بالدرجة اجلامعية الأوىل يف الدرا�صات الإ�صالمية.
ثم �صدر القرار رقم )55( ل�صنة 1997م يف �صاأن معادلة درجة البكالوريو�س يف اللغة العربية التي متنحها كلية الدرا�صات الإ�صالمية   -

والعربية بدبي بالدرجة اجلامعية الأوىل يف هذا التخ�ص�س.
تخ�ص�س  الذكور،  الطالب  اأمام  العليا  الدرا�صات  يف  الت�صجيل  اأبواب  تفتح   ،2017/5/24 بتاريخ  الأمناء،  جمل�س  من  بقرار   -

ال�صريعة، والّلغة العربية بدءا من 2018/2017.
مرحلة  يف  طالبة  و)918(  طالًبا   )169( 2019/2018م  املوافق  1440/1439هـ  والثالثني  الثالث  اجلامعي  العام  يف  الكلية  �صّمت   -

البكالوريو�س و )93( طالبة و )59( طالًبا مبجموع )152( يف برناجمي املاج�صتري والدكتوراه. 
احتفلت بتخريج الرعيل الأول من طالبها يف 23 �صعبان 1412هـ املوافق 1992/12/26م حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ مكتوم   -

بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رحمه اهلل.
واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طالبها والأوىل من طالباتها يف 1413/10/29هـ املوافق 1993/4/21م.  -

و�صتحتفل هذا العام 2019/2018م بتخريج الدفعة التا�صعة والع�صرين من الطالب والدفعة الثامنة والع�صرين من الطالبات يف تخ�ّص�س   -
الدرا�صات الإ�صالمية، والدفعة اخلام�صة ع�صرة من الطالب والدفعة الواحدة والع�صرين من الطالبات يف تخ�ص�س اللغة العربية واآدابها.

2- الدرا�س�ت العلي� ب�لكلية خطوة رائدة:
اأن�صئ ق�صم الدرا�صات العليا بالكلية يف العام اجلامعي 1996/95م ليحقق غر�صًا �صاميًا وهدفًا نبياًل، وهو اإعداد جمموعة من طلبة   -
هذه الدولة للتعّمق يف الدر�س والبحث والقيام باملهام املرجوة يف اجلامعات ودوائر البحث العلمي و�صائر املرافق، ولتجّنب م�صكالت 

اغرتاب الطلبة عن الأهل والوطن وبخا�ّصة الطالبات.
يخّول الربنامج للملتحقني به احل�صول على درجة املاج�صتري يف ال�صريعة الإ�صالمية واللغة العربية واآدابها والت�صجيل فيما بعد يف   -

برنامج الدكتوراه يف الفقه الذي �صرع فيه بدًءا من العام 2005/2004م.
افتتحت الكلية بدءًا من العام 2008/2007 برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها يف �صعبتي الأدب والنقد واللغة والنحو.  -

وقد �صدر قرار معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم )56( ل�صنة 1997م مبعادلة درجة الدبلوم العايل يف الفقه الإ�صالمي التي   -
متنحها بدرجة الدبلوم العايل يف هذا التخ�ّص�س.

كما �صدر القرار رقم )57( ل�صنة 1997م مبعادلة درجة املاج�صتري يف ال�صريعة الإ�صالمية )الفقه( و)اأ�صول الفقه( التي متنحها الكلية   -
بدرجة املاج�صتري يف هذين التخ�ّص�صني.

ويف 2017/2/24، يعلن مركز حممد بن را�صد العاملي ل�صت�صارات الوقف والهبة، عن منح عالمة دبي للوقف لكلية الدرا�صات   -
الإ�صالمية والعربية بدبي.
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تخرجت )226( طالبة من برنامج الدرا�صات العليا يف الكلية منهن )97( طالبة من ماج�صتري ال�صريعة الإ�صالمية تخ�ص�س )الفقه،    -
اأ�صول الفقه( و)77( طالبة من ماج�صتري اللغة العربية واآدابها �صعبتي )اللغة والنحو، والأدب والنقد( و )52( طالبة يف الدكتوراه 

)22( يف ق�صم ال�صريعة و )30( طالبة يف الدكتوراه ق�صم اللغة العربية وذلك منذ انطالق الربنامج.

3- الروؤية - الر�س�لة - الأهداف:
اأ- الروؤية: تعمل الكلية على »اأن تكون موؤ�ص�صة تعليمية رائدة ذات كفاءة علمية وبحثية ت�صهم يف تاأكيد الهوية الثقافية للمجتمع 

الإماراتي، بالرتكيز على تعميق الوعي بالعلوم الإ�صالمية واللغة العربية، واملعارف املحققة ملتطلبات الع�صر«.
ب- الر�صالة: »تعمل الكلية على تنمية م�صتوى الطلبة يف الدرا�صات الإ�صالمية واللغة العربية واآدابها، وتنمية املهارات ال�صخ�صية 
والقيادية وتوفري بيئة البحث العلمي لتطوير املناهج العلمية وحتقيق التميز الأكاديـمي لبناء جمتمع معريف ذي جودة عالية خدمة 

للمجتمع«.
ج- من اأهداف الكلية: تهدف الكلية اإىل حتقيق اأهداف متعددة منها:

1- الأهداف العلمية: وت�صمل ترقية امل�صتوى املعريف للطالب يف جمال تخ�ص�صه، يف العلوم ال�صالمية واللغة العربية واآدابها عن طريق 
تنمية روح البحث العلمي يف املعارف التي تتطلبها احلياة الع�صرية واحل�صارية لالأمة.

2- الأهداف العملية ومهاراتها: مبا يف ذلك ترقية املهارات الإ�صا�صية التقليدية واملتجددة قراءة وكتابة وبحثا.
تنمي  التي  والوطنية  الأخالقية  القيم  لتحقيق  ب�صلوكه  يرقى  اأن  على  يعمل  الذي  الطالب  نكّون  باأن  وذلك  ال�صلوكية:  الأهداف   -3
عنده حب الوطن واحلق واخلري واجلمال وعمران الأر�س، وحتقق عنده تقدير املقومات الأ�صا�صية ملفهوم الوطن والدولة وتقدير اآفاق 

امل�صتقبل من اأجل الأجيال ال�صاعدة.

4- جمل�س الأمن�ء: يقوم جمل�س الأمناء بالإ�صراف على ال�صوؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق اأهدافها، وي�صم املجل�س اإ�صافة 
اإىل رئي�صه )موؤ�ص�س الكلية( عددًا من ال�صخ�صيات املتميزة التي جتمع بني العلم واملعرفة والراأي واخلربة، ممن ميثلون الفعاليات العلمية 

والجتماعية والقت�صادية والإدارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

5- اأق�س�م الكلية: ت�صم الكلية ق�صمني ي�صّكالن وحدة متكاملة، ومتّثل مقّرراتهما، املت�صافرة جميعًا منهاج الكلية، ول يتخّرج 
الطالب اإل بعد جناحه فيها، وهما:

2 - ق�صم اللغة العربية واآدابها 1 - ق�صم الدرا�صات الإ�صالمية  
- وجتدر الإ�صارة اإىل اأّن يف الكلية فرعني: فرعًا للطالب وفرعًا للطالبات.

- يف الكلية برنامج للدرا�صات العليا ي�صم ماج�صتري ال�صريعة الإ�صالمية تخ�ص�س الفقه والأ�صول، وماج�صتري اللغة العربية �صعبتي 
الأدب  �صعبتي  العربية  اللغة  ودكتوراه  والأ�صول،  الفقه  تخ�ص�س  الإ�صالمية  ال�صريعة  ودكتوراه  والنحو،  واللغة  والنقد،  الأدب 

والنقد، واللغة والنحو.

6- نظ�م الدرا�سة:
العامة  الثانوية  اأو  ال�صرعية  الثانوية  ال�صهادة  حلاملي  �صنوات  اأربع  )البكالوريو�س(  الإجازة  درجة  على  للح�صول  الدرا�صة  مدة    -

بفرعيها: العلمي والأدبي اأو ما يعادلهما.
تقوم الدرا�صة يف الكلية على اأ�صا�س النظام الف�صلي وقد ُطبق منذ العام اجلامعي 2002/2001.   -

يلتزم الطالب باحل�صور ومتابعة الدرو�س والبحوث املقّررة.   -

7- اأن�سطة علمية وجمتمعية:
ت�صدر الكلية هذه املجلة، وهي علمية حمكمة، مرتني كّل عام وت�صّمى با�صمها، وتن�صر بحوثًا ودرا�صات جاّدة لالأ�صاتذة والباحثني    -

من داخل الكلية وخارجها. وت�صرف الكلية على م�صروع الكتاب اجلامعي الذي �صدر منه حلد الآن )22( موؤلفا.
تقيم الكلية ندوة علمية دولية يف احلديث ال�صريف كل �صنتني، و�صتنظم الندوة التا�صعة يف مار�س 2019.   -
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ق�صيمة ا�صرتاك
اأرجو قبول ا�سرتاكي/ا�سرتاكنا يف جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية ملّدة )..........
.....................( �سنة، ابتداء من:..........................................
- ال�صـــم الكامـــل:................................................................

- العنوان:.........................................................................

- الهاتف:.........................................................................

- الربيد الإلكرتوين:..................................................................

ال�صرتاك:.................................................................. قيمـة   -

ر�صوم ال�صرتاك

م�صدر ال�صرتاك
قيمة ال�صرتاكنوع ال�صرتاك

الطلبةالأفراداملوؤ�ص�صاتالكميةالفرتة

داخل دولة الإمارات العربية املتحدة
50 درهم اإماراتي80 درهم اإماراتي100 درهم اإماراتي2�صنة واحدة

100 درهم اإماراتي150 درهم اإماراتي200 درهم اإماراتي4�صنتان

خارج دولة الإمارات العربية املتحدة
30 دولر اأمريكي40 دولر اأمريكي50 دولر اأمريكي2�صنة واحدة

60 دولر اأمريكي80 دولر اأمريكي100 دولر اأمريكي4�صنتان

طريقة الدفع:
- داخل دولة الإمارات العربية املتحدة: نقًدا )مكتب املجّلة(، اأو حوالة م�سرفية.

- خارج دولة الإمارات العربية املتحدة: حتويل م�سريف.
- البيانات: جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية، دبي. 

بنك دبي الإ�صالمي - دبي
AE030240001520816487801 :رقم الآيبان

يُر�سل و�سل الإيداع على العنوان العادي: )رئي�س حترير جملة كلية الدرا�سـات الإ�سالمية والعربية، 
�س.ب. 34414 دبي - دولة الإمارات العربية املتحدة. هاتف: 0097143706557(

 research@islamic-college.ae - iascm@iascm.ae :اأو العنوان الإلكرتوين
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قواعد الن�سر
اأوًل:

تن�سر جملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية البحوث العلمية باللغتني العربية، والإجنليزية، 
على اأن تكون بحوثاً اأ�سيلة مبتكرة تت�سف باملو�سوعية وال�سمول والعمق، ول تتعار�س مع القيم 
الإ�سالمية، وذلك بعد عر�سها على حمكمني من خارج هيئة التحرير بح�سب الأ�سول العلمية 

املتبعة.

ثانيًا:
تخ�سع جميع البحوث املقدمة للن�سر يف املجلة لل�سروط الآتية:

األ يكون البحث قد ن�سر من قبل اأو قدم للن�سر اإىل جهة اأخرى، واأل يكون م�ستاًل من بحث   .1
خطياً  تعهداً  يقدم  اأن  الباحث  علمية، وعلى  الباحث درجة  بها  نال  اأكادميية  ر�سالة  اأو من 

بذلك عند اإر�ساله اإىل املجلة.
ل يجوز للباحث اأن ين�سر بحثه بعد قبوله يف املجلة يف مكان اآخر اإل باإذن خطي من رئي�س   .2

التحرير.
يراعى يف البحوث املت�سمنة ن�سو�ساً �سرعية �سبط تلك الن�سو�س، وذلك بتوثيق الآيات   .3

القراآنية وكتابتها بالر�سم القراآين، وتخريج الأحاديث النبوية ال�سريفة.
عدد  يقل  األ  على  الأ�سطر،  بني  مزدوجة  مب�سافات  احلا�سوب  بو�ساطة  املخطوط  يطبع   .4
�سفحاتها عن )15( �سفحة بواقع )5000( خم�سة اآلف كلمة، ول يزيد عن )30( �سفحة 
بواقع )10000( ع�سرة اآلف كلمة وحجم احلرف )16(، وتر�سل منه ن�سخة ورقية، ون�سخة 
اإلكرتونية وفق برنامج “Word 2010” وتكتب اأ�سماء الباحثني باللغتني العربية والإجنليزية، 

كما تذكر عناوينهم ووظائفهم احلالية ورتبهم العلمية.
كلماته عن  تزيد  األ  على  الإجنليزية،  باللغة  واآخر  العربية  باللغة  ملخ�س  البحث  مع  يرفق   .5

)200( كلمة.
التوايل  على  التو�سيحية وغريها  وال�سور  املخطوطة  والنماذج  والأ�سكال  اجلداول  ترقم   .6
بح�سب ورودها يف خمطوط البحث، وتزود بعنوانات ي�سار اإىل كل منها بالت�سل�سل نف�سه 

يف منت املخطوط، وتقدم باأوراق منف�سلة.
يتبع املنهجية العلمية يف توثيق البحوث على النحو الآتي:  .7
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اإىل  قو�سني  بني  تو�سع  اآليًّا  مت�سل�سلة  باأرقام  البحث  منت  واملراجع يف  امل�سادر  اإىل  ي�سار   
الأعلى )هكذا:)1( )2(( وتبني بالتف�سيل يف اأ�سفل ال�سفحة وفق ت�سل�سلها يف املنت.

ي�سار اإىل ال�سروح وامللحوظات يف منت البحث بنجمة )هكذا:( اأو اأكرث. 	
تثبث امل�سادر واملراجع يف قائمة اآخر البحث مرتبة ترتيباً هجائياً بح�سب ا�سم املوؤلف يليه  	

الكتاب واملعلومات الأخرى.
اأو  وجد(  )اإن  املحقق  ا�سم  الكتاب،  عنوان  املوؤلف:  الآتي  النحو  على  الإحالت  توثق  	
املرتجم، دار الن�سر، بلد دار الن�سر، رقم الطبعة ي�سار اإليها بـ )ط( اإن وجدت، التاريخ اإن 

وجد واإل ي�سار اإليه بـ )د.ت(.
البحوث يف الدوريات: )ا�سم املوؤلف، عنوان البحث، ا�سم املجلة، جهة الإ�سدار، بلد  	
الإ�سدار، رقم العدد، التاريخ، مكان البحث يف املجلة ممثاًل بال�سفحات )من...اإىل...(.

البحث،  الأوىل يف  للمرة  الإحالت، متى وردت  امل�سادر يف  بيانات  الباحث كل  يذكر  	
فاإذا تكررت بعد ذلك يكتفي با�سم املوؤلف وعنوان امل�سدر. واإن تكرر مبا�سرة يف ال�سفحة 

نف�سها )املرجع نف�سه(، فاإن تكرر مبا�سرة يف ال�سفحة الالحقة )املرجع ال�سابق(.
املر�سلة  التقارير  وفق  بحثه  على  املحكمون  يطلبها  التي  التعديالت  باإجراء  الباحث  يلتزم    .8

اإليه، وموافاة املجلة بن�سخة معدلة من البحث، وتقرير عن التعديالت التي قام بها.

ثالثًا:
ما ين�سر يف املجلة من اآراء يعرب عن فكر اأ�سحابها، ول ميثل راأي املجلة بال�سرورة.  .1

البحوث املر�سلة اإىل املجلة ل تعاد اإىل اأ�سحابها �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.  .2
يخ�سع ترتيب البحوث املقبولة للن�سر يف املجلة لعتبارات فنية.  .3

 )5( على  زيادًة  بحثه،  فيه  ن�سر  الذي  العدد  من  بن�سختني  بحثه  ن�سر  بعد  الباحث  يزود   .4
م�ستالت منه.

تر�سل البحوث وجميع املرا�سالت املتعلقة باملجلة اإىل:  .5

رئي�س حترير ملة كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية
�س.ب.34414 دبــي - دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف:0097143706557
فاك�س 0097143964388
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االفتتاحية
�أ.د. �أحمد عثمان رحماين

 رئي�س	التحرير
احلمد	هلل	الذي	اأثنى	على	نف�شه	مبا	ي�شتحقه	يف	حمكم	تنزيله،	واأ�شهد	اأن	ال	اإله	اإال	اهلل	واأ�شهد	اأن	حممدا	

عبده	ور�شوله،	اأما	بعد؛
اإىل	جانب	مو�شوعاته	اجلديدة	 يحتوي	 والعربية،	 االإ�شالمية	 الدرا�شات	 كلية	 العدد	من	جملة	 فاإن	هذا	
خربا	يعرب	عن	املكانة	التي	حتظى	بها	هذه	املجلة	يف	جمال	القراءة	االأكادميية؛	فنحن	اإذ	نقدم	العدد	ال�شاد�س	
واخلم�شني	من	املجلة	للقراء	االأكارم،	نكون	اأ�شد	�شرورا	باأن	نرفع	اإليهم	نباأ	ت�شنيف	املجّلة	يف	املرتبة	الرابعة	
العربي/ واال�شت�شهاد	 التاأثري	 )معامل	 معايري	 على	 متميزة	حل�شولها	 اأزيد	من	350	جملة	حمكمة	 بني	 من	

اأر�شيف	Arcif(،	التي	ت�شعى	الأن	تكون	متوافقة	مع	املعايري	العاملية	للت�شنيف	العلمي	يف	هذا	املجال.
وال�شك	اأن	هذا	التميز	مل	يكن	ليتحقق	دون	جهود	الباحثني	امللتزمني	باالأ�ش�س	املنهجية	يف	البحث	العلمي	
الذي	يرمي	اإىل	حتقيق	اأ�شباب	التقدم	العلمي	الباعثة	على	الرقي	احل�شاري؛	اإذ	بف�شل	تلك	االأبحاث	املن�شورة	
التي	فاقت	اليوم	خم�شمائة	بحث	يف	�شتى	جماالت	الدرا�شات	العلمية	املختلفة	التي	كان	بع�شها	ين�شر	باللغة	

االإجنليزية	لتو�شيع	رقعة	القراءة،	تو�شعت	املقروئية،	التي	اأدت	اإىل	متيز	املجلة.
اأقول	ذلك	الأن	كل	تلك	اجلهود	من	�شاأنها	اأن	ُت�شهم	بقوة	يف	حتقيق	االأهداف	النبيلة	التي	ي�شعى	العاملون	
يف	احلقل	االأكادميي	-	وعلى	راأ�شهم	امل�شرف	العام	على	املجلة	وهيئة	التحرير-	اإىل	حتقيقه	دوما،	ملا	فيه	من	

خري	للب�شرية	جمعاء.
مل�شار	 العر�س،	خدمًة	 التجديد	يف	 تتوّخى	 واخلم�شون(	مبو�شوعات	 )ال�شاد�س	 العدد	 ياأتي	هذا	 اليوم	 و	

التطوير	الذي	تتبناه	املجلة.	و�شنقراأ	فيه	ذلك	اجلديد	من	خالل	املحاور	االآتية:

حمور الدرا�سات الفقهية: ي�سمل درا�ستني:
الباحث	 تناول	 تطبيقية«(؛	 نظرية	 درا�شة	 النيابة،	 امتناع	 العبادات	 يف	 »االأ�شل	 الفقهية	 )القاعدة	 	-1
وم�شتثنياتها	 وم�شائلها	 اعتبارها	 واأدلة	 معناها	 حيث	 من	 بالعبادات،	 عالقتها	 يف	 الفقهية	 القاعدة	
وتطبيقاتها،	مقرتحا	تعديال	لها،	ا�شتنادا	اإىل	اأن	االأ�شل	يف	العبادات	البدنية	املح�شة	امتناع	النيابة	فيها.
)النقود	الرقمية	من	وجهة	نظر	الفقه	االإ�شالمي	»البتكوين	اأمنوَذًجا«(؛	يعر�س	الباحث	مو�شوًعا	جديًدا	 	-2
ومزاياها	 وخ�شائ�شها	 ماهيتها	 وبيان	 بها	 التعريف	 بهدف	 املعامالت،	 فقه	 �شوء	 يف	 العملة	 م�شائل	 يف	
تنقيبا،	 اأو	 اإعطاء	 اأو	 اأخذا	 احلالية،	 ب�شورتها	 التعامل	 جواز	 عدم	 مفادها	 نتيجة	 اإىل	 وي�شل	 وعيوبها.	
واأحكام	 تتفق	 اإلكرتونية	 بدائل	 اإيجاد	 اإىل	 ال�شعي	 بها	و�شرورة	 للتعامل	 الت�شدي	 اإىل	�شرورة	 بل	وذهب	

ال�شريعة	االإ�شالمية.

حمور الدرا�سات الأدبية والنقدية: ي�سمل ثالث درا�سات لأقالم جديدة:
اخل�شائ�س	 من	 جانبا	 الباحثة	 فيه	 تعالج	 َدين(؛	 )للحب	 م�شبح	 بن	 خلفان	 نونية	 يف	 التكرار	 )بنية	 	-1
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اأ�شلوبية	التكرار	واأمناطها	ومالحمها،	ووظائفها،	 اجلمالية	والفنية	يف	ن�س	�شعري	اإماراتي؛	متجليا	يف	
وتك�شف	باقتدار	عن	طاقاتها	االإيقاعية	ودالالتها	واأبعادها	وفاعليتها.

)االغرتاب	الذاتي	يف	ال�شعر	االإماراتي	)ال�شاعر	اأحمد	اأمني	املدين	اأمنوذًجا(؛	تتجه	الدرا�شة	اإىل	حتليل	 	-2
ظاهرة	ميزت	االإنتاج	ال�شعري	الأحد	ال�شعراء	االإماراتيني،	والك�شف	عن	اأنواع	االغرتاب،	وما	تت�شمنه	من	

اإ�شارات	تعرب	عن	اأ�شلوبية	يف	�شياغة	مالمح	ال�شعرية	االإماراتية	وخ�شائ�شها.
قراءة	جتريبية	يف	حمايثة	 ال�شعري(	 زكريا	 )مفدي	 والتكرار	يف	خطاب	 واال�شتطراد	 ال�شرد	 )اأ�شاليب	 	-3
الباث	وتفاعلية	املتلّقي(؛	يروم	هذا	البحث	تقدمي	قراءة	ا�شتك�شافية	جتريبية	ت�شتند	اإىل	االأ�شلوبية	واأدوات	
نظرية	التلقي،	اعتماًدا	على	ن�س	�شعري	عربي،	ي�شمح	بتجريب	هذه	االأدوات	النقدية	احلديثة	واختبار	

فاعليتها	يف	ا�شتكناه	الن�شو�س.

حمور الدرا�سات اللغوية والبالغية: يحتوي اأي�سا على ثالث درا�سات؛
يعيد	 اأن	 البحث	 هذا	 يحاول	 اللغوية(؛	 االأف�شلية	 �شوء	 يف	 الثالثية	 االأفعال	 اأبنية	 يف	 ال�شريف	 )الواجب	 	-1
النظر	يف	اآلية	من	اآليات	علم	ال�شرف	تعنى	برتتيب	اللغويني	ملعايري	االأف�شلية	التي	ا�شتند	اإليها	اللغويون	

يف	تو�شيف	اأقي�شة	اأبنية	االأفعال	الثالثية	املجردة	لتقرير	الواجب	ال�شريف	فيها.	
)بالغة	االعتدال	عند	اجلاحظ(؛	تقدم	هذه	الدرا�شة	ت�شورا	يتاأ�ش�س	على	فتح	بالغة	النرث	على	روؤى	فنية	 	-2
وتداولية	ت�شتح�شر	وظائف	الن�س	ومقا�شده	على	اختالف	اأغرا�شها.	وحتاول	هذه	الدرا�شة	احلديث	عن	
املاألوف	اجلمايل	يف	النقد	البالغي	القدمي،	لتقف	على	خ�شو�شية	بالغية	فريدة	لدى	اجلاحظ؛	ي�شفها	

البحث	بــ)بالغة	االعتدال(.
)�شروط	ف�شاحة	اللفظة	املفردة	بني	ابن	�شنان	اخلفاجي	و�شابقية	)موازنة	بيانّية(؛	لقد	تو�شل	البحث	 	-3
باملنهج	الو�شفي	لري�شد	�شروط	ف�شاحة	اللفظة	املفردة	عند	علماء	البيان	املتقدمني،	وحتليلها،	ونقدها،	
ومقارنتها.	ويرى	الباحث	اأن	ال�شروط	التي	كانت	مو�شع	تنازع	واختالف	عند	القدماء	قد	ا�شتوت	ب�شورة	

كاملة	عند	ابن	�شنان	اخلفاجي.

حمور الدرا�سات الرتبوية والثقافية: ي�سمل درا�ستني؛
البحث	 ي�شتثمر	 االإ�شالمية(؛	 الروؤية	 وفق	 واالقت�شادية	 االجتماعية	 التنمية	 يف	 والتعليم	 الرتبية	 )دور	 	-1
لتكوين	منوذج	 والتعليم	 الرتبية	 دور	 بيان	 الت�شريع	يف	 امل�شتقاة	من	م�شادر	 االإ�شالمية	 الروؤية	 معطيات	

االإن�شان	املقتدر	علمًيا،	الفاعل	تنمويًّا،	املتفّوق	يف	املهارات.
البحث	 يقّدم	 واملجتمع(؛	 الفرد	 واأثره	على	 املنّورة	 باملدينة	 امل�شتودع	اخلريي	 النعمة	يف	 )م�شروع	حفظ	 	-2
اأمنوذًجا	حيًّا	يف	)حفظ	النعمة(	ا�شتغالاًل	للفائ�س	من	الغذاء	وتلبية	للمحتاجني،	بدعم	من	اأمانة	املدينة	
املنورة.	وقد	حاول	الباحث	اأن	يثبت	للقارئ	اأن	امل�شروع	ناجح،	َما	ي�شتوجب	تعميم	الفكرة	لتحقيق	اخلري	

يف	املعمورة.
وبعد	هذا	العر�س،	ندعو	القارئ	الكرمي	اإىل	االطالع	على	حمتوى	االأبحاث،	ونتطلع	اإىل	مكاتبتنا	باآرائكم	
التوفيق	 دوما	 اهلل	 �شائلني	 العلمية،	 مل�شريتها	 ودعًما	 للمجّلة،	 اإثراًء	 ودرا�شاتكم،	 واأبحاثكم	 ومقرتحاتكم،	

وال�شداد.
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العلم	والتعليم	كانا	فكرة	جوهرية	يف	كل	م�شاريع	وخطابات	ال�شيخ	زايد	رحمه	اهلل،	�شاأُنه	�شاأُن	الرجال	
واجلهود	 والقرارات	 النظرية	 الت�شورات	 بني	 باجلمع	 دولة،	 رئي�س	 ب�شفته	 عنده،	 متيزت	 لكنها	 امل�شلحني	
العملية؛	اإذ	�شرعان	ما	اأنتجت	تلك	اجلهود	ثمارها	املتجلية	يف	اآفاق	�شماء	االإمارات	اجلميلة،	فاأ�شحت	قادرة	
بعد	مدة	وجيزة	على	اأن	تزود	موؤ�ش�شاتها	بكوادر	وطنية	ميكنها	اأن	تعود	على	الوطن	وعلى	االإن�شانية	بكل	خري،	
التطور	 اأ�شباب	 على	 للداللة	 قويا	 موؤ�شرا	 االإمارات	 تاريخ	 والتعليم	يف	م�شرية	 العلم	 بدور	 االإميان	 كان	 لذلك	
بني	 مكانتها	 على	 للداللة	 ومعلما	 احليوية،	 لدرجة	 ومقيا�شا	 املميزة،	 لالآفاق	 تومئ	 التي	 املوؤ�شرات	 وعنوان	
ال�شعوب	يف	العامل،	حتى	اأ�شبحت	االإمارات	ت�شجل	اأرقاما	قيا�شية	يف	عدة	جماالت،	مبا	يف	ذلك	جواز	ال�شفر	

االإماراتي	الذي	�شار	على	راأ�س	قائمة	اجلوازات	العاملية.
اأبرز	�شفات	�شخ�شية	ال�شيخ	 وال�شبب	يف	ذلك	يعود	اإىل	�شخ�شية	القدوة،	ويرى	بع�س	الباحثني	اأن	من	
زايد	اأنه	كان	رجال	عمليا	حتى	ليعد	كل	�شيء	بالن�شبة	اإليه	خا�شعا	لالإجابة	عن	هذا	ال�شوؤال	الب�شيط:	)هل	
هذا	االأمر	ممكن	اأم	ال؟()1(	بل	اإنه	كان	يتطلع	اإىل	امل�شتقبل	اأكرث	من	املا�شي،	فال	يكاد	ينتهي	من	مهمة	حتى	
ي�شاأل	ثم	ماذا	بعد؟	ومن	ح�شن	ال�شدف	وجماري	املقادير	العجيبة	اأن	هذه	ال�شفة	تعد	عامال	م�شرتكا	بينه	
وبني	نائبه	ال�شيخ	را�شد	رحمه	اهلل	الذي	كان	رئي�س	جمل�س	الوزراء	وحاكم	دبي	؛	اإذ	كان	كذلك	رجال	عمليا	ال	

يقف	عند	�شاأن	م�شى	اإال	من	اأجل	انطالقة	اأقوى)2(.
لذلك	كان	يقّيم	دائما	اإجنازات	املا�شي	ليتمكن	من	ح�شن	اإدارة	احلا�شر،	مبا	يدخله	على	اآلية	االإدارة	من	

اأدوات	وو�شائل	وبرامج	حت�شن	االأو�شاع	وتدفع	بها	نحو	امل�شتقبل	امل�شرق.
اإميان ال�سيخ زايد بقيمة العلم يف احلياة:

واحلق	اأن	الدرا�شات	التي	تعر�شت	حلياة	ال�شيخ	زايد	ت�شهد	اأنه	كان	موؤمنا	باأن	التطور	ال�شحيح	يقت�شي	
املا�شي	 التي	كانت	مهمة	 ال�شرورات	 لتجاوز	 ويرى(،	 يب�شر	 الذي	 الأن	)املتعلم	هو	 ال�شحيح؛	 العلم	 اعتماد	
اإىل	مرحلة	التنمية	ال�شاملة	مبا	يف	ذلك	حت�شني	التعليم	نوعا	وكيفا	ب�شورة	خا�شة	ليتجاوز	ما	كان	عليه	يف	

ال�شبعينيات)3(.
لذلك	كانت	�شيا�شة	االإمارات	منذ	البداية،	وحتى	تاريخه،	ت�شجع	بقوة	على	املبادرات	الفردية،	واملجتمعية	
يف	الوقت	نف�شه،	كما	تتجلى	يف	تعدد	املوؤ�ش�شات	العلمية	والتعليمية	اخلا�شة	والوطنية؛	ما	�شجع	على	االكت�شافات	
العلمية،	واملنتجات	االأدبية،	والبحوث	العلمية	واملنهجية.	وقد	عرب	ال�شيخ	زايد	رحمه	اهلل	عن	ذلك	بقوله.	»اأنتم	

غرمي	ويل�شون:	زايد	رجل	بنى	اأمة،	�س	433. 	-1
املرجع	نف�شه،	�س	434. 	-2
املرجع	نف�شه،	�س	338. 	-3

كلمة امل�سرف: التعليم  والبحث العلمي يف عهد زايد
بقلم: الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن
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..الرثوة	احلقيقية	لهذا	الوطن،	واأنتم	درعها	الواقي	و�شياجها	احل�شني	الذي	يحميها«)1(.	
وجهه	 حديث	 اهلل	يف	 رحمه	 زايد	 ال�شيخ	 اإذ	جند	 مبكر؛	 وقت	 يف	 كان	 بالعلم	 القيادة	 اهتمام	 اأن	 ويبدو	
لطلبة	مدار�س	را�س	اخليمة	اأثناء	زيارته	�شنة	1973م	يك�شف	عن	طموحاته	الكربى	وتطلعاته	العلمية	للمجتمع	
االإماراتي:	)احلقيقة	اأنني	اأكون	�شعيدا	دائما	كلما	التقيت	باالأبناء	الذين	هم	عماد	امل�شتقبل	يف	هذا	الوطن	

وعندما	اأراهم	ينهلون	العلم	الذي	هو	االأ�شا�س	االآن	لكل	تقدم	ونه�شة	االأمم(.

اإدراك ال�سيخ زايد عليه الرحمة لدور التعليم العايل يف التنمية الب�سرية:
اإدراك	ال�شيخ	زايد	رحمه	اهلل	عميقا	بدور	نظام	التعليم	العايل	يف	االإمارات	ليمد	�شوق	العمل	 لقد	كان	
باملزيد	من	املوؤهلني	وذوي	املهارات،	لذا	كان	يوؤكد	اأهمية	رفع	م�شتوى	املوارد	الب�شرية	العاملة	يف	البالد)2(،	
وال�شك	اأن	تاأ�شي�س	مركز	الوثائق	والبحوث	�شنة	1968م	بتوجيهات	من	املغفور	له	ال�شيخ	زايد	بق�شر	احل�شن،	
ال�شواهد	على	 واحدا	من	 ليكون	 والتوثيق،	 العلم	 الأهمية	 املبكر	 االلتفات	 الداللة	على	 القطعية	يف	 االأدلة	 من	
عمق	التاريخ	االإماراتي	معربا	عن	عالقة	احلا�شر	باملا�شي	يف	الوقت	نف�شه)3(،	كما	كان	موؤ�شرا	قويا	يف	تنبيه	

الباحثني	الأهمية	الرتاث	يف	رفع	الهمم.	
لذلك	كان	ي�شدد	ب�شدد	توجيهات	قدمها	للطلبة	على	اأهمية	العلم	من	حيث	هو	ال�شمان	احلقيقي	ال�شتمرار	
النمو	واال�شتعداد	مل�شرية	التطور	يف	امل�شتقبل	فقال:	»لقد	كانت	الرثوات	دائما	هدفا	للمطامع؛	ومن	هنا	فاإنني	
اأن�شادكم	اأن	تت�شلحوا	بالعلم	ملواجهة	امل�شتقبل«)4(	ويوؤكد	للطالب	دور	الدولة	يف	تي�شري	�شبل	العلم	فيدعوهم	يف	
اإحدى	حواراته	اإىل	اأن	ي�شهروا	لتح�شيل	العلم،	واأن	القيادة	الر�شيدة	يف	هذه	الدولة	ال	ترتدد	يف	تزويدهم	مبا	

تتطلبه	م�شرية	طالب	العلم	من	االإمكانيات.	
ولعل	من	اأحد	اأبرز	املوؤ�شرات	الطموحة	ذات	الداللة	العميقة	على	اإدراكه	الأهمية	التعليم	العايل	يف	التنمية	
الب�شرية	ت�شييد	املوؤ�ش�شات	اجلامعية	ال�شتكمال	وترية	التطور	يف	التعليم،	اإذ	كان	ين�شئ	يف	كل	عقد	جامعة	اأو	
كلية،	فربزت	يف	عهده	جامعة	االإمارات	�شنة	1976م،	ثم	كليات	التقنية	العليا	1988م	ثم	جامعة	زايد	يف	�شنة	
1998م)5(.	وكانت	قد	متت	املوافقة	�شنة	1986م	على	اإن�شاء	كلية	الدرا�شات	االإ�شالمية	والعربية،	التي	اأن�شاأها	

رجل	اخلري	جمعة	املاجد،	بربامج	معتمدة	من	وزارة	الرتبية	والتعليم.	

اإميان ال�سيخ زايد رحمه اهلل باملنهج التجريبي:
اآلية	 التجريبي	يف	تطوير	 يوؤمن	بقيمة	املنهج	 ال�شيخ	زايد	عليه	الرحمة	كان	 اأن	 بالذكر	هنا	 من	اجلدير	
التفكري	العلمي	والعملي	لدى	االإن�شان،	بل	يرى	اأن	»التجربة	التي	يعي�شها	االإن�شان	البد	اأن	متر	فيها	باخلطاأ	

جاء	ذلك	يف	بيان	يت�شمن	ثمانية	مبادئ	منها	مبداأ	بعنوان:	)اأر�س	املواهب(. 	-1
غرمي	ويل�شون:	زايد	رجل	بنى	اأمة،	�س	339. 	-2

ال�شيخ	زايد	ذكريات	واجنازات	1918-2004	�س99. 	-3
زايد	فكر	وعمل،	�س	78. 	-4

.ar.wikipedia.org/wiki 	-5
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وال�شواب،	واملجتهد	املخل�س	هو	الذي	يتخطى	اخلطاأ	ويتعلم	منه	ويدرك	ال�شواب«)1(.
ويتجلى	اإميانه	باأهمية	املنهج	التجريبي	يف	اعتماد	االأ�شلوب	العلمي	يف	الزراعة،	متحديا	العراقيل	النف�شية	
نحيل	 اأن	 ا�شتطعنا	 را�شخة	 وبعزمية	 اهلل	 بعون	 لكن	 لها،	 م�شتقبل	 ال	 عندنا	 الزراعة	 اأن	 ن�شمع	 »كنا	 بقوله:	

ال�شحراء	اأر�شا	خ�شراء«)2(.
وال�شك	اأن	اإميانه	ب�شرورة	تكوين	االإن�شان	من	اأجل	التنمية	ال�شاملة	جعله	ُيعنى	برتقية	جامعة	االإمارات	

لت�شم	اأحدث	املختربات	اللغوية	للتحكم	يف	اللغات	فا�شتقدم	خرباء	من	اليابان	لرتكيبها)3(.
ولعل	االإميان	الرا�شخ	باأهمية	العلم	يف	التطوير	ال�شامل	هو	الذي	حمل	جامعة	عني	�شم�س	امل�شرية	باأن	
متنح	»الدكتوراه	الفخرية	لل�شيخ	زايد	يف	جمال	الزراعة	�شنة	1997م،	نظرا	ملا	يقوم	به	من	دعم	دائم	لالأ�شلوب	

التجريبي	يف	جمال	الزراعة)4(«.	

اإدراكه لأثر العلم يف العقول:
وملا	كانت	املعارف	متفاوتة	القيمة،	والتقنيات	العلمية	متنوعة،	فاإن	ال�شيخ	زايد	يدرك	اأثر	املعارف	العلمية	
ما	 اإىل	 دائما	 لينظر	 واالنتقاء،	 االختيار	 با�شتمرار	عامل	 االعتبار	 بعني	 في�شع	 واالأخالق،	 والقيم	 العقول	 يف	
وفد	 مع	 حوار	 يف	 يقول	 لذا	 الربامج؛	 لها	 وي�شع	 القواعد	 لها	 يوؤ�ش�س	 التي	 للم�شرية	 منا�شبة	 واأكرث	 األيق	 هو	
ت�شيكو�شلوفاكيا:	»اإننا	نحر�س	اأن	يتم	هذا	التطور	مبعدالت	كبرية،	ونحن	يف	هذا	التطور	ناأخذ	من	العامل	ما	

يفيدنا	و	ما	يتفق	مع	واقعنا	وينا�شبنا«)5(.
وقد	كتب	�شاحب	كتاب	زعماء	�شنعوا	التاريخ	حتت	عنوان	�شمو	ال�شيخ	زايد	والنه�شة	العلمية	يقول:	»التعليم	
�شار	حقا	للجميع	واأن	ال�شيا�شة	التعليمية	تقت�شي	اأن	يكون	التعليم	حقا	لكل	مواطن،	واأن	الدولة	م�شوؤولة	عن	

تعليم	اأبنائها،	ومن	هذا	املنطلق	خطت	وزارة	الرتبية	والتعليم	يف	دولة	االإمارات	�شيا�شتها	التعليمية«)6(.	
لقد	اأدرك	ال�شيخ	زايد	رحمه	اهلل	قيمة	القدوة	والنموذج	ال�شالح	يف	تطوير	املجتمعات	و�شناعة	احل�شارات؛	
اإذ	ي�شرح	مبنا�شبة	»املولد	النبوي	ال�شريف	اأن	االإ�شالم	والر�شول	الكرمي	كانا	اأ�شا�س	دولة	كربى	رفعت	االأمم	

العربية	واالأمة	اال�شالمية	اإىل	الذروة،	وجاء	وقت	�شادت	فيه	العامل«)7(.
ولعل	اإميانه	بدور	ت�شابه	العادات	والتقاليد	كاآلية	منهجية	يف	تدعيم	اأوا�شر	التقارب	بني	املجتمعات،	هو	
الذي	جعله	يقرر	حقيقة	علمية	تتمثل	يف	اأهمية	و�شع	االإقليم	يف	�شياق	التطور	احل�شاري،	ومن	ثم	ي�شتنتج	اأن	

زايد	فكر	وعمل،	�س79. 	-1
غرمي	ويل�شون:	زايد	رجل	بنى	اأمة،	�س	344. 	-2
زعماء	�شنعوا	التاريخ،	زايد	اخلري،	�س	316. 	-3

املرجع	نف�شه،	�س	412. 	-4
زايد	فكر	وعمل	�س88. 	-5

زعماء	�شنعوا	التاريخ،	زايد	اخلري،	�س	313. 	-6
زايد	فكر	وعمل،	�س91. 	-7
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واحدة	وم�شريهم	 الزمان،	م�شاحلهم	 والعادات	متقاربون	منذ	قدمي	 الطباع	 مت�شابهون	يف	 »عرب	اخلليج	
واحد	ومن	ال�شروري	اأن	ت�شم	حكامهم	لقاءات	وتعقد	بينهم	موؤمترات	من	اأجل	ت�شهيل	العمل	املتبادل	وتو�شيع	

نطاق	امل�شاركة«)1(	.

العلم وعوامل التطوير احلقيقي لقدرات الإن�سان:
لطاملا	كان	هدف	املغفور	له	ال�شيخ	زايد	رحمه	اهلل	هو	تكوين	االن�شان	قبل	كل	�شيء	الإميانه	العميق	باأن	
االإن�شان	هو	الرثوة	احلقيقية	الدائمة،	واأن	االإن�شان	املكون	ب�شورة	كاملة	هو	االإن�شان	اجلدير	باحلياة	املعا�شرة	

في�شرح:	»نحن	فخورون	اليوم	باأننا	قادرون	على	�شنع	الرجال	من	اأبناء	الوطن«)2(.	
وت�شليحه	 االإن�شان	 راأ�س	مال	املجتمع،	لذلك	يعد	تكوين	 االإن�شان	هو	 اأن	 ال�شيخ	زايد	يرى	 اأن	 معنى	ذلك	
بتنمية	 وذلك	 به،	 االهتمام	 يتعني	 وعندئذ	 املتح�شرة،	 الدول	 م�شاف	 اإىل	 لالنتقال	 حتمية	 �شرورة	 بالعلم	
قدراته	املعرفية	والعلمية	والرتبوية،	ولذا	فاإن	»الدولة	تعطي	االولوية	يف	االهتمام	لبناء	االن�شان	باعتباره	اأغلى	
امكانيات	هذا	البلد«)3(،	ولعل	من	اأبرز	جوانب	العناية	بتكوين	االإن�شان	تلك	البعثات	العلمية	للتكوين	العايل	
خارج	الدولة	ال�شيما	يف	الواليات	املتحدة	واململكة	املتحدة،	واأ�شرتاليا	وكندا.)4(	وقد	و�شل	عدد	املبتعثني	بني	

�شنة	2000-2013م	اإىل	7500طالبا)5(.
ويف	حتليل	عميق	الداللة،	نرى	ال�شيخ	زايد	يوؤكد	التالزم	بني	عدة	عنا�شر	لتكوين	االإن�شان	ال�شالح	الذي	
ميلك	قدرات	التطور	والنمو،	ومنها	العلم	واملال	واالإميان	والدين؛	اإذ	كما	يقول	»لن	تكون	هناك	ثروة	ب�شرية	
حقيقة	وموؤهلة	وقادرة	على	بناء	الوطن،	اإن	مل	نتم�شك	مببادئ	ديننا	احلنيف	و�شريعتنا	ال�شمحاء؛	الأن	القراآن	

الكرمي	هو	اأ�شا�س	االإميان	وجوهر	احلياة	والتقدم	عرب	االأجيال«)6(.
وقد	كان	رحمه	اهلل	يدرك	قيمة	العالقة	بني	الرقي	واالزدهار	واالإميان،	اإذ	يوؤكد	اأن	بني	العلم	واالإميان	
واالزدهار	 للتقدم	 للو�شول	 الطريق	 هما	 واالميان	 »فالعلم	 االزدهار:	 يتحقق	 الثنائية	 بهذه	 اإذ	 قوية؛	 عالقة	

واإدراك	ماآربنا	ال�شامية	وحتقيق	نه�شتنا	ال�شاملة«)7(.
كذلك	مل	ي�شغله	ذلك	عن	العالقة	بني	العلم	واالقت�شاد،	ففي	كلمة	افتتاحه	-رحمه	اهلل-	جلامعة	العني،	
الثنائية	 املال،	بل	ويف	�شمان	تدفقه،	فهذه	 التخطيط	ويف	احلفاظ	على	 العلم	يف	 لدور	 االلتفات	 اأهمية	 اأكد	
اآن	لنا	ان	ن�شتعيد	عزتنا	وجمدنا،	ولن	يكون	ذلك	باملال	وحده،	ومامل	 متالزمة،	لتحقيق	ال�شعادة	قال	»لقد	
يقرتن	املال	بعلم	يخطط	له	وعقول	م�شتنرية	تر�شده	فان	م�شري	املال	اإىل	االإقالل	وال�شياع،	اإن	اأكرب	ا�شتثمار	

زايد	فكر	وعمل،	�س	288. 	-1
املرجع	نف�شه،	�س88. 	-2
املرجع	نف�شه،	�س	572. 	-3

.ar.wikipedia.org/wiki 	-4
.www.alittihad.ae/article/113665/2013/i 	-5

زايد	فكر	وعمل،	�س	572. 	-6
املرجع	نف�شه،	�س	572. 	-7
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للمال	هو	اال�شتثمار	يف	خلق	االأجيال	من	املتعلمني	واملثقفني«)1(.	
ثم	اإن	اإدراك	هذا	القائد	لقيمة	العلم	يف	احلياة	جعله	يتطلع	اإىل	الوحدة	االإن�شانية	يف	جمال	البحث	العلمي	
النزيه	الذي	يعمل	على	ن�شر	اأ�شباب	التطور	والتقدم	ويحقق	االزدهار	وال�شعادة	لالإن�شانية	كلها،	لذا	كان	يفرح	
كثريا	باأ�شلوب	امل�شاركات	يف	اجلهود	العلمية	الرامية	لتحقيق	متطلبات	احلياة	العلمية،	كغزو	الف�شاء،	ال�شيما	
حني	تكون	اجلهود	مب�شاركة	بع�س	علماء	ال�شعوب	العربية،	فريى	ان	»رحالت	الف�شاء	يفخر	بها	كل	اإن�شان	على	
وجه	االأر�س	الأنها	جت�شد	االإميان	باهلل	وقدرته،	ونحن	ن�شعر	كعرب	بان	لنا	دورا	عظيما	يف	هذا	امل�شروع	وهذه	
االأبحاث،	ونحن	فخورون	بالتقدم	الهائل	يف	علوم	الف�شاء	بف�شل	القواعد	التي	اأر�شاها	العلماء	العرب	منذ	مئات	
ال�شنني،	وناأمل	اأن	يعم	ال�شالم	ويدرك	الب�شر	مدى	االأخطاء	التي	تهددهم	ب�شبب	التناحر«)2(،	وبالفعل	فقد	
كانت	فرحة	االإمارات	�شعبا	وقيادة	عظيمة،	وهم	ي�شاهدون	البث	املبا�شر	الإطالق	القمر	ال�شناعي	االإماراتي	

)خليفة	�شات(	الذي	انطلق	على	منت	�شاروخ	)H-IIA(	من	مركز	تانيغا�شيما	الف�شائي	يف	اليابان)3(.	

اأثر خطة ال�سيخ زايد التعليمية يف ا�ستمرار م�سرية التطور:
بو�شوح	 نلم�س	 زايد،	 ال�شيخ	 باالإمارات	يف	عهد	 العلمي	 والبحث	 التعليم	 تاريخ	تطور	 نبحث	يف	 اإذ	 ونحن	
التجديد	امل�شتمر	يف	بناء	املوؤ�ش�شات	التي	ت�شهم	يف	االبتكارات	يف	ع�شر	االإمارات	الذهبي	الذي	ت�شهد	بتميزه	
قد	 تلميذ)4(،	 	4000 بعدد	 1962م	 �شنة	 يف	 انطلقت	 التي	 التعليمية	 املوؤ�ش�شات	 كانت	 فقد	 العامل،	 دول	 كل	
ت�شاعفت،	مع	مرور	العقود،	وها	هو	اليوم	عدد	املعلمني	يبلغ22524.	مدر�شا)5(،	بينما	بلغ	عدد	طلبة	التعليم	
العايل	ل�شنة	2018-2019م	الذين	ح�شلوا	على	القبول	12854طالبا،	وبلغ	عدد	الطلبة	املبتعثني	يف	برنامج	
التكوين	يف	اخلارج307	طالبا	وطالبة)6(،	وهذا	يرتجم	ن�شبة	التطور	الذي	يعك�س	تنامي	االإرادة	القيادية	يف	

جمال	التعليم	والتكوين	امل�شتمر	الأبناء	الوطن.	
كما	يرتجم	اجلهود	احلثيثة	ترمي	اإىل	تغيريات	جذرية	يف	اأطر	وم�شارات	التعليم	ل�شمان	و�شول	الروؤية	

العلمية	وفل�شفة	الرتبية	اجلديدة	اإىل	املجتمع	املدر�شي	مبختلف	مكوناته)7(.	

اإن	املوؤ�ش�شات	العلمية	والتعليمية	التي	فتحت	جماالتها	يف	اأوائل	ال�شبعينيات	بدولة	االإمارات	كانت	تعد	على	
االأ�شابع،	لكن	عزمية	الرجال	و�شدق	نواياهم	كانت	قد	بداأت	خطواتها	بجد	اأ�شهم	يف	اإن�شاء	موؤ�ش�شات،	تراعي	
مبداأ	االبتكار	يف	الطرائق	والربامج،	وهي	من	اأبرز	�شمات	املجتمعات	التي	تتطلع	دوما	اإىل	حياة	اأف�شل،	يتجلى	

زعماء	�شنعوا	التاريخ،	�س	315. 	-1
زايد	فكر	وعمل،	�س	229. 	-2

2018م. اأكتوبر	 	29 	www.elbayan.ae	االإلكرتوين	البيان 	-3
.ar.wikipedia.org/wiki 	-4

www.elbayan.ae	البيان	بتاريخ	24	�شبتمرب	2018م. 	-5
www.elbayan.ae	البيان	بتاريخ	28	/1/	2019م. 	-6

ا�شتعدادات	وزارة	الرتبية	والتعليم	للعام	الدرا�شي	2017ـ2018م	موقع	الوزارة. 	-7
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البحـوث

يف	مقولة	�شاحب	ال�شمو	ال�شيخ	حممد	بن	را�شد	نائب	رئي�س	الدولة	ورئي�س	الوزراء	حاكم	دبي،	حفظه	اهلل،	حتت	
عنوان:	)اأر�س	للمواهب(	يبني	فيه	اأن	دبي	)ون�شتنتج	منه	انطباقه	على	االإمارات(:	»قامت	على	املوهوبني،	
وبقاوؤها	متفوقة	مرهون	ببقائها	قبلة	للمتفوقني،	وا�شتمرار	تناف�شيتها	مرهون	با�شتمرار	ا�شتقطابها	العقول	
بناء	 من	 والبد	 للمواهب،	 لتجديد	جاذبيتنا	 م�شتمر	 ب�شكل	 واإجراءاتنا	 �شيا�شتنا	 والبد	من	حتديد	 واالأفكار،	

احلياة	االأف�شل	يف	دبي	الأ�شحاب	العقول	واالأفكار	االأف�شل«)1(.
وبعد	تطور	مثمر	اأن�شاأت	الوزارة	�شنة	2008م	الهيئة	الوطنية	للبحث	العلمي)2(،	التي	اأعلنت	يف	�شنة	2013م	
عن	96	مقرتحا	مت�شمنا	لربامج	املنح	التناف�شية	ل�شمان	اجلودة	واجلدارة	العلمية	للباحثني،	وقد	خ�ش�س	
بع�شها	للتكوين	خارج	الوطن	لي�شمل	هيئة	التدري�س،	والطلبة	املتقدمني	للدرا�شات	العليا	مبرحلتي	املاج�شتري	
والدكتوراه،	وبع�شها	خ�ش�س	للجوائز	ت�شجيعا	لالإبداع	واالبتكار،	وبع�شها	وجه	للتعاون	البحثي	بني	اجلامعات	

وقطاع	ال�شناعات	بالدولة)3(.
اإىل	 ثابتة،	حتى	و�شل	 الثمانينيات	قد	تدرج	بخطى	 الذي	بداأ	يف	عهد	زايد	يف	 التعليم	 اأن	 وهكذا،	جند	
لت�شمل	 والدكتوراه	 املاج�شتري	 يف	 علمية	 ر�شائل	 اإنتاج	 ثماره	 من	 كان	 الذي	 املخت�س	 العلمي	 البحث	 مرحلة	

اخت�شا�شات	خمتلفة	وجماالت	معرفية	متعددة.

جاء	ذلك	يف	بيان	يت�شمن	ثمانية	مبادئ	منها	مبداأ	بعنوان:	)اأر�س	املواهب(. 	-1
.ar.wikipedia.org/wiki 	-2

.WWW.MOE.GOV.AE 	-3
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ملخ�س البحث

تناول البحث قاعدة فقهية تتعّلق بالعبادات، وهي قاعدة: الأ�سل يف العبادات 
امتناع الّنيابة، وقد ذكر البحث معنى مفردات القاعدة ومعناها الإجمايل واأهّميتها 
واأدّلة اعتبارها وامل�سائل الفقهية املندرجة حتتها، ثم م�ستثنيات هذه القاعدة واأدّلة 
امل�ستثنيات وتطبيقاتها، وقد خل�س البحث اإىل جمموعة من النتائج وتو�سية بتعديل 
ها: الأ�سل يف العبادات البدنية املح�سة  ن�ّس القاعدة لتقليل م�ستثنياتها فيكون ن�سّ

امتناع النيابة.

Abstract

The Jurisprudential Rule
(The Basic of Worships is Acts of Abstention)

Dr. Jamal Shaker Abdullah

The research discussed the meaning of the rule and its importance، its 
guide and the branches underneath it، then the exclusion of al-Qaeda and the 
evidence of the excluded and its applications. The research concluded with a 
set of results and a recommendation to amend the text of the rule to reduce its 
exclusions. Original in purely physical acts of abstention.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

مقدمة

باهلل من �سرور  اإّن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه، ونعوذ 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سّل له ومن ي�سلل فال هادي له،  اأنف�سنا ومن �سيئات 
واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له واأ�سهد اأّن حممًدا عبده ور�سوله، اأّما بعد:
فاإّن الغاية التي خلق اهلل عز وجل الإن�سان من اأجلها هي عبادته، قال تعاىل: 
چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ )1(، وهي مهّمة الإن�سان الأوىل يف الوجود، 

چ  ڄ   ڄ   تعاىل:  قال  اآدم،  بني  تعاىل على  اهلل  اأخذه  الذي  القدمي  العهد  وهي 
ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چچ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڈچ)2(.

اأركان الإ�سالم، من �سالة  واإّن اأعظم العبادات التي كّلف بها الإن�سان هي 
و�سيام وزكاة وحّج، وكذا ما يلحق بهذه العبادات من �سعائر تعّبدّية، كالعتكاف 

وقراءة القراآن والدعاء والذكر ونحو ذلك.
ومن املعلوم اأّن الأ�سل يف هذه العبادات اأن يقوم بها املكّلف نف�سه حتى ترباأ 
اأراد  اأو  اأداء عبادة من العبادات،  اأن ينيب غريه مكانه يف  اأراد  اإذا  ذمته، ولكن 
�سخ�ٌس اأن ينوب يف اأداء عبادة من العبادات عن �سخ�س اآخر حًيا اأو ميًتا، هل 

ي�سّح ذلك ويُقبل اأم منع ال�سرع منه؟
تناوَل هذا البحث هذه امل�ساألة من خالل درا�سة القاعدة الفقهّية التي ذكرها 
اأهل العلم يف ذلك، وهي قاعدة الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة، وذلك ببيان 
معاين مفرداتها ومعناها الإجمايّل وذكر الأدلة التي دّلت على اعتبارها والفروع 

املندرجة حتتها وما يُ�ستثنى منها.
�سورة الذاريات، الآية: )56(.  -1
�سورة ي�س، الآية: )60، 61(.  -2



د. جمال �شاكر عبد الله

29

م�صكلة البحث:
تكمن م�سكلة الدرا�سة يف الأ�سئلة الآتية:

ما هي معاين مفردات قاعدة: الأ�سل يف العبادات امتناع الّنيابة؟   -1
ما املعنى الإجمايل لقاعدة: الأ�سل يف العبادات امتناع الّنيابة؟  -2

ما مكانة هذه القاعدة واأهّميتها يف الفقه الإ�سالمي؟  -3
ما الأدّلة التي تدّل على هذه القاعدة؟  -4

وما  الّنيابة  امتناع  العبادات  يف  الأ�سل  قاعدة:  حتت  املندرجة  الفروع  ما   -5
م�ستثنياتها؟
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الواردة يف م�سكلة الدرا�سة، وذلك 
من خالل بيان ومعرفة ما ياأتي:

معاين مفردات قاعدة: الأ�سل يف العبادات امتناع الّنيابة.   -1
املعنى الإجمايل لقاعدة: الأ�سل يف العبادات امتناع الّنيابة.  -2

مكانة هذه القاعدة واأهّميتها يف الفقه الإ�سالمي.  -3
الأدّلة التي تدّل على هذه القاعدة.  -4

الفروع املندرجة حتت قاعدة: الأ�سل يف العبادات امتناع الّنيابة وما يُ�ستثنى   -5
من هذه القاعدة.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

الدرا�صات ال�صابقة:
يف  النيابة  م�ساألة  املعتربة  املذاهب  اأ�سحاب  من  املتقدمون  الفقهاء  تناول 
الكتب  بع�س  واأُّلفت  العبادات،  كتب  يف  عليها  وا  ون�سّ وحكمها،  العبادات 

والر�سائل اجلامعّية يف املو�سوع، ومن ذلك:
بحث بعنوان: النيابة يف الأعمال، خالد حممد عبد الرحمن ال�سادق، بحث   -1

من�سور على الإنرتنت.
اأثر املوت يف العبادات، د. اأمين ال�سامرائي، ر�سالة ماج�ستري.  -2

النيابة يف العبادات، حممد عقلة اإبراهيم، وهو كتاب �سغري خمت�سر، ذكر   -3
فيه املوؤلف بع�س امل�سائل املتعلقة بالنيابة يف العبادات دون التعّر�س للخالف 

والأدّلة.
ق�ساء العبادات والنيابة فيها، د. حممد نوح الق�ساة، وقد تعّر�س يف جزئه   -4
الثاين ملو�سوع النيابة يف العبادات دون التو�ّسع يف مباحثه، ودون التعّر�س 

لقاعدة ت�سبطه اأو جتمعه.
ال�ستئجار على فعل القربات ال�سرعية، د. علي اأبو يحيى، ر�سالة ماج�ستري يف   -5
اجلامعة الأردنية، وقد ذكر الباحث جانًبا مما يتعلق بالنيابة يف العبادات وهي 
التي تكون بعو�س مايل، ومل يتعّر�س مل�سائل النيابة يف العبادات البدنية املح�سة 
الباب. هذا  م�سائل  ت�سبط  قاعدة  اإىل  ي�سر  والبدن، ومل  املال  من  واملركبة 
وهذه الدرا�سات تناولت مو�سوع النيابة يف العبادات من اجلانب التطبيقي، 
وبع�سها اقت�سر على بع�س امل�سائل منها، ومو�سوع بحثي يتناول م�ساألة النيابة يف 
العبادات كقاعدة فقهّية بتناول معناها واأدّلتها وفروعها وم�ستثنياتها، وهو ما ي�سعى 

هذا البحث لتحقيقه، ومل اأجد من اأفرد هذه القاعدة بدرا�سة م�ستقّلة.
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منهج البحث:
يقوم البحث على املنهج العلمي القائم على:

املنهج ال�ستقرائي: وهو املنهج الرئي�س يف هذا البحث؛ لأّن ا�ستخال�س م�ساألة    -1
النيابة يف العبادات ومعناها واأدلتها وفروعها وم�ستثنياتها يقت�سي ا�ستقراء ما 

جاءت به الن�سو�س ال�سرعّية، وما اأورده الفقهاء يف هذا الباب.
املنهج ال�ستنباطي: وقد اعتمدت عليه يف حتليل وتعليل ما مّت ا�ستقراوؤه.   -2

خطة البحث:
مطالب،  و�ستة  مقدمة  يف  يكون  اأن  اجلانب  هذا  يف  البحث  اقت�سى  وقد 

وخامتة، على النحو الآتي:
املطلب الأول: معاين مفردات القاعدة.

املطلب الثاين: معنى القاعدة الإجمايل.
املطلب الثالث: مكانة القاعدة واأهّميتها.

املطلب الرابع: اأدّلة القاعدة.
املطلب اخلام�س: الفروع املندرجة حتت القاعدة.

املطلب ال�صاد�س: م�ستثنيات القاعدة.
اخلامتة: وفيها اأهم النتائج.

وقد حر�ست يف هذا البحث على اتباع املنهجية املتبعة يف البحوث العلمية 
ومنها:

عزو الآيات اإىل �سورها.  -1
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

بالعزو  اكتفيت  ال�سحيحني  يف  منها  كان  فما  مظانها،  اإىل  الأحاديث  عزو   -2
اإليهما، وما كان يف غريهما اجتهدت يف ت�سطري حكم العلماء عليه.

مع  مذهب،  كل  يف  املعتمدة  الفقهاء  كتب  من  ملظانها  الفقهية  الآراء  عزو   -3
العزو اأحياناً اإىل كتب الفقه املقارن كاملجموع للنووي، واملغني لبن قدامة.
ترجمة موجزة لالأعالم الوارد ذكرهم يف البحث، با�ستثناء ال�سحابة والأئمة   -4

الأربعة.
واهلل ِمْن وراء الق�سد، واأ�ساأل اهلل تعاىل اأن يجعل هذا العمل خال�ساً لوجهه 

الكرمي، اإنه �سميع عليم.
املطلب الأول

معاين مفردات القاعدة
تناول هذا املطلب معاين مفردات قاعدة الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة 

من خالل الفروع الآتية:
الفرع الأول: معنى العبادة لغة:

اأطاع وخ�سع وذّل،  فهو عابد، مبعنى  يعبد عبادة  العبادة م�سدر فعل عبد 
يف  جاء  فقد  الطاعة،  مبعنى  تاأتي  كونها  اأما  الذليل،  اخلا�سع  املطيع  هو  والعابد 
وتاأتي  الطاعة«)3(،  والعبادة:  والعبودة  والعبودية  »والعبدّية  املحيط:  القامو�س 
كذلك مبعنى اخل�سوع والذّل والنقياد للغري ولو كان لغري اهلل، قال �سبحانه وتعاىل 
مطيعون  اأي  ڎچ)4(  ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چ  فرعون:  عن  حكاية 

ط2،  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  املحيط،  القامو�س  يعقوب،  بن  حممد  الدين  جميد  الفريوزاآبادي،   -3
1407هـ: )378(.

�سورة املوؤمنون، الآية: )47(.  -4
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ل�سان  يف  قال  ولذا  له)5(،  عابًدا  للملك:  دان  من  كّل  ت�سمي  والعرب  متذللون، 
وهو  والتذّلل،  اخل�سوع  مع  الطاعة  العبادة:  ومعنى  اجلوهري)6(:  »قال  العرب: 
جن�س من اخل�سوع ل ي�ستحّقه اإل اهلل، وهو خ�سوع لي�س فوقه خ�سوع، و�سمي 
موطوًءا  مذلاًل  كان  اإذا  معّبد:  طريق  ويُقال:  ملوله،  وانقياده  لتذهلّل  عبًدا  العبد 

بالأقدام«)7(.
الفرع الثاين: معنى العبادة ا�صطالًحا:

ذكر العلماء تعريفات عديدة للعبادة، منها:
اأوًل: هي فعل املكّلف على خالف هوى نف�سه تعظيًما لربه)8(.

ثانيًا: هي الأفعال الواقعة على نهاية ما ميكن من التذّلل واخل�سوع املتجاوز 
لتذّلل بع�س العباد لبع�س)9(.

ثالثًا: هي ما تعّبد به، ب�سرط النّية ومعرفة املعبود)10(.
رابعًا: هي ا�سم جامع لكّل ما يحّبه اهلل وير�ساه من الأقوال والأعمال الظاهرة 

والباطنة)11(.
البغوي، احل�سني بن م�سعود، معامل التنزيل دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1423ه: �س: )882(.  -5

العرب، ويُ�سرب  ل�سان  العربية، كان كثري الرتحال يف  اللغة  اإ�سماعيل بن حماد الرتكي، عامل يف  هو   -6
به املثل يف �سبط اللغة، من كتبه: ال�سحاح، مات ب�سبب وقوعه من �سطح داره �سنة: 393هـ. الذهبي، 
�سم�س الدين حممد بن اأحمد بن عثمان، �سري اأعالم النبالء، حتقيق �سعيب الأرنوؤوط ونعيم عرق�سو�سي، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط9، 1413هـ: )80/17(.
ابن منظور، حممد بن مكرم الإفريقي، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، ط6، 1417هـ: )775/1(.  -7

وهو تعريف اجلرجاين يف كتابه: التعريفات، حتقيق اإبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بريوت، ط4،   -8
1418هـ: )189(.

وهو تعريف عبد الروؤوف املناوي يف كتابه: التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق عبد احلميد حمدان،   -9
دار عامل الكتب، القاهرة، 1410هـ: )234(.

وهذا تعريف �سيخ الإ�سالم زكريا الأن�ساري يف كتابه: احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، دار املعرفة،   -10
بريوت، 1410هـ: )77(.

املكتب  ال�ساوي�س،  تيمية، حتقيق زهري  ابن  العبودّية،  كتابه:  تيمية، يف  ابن  الإ�سالم  �سيخ  تعريف  وهذا   -11
الإ�سالمي، بريوت، لبنان، ط7، 1426هـ: )44(.
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واملق�سود بالعبادات يف هذه القاعدة هو املعنى ال�سطالحي للعبادة، وهو: 
اأركان الإ�سالم و�سعائره التعّبدّية، وما يُ�سرتط لها، وما يلحق بها.

اأركان الإ�صالم: املق�سود بها هنا ال�سالة والزكاة وال�سوم واحلج فقط.
والأذكار  القراآن  وقراءة  والعمرة  والإقامة  كالأذان  التعّبدية:  �صعائره 

والأدعية بكافة اأنواعها.
وما ي�صرتط لها: وهي الطهارات كالو�سوء والغ�سل والتيّمم.

وما يلحق بها: وهي الأميان والنذور والكفارات والأ�ساحي.
الفرع الثالث: النيابة يف اللغة: 

م�سدر للفعل الثالثي ناب، يُقال: ناب عنه يف كذا، اإذا قام مقامه، فهو نائب، 
ا اأو غريه، وتاأتي النيابة  والآخر منوب عنه، �سواء كان النائب اأو املنوب عنه �سخ�سً
اإليه  وارجعوا  اأقبلوا  اأي:  چ)12(  ۋ   ٴۇ   ۈ   تعاىل:چ  قال  الرجوع،  مبعنى 
بالطاعة)13(، فدّل هذا على اأّن الإنابة لغة تاأتي مبعنى: الرجوع، وتاأتي النيابة كذلك 
مبعنى املناوبة وتداول العمل وتعاقبه بني �سخ�سني فاأكرث، تُ�ستعمل كلمة نيابة مبعنى 

النزول والقرب)14(.
مقام  ال�سخ�س  قيام  وهو  القاعدة،  هذه  يف  املق�سود  هو  الأول  واملعنى 
�سخ�ِس اآخر يف اأمر من الأمور اأو عمل من الأعمال اأو عبادة من العبادات، جاء 

�سورة الزمر، الآية: )54(.  -12
البغوي، معامل التنزيل: �س: )1131(.  -13

من  العرو�س  تاج  احل�سيني،  مرت�سى  حممد  الزبيدي،   ،)774/1( العرب:  ل�سان  منظور،  ابن  انظر:   -14
جواهر القامو�س، دار الهداية، الطبعة الثانية 1995م: )233/2(، الرازي، اأبو بكر، خمتار ال�سحاح، 
املعجم  واآخرون،  م�سطفى  اإبراهيم  الزيات،   ،)431( 1402هـ:  ط1،  دم�سق،  الإن�سانية،  العلوم  دار 

الو�سيط، املكتبة الإ�سالمية، تركيا، ط3، 1405هـ: )1001(، مادة )نوب(.
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يف املعجم الو�سيط: »النائب: من قام مقام غريه يف اأمٍر اأو عمل«)15(.
الفرع الرابع: النيابة يف ا�صطالح الفقهاء:

�سرح  يف  جاء  فقد  اللغوي،  معناها  عن  ال�سطالح  يف  معناها  يخرج  ل 
اأنّها: »وقوع ال�سيء عن املنوب  النيابة  الزرقاين على خمت�سر خليل يف تعريف 
عنه، مع �سقوطه عنه«)16(، وقد ذكر ال�ساطبي)17( معنًى للنيابة، حيث قال: »والنيابة 
مبا  مّت�سًفا  عنه  املنوب  يعّد  حتى  النائب،  مبنزلة  عنه  املنوب  يكون  اأن  معناها  اإّنا 
اتّ�سف به الّنائب«)18(، واأّما الكتب املعا�سرة فقد ذكرت تعاريف متقاربة للنيابة، 
ومن ذلك ما جاء يف املو�سوعة الفقهية الكويتّية: »هي قيام الإن�سان عن غريه بفعل 
اأمٍر«)19(، ويف معجم لغة الفقهاء: »هي قيام �سخ�س مقام غريه باإذنه يف الت�سّرف، 

بحيث تن�سرف اآثار هذا الت�سرف اإىل هذا الغري«)20(.
وهذه التعريفات متقاربة، ولعّل اأرجحها ما جاء يف معجم لغة الفقهاء، فهو 
تعريف جامع مانع للنيابة، ولكن لو اأ�سيف و�سف ممّيز اإىل ال�سخ�س لكان اأف�سل، 

فيكون التعريف املختار هو:
هي قيام �سخ�س ممّيز مقام غريه باإذنه يف الت�سّرف، بحيث تن�سرف اآثار هذا 

الت�سرف اإىل هذا الغري.
الزّيات، اإبراهيم اأني�س واآخرون، املعجم الو�سيط: )1001(، مادة )نوب(.  -15

�سرح الزرقاين على خمت�سر خليل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1421ه: )243/2(.  -16
اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي، ال�سهري بال�ساطبي، احلافظ الأ�سويل،  اإ�سحاق  اأبو  هو   -17
ال�سريعة،  اأ�سول  الفقه، و)املوافقات( يف  )املجال�س( يف  اآثاره:  من  املالكي،  الفقيه  اللغوي،  املف�ّسر، 
1416ه:  ط10،  للماليني،  العلم  دار  الأعالم،  الزركلي،  انظر:  790ه.  �سنة  تويف  و)العت�سام(، 

.)71/1(
الثقافية، بريوت، حتقيق خالد  الكتب  موؤ�س�سة  ال�سريعة،  اأ�سول  املوافقات يف  اإ�سحاق،  اأبو  ال�ساطبي،   -18

�سبل، ط1420ه: )157/2(.
املو�سوعة الفقهية الكويتية: )25/42(.  -19

�س:  1405هـ:  ط1،  بريوت،  النفائ�س،  دار  الفقهاء  لغة  معجم  قنيبي،  وحامد  قلعجي  رّوا�س  حممد   -20
.)490(
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

القاعدة  هذه  فاإّن  القاعدة،  مفردات  تعريفات  ذكر  من  �سبق  ما  على  وبناء 
تتناول ما يتعلق بنيابة �سخ�س عن �سخ�س يف ال�سالة والزكاة وال�سوم واحلج، 
ذلك،  ونحو  واأدعية  قراآن  وقراءة  واإقامة  اأذان  من  العبادات  هذه  �سعائر  وكذا 
بها  يلحق  وما  ونحوهما،  والغ�سل  كالو�سوء  العبادات  لهذه  يُ�سرتط  ما  وتتناول 

وهي الأميان والنذور والكفارات ونحو ذلك.
املطلب الثاين

معنى القاعدة الإجمايل
منه  ُطلب  من  اإل  بالعبادة  يقوم  اأّل  الأ�سل  اأّن  هو  الإجمايل  القاعدة  معنى 
القيام بها، واأنّه ل ينوب اأحد عن اأحد يف اأداء هذه العبادة مهما كان نوعها، �سواء 
كانت عبادة بدنية اأو مالية اأو مركبة من البدن واملال، فال ترباأ ذمة املكلف بعبادة 
ما، ول يح�سل التقرب منه بها ولو كانت نفاًل اإل باأن يقوم هو نف�سه بفعلها دون 
غريه؛ فال يجوز اأن ينوب اأحد عن اآخر يف اأداء ال�سالة اأو ال�سيام اأو غريهما من 
العبادات، وذلك لأّن اهلل تعاىل طلب من املكّلف نف�سه القيام بها ليبتليه اأيقوم بها 

فيوؤجر اأم يرتكها بغري عذر فياأثم.
فالقاعدة  اإطالقها،  على  لي�ست  القاعدة  اأّن  علمنا  القاعدة  ن�ّس  تاأّملنا  واإذا 
يف  باأّن  توحي  )الأ�سل(  فكلمة  الّنيابة،  امتناع  العبادات  يف  الأ�سل  اأّن  ذكرت 
النيابة،  تقبل  ل  التي  العبادات  اإل  القاعدة  هذه  يف  يدخل  فال  تف�سياًل،  امل�ساألة 

فالعبادات تنق�سم من حيث جواز الّنيابة وعدمها اإىل ثالثة اأنواع: 
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الّنوع الأول: عبادات ل جتوز فيها النيابة مطلًقا)21(، وهي:
النيابة يف حلف الأميان واأداء ال�سهادات.   -1
الطهارات، كالو�سوء والغ�سل والتيّمم.   -2

العبادات  من  واملق�سود  باملال،  لها  تعلق  ل  حم�سة  بدنية  عبادات  وهذه 
تعاىل، وهذا ل  املكلف هلل  قبل  والتذلل من  املح�سة اخل�سوع واخل�سوع  البدنية 
العجز ول يف  ا�ستقالل)22( ل يف حال  فيه  النيابة  فال جتري  الغري،  بفعل  يح�سل 

حال القدرة)23(.
لكن جتوز ال�ستعانة يف الطهارات، بطلب �سّب املاء مثاًل اأو طلب غ�سل ع�سو 
من اأع�ساء الو�سوء ونحو ذلك، وهذا غري النيابة التي يف هذا الباب؛ لأّن الذي 
�سي�سّب املاء على اأع�ساء الو�سوء لن يقوم باأداء الو�سوء عنه، واإّنا يُ�ساعده يف 

حتقيق �سرط ال�سالة.
النوع الثاين: عبادات جتوز فيها النيابة مطلًقا:

اإىل  املال  اإي�سال  منها  املق�سود  لأّن  وذلك  املح�سة؛  املالية  العبادات  وهي 
م�سرفه وم�ستحقه بغ�ّس النظر عن طريقة و�سوله، وهذه العبادات املالية املح�سة 
وكذا  الفطر وغريها،  املال و�سدقة  كزكاة  الأ�سل  باعتبار  املالية  العبادات  ت�سمل 
ما كانت خلًفا عن عبادات بدنية كالفدية يف حق العاجز عن �سوم الفر�س طيلة 
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط2، 1419هـ:   -21
)453/2(، القرايف، اأحمد بن اإدري�س بن عبد الرحيم، الفروق، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، 
ط. الأوىل، 1994م: )192/3(، النووي، يحيى بن �سرف، �سرح �سحيح م�سلم، دار الفكر، بريوت، 

ط1، 1417هـ: )149/2(.
فهذا  املحجوج عنه،  ا�ستنابة �سحيحة عن  امل�ستناب  يوؤديها احلاج  الطواف  كالتلبية وكركعتي  تبًعا  ا  اأمَّ  -22
1417هـ:  بريوت،  الفتح،  دار  العليل،  و�سفاء  النيل  �سرح  يو�سف،  بن  حممد  اأطفي�س،  انظر:  جائز. 

.)386/3(
انظر: داماد اأفندي، حممد بن �سليمان املعروف، جممع الأنهر �سرح ملتقى الأبحر، دار املعرفة، بريوت،   -23

ط2، 1405هـ: )307/1، 308(.



د. جمال �شاكر عبد الله

38
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العام، وكالإطعام يف حق غري م�ستطيع ال�سوم يف كفارة الظهار والفطر يف نهار 
رم�سان متعمًدا، وهذه العبادات جتري فيها ال�ستنابة يف حالتي الختيار والعجز 
على خالف اأ�سل القاعدة)24(، ولذا تعّد من م�ستثنيات القاعدة، و�سياأتي ذكرها 

عند احلديث عن م�ستثنيات القاعدة.
النوع الثالث: عبادات اختلف يف جواز النيابة فيها، ومن اأهّمها:

ال�سالة الواجبة عن امليت)25(.   -1
ال�سوم الواجب عن امليت)26(.   -2

العتكاف املنذور عن امليت)27(.   -3
الزكاة عن امليت اإذا مل يو�س بها)28(.   -4

1421هـ:  ط1،  بريوت،  الفكر،  دار  املب�سوط،  اأحمد،  بن  حممد  الأئمة  �سم�س  ال�سرخ�سي،  انظر:   -24
)153/4(، ابن جنيم، البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإ�سالمي، ط2، 1418هـ: )64/3، 
حممد  احلاج،  اأمري  ابن   ،)308  ،307/1( الأبحر:  ملتقى  �سرح  الأنهر  جممع  اأفندي،  داماد   ،)65
اأبو  املرداوي،   ،)167/2( 1418هـ:  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  والتحبري،  التقرير  احلنبلي، 
احل�سن بن �سليمان، الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، ط1، مطبعة ال�سنة املحمدية �سنة 1376هـ: 
هالل  حتقيق  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف  اإدري�س،  بن  يون�س  بن  من�سور  البهوتي،   ،)360/5(

م�سيلحي هالل، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط1403هـ: )310/2(.
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )453/2(، احلطاب، حممد بن عبدالرحمن املغربي، مواهب اجلليل   -25
�سرح خمت�سر خليل، دار الفكر، بريوت، ط. الثانية، 1978م: )626/2(، املاوردي، احلاوي الكبري، 
حتقيق علي معو�س، دار الكتب العلمية، بريوت، 1406هـ: )313/15(، ابن قدامة املقد�سي، املغني مع 

ال�سرح الكبري، دار الفكر، بريوت، ط 1409هـ: )172/3(.
رِّ املختار �سرح تنوير الأب�سار، دار الفكر،  انظر: ابن عابدين، حممد اأمني، حا�سية رد املحتار على الدُّ  -26
النووي،   ،)507/2( اجلليل:  مواهب  احلطاب،   ،)466/2( 1979م:  الثانية  الطبعة  لبنان،  بريوت، 
ابن قدامة،  الفكر بريوت، ط3، 1407هـ: )272/6(،  يحيى بن �سرف، املجموع �سرح املهذب، دار 

موفق الدين اأبو حممد عبد اهلل بن اأحمد، املغني، دار عامل الكتب، ط. الرابعة، 1419هـ: )84/3(.
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )289/2(، ابن عبد الرب، ال�ستذكار، حتقيق د. عبد املعطي قلعجي،   -27
ك�ساف  البهوتي،   ،)372/6( املجموع:  النووي،   ،)166/10( 1993هـ:  ط1،  دم�سق،  قتيبة،  دار 

القناع: )336/2(.
التاج والإكليل، مطبوع  العبدري،  بن يو�سف  املواق، حممد  ابن عابدين: )364/2(،  انظر: حا�سية   -28
بن  حممد  ال�سربيني،   ،)322/2( 1978م:  الثانية،  ط.  بريوت،  الفكر،  دار  اجلليل،  مواهب  بهام�س 
اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط. الثانية،  األفاظ املنهاج دار  حممد، مغني املحتاج اإىل معرفة معاين 

1978م: )555/1(، ابن قدامة، املغني: )540/2(.
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الأ�سحية عن امليت)29(.   -5
يو�س  مل  اإذا  امليت  عن  والعمرة  واحلج  العاجز،  احلي  عن  والعمرة  احلج    -6

بهما)30(.
قراءة القراآن عن الغري واإهداء ثوابها له)31(.   -7
املطلب الثالث

مكانة القاعدة واأهّميتها
ذكر هذه القاعدة كثري من الفقهاء، على اختالف بينهم يف التفا�سيل، وقد 
اأهّميتها واعتبارها عندهم، وقد ذكرها  عّللوا بها كثرًيا من امل�سائل، ممّا يدّل على 
اأخرى  ب�سيغ  البحث، وذكرها غريهم  التي يف هذا  ذاتها  بال�سيغة  الفقهاء  بع�س 
بهذه  �سلة  لها  اأخرى  قواعد  ذكر  من  ومنهم  القاعدة،  مبعنى  ولكنها  خمتلفة، 

ا ممّا ذكروه: القاعدة، و�ساأذكر بع�سً
الِعَباَداِت  يف  ُل  الأَ�سْ ها:  بن�سّ القاعدة  العزيز  فتح  كتاب  �ساحب  ذكر  فقد 

امِتَناُع النِّيَابَِة)32(، وذكر غريه �سيًغا اأخرى لها، ومن ذلك:
العبادُة ل ت�سّح النيابة فيها)33(.   -1

انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )197/4(، املواق، التاج والإكليل: )277/3(، النووي، املجموع:   -29
)374/8(، البهوتي، ك�ساف القناع: )12/3(.

انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )455/2(، احلطاب، مواهب اجلليل: )625/2(، النووي، املجموع:   -30
)83/7(، ابن قدامة، املغني: )185/3(.

انظر: حا�سية ابن عابدين: )264/2(، احلطاب، مواهب اجلليل: )625/2(، ال�سربيني، مغني املحتاج:   -31
)89/3(، ابن مفلح، �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن مفلح املقد�سي، الفروع، دار عامل الكتب، 

بريوت، 1388هـ: )307/2(. 
الرافعي، اأبو القا�سم، فتح العزيز �سرح الوجيز، دار الفكر، بريوت، ط1، 1421هـ: )6/11(.  -32

العلمية،  الكتب  دار  الأم�سار،  علماء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  البحر  يحيى،  بن  اأحمد  املرت�سى،  ابن   -33
بريوت، 2001م: )33/5(.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

ما كان من العبادة ل ت�سح النيابة فيه)34(.   -2
الأ�سل امتناع النيابة يف العبادات)35(.    -3

الأ�سل يف العبادات األ تتحمل)36(.   -4
العبادات ل يجري فيها التحمل)37(.   -5

الأ�سل يف العبادات عدم التحمل)38(.   -6
منها،  اأعّم  ما هو  منها  بالقاعدة،  قواعد ذات عالقة  الفقهاء  بع�س  وقد ذكر 
ومنها ما هو متفرع عنها، ومنها ما يعّد ا�ستثناء منها، فمن القواعد التي تعّد اأعّم 

من القاعدة ما ياأتي: 
من لزمه حق مق�سود ل جتري النيابة يف اإيفائه)39(.   -1

ما تعلق غر�س ال�سرع باإيقاعه من املكلف مبا�سرة مل ت�سح فيه النيابة)40(.   -2
كل حق يحتاج اإىل نية ل ينوب فيه اأحد اإل باإذن)41(.   -3

ومن القواعد املتفّرعة من القاعدة، قاعدة: العبادات البدنية املح�سة ل جتوز 
املالكي، حممد علي، تهذيب الفروق والقواعد ال�سنية يف الأ�سرار الفقهية، مكتبة املعرفة، بريوت، ط2،   -34

1423هـ: )56/4(.
ط3،  لبنان،  بريوت،  الإ�سالمي،  املكتب  املفتني،  وعمدة  الطالبني  رو�سة  �سرف،  بن  يحيى  النووي،   -35

1410هـ: )290/4(.
الإ�سالمي  الرتاث  اإحياء  مركز  حميد،  بن  اهلل  عبد  اأحمد  حتقيق  القواعد،  حممد،  بن  حممد  املقري،   -36

بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة، ط1، 1423هـ: )543/2(.
عار�سة ابن العربي: )184/3(.  -37

املقري، القواعد: )543/2(.  -38
ال�سرخ�سي، املب�سوط: )111/26(.  -39

ط1،  اجلعفرية،  الآثار  لإحياء  املرت�سوية  املكتبة  من�سورات  الفقهاء،  تذكرة  يحيى،  بن  احل�سن  احللي،   -40
1399ه: )117/2(، الأردبيلي، اأحمد بن حممد، جممع الفائدة، ن�سر: موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، ط2، 

1403هـ: )514/9(.
ال�سيد البكري، اإعانة الطالبني على حل األفاظ املعني، دار الفكر، بريوت، لبنان، 1414هـ: )184/2(.  -41
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النيابة فيها على الإطالق)42(، وممّا ذكروه من القواعد امل�ستثناة من القاعدة: قاعدة 
النيابة جتري يف العبادة املالية املح�سة)43(.

وهذه القاعدة معمول بها عند كثري من اأهل العلم، وجماُل تطبيقها الأعماُل 
يف   - لغريه  عمله  ثواب  يجعل  اأن  له  واملكلف  فعلية،  اأو  كانت  قولية  التعبدية 
اجلملة - حّياً كان اأو ميًتا، �سواء كان العمل الذي قام به من العبادات البدنية اأو 
املالية اأو املركبة من املالية والبدنية)44(؛ اإذ ل يبعد يف كرم اهلل تعاىل و�سول ثواب 
كافة القربات من الأحياء اإىل الأموات)45(، ولكّن اإهداء الثواب لي�س على اإطالقه، 

فال اإهداء للثواب اإل فيما اأجازه ال�سارع واأذن فيه)46(.
ثم اإّن مو�سوع النيابة يف العبادات يحتاج اإىل معرفته جّل امل�سلمني اأو كّلهم، 
و�سبط هذه امل�سائل بقاعدة فقهّية ي�سّهل على طالب العلم معرفة الأحكام التي تندرج 
حتتها، وجتمع له �ستات امل�سائل الفقهية املتعّلقة بهذا املو�سوع حتت قاعدة واحدة. 

املطلب الرابع
اأدّلة القاعدة

يُ�ستدّل لهذه القاعدة باأدّلة من القراآن وال�سنة والإجماع والقيا�س واملعقول، 
وبيانها على النحو الآتي:

الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )338/2(، وبلفظ »الأ�سل يف العبادات البدنية اأنها ل ت�سح اإل ممن وجبت   -42
حدائق  على  املتدّفق  اجلرار  ال�سيل  علي،  بن  حممد  ال�سوكاين،  بدليل«.  اإل  غريه  من  ت�سح  ول  عليه 

الأزهار، حتقيق حممود زايد، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1420هـ: )232/2(.
العيني، حممود بن اأحمد، البناية يف �سرح الهداية، دار الفكر، بريوت، ط. الثانية، 1990م: )426/4(.  -43

خالًفا ملا عند بع�س الفقهاء من اأن ثواب العبادات البدنية املح�سة ل ي�سل من احلي اإىل امليت. انظر:   -44
1416هـ:  لبنان،  بريوت،  الأرقم،  دار  الهداية،  على  العناية  حممود،  بن  حممد  بن  حممد  البابرتي، 

)142/3(، حا�سية ابن عابدين: )596/2(، البهوتي، ك�ساف القناع عن منت الإقناع: )13/4(.
انظر: ابن تيمّية، اأحمد بن عبد احلليم، الفتاوى الكربى، طبع جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف   -45
حممدية  طريقة  �سرح  يف  حممودية  بريقة  �سعيد،  اأبو  اخلادمي،   ،)63/3( 1416هـ:  املنورة،  باملدينة 

و�سريعة نبوية، مطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده، م�سر، ط1348ه: )218/1(.
انظر: ابن مفلح، الفروع: )307/2(، الزحيلي، د. وهبة، التف�سري املنري: )192/27(.  -46
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

اأوًل: قوله تعاىل: چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خبچ)47(.
والعبادات  ب�سعيه،  الإن�سان  نفع  ح�سول  ح�سرت  الآية  اأّن  الدللة:  وجه 

البدنّية لي�ست من �سعيه، بل من �سعي الغري له، فلي�س له ذلك)48(.
واأجيب عن هذا ال�ستدلل باأّن الآية مل تن�س على اأنّه ل ينتفع الإن�سان اإل مبا 
�سعى، واإّنا هي بيان باأّن الإن�سان ل ميلك اإل ما �سعى، فالآية مل تنِف انتفاع الإن�سان 

ب�سعي غريه)49(.
ثانًيا: ما روي عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما مرفوًعا: »ل ي�سّلي اأحد 
عن اأحد، ول ي�سوُم اأحد عن اأحد«)50(، وما ثبت يف حديث عبد اهلل بن عبا�س 
عن  اأحد  ي�سّلي  ول  اأحد،  عن  اأحد  ي�سوم  »ل  بلفظ:  موقوًفا  عنهما  اهلل  ر�سي 

اأحد«)51(.
ال�سالة  النيابة يف  امتناع  يدّل على  احلديث  منطوق هذا  اأّن  الدللة:  وجه 
ل  اأن  العبادة  يف  الأ�سل  اأّن  على  فدل  عبادتان،  وهما  الغري)52(،  عن  وال�سوم 

تتحمل.

�سورة النجم، اية: )39(.   -47
الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )454/2(.  -48

بريوت،  الع�سرية،  املكتبة  الروح،  بكر،  اأبي  بن  حممد  الدين  �سم�س  اهلل  عبد  اأبو  اجلوزية،  قّيم  ابن   -49
ط1423هـ: )157(.

اأخرجه مالك يف املوطاأ، كتاب ال�سيام، باب النذر يف ال�سيام وال�سيام عن امليت: )303/1( باإ�سناد   -50
�سعيف.

اأخرجه الن�سائي يف ال�سنن الكربى، باب �سوم احلي عن امليت: )257/3(، برقم: )2918(، والطحاوي   -51
يف �سرح م�سكل الآثار، حتقيق �سعيب الأرنوؤوط، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1421هـ: )176/6(، برقم: 
)2397( عن ابن عبا�س موقوًفا باإ�سناد �سحيح. انظر: الع�سقالين، اأحمد بن علي بن حجر، التلخي�س 

احلبري، حتقيق ح�سن قطب، موؤ�س�سة قرطبة، 1416ه: )209/1(.
الوليد  اأبو  الباجي،   ،)89/3( املب�سوط:  ال�سرخ�سي،   ،)454/2( ال�سنائع:  بدائع  الكا�ساين،  انظر:   -52
املوافقات:  ال�ساطبي،  العلمية، بريوت، 1402هـ: )126/2(،  الكتب  دار  املنتقى،  بن خلف،  �سليمان 
الوفاء،  املطلب، طبعة دار  الأم، حتقيق رفعت فوزي عبد  اإدري�س،  بن  ال�سافعي، حممد   ،)157/2(

بريوت، 1419هـ: )126/2(.
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ثالًثا: حديث اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأّن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأو علم  اإل من �سدقة جارية،  اإل من ثالثة:  انقطع عمله  اآدم  ابن  »اإذا مات  قال: 

ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له«)53(.
ثالثة،  اأعمال  باأحد  امليت  انتفاع  ا�ستمرار  ح�سر  احلديث  اأّن  الدللة:  وجه 

ولي�ست العبادات منها، فال ت�سّح عن امليت)54(.
يف  النيابة  مو�سوع  خارج  باأنّه  احلديث  بهذا  ال�ستدلل  عن  يُجاب  ولكن 
غريه،  عمل  دون  باملوت  نف�سه  الإن�سان  عمل  انقطاع  عن  يتكّلم  فهو  العبادات، 
فقوله: »انقطع عمله« اأي عمل امليت عن نف�سه، ل عمل الغري عنه، ول يلزم من 
انقطاع عمل الإن�سان باملوت انقطاع عمل الغري عنه، والنيابة عن امليت يف العبادات 
من عمل الغري عنه اأو له، فال يفيد احلديث �سحتها عن امليت اأو عدم �سحتها)55(.

ا وجب  فر�سً اأحد  اأحد عن  الإجماع على عدم �سحة �سالة  انعقاد  رابًعا: 
ب�سحة  ال�سرع  من  دليل  يرد  التي مل  العبادات  �سائر  ال�سالة  على  وتُقا�س  عليه، 

النيابة فيها)56(.
خام�ًصا: القيا�س)57(: وذلك من اأوجه عديدة، منها:

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الو�سية، باب ما يلحق الإن�سان من الثواب بعد وفاته، برقم: )1631(.  -53
انظر: املاوردي، احلاوي الكبري: )313/15، 314(.  -54

يُنظر: ابن القّيم، الروح: )157(.  -55
انظر: النووي، �سرح �سحيح م�سلم: )26/8(، ابن عبد الرب، اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل، التمهيد ملا   -56
يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، حتقيق جمموعة من املحققني، ن�سر وزارة الأوقاف املغربية، 2009م: 
موؤ�س�سة  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية  حممد،  بن  اأحمد  الوليد  اأبو  احلفيد،  ر�سد  ابن   ،)29/9(
الر�سالة، بريوت، ط1، 1425هـ: )234/1(، ال�سوكايّن، حممد بن علي، نيل الأوطار �سرح املنتقى، 
دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1995م: )156/9(، ال�سنقيطي، اأ�سواء البيان يف اإي�ساح 
القراآن بالقراآن: )250/5(، ابن الرتكماين، علي بن عثمان املارديني، اجلوهر النقي على �سنن البيهقي، 

دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1414ه: )257/4(.
املق�سود بالقيا�س هنا القيا�س الأ�سويل، وقد عرفه الأ�سوليون باأنّه: )م�ساواة فرع لأ�سل يف علة احلكم،   -57

اأو زيادته عليه يف املعنى املعترب يف احلكم(. انظر: الزرك�سي، البحر املحيط يف اأ�سول الفقه: )5/7(.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

ونّية،  وعمٌل  قوٌل  العبادات  اإّن  حيث  الإميان؛  على  العبادات  قيا�س   -1
وكذلك الإميان قوٌل وعمٌل ونّية)58(، ول جتوز النيابة يف الإميان اإجماًعا، فكذلك 

يف العبادات قيا�ًسا)59(.
2- قيا�س العبادات البدنية على العبادات القلبية: كال�سرب وال�سكر واخلوف 
باملكّلف، وكذلك  ة  لأنّها خمت�سّ النيابة؛  فيها  ت�سّح  فال  اأ�سبه ذلك،  وما  والرجاء 

العبادات البدنية فال ت�سّح فيها النيابة)60(.
كالأكل  الأ�سخا�س:  بذات  ة  املخت�سّ العادات  على  العبادات  قيا�س   -3

وال�سرب واللبا�س، فكما ل ت�سّح النيابة فيها فكذلك يف العبادات)61(.
�صاد�ًصا: اأنّه مل يرد دليل �سحيح �سريح يدّل على جواز الّنيابة يف العبادات 
-اإل ما ا�ستثني-، فالعبادات توقيفّية ل تثبت اإل بدليل، وعدم ثبوت الدليل كاٍف 

يف ال�ستدلل على اأّن الأ�سل امتناع النيابة يف العبادات)62(.
�صابًعا: ا�ست�سحاب الأ�سل)63(، اإذ الأ�سل األ يُكّلف الإن�سان اإل بن�ّس، ومل 

يرد ن�ّس يف جواز النيابة يف العبادات -اإل ما ا�ستثني-، فيُ�ست�سحب الأ�سل.

قال البخاري يف تعريف الإميان: )وهو قول وفعل، ويزيد وينق�س(، وقال احلافظ ابن حجر: )وال�سلف   -58
قالوا: وهو -اأي الإميان- اعتقاد القلب، ونطق بالل�سان، وعمل بالأركان(. الع�سقالين، اأحمد بن علي 
بن حممد ابن حجر، فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، املطبعة اخلريية مب�سر ط. الأوىل �سنة 1319ه: 

 .)45/1(
املاوردي، احلاوي الكبري: )314/15(.  -59
ال�ساطبي، املوافقات: )158-156/2(.  -60

امل�سدر نف�سه.  -61
الرملي، �سم�س الدين حممد بن اأبي العبا�س اأحمد بن �سهاب، نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج، مطبعة   -62

البابي احللبي مب�سر، 1357هـ: )188/3(، الهيتمي، ابن حجر، حتفة املحتاج: )605/4(.
باأنّه: )التم�سك بدليل  ا�ست�سحاب احلال من الأدلة ال�سرعية املختلف فيها، وقد عّرفه بع�س الأ�سوليني   -63

عقلي اأو �سرعي مل يظهر عنه ناقل(. الطويف، �سرح خمت�سر الرو�سة: )148/2(.
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ال�سمع،  قبل ورود  العقل  بدليل  معلوم  الأحكام  »وانتفاء  الغزايل)64(:  قال 
ونحن على ا�ست�سحاب ذلك حتى يرد ال�سمع«)65(.

اإيفائه«)66(، واملراد  النيابة يف  ثامًنا: قاعدة:»من لزمه حق مق�سود ل جتري 
اأداوؤها بعينها ولي�ست و�سيلة اإىل مق�سود  باحلقوق املق�سودة: احلقوق املطلوب 
بل هي نف�سها املق�سودة من ال�سارع، والعبادات من احلقوق املق�سودة، فال جتوز 
النيابة فيها؛ وذلك لأّن املق�سود بالعبادة هو تعظيم اهلل تعاىل والتوجه اإليه والتذلل 
له، وحم�س التكليف بالعبادة هو امتحان ال�سخ�س يف مدى امتثاله لأمر ال�سرع؛ 
فاإذا فعله عنه غريه فاتت هذه املقا�سد؛ فلم ي�سح حتمل ال�سخ�س العمل التعبدي 

عن الغري اإل بدليل من قبل ال�سرع)67(.
املطلب اخلام�س

الفروع املندرجة حتت القاعدة
يتدرج حتت هذه القاعدة جمموعة من الفروع الفقهية، منها ما ياأتي:

اتفق الفقهاء على عدم �سّحة ال�سالة املفرو�سة واملنذورة عن احلي، �سواء    -1
اأو عاجًزا)68(، ولو تويف �سخ�ٌس وعليه �سلوات تركها يف حياته  كان قادًرا 
هو اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل، الفقيه الأ�سويل املتكلم الفيل�سوف الرباين، لزم اإمام احلرمني،   -64
ودّر�س يف املدر�سة النظامية ببغداد، ثم ترك التدري�س وحّج واأقام بدم�سق، اأّلف فيها كتاب اإحياء علوم 

الدين، وله كتاب الو�سيط وامل�ست�سفى، تويف �سنة 505هـ. الذهبي، �سري اأعالم النبالء: )260/19(.
الغزايل، اأبو حامد، امل�ست�سفى من علم الأ�سول، دار الأرقم، بريوت، ط2، 1405ه: )586/1(.  -65

بريوت،  والرتجمة،  والن�سر  للطباعة  ال�سالم  دار  التجريد،  البغدادي،  حممد  بن  اأحمد  القدوري،   -66
ال�سرخ�سي،   ،)849/4( البناية:  العيني،   ،)244/1( التمهيد:  الإ�سنوي،   ،)1646/4( 1411هـ: 
الفكر،  دار  الكربى،  اجلديدة  النوازل  املهدي،  �سيدي  عي�سى  اأبو  الوزاين،   ،)111/26( املب�سوط: 

بريوت، ط1، 1422ه: )446/7(.
انظر: التفتازاين، م�سعود بن عمر، �سرح التلويح على التو�سيح، دار املعرفة، بريوت، ط2، 1412هـ:   -67

)311/1(، ابن مفلح، الفروع: )94/3(. 
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )453/2(، ابن عبد الرب، ال�ستذكار: )166/10(، املاوردي، احلاوي   -68

الكبري: )313/15(، ابن قدامة، املغني مع ال�سرح الكبي: )94/3(.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

بذلك  اأو�سى  �سواء  الفقهاء)69(،  عند جمهور  وليه  عنه  يق�سي  فال  ًدا،  متعمِّ
اأو مل يو�س؛ وذلك لأن ال�سالة عبادة؛ والأ�سل يف العبادات امتناع النيابة 

فيها)70(.
ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�سافعية يف امل�سهور ويف رواية    -2
عند احلنابلة اإىل عدم �سّحة ال�سالة عن املّيت مطلًقا، �سواء كانت لعذر اأو 

لغري عذر، و�سواء كانت مفرو�سة اأو منذورة)71(.
اأو عاجًزا)72(،  باإجماع العلماء، �سواء كان قادًرا  ل يجوز ال�سيام عن احلي    -3
واأّما اإذا مات �سخ�س وعليه �سيام اأيام، فال يجوز اأن ي�سوم عنه اأحٌد عند 
جمهور الفقهاء)73(؛ وذلك لأن ال�سيام عمل تعبدي، والأ�سل يف العبادة اأن 

اجلليل:  مواهب  احلطاب،   ،)89/3( املب�سوط:  ال�سرخ�سي،   ،)77/2( عابدين:  ابن  حا�سية  انظر:   -69
)626/2(، الباجي، املنتقى: )63/2(، ال�سافعي، الأم: )126/2(، البهوتي، من�سور بن يون�س بن 
اإدري�س، �سرح منتهى الإرادات، حتقيق عبد اهلل الرتكي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1419هـ: )491/1(، 

ابن قدامة، املغني مع ال�سرح الكبري: )94/3(.
يُ�ستثنى من ذلك �سالة ركعتي الطواف يف احلج عن الغري تبًعا للحج، �سواء اأكان الغري املحجوج عنه   -70
نيابة عن املحجوج عنه، وذلك لأّن ركعتي  الركعتني  الفقهاء على جواز هاتني  اتفق  ميًتا، وقد  اأم  حيًّا 
الطواف جاءتا تبًعا ل اأ�سالة، ويجوز يف التبع ما ل يجوز يف الأ�سل. انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: 
)453/2(، ابن عبد الرب، ال�ستذكار: )166/10(، احلطاب، مواهب اجلليل: )564/2(، املاوردي، 

احلاوي الكبري: )313/15(، ابن قدامة، ال�سرح الكبري: )172/3(.
املجموع:  النووي،   ،)625/2( اجلليل:  مواهب  احلطاب،   ،)77/2( عابدين:  ابن  حا�سية  انظر:   -71

)372/6(، ابن قدامة، املغني: )370/11(.
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )263/2(، حا�سية ابن عابدين: ) 658/2(، ابن عبد الرب، ال�ستذكار:   -72
)166/10(، النووي، املجموع �سرح املهذب: )371/6(، ابن قدامة، املغني: )84/3(، وقد ذكر 
ابن عبد الرب الإجماع على ذلك فقال: )ل يُجزئ �سوم اأحد يف حياته عن اأحد، وهذا كله اإجماع ل 
يجوز  فال  احلي  عن  ال�سيام  )اأما  قال:  حيث  املاوردي  وكذا   ،)166/10( ال�ستذكار:  فيه(.  خالف 

اإجماًعا(. احلاوي الكبري: )313/15(.
انظر: رد املحتار: )425/2(، نظام الدين البلخي واآخرون، الفتاوى الهندية، دار الفكر، ط. الثانية،   -73
 ،)528/2( والإكليل:  التاج  املواق،   ،)263/2( ال�سنائع:  بدائع  الكا�ساين،   ،)207/1( 1310هــ: 
الفكر،  دار  للدردير،  الكبري  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية  عرفة،  بن  اأحمد  بن  حممد  الد�سوقي، 
القناع:  البهوتي، ك�ساف  نهاية املحتاج: )185/3(،  الرملي،  لبنان، ط1419هـ: )688/4(،  بريوت، 
تيمية، الفتاوى الكربى: )30/3(، ابن املرت�سى،  )334/3(، ابن قدامة، املغني: )91/3، 92(، ابن 

البحر الزخار: )256/3(، �سرح النيل و�سفاء العليل: )386/3(.
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ل تتحمل، واأنّه ل جتوز النيابة فيها)74(. 
اإذا ظاهر الرجل من زوجته ولزمته الكفارة بال�سوم حيث اإنه ي�ستطيع ال�سوم،    -4
فال ي�سح اأن ي�سوم عنه غريه)75(؛ وذلك لأّن ال�سوم عبادة، والأ�سل امتناع 

النيابة يف العبادة اإل بدليل.
اإذا نذر �سخ�س العتكاف وعجز عن الفعل ملر�س اأو مات دون اأن يفعل، فال    -5
ي�سح اعتكاف غريه عنه عند جمهور الفقهاء)76(، �سواء مات قبل التمّكن من 
العتكاف، اأو ما بعد التمّكن من العتكاف لكّنه اأّجل الوفاء بنذره؛ وذلك 

لأن العتكاف عبادة، والأ�سل امتناع التحمل يف العبادات)77(.
اتفق الفقهاء على عدم �سحة الأ�سحية عن الغري اإذا كان حيًّا بال اإذنه؛ لأنّها    -6

عبادة والأ�سل فيها عدم النيابة)78(.
يو�س  مل  اإذا  امليت  عن  الت�سحية  �سحة  عدم  اإىل  ال�سافعّية  جمهور  ذهب    -7

بها)79(.
باإيجاب  الواجب  ال�سوم  املّيت يف  عن  ال�سوم  بجواز  فقالوا  النذر،  �سوم  ذلك  من  احلنابلة  ا�ستثنى   -74
انظر:  نف�سه.  املكّلف  باإيجاب  بل  ال�سرع  باإيجاب  يجب  مل  النذر  لأّن  املنذور؛  ال�سوم  وهو  العبد، 

البهوتي، ك�ساف القناع: )335/4(، ابن قدامة، املغني: )84/3، 85(.
انظر: ابن قّيم اجلوزّية، اأبو عبد هلل حممد بن اأبي بكر، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق م�سهور   -75

ح�سن �سلمان، دار ابن اجلوزي، ط1423ه: )296/4(.
املوافقات:  ال�ساطبي،   ،)469/2( عابدين:  ابن  حا�سية   ،)289/2( ال�سنائع:  بدائع  الكا�ساين،  انظر:   -76

)156/2(، النووي، رو�سة الطالبني: )291/4(، النووي، املجموع: )372/6(.
وذهب احلنابلة اإىل جواز العتكاف عن امليت فيما اإذا مات الّناذر بعد متّكنه من الوفاء بنذره ثم مات قبل   -77
اأن يويف به؛ قالوا: لأّن نذر امليت دين، فيكون نذر العتكاف ديًنا على امليت يجب ق�ساوؤه على الورثة. 

انظر: البهوتي، ك�ساف القناع: )336/4(، ابن قدامة، املغني: )93/3، 94(.
املجموع:  النووي،   ،)285/3( اجلليل:  مواهب  احلطاب،   ،)628/6( عابدين:  ابن  حا�سية  انظر:   -78

)406/8(، البهوتي، ك�ساف القناع: )8/3(.
امل�سحي،  عيال  يف  هم  ممن  وغريهما  والزوجة،  الكبري،  الولد  عن  الت�سحية  يو�سف  اأبو  وا�ستثنى   
ا اإذا جرت العادة من الأب اأن ي�سحي يف كل �سنة عن واحد ممن يف عياله، في�سري  ا�ستح�سانًا، وخ�سو�سً

ذلك كالأداء عنهم. حا�سية ابن عابدين، كتاب الأ�سحية: )628/6(.
انظر: النووي، املجموع: )406/8(، ال�سربيني، مغني املحتاج: )368/4(.  -79

واأّما اجلمهور فريون �سحة الت�سحية عن امليت �سواء اأو�سى بها اأو مل يو�ِس بها. انظر: حا�سية ابن عابدين:   
)649/6(، احلطاب، مواهب اجلليل: )280/3(، البهوتي، ك�ساف القناع: )21/3(.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

املطلب ال�صاد�س
م�صتثنيات القاعدة

يُ�ستثنى من قاعدة الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة جمموعة من الأحكام 
البدن  بني  جتمع  التي  والعبادات  املح�سة،  املالية  بالعبادات  تتعّلق  التي  الفقهية 

واملال، وهي العبادات البدنّية املالّية.
واملراد بالعبادات املالية املح�سة: هي ما تعلقت مبال املكلف ل ببدنه كالزكاة 
والإطعام يف الكفارات والنذور املالية ونحوها، واملق�سود منها �سرف املال اإىل 

�سد خلة املحتاج)80(.
مالية  عبادات  كانت  �سواء  اأنواعها  بكافة  املالية  العبادات  يف  النيابة  وتدخل 
بها  الإن�سان  األزم  التي  املالية  والنذور  الفطر  املال و�سدقة  كزكاة  الأ�سل  باعتبار 
بدنية  عبادات  عن  خلًفا  كانت  اأو  اليمني،  كفارة  يف  والك�سوة  والإطعام  نف�سه، 
العام، وكالإطعام يف حق غري  الفر�س طيلة  العاجز عن �سوم  كالفدية يف حق 
وهذه  متعمًدا،  رم�سان  نهار  يف  والفطر  الظهار  كفارة  يف  ال�سوم  م�ستطيع 

العبادات جتري فيها النيابة يف حالتي القدرة على الأداء اأو العجز عنه)81(.
تقرر  ملا  فيها؛  ياأذن  اأو  املكلف  بها  ياأمر  اأن  فيها  النيابة  ي�سرتط يف �سحة  لكن 
�سرًعا من اأّن »كّل ما يحتاج للنية ل يفعل عن الغري اإل باإذنه«)82( والعبادات حتتاج 

اإىل النية.

بريوت، ط3، 2011م:  العلمية،  الكتب  دار  القراآن،  اأحكام  بكر،  اأبو  اهلل  عبد  بن  العربي، حممد  ابن   -80
.)121/4(

اأفندي،  داماد   ،)65  ،64/3( الرائق:  البحر  جنيم،  ابن   ،)153/4( املب�سوط:  ال�سرخ�سي،  انظر:   -81
جممع الأنهر: )307/1، 308(، ابن اأمري احلاج، التقرير والتحبري: )167/2(، املرداوي، الإن�ساف: 

.)360/5(
البهوتي، ك�ساف القناع: )336/4(، ابن قدامة، املغني: )93/3، 94(.  -82
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ا تدخلها النيابة مطلًقا �سواء كان  فالعبادات التي تتعلق بالأموال تعلًقا خال�سً
ا من قبل املخاطب بالعبادة اأو متربًعا عنه، و�سواء كان املطالب بها  النائب مفو�سً
اأو بعد  اأو عاجًزا عنه، و�سواء كان ذلك يف حياته  اأدائها بنف�سه  اأ�ساًل قادًرا على 
موته؛ و�سواء كانت مفرو�سة اأو نافلة؛ لأّن كل عبادة جتوز النيابة يف فر�سها جتوز 

يف نفلها بكل حال)83(. 
بها  التعّبد  اإىل  يتو�سل  ل  التي  العبادات  فهي  املالّية:  البدنّية  العبادات  واأّما 

غالًبا اإل باأعمال البدن واإنفاق املال لأجله كاحلج والعمرة.
الفقهاء  عامة  واملال عند  البدن  من  املركبة  العبادات  النيابة يف هذه  وجتري 

حال ال�سرورة كالعجز عن اأداء املنا�سك، اأو املوت)84( بناء على �سائبة املال.
والعبادات  املح�سة  املالية  العبادات  يف  النيابة  جريان  على  به  ي�ستدّل  وممّا 

البدنية املالية ما ياأتي:
عنه  اهلل  ر�سي  عبادة  بن  �سعد  »اأّن  عنه  اهلل  ر�سي  َعبَّا�ٍس  اْبُن  رواه  ما  اأوًل: 
توفيت اأّمه وهو غائب عنها، فقال: يا ر�سول اهلل اإن اأّمي توفيت واأنا غائب عنها، 

اأينفعها �سيء اإن ت�سدقت به عنها؟ قال: »نعم«)85(.
وجه الدللة: اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأمر �سعًدا اأن يت�سدق عن اأمه، 
ا، فدّل  ولول �سحة ذلك ملا اأمره بذلك، وال�سدقة عبادة تتعلق باملال تعلًقا حم�سً

ذلك على جواز التحمل يف العبادات املالية)86(. 
انظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط: )152/4(، الباجي، املنتقى: )63/2(، القدوري، التجريد: )1637/4(.  -83
 ،)148/4( املب�سوط:  ال�سرخ�سي،  يف:  بالتف�سيل  امل�ساألة  تنظر  ممتنع.  الغري  عن  احلج  اأّن  املالكية  يرى   -84
الباجي،  الكبري: )18/2(،  ال�سرح  الد�سوقي على  الهداية: )133/3(، حا�سية  العناية على  البابرتي، 
املنتقى: )63/2(، النووي، املجموع: )416/6(، ابن قدامة املغني: )91/3، 92(، البهوتي ك�ساف 
القناع: )236/2(، ابن مفلح، الفروع: )249/3، 250(، ابن حزم، علي بن اأحمد الأندل�سي، املحلى، 

دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ط1، 1417هـ: )421/4(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الزكاة: )7/4، 9، 11(، برقم: )2756(.  -85

ابن  الإي�ساء: )256/3، 257(،  باب  الو�سّية،  الطالبني، كتاب  اإعانة  املعني منت  فتح  املليباري،  انظر:   -86
حجر، فتح الباري: )255/3(.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

ُ َعْنُهَما: »اأّن امراأة من خثعم قالت:  َي اهللَّ ثانًيا: حديث عبد اهلل بن َعبَّا�ٍس َر�سِ
اأبي �سيًخا كبرًيا ل يثبت على  اإّن فري�سة احلج على عباده اأدركت  يا ر�سول اهلل، 

الراحلة، اأفاأحّج عنه؟ قال: نعم«)87(. 
وجه الدللة: اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأمر املراأة باحلّج عن اأبيها، فدّل 

ذلك على جريان النيابة والتحّمل يف احلج حال ال�سرورة)88(.
ثالًثا: الإجماع، فقد اتفق الفقهاء على جواز النيابة يف العبادات املالية)89(.

منها  يق�سد  التي  الأفعال  من  املح�سة  املالية  العبادات  لأّن  القيا�س:  رابًعا: 
امل�سلحة، وهي اإعانة املحتاج وم�ساعدته، بغ�س النظر عن موؤديها، وهذا يح�سل 
بفعل النائب، ف�سح جريان النيابة فيها)90( قيا�ًسا على حقوق العباد املالية ك�سمان 

املتلفات واأرو�س اجلنايات ونفقة الأقارب والزوجات واأنواع الديون)91(.
ومن الفروع التي تعد من م�ستثنيات قاعدة الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة 

ما ياأتي:
ذهب جمهور الفقهاء اإىل اأّن من مات وعليه زكاة، وجب اإخراجها من راأ�س    -1
مال تركة امليت ودفعها يف م�سرفها ال�سرعي قبل تنفيذ الو�سية وتوزيع الإرث، 
 ،)1417( برقم:   ،)18/3( وف�سله:  احلج  وجوب  باب  احلج،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   -87

وم�سلم يف �سحيحه، كتاب احلج، برقم: )1334(.
انظر: ال�سوكاين، نيل الأوطار: )281/4(، ال�سنعاين، حممد بن اإ�سماعيل، �سبل ال�سالم املو�سلة اإىل   -88

بلوغ املرام، حتقيق حممد �سبحي حالق، دار ابن اجلوزي، 1401هـ: )606/1(.
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )168/2، 169، 190(، حا�سية ابن عابدين: 364/2(، املواق، التاج   -89
والإكليل: )322/2(، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري: )693/1(، النووي، املجموع: )302/5، 
ك�ساف  البهوتي،   ،)540/2( املغني:  قدامة،  ابن   ،)555/1( املحتاج:  مغني  ال�سربيني،   ،)222/6
الرتاث  وزارة  ن�سر:  الأ�سول،  دراية  يف  الو�سول  نهاية  الدين،  �سفي  الهندي،   ،)259/2( القناع: 

القومي والثقافة ب�سلطنة عمان لعام 1405هـ: )1110/3(، حا�سية العطار على اجلالل: )489/1(. 
انظر: التفتازاين، �سرح التلويح على التو�سيح: )326/2(، ابن عابدين، رد املحتار،: )74/2(.  -90

اتظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )4/2(، الكندي، حممد بن اإبراهيم، بيان ال�سرع اجلامع بني الأ�سل   -91
والفرع، ن�سر: وزارة الرتاث القومي والثقافة ب�سلطنة عمان طبعة 1405هـ: )101/24(.
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وذلك  لتق�سريه)92(؛  الإثم  مع  يو�س،  مل  اأو  باإخراجها  امليت  اأو�سى  �سواء 
لأّن الزكاة عبادة مالّية حم�سة، والعبادات املالّية املح�سة جتري فيها النيابة. 
ل الإن�سان غريه باأن يخرج عنه �سدقة الفطر �سح ذلك واأجزاأت عنه؛  اإذا وكَّ   -2
اأن  يجوز  بالنائب)93(، وكذا  تتاأدى  املالية  والعبادة  مالية  عبادة  ال�سدقة  لأّن 
اأن يُعلم املنوَب عنه،  يُخرج النائب زكاة الفطر من مال نف�سه، لكن ب�سرط 
فاإن اأذن له بذلك جاز، واإن مل يُعلمه اأو مل ياأذن له مل جتز؛ لأّن الّنية �سرط يف 

زكاة الفطر)94(.
اأن  له  جاز  دم  اأو  اإطعام  من  فدية  العمرة  اأو  باحلج  املحرم  على  وجب  اإذا    -3
ي�ستنيب غريه يف تاأدية هذا العمل؛ لأن الفدية اإذا كان حملها طعاما اأو دما 

عبادة مالية )95(، والعبادات املالية جتري فيها النيابة. 
يجوز للمكلف اأن ينيب غريه يف �سراء الأ�سحية وذبحها وتوزيعها بح�سب    -4
التقدير ال�سرعي، حتى واإن كان امل�ستنيب قادًرا على الذبح بنف�سه، ب�سرط اأن 
باإذنه  يكون النائب رجاًل م�سلًما مكّلًفا ب�سرًيا، فالأ�سحية عن احلي نيابة عنه 
والعبادة  مالية  عبادة  الأ�سحية  لأن  وذلك  الفقهاء)96(؛  جمهور  عند  جائزة 
لفقد  و�سية  بغري  تركته  من  توؤخذ  ل  فقالوا:  احلنفية  واأّما  والظاهرّية،  واحلنابلة  ال�سافعّية  مذهب  وهذا   -92

�سرطها وهو النية، وللمالكية تف�سيل يف امل�ساألة، حيث فّرقوا بني زكاة العني )النقد( وغريه. 
انظر: الكا�ساين، بدائع ال�سنائع: )168/2، 169(، حا�سية ابن عابدين: )48/2(، احلطاب، مواهب   
املحتاج:  مغني  ال�سربيني،   ،)441/4( الكبري:  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية   ،)321/2( اجلليل: 
)555/1(، النووي، املجموع: )335/5(، البهوتي، ك�ساف القناع: )259/2(، ابن قدامة، املغني: 

)683/2(، ابن حزم، املحّلى: )90/6(.
انظر: التهانوي، ظفر اأحمد العثماين، اإعالء ال�سنن، ن�سر: وزارة الرتاث القومي والثقافة ب�سلطنة عمان   -93

لعام 1405هـ: )344/5(.
احلطاب مواهب اجلليل: )443/2، 444(، ال�سربيني، مغني املحتاج: )550/1(.  -94

انظر: الرملي، نهاية املحتاج: )328/3(، حا�سية البجريمي: )463/2(.  -95
ابن  حا�سية   ،)221/4( ال�سنائع:  بدائع  الكا�ساين،  انظر:  واحلنابلة،  وال�سافعية  احلنفية  مذهب  وهو   -96
عابدين: )641/6(، النووي، املجموع: )405/8(، ال�سربيني، مغني املحتاج: )357/4(، البهوتي، 
ك�ساف القناع: )8/3(، ابن قدامة، املغني: )117/11(، واأّما املالكّية فعندهم اأقوال اأ�سهرها الكراهة، 

انظر: احلطاب، مواهب اجلليل: )276/3(. املواق، التاج والإكليل: )276/3(.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

املالية تتاأدى بفعل ال�سخ�س اأو نائبه. 
اإذا ظاهر الرجل من زوجته ووجب عليه اإطعام �ستني م�سكيًنا حيث مل ي�ستطع    -5
ال�سوم، جاز له اأن يخرج الكفارة بنف�سه اأو اأن ينيب غريه يف اإخراجها اأو 
يتحملها عنه غريه)97(؛ وذلك لأّن الكفارة بغري ال�سوم عبادة مالية، والعبادات 

املالية تدخلها النيابات ويجري فيها التحّمل.
اأداء  اإذا كان عاجًزا عن  يجوز للحّي اأن ينيب غريه يف احلّج املفرو�س عنه    -6
احلج، ول يُرجى زوال عجزه عند جمهور الفقهاء خالًفا للمالكّية)98(؛ وذلك 
لأّن احلّج عبادة بدنّية مالّية فيها �سائبة املال، وجتوز النيابة يف العبادات املركبة 

من املال والبدن حال ال�سرورة.
اإذا اأو�سى امليت باحلّج عنه وخّلف ماًل يفي ثلثه باحلّج عنه وجب احلّج عنه من    -7

تركته باتفاق العلماء)99(، �سواء وجب عليه احلّج يف حياته اأو مل يجب.
واأّما اإذا مات ومل يو�ِس باحلّج عنه، فله حالتان: اإّما اأن ميوت ومل يجب عليه 
احلج يف حياته فال يجب على الوارث ول غريه احلّج عنه، ولكن يجوز التطّوع 

باحلّج عنه يف هذه احلالة باتفاق العلماء)100(.
واأّما احلالة الثانية: وهي التي ميوت وقد وجب عليه احلّج يف حياته ومل يحّج، 

انظر: التهانوي، اإعالء ال�سنن: )344/5(.  -97
ال�سنائع:  بدائع  الكا�ساين،  انظر:  واحلنابلة،  وال�سافعية  احلنفية  من  الفقهاء  جمهور  مذهب  وهو   -98

)455/2(، النووي، املجموع: )82/7(، ابن قدامة، املغني: )1846/3(.
وذهب املالكّية اإىل عدم �سّحة ذلك، انظر: ابن عبد الرب، ال�ستذكار: )62/12(، احلطاب، مواهب   

اجلليل: )625/2(، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري: )27/2، 28(.
مغني  ال�سربيني،   ،)28/2( الكبري:  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية   ،)666/2( عابدين:  ابن  حا�سية   -99

املحتاج: )85/3، 86(، البهوتي، ك�ساف القناع: )393/2(.
اإعانة  البكري،  ال�سيد   ،)628-626/2( والإكليل:  التاج  املواق،   ،)666/2( عابدين:  ابن  حا�سية   -100

الطالبني: )322/2(، ابن قدامة، املغني: )200/3(.
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ا باتفاق العلماء)101(، لكّن اخلالف  فاإنّه يجوز التطّوع باحلّج عنه يف هذه احلالة اأي�سً
وقع يف وجوب ذلك على الورثة اأو عدم وجوبه)102(.

املال والبدن،  اأّن احلّج عبادة مرّكبة من  املّيت  وال�سبب يف جواز احلّج عن 
والعبادة املالية البدنية جتوز فيها النيابة حال ال�سرورة، وامليت ل ميكنه احلّج بعد 

موته فهو يف حال �سرورة.

امل�سادر ال�سابقة نف�سها.  -101
بدائع  الكا�ساين،  انظر:  غريه،  على  ول  الوارث  على  وجوبه  عدم  اإىل  واملالكية  احلنفية  ذهب  فقد   -102
ال�سنائع: )469/2(، حا�سية ابن عابدين: )666/2(، احلطاب، مواهب اجلليل: )556/2(، حا�سية 

الد�سوقي على ال�سرح الكبري: )28/2(.
وذهب ال�سافعّية واحلنابلة اإىل وجوب احلّج عن املّيت على الفور، واأنّه ل ي�سقط عنه احلج يف هذه احلالة   
باملوت. انظر: ال�سربيني، مغني املحتاج: )630/1(، ال�سيد البكري، اإعانة الطالبني: ) 323/2(، ابن 

قدامة، املغني مع ال�سرح الكبري: )196/3(، البهوتي، ك�ساف القناع: )393/2(.
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القاعدة الفقهية الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة )درا�سة نظرية تطبيقية(

اخل�متة

ْلُت اإىل النتائج الآتية: يف خامتة هذا البحث َتَو�صَّ
يف  الأ�سل  اأّن  النيابة،  امتناع  العبادات  يف  الأ�سل  بقاعدة:  املق�سود  اأوًل: 
العبادات التي هي اأركان الإ�سالم و�سعائره التعّبدّية األ ينوب فيها اأحد عن اأحد، 
فال ي�سّح اأن يُ�سّلي اأحد عن اأحد، ول اأن ي�سوم اأحد عن اأحد، �سواء كان املنوب 
ال�سوم  اأو  ال�سالة  اأو عاجًزا، و�سواء كانت  قادًرا  مّيًتا، و�سواء كان  اأو  عنه حيًّا 

واجبني اأو مندوبني.
ثانًيا: يُ�ستثنى من قاعدة الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة: العبادات املالية 
اأن يكون  بها، ول ي�سرتط  النائب  نّية  ب�سرط  فيها  النيابة  املح�سة كالزكاة، فتجوز 
النائب عاجًزا اأو ميًتا، بل جتوز النيابة واحلالة هذه يف جميع الأحوال؛ لأّن املق�سود 

منها اإي�سال احلقوق اإىل اأ�سحابها، وهي تتاأتّى بالنائب واملنوب عنه.
ثالًثا: يُ�ستثنى كذلك من قاعدة الأ�سل يف العبادات امتناع النيابة: العبادات 
املرّكبة من البدن واملال كاحلج، فتجوز فيها النيابة حال ال�سرورة فقط، وال�سرورة 

هي عجز املنوب عنه عن اأداء هذه العبادة اأو موته.
رابًعا: يو�سي الباحث اأن يُزاد قيٌد على القاعدة ل�سبطها وتقليل امل�ستثنيات 
من هذه القاعدة بحيث ي�ساف على القاعدة قيد: البدنّية املح�سة، فتكون القاعدة 
بعد ذلك بال�سيغة الآتية: الأ�سل يف العبادات البدنّية املح�سة امتناع النيابة، وبهذا 
كقاعدة  كّليتها  على  توؤّثر  التي  القاعدة  على  ترد  التي  امل�ستثنيات  كرثة  نتجّنب 
ت�سليًما  و�سّلم  اآله و�سحبه  وعلى  نبينا حممد  على  اهلل  و�سلى  اأعلم  واهلل  فقهية. 

كثرًيا. 
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ملخ�س البحث

تُعدُّ النقود الرقمية اأحدث تطورات النقود، وقد ظهرت منذ بدايات القرن 
وهو  منها،  نوع  ظهر  ثم  ا،  جدًّ حمدودة  ب�سورة  امليالدي  والع�سرين  احلادي 
البتكوين )Bitcoin( منذ �سنة 2009م، واأخذ يف النت�سار وبخا�سة يف ال�سنوات 
من  مطور  نوع  وهو  العاملية.  الر�سمية  العمالت  مقابل  قيمته  وارتفعت  الأخرية، 
النقود الرقمية )الإلكرتونية( يوفر نظاًما جديًدا للدفع اخلا�س بالإنرتنت عن طريق 
الت�سفري للتحكم يف اإن�سائه والتعامل به، ويرتكز على خ�سائ�س الريا�سيات، ولي�س 

له اأي غطاء اأو اأ�سول ملمو�سة.
والبحث حماولة لبيان احلكم ال�سرعي يف عملة البتكوين من خالل بيان ماهية 
ماهية  بيان  ثم  بها،  التعامل  وعيوبها وحكم  ومزاياها  الرقمية وخ�سائ�سها  النقود 
البتكوين وخ�سائ�سها ومزاياها وعيوبها، ومدى حتقق معيار الثمنية فيها و�سول 
اإىل حكم التعامل بها يف الفقه الإ�سالمي، متبًعا يف ذلك عدة مناهج اأبرزها املنهج 

الو�سفي وال�ستنباطي والتحليلي.
بالبتكوين  التعامل  اأبرزها عدم جواز  النتائج  من  اإىل جملة  البحث  وانتهى 
قرارات  باإ�سدار  البحث  اأو�سى  كما  تنقيًبا،  اأو  اإعطاًء  اأو  اأخًذا  احلالية  ب�سورتها 
تقدمي  و�سرورة  احلكومات،  قبل  من  وجترميه  بالبتكوين  التعامل  مبنع  جممعية 

عمالت اإلكرتونية بديلة تتفق واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
الكلمات الدالة: النقود، الرقمية، الإلكرتونية، البتكوين، الفقه الإ�سالمي.
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النقود الرقمية من وجهة الفقه الإ�سالمي »البتكوين منوذًجا« 

Abstract

Digital Money from the Point view of Islamic Jurisprudence
«Bitcoin as a Model»

Dr. Hesham Yousrey Mohammed El-Araby

Digital money is the most recent development of money, and has emerged 
since the beginning of the twenty-first century and used in very limited way. 
In 2009, then, another kind of the coin emerged i.e., the Bitcoin and has been 
spreading, especially in recent years, and its rate rose against the world's of-
ficial currencies. It is a developed type of electronic currency that provides 
a new system of payment from the Internet through encryption to control its 
transaction and handling, It is based on mathematical features, and has no 
cover or real assets.

The research is an attempt to demonstrate the Islamic judiciary rule in the 
Bitcoin currency and stating the reality of digital money, its characteristics, 
advantages and disadvantages, to reach the rule of dealing with it in Islamic 
jurisprudence, adopting in this concern several approaches, most notably are 
the descriptive, deductive and analytical approaches.

The research concluded with a number of results, the most prominent 
of which is that it is impermissible to deal with the current form of Bitcoin 
whether in buying or selling or prospecting. The research has also recom-
mended the issuance of unanimous decisions to prevent and criminate the 
manipulation of it by governments, and the need to offer alternative electronic 
currencies in accordance with the provisions of Islamic law.

Key words: Money, Digital, Electronic, Bitcoin, Islamic jurisprudence.



د. ه�شام ي�رسي حممد العربي

69

مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني �سيدنا 
حممد واآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين.

اأما بعد؛ فمنذ بدايات القرن احلادي والع�سرين امليالدي ظهر ما يعرف بالنقود 
ا، ول يكاد ميثل  الرقمية اأو الإلكرتونية، اإل اأن التعامل بها كان قلياًل وحمدوًدا جدًّ
ن�سبًة من حجم التعامالت، حتى كان عام 2009م حينما ظهر نوع من تلك النقود 
�سياأتي  كما  وهو-   ،)Bitcoin( الِبْتُكِوين  وهو  وال�ستهار،  النت�سار  يف  واأخذ 
مف�سال- عملة اإلكرتونية ل جرَم ماديًّا لها ك�سائر العمالت، ويتعامل بها املتعاملون 
من خالل تطبيقات )برامج( اإلكرتونية على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(، 

ول يُعرف لها جهة اإ�سدار، ول دولة تقوم باإ�سدارها اأو تتخذها عملة لها.
وقد انت�سر التعامل بهذه العملة انت�ساًرا وا�سًعا و�سريًعا، وبخا�سة يف الآونة 
الأخرية، وارتفعت قيمتها مقابل العمالت الر�سمية العاملية، ويف مقدمتها الدولر 
اأو الوقوف  الأمريكي، وهي �سريعة الرتفاع والنخفا�س ب�سكل ل ميكن توقعه، 

على اأ�سبابه.
ولذلك كرث ال�سوؤال عنها وعن حكم التعامل بها.

م�صكلة البحث واأهدافه:
والبتكوين  الرقمية  النقوُد  اأَتَُعدُّ  التايل:  ال�سوؤال  يف  البحث  م�سكلة  تكمن 
حتديًدا عملة نقدية �سرعية تنطبق عليها خ�سائ�س النقود؟ وهل يجوز التعامل بها 

وفًقا لنظامها احلايل اأو ل؟
ولذلك ميكن حتديد اأهداف البحث فيما يلي:

اأوًل: ا�ستجالء ماهية النقود وحقيقتها.
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ثانًيا: بيان خ�سائ�س النقود، وهل تنطبق على البتكوين؟
ثالًثا: بيان ماهية النقود الرقمية ب�سفة عامة، والبتكوين ب�سفة خا�سة.

رابًعا: بيان مدى حتقق معيار الثمنية يف البتكوين.
خام�ًصا: بيان حكم التعامل بالبتكوين يف الفقه الإ�سالمي.

الدرا�صات ال�صابقة:
هناك بع�س الدرا�سات التي تناولت النقود الرقمية )الإلكرتونية( ب�سكل عام، 

ب�سفتها �سورة حديثة للنقود. ومن ذلك:
بني  الإلكرتونية  امل�سرفية  »الأعمال  موؤمتر  اإىل  َمْت  ُقدِّ التي  البحوث  بع�س 
ال�سريعة والقانون« الذي عقدته كلية ال�سريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية 
من  فيه  قدم  ومما  2003م،  �سنة  دبي  و�سناعة  جتارة  غرفة  مع  بالتعاون  املتحدة 

بحوث:
• مفهوم الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية واأهم تطبيقاتها للدكتور/حممود اأحمد 	

اإبراهيم ال�سرقاوي.
• ال�سيك الإلكرتوين والنقود الرقمية »درا�سة مقارنة« للدكتور/نبيل �سالح 	

العربي.
• حمفظة النقود الإلكرتونية »روؤية م�ستقبلية« للدكتور/�سريف غنام.	
• للدكتور/حممد 	 الإلكرتونية  للنقود  واملالية  والقت�سادية  النقدية  الآثار 

اإبراهيم ال�سافعي.
• الإلكرتونية والعمليات 	 التجارة  الإلكرتونية يف  النقود  لدور  درا�سة حتليلية 
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امل�سرفية الإلكرتونية للباحث/�سالح حممد ح�سني احلمالوي.
• الوفاء )الدفع( الإلكرتوين للدكتور/عدنان اإبراهيم �سرحان.	
• للدكتور/	 الإلكرتونية  الدفع  و�سائل  م�سكالت  لبع�س  اقت�سادية  درا�سة 

�سالح زين الدين.
ب�سكل  )الإلكرتونية(  الرقمية  النقود  جوانب  بع�س  تناولت  البحوث  وهذه 
ا منها كالبتكوين؛ لأنه مل يكن قد ظهر وقتها. ولكن  عام، ومل تتناول نوًعا خا�سًّ
منها بال  اأفدُت  ب�سفة عامة، وقد  الإلكرتونية  النقود  ال�سوء على  األقت كثرًيا من 

�سك.
ومثلها الدرا�سة التي اأعدها الدكتور/اأحمد ال�سيد لبيب اإبراهيم عن »الدفع 
بالنقود الإلكرتونية: املاهية والتنظيم القانوين درا�سة حتليلية مقارنة« �سنة 2008م 
بجامعة املن�سورة مب�سر، وطبعت يف العام التايل مبا�سرة، وهي درا�سة م�ستفي�سة 
الرقمية  النقود  يف  عامة  كونها  جانب  اإىل  كلها  الدرا�سات  تلك  اأن  اإل  وجيدة، 
)الإلكرتونية( فاإنها قانونية كذلك؛ فلم تتعر�س للجانب الفقهي فيما يتعلق بتلك 

النقود ب�سفة عامة، والبتكوين ب�سفة خا�سة.
ويف احلقيقة مل اأجد َمْن َكَتَب درا�سًة فقهيًة متخ�س�سًة عن البتكوين؛ وذلك 
حلداثة ظهوره، ولأنه مل ينت�سر بذلك ال�سكل الذي نراه اإل منذ وقت قريب- اإل 
بحًثا واحًدا وقفُت عليه اأثناء كتابتي للبحث، وعنوانه »الأحكام الفقهية للعمالت 
العقيل،  عبدالوهاب  بن  حممد  بن  للدكتور/عبداهلل   »)Bitcoin( الإلكرتونية 
وو�سع على غالفه ا�سم عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة، 
يف  تناول  مبحثني،  يف  الباحث  وجعله  لالإعداد.  ول  للن�سر  تاريًخا  يحمل  ول 
العمالت  بني  والفرق  النقود  وتاريخ  الإلكرتونية  العمالت  تعريف  منهما  الأول 
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الإلكرتونية والنقود الإلكرتونية والورقية، وطرق ا�ستحداث العمالت الإلكرتونية 
وا�ستعمالتها املعا�سرة ومميزاتها وخماطرها. وتناول يف املبحث الثاين مدى جريان 
الربا يف العمالت الإلكرتونية، وحكم الزكاة فيها، ومدى انطباق اأحكام ال�سرف 

عليها، وحكم تعدينها، واحلرز املعترب لها.
ويف راأيي اأن البحث اأخلَّ ببع�س الأمور ال�سرورية لبحث مثل هذا املو�سوع، 
ينبني عليه من حكم  النقود، وما  تلك  الثمنية يف  اإبراز مدى حتقق معيار  واأهمها 
اإنا هي تفريعات على ذلك.  التعامل بها. وما ذكره من مطالب يف مبحثه الثاين 
كما اأنه مل يربز خ�سائ�س النقود التي هي احَلَكم على كون تلك النقود تَُعدُّ نقوًدا 
�سرعية اأو ل. وجاء تعر�سه للنقود الإلكرتونية اأو الرقمية التي هي اأ�سل البتكوين 
اإليه مقت�سًبا. والبحث قبل ذلك كله وبعده ل يخلو من مالحظات  ينتمي  الذي 
اأية حال جهد  نتائج. وهو على  اإليه من  انتهى  املنهج واملو�سوع وما  عديدة يف 

م�سكور ل�ساحبه.
ت�سبب  قد  م�سفرة  اإلكرتونية  عملة  »البتكوين  بعنوان  مقال  على  وقفت  ثم 
اأزمة اقت�سادية عاملية جديدة« للدكتور/عبدالفتاح حممد اأحمد �سالح، من�سور 
بالعدد )33( مبجلة القت�ساد الإ�سالمي العاملية، يف جمادى الأوىل 1436هـ/فرباير 
2015م. تناول فيه الكاتب بدايات النقود وحتولها من النظام الذهبي اإىل النظام 
الورقي، ومراحل تطور النقود الورقية حتى �سارت بديال عن النقد الذهبي، ثم 
عر�س لبيان ماهية البتكوين وكيفية اإ�سداره وخ�سائ�سه ذاكًرا العمالت امل�سابهة 
له، ثم بني املخاطر واملخاوف التي تكتنفه، منهًيا مقاله مبجموعة من الأ�سئلة حول 

البتكوين وم�ستقبله املتوقع.
البتكوين  باملعنى الأكادميي، يلقي ال�سوء على  وهو مقال ولي�س بحًثا علميًّا 

وحقيقته ب�سورة خمت�سرة.
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دور  بع�س  من  موؤخًرا  �سدرت  التي  الر�سمية  الفتاوى  بع�س  ا  اأي�سً وهناك 
الإفتاء، كدار الإفتاء بفل�سطني، وفتوى رئا�سة ال�سئون الدينية يف تركيا، وفتوى 

دار الإفتاء امل�سرية ب�ساأن البتكوين، مما �ستاأتي الإ�سارة اإليه يف مو�سعها.
وكذلك هناك مقالت خمت�سرة وفتاوى فردية من بع�س الفقهاء والباحثني 
على بع�س املواقع واملنتديات على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(، وعلى 
ب�ساأن  الإ�سالمي  القت�ساد  منتدى  بيان  منها:  الف�سائية.  التلفزيونية  القنوات 
م�سروعية البتكوين، وهو مقال جممع من جمموعة حوارات على مواقع التوا�سل 
املنتدى،  ي�سكل  من  وهم  واخلرباء،  والعلماء  الباحثني  من  ملجموعة  الجتماعي 

وهو من�سور بتاريخ 2018/1/18م على موقع ال�سبيل.
ٌة لإعداد درا�سة فقهية لهذا النوع من اأنواع  ولذلك فقد راأيُت اأن احلاجَة ما�سَّ
النقود الرقمية للوقوف على ماهيته وحكمه من وجهة الفقه الإ�سالمي، كما يبدو 

يل.
خطة البحث:

مُت البحث اإىل مقدمة وخم�سة مباحث، ثم خامتة بالنتائج، وثََبٍت مبراجع  ق�سَّ
البحث يليه فهر�س املو�سوعات، وذلك على النحو التايل:

املقدمة، بينُت فيها اأهمية املو�سوع واإ�سكاليته املتمثلة يف الت�ساوؤلت البحثية، 
والأهداف التي يتغياها، والدرا�سات ال�سابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

التمهيد: ن�ساأة النقود وتطورها.
املبحث الأول: ماهية النقود وخ�سائ�سها.

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: ماهية النقود.
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املطلب الثاين: خ�سائ�س النقود.
الرقمية وخ�سائ�سها ومزاياها وعيوبها وحكم  النقود  ماهية  الثاين:  املبحث 

التعامل بها.
وفيه اأربعة مطالب:

املطلب الأول: ماهية النقود الرقمية.
املطلب الثاين: خ�سائ�س النقود الرقمية.

املطلب الثالث: مزايا التعامل بالنقود الرقمية وعيوبِّها.
املطلب الرابع: حكم التعامل بالنقود الرقمية.

املبحث الثالث: ماهية البتكوين وخ�سائ�سها ومزاياها وعيوبها.
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: ماهية البتكوين.
املطلب الثاين: خ�سائ�س البتكوين.

املطلب الثالث: مزايا التعامل بالبتكوين وعيوبُُه.
املبحث الرابع: معيار الثمنية ومدى حتققه يف البتكوين.

املبحث اخلام�س: حكم التعامل بالبتكوين يف الفقه الإ�سالمي.
اخلامتة.

مراجع البحث.
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منهج البحث واإجراءاته:
اعتمدُت يف بحثي على عدة مناهج للو�سول اإىل النتائج املرجوة، من اأهمها 

املنهج الو�سفي، واملنهج ال�ستقرائي، واملنهج ال�ستنباطي، واملنهج التحليلي.
ورجعُت للمراجع الرتاثية واملعا�سرة املتعلقة باملو�سوع، مع التزامي بعزو 
النقول اإىل م�سادرَها، ون�سبة الأقوال اإىل قائليها، كما رجعُت اإىل َعَدٍد من املواقع 

الإلكرتونية اقت�ستها طبيعة املو�سوع وحداثته.
وبعد، فهذا البحث حماولٌة ل�ستجالء ماهية البتكوين وهل يعد نقًدا �سرعيًّا، 
ق هدفه فبتوفيق اهلل �سبحانه، واإن  وحكم التعامل به يف الفقه الإ�سالمي؛ فاإن حقَّ
اأخفق فح�سبي �سرف املحاولة والجتهاد، واهللُ امل�سئوُل اأن ينفع به؛ اإنه ويل ذلك 

والقادر عليه.
واآله  حممد  �سيدنا  على  وبارك  و�سلم  اهلل  و�سلى  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 

و�سحبه اأجمعني.
التمهيد: ن�س�أة النقود وتطوره�

تبادل  اإىل  النا�س  نف�سه؛ حيث احتاج  الإن�سان  ن�ساأة  اإىل  النقود  ن�ساأة  ترجع 
ال�سلع واخلدمات، وكانت اأوىل الو�سائل التي جلاأ اإليها الإن�سان هي املقاي�سة، التي 
تعني مبادلة ال�سلع فيما بينها مبا�سرة، فكل اإن�سان يبادل غريه ما يفي�س عن حاجته 

مبا يفي�س عن حاجة غريه.
على  قادرًة  املقاي�سة  تعد  مل  اأفرادها  عدد  وازدياد  املجتمعات  بنمو  اأنه  اإل 
تلبية حاجاتهم، ف�سال عما ظهر فيها من عيوٍب، ك�سعوبة توافق الرغبات، وعدم 
قابلية بع�س ال�سلع للتجزئة، و�سعوبة التخزين، وكذا �سعوبة تقدير قيم ال�سلع 
النقديُة  قيمُتها  تُعاَدَل  اأن  ميكن  �ِسْلعيَّة  نقود  عن  يبحثون  جعلهم  مما  املبادلة؛  عند 
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بقيمِتها املاديَِّة ال�سلعية، فاتخذوا �سلًعا تعارفوا عليها من واقع بيئاتهم، كالإبل عند 
الِغالل  وبع�س  ال�سواطئ،  على  تعي�س  التي  ال�سعوب  عند  والأ�سماك  العرب، 
اأنها مل تق�ِس على عيوب  اإل  كالأرز والقمح ونحوهما لدى كثري من ال�سعوب، 
املقاي�سة؛ فاجته النا�س اإىل املعادن متخذين النحا�س واحلديد والربونز اأول؛ ملا لها 
من ندرة ن�سبية ومتانة مادية وقيمة ذاتية مع قابليتها للحفظ والتداول، ثم اهتدوا 
اإىل الذهب والف�سة، واجتمعوا عليهما؛ ملا لهما من خ�سائ�س مميزة عن غريهما، 
ْرق واجلمع والتفرقة والت�سكيل، مع ح�سن الرونق  ك�سرعة املواتاة يف ال�سبك والطَّ
وعدم الرائحة اأو الطعم الرديء، مع البقاء طول الزمن، وقبول العالمات وثبات 

ال�سمات وغري ذلك.
وقدموا الذهب لبلوغه الغاية يف تلك ال�سفات.

ا  ومع ات�ساع العمران واحلاجة لأثمان تنا�سب حمقرات الأ�سياء ا�ستعملوا اأي�سً
ما عرف بالفلو�س، وهي النقود املتخذة من املعادن غري الذهب والف�سة، اإل اأنها 
كانت تعترب اأثمانًا ما، تعامل النا�س بها وا�سطلحوا عليها، فاإذا تركوها واأبطلوا العمل 

بها عادت �سلًعا كما كانت وفقدت �سفة الثمنية.
وهذا بخالف الذهب والف�سة اللذين ظال اأثمانًا بحكم طبيعتهما)1(.

والف�سة  بالذهب  يتعاملون  خلدون-  ابن  يقول  كما  قدميًا-  العرب  وكان 
وزنًا، وكانت دنانري الروم والفر�س ودراهمهم بني اأيديهم يردونها يف معاملتهم 

تَُراجع: املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي للدكتور/حممد عثمان �سبري �س)150- 153(،   -1
منيع �س)23-  بن  �سليمان  بن  لل�سيخ/عبداهلل  قيمته، حكمه  تاريخه،  النقدي حقيقته،  الورق  ا:  واأي�سً
وتطور  �س)69(،  الرتكماين  خالد  للدكتور/عدنان  الإ�سالم  يف  وامل�سرفية  النقدية  وال�سيا�سة   ،)25
احل�سني  اأحمد  ح�سن  للباحث/اأحمد  الكتابية  بالنقود  العناية  مع  الإ�سالمية  ال�سريعة  �سوء  يف  النقود 
املالية املعا�سرة بحوث وفتاوى وحلول للدكتور/وهبة الزحيلي  �س)3- 8، 39- 47(، واملعامالت 
�س)150- 151(، والنقود وامل�سارف والنظرية النقدية للدكتور/هيل عجمي جميل اجلنابي، ورمزي 
يا�سني اأر�سالن �س)9- 13، 24- 26(، ونظرية النقود يف الفقه الإ�سالمي املقارن للدكتور/ريان توفيق 

خليل �س)45- 47(.
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اإىل الوزن ويت�سارفون بها بينهم، اإىل اأن تفاح�س الغ�س يف الدنانري والدراهم، 
فاأمر اخلليفة الأموي عبدامللك بن مروان واليه احلجاج بن يو�سف ب�سرب الدنانري 
على  ذلك  َر  ُق�سِ ثم  اخلا�سة،  نقودهم  للم�سلمني  ف�سار  76هـ،  �سنة  والدراهم 

الدولة)2(.
دار  يف  اإل  الدراهم  �سرب  ي�سلح  »ل  حنبل:  بن  اأحمد  الإمام  قال  حتى 

ال�سرب باإذن ال�سلطان؛ لأن النا�س اإن رخ�س لهم ركبوا العظائم«)3(.
ومع التطور الب�سري وات�ساع نطاق التجارة وازدياد حجم املعامالت املالية 
واإيداِعه  ال�سيارفة  لدى  الذهب  حفظ  طريق  عن  الورقية  للنقود  احلاجة  ظهرت 
واأخِذ �سكوٍك بذلك، فظهرت فكرة الورق النقدي اأو »البنكنوت« كما كان يطلق 
عليه قدميًا، وذلك نحو منت�سف القرن ال�ساد�س الهجري )الثاين ع�سر امليالدي(، 

ثم راأت الدول احلديثة اإ�سدار ذلك عن طريق البنوك املركزية بها)4(.
ت�سمى  كانت  الأمر؛ ولذلك  اأول  الذهب  تنوب عن  الورقية  النقود  وكانت 
النقود النائبة، حيث ل ت�سدر الدولة نقوًدا ورقيًة اإل بعد اإيداع ر�سيد كامل لها 

من الذهب اأو الف�سة.
الف�سة  اأو  الذهب  ي�ستبدل  اأن  الورقية  النقود  تلك  يحمل  من  باإمكان  وكان 
بها؛ حيث تعترب �سندات بديون على الدولة. ولذلك كان يكتب عليها: »اأتعهد باأن 

اأدفع عند الطلب مبلغ )كذا( حلامل هذا ال�سند«.

والنقود   ،)7 �س)6-  للمقريزي  والإ�سالمية  القدمية  والنقود  �س)323(،  خلدون  ابن  مقدمة  يُْنَظُر:   -2
معاجلتها  وكيفية  النقود  قيمة  يف  التغريات  اآثار  ا:  واأي�سً  ،)64 �س)61-  للمناوي  واملوازين  واملكاييل 
يف القت�ساد الإ�سالمي للباحث/مو�سى اآدم عي�سى �س)10- 14(، وال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية يف 

الإ�سالم للدكتور/عدنان الرتكماين �س)61- 62(.
يُْنَظُر: الأحكام ال�سلطانية للقا�سي اأبي يعلى �س)181(.  -3

ا: الورق  يُْنَظُر: املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي للدكتور/�سبري �س)159، 252(، واأي�سً  -4
النقدي لل�سيخ ابن منيع �س)26(، وتطور النقود يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية للباحث/اأحمد احل�سني 

�س)48- 49(، والنقود وامل�سارف والنظرية النقدية �س)26- 27(.
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تغطية  الف�سة  اأو  بالذهب  املغطاة  النقود  وهي  الوثيقة،  النقود  ظهرت  ثم 
جزئية، ولي�ست كاملة، ولكنها ت�ستمد قوتها يف اجلزء غري املغطى من قوة الدولة 

التي اأ�سدرتها.
ا النقود الإلزامية، وهي نقود ورقية غري مغطاة مطلًقا، وت�ستمد قوتها  واأي�سً

وقيمتها من الدولة امل�سدرة لها والقوانني التي فر�ستها عملة للتداول.
اأ�سدرتها  التي  الدولة  �سقطت  اأو  الدولة  قبل  من  األغيت  اإذا  فاإنها  ولذلك 

�سارت ل قيمة لها)5(.
وقد كانت دول العامل كلها ت�سري على قاعدة الذهب والف�سة حتى احلرب 
امل�سرتكة  للدول  احلكومي  الإنفاق  زاد  حيث  1918م(   -1914( الأوىل  العاملية 
لتمويل احلرب،  للنقود  اإىل زيادة احتياج احلكومات  اأدى  فيها زيادة كبرية؛ مما 
حيث ا�ستقر�ست من البنوك املركزية لديها التي ا�ستطاعت بدورها اأن متول تلك 

القرو�س عن طريق التو�سع يف اإ�سدار النقود الورقية.
من  رافقها  وما  الورقية،  النقود  اإ�سدار  الكبرية يف  الزيادة  اأدت هذه  وقد 
زيادة اأ�سعار ال�سلع واخلدمات اإىل فقد النا�س الثقة يف البنوك املركزية واأنها لن 
ت�ستطيع �سرف قيمة ما يقدم اإليها من النقود الورقية املغطاة؛ مما جعلهم يف�سلون 

الحتفاظ برثواتهم املعدنية لدى اأنف�سهم، فقاموا ب�سحبها من البنوك.
واإزاء هذه التحولت راأت حكومات هذه البالد اأنه لن يكون مبقدور البنوك 
املركزية من  البنوك  باإعفاء  قراراتها  اأ�سدرت  بالتزاماتها؛ ولذلك  الوفاء  املركزية 
الأفراد  واألزمت  بالذهب،  نقدية  اأوراق  اإليها من  يقدم  ما  قيمة  ب�سرف  تعهداتها 
بقبول التعامل بهذه الأوراق و�سداد الديون بها؛ فاأ�سبحت تلك الأوراق النقدية 
يُْنَظُر: ال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية يف الإ�سالم �س)70(، واملعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي   -5
ا: الورق  للدكتور/�سبري �س)160(، واملعامالت املالية املعا�سرة للدكتور/الزحيلي �س)151(، واأي�سً

النقدي �س)27- 29(، وتطور النقود يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية �س)49- 54(.
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قوتها  ت�ستمد  واأ�سبحت  باللتزامات،  الوفاء  قوة  لها  و�سار  بذاتها،  قائمة  نقوًدا 
النقدية من قوة القانون، ولي�س من كونها مغطاة وموثقة بالذهب.

ومنذ ذلك الوقت انف�سلت ال�سلة بني القيمة ال�سلعية للنقود والقيمة النقدية 
يف  ال�سائدة  هي  لها  معدين  ر�سيد  ل  التي  الإلزامية  النقود  هذه  و�سارت  لها، 
الكميات  بح�سب  ا  وانخفا�سً ارتفاًعا  تتاأثر  قيمتها  واأ�سبحت  العامل،  دول  جميع 
و�سعًفا،  قوًة  للدولة  القت�سادية  احلالة  وبح�سب  املركزية،  البنوك  تطبعها  التي 

وح�سب ثقة النا�س بها)6(.
ومل يعد مرتكز هذه النقود احتياطي الذهب املوجود لدى الدولة فح�سب، 
بل �سار يعتمد على اأ�سكال خمتلفة من املوجودات املالية واملطلوبات غري النقدية، 
احلكومية  وال�سندات  اخلا�سة  ال�سحب  وحقوق  والودائع  الأجنبية  كالعمالت 

الأجنبية وغريها)7(.
ومع مزيد من التطور وتزايد نو املعامالت املالية ظهرت النقود امل�سرفية اأو 
الأوراق التجارية كال�سيكات والكمبيالت نتيجة اإيداع النقود الورقية لدى البنوك 

وازدياد ثقة النا�س فيها، مع تقدم خدماتها التي تقدمها لالأفراد واملوؤ�س�سات)8(.
باأنواعها،  وال�سكوك  وال�سندات  كالأ�سهم  املالية  الأوراق  ظهرت  ثم 

والبطاقات البنكية باأنواعها املختلفة الئتمانية وغري الئتمانية.
التي هي  الإلكرتونية،  اأو  الرقمية  النقود  النقود ظهوًرا  تطورات  اآخر  وكان 

مو�سوع البحث.
ا: تطور النقود يف �سوء ال�سريعة  يُْنَظُر: ال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية يف الإ�سالم �س)70- 71(، واأي�سً  -6

الإ�سالمية �س)50- 52(.
 ،)36 �س)35-  النقدي  الورق  ا:  اأي�سً ويراجع  �س)51(.  النقدية  والنظرية  وامل�سارف  النقود  يُْنَظُر:   -7

ونظرية النقود يف الفقه الإ�سالمي املقارن �س)69- 71(.
ا: تطور النقود يف �سوء ال�سريعة  يراجع: ال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية يف الإ�سالم �س)72- 73(، واأي�سً  -8

الإ�سالمية �س)55- 57(.
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املبحث الأول: م�هية النقود وخ�س�ئ�سه�

وي�سمل مطلبني:
املطلب الأول: ماهية النقود.

املطلب الثاين: خ�سائ�س النقود.
املطلب الأول: ماهية النقود:

النقود: جمع نقد، يقال: نََقَد ال�سيَء نقًدا، نقره ليختربه، اأو ليميز جيده من 
رديئه. ونََقَد الدراهم والدنانري نقًدا وتَْنَقاًدا: ميز جيدها من رديئها. فالنقد يعني 

متييز ال�سيء وتقدير حقيقته.
الثمَن،  فالنًا  نقدُت  تقول:  والقب�س،  الإعطاء  وهو  الن�سيئة،  خالف  والنقد 
ونقدُت له الثمَن، اأي: اأعطيُته اإياه نقًدا معجاًل، فانتقده، اأي: قب�سه. ويطلق النقد 

على العملة املتداولة بني النا�س من الذهب اأو الف�سة اأو غريهما)9(.
ا كو�سيط للتبادل ومقيا�س  والنقود ا�سطالًحا: كل ما يكون مقبوًل قبوًل عامًّ

للقيمة)10(.
كانت،  حال  اأية  على  واخلدمات،  لل�سلع  ومعيار  للتبادل  و�سيلة  فالنقود 
ومن اأي مادة اتخذت، ما دام النا�س قد تعارفوا على اعتبارها نقوًدا. فهي �سيء 

اللغة  ملجمع  الو�سيط  واملعجم  )نقد(،  مادة   )426  -425/3( منظور  لبن  العرب  ل�سان  راجع:   -9
ا: معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء  العربية بالقاهرة �س)944( مادة )نقد(، واأي�سً

للدكتور/نزيه حماد �س)461- 462( مادة )نقد(.
يُْنَظُر: اأبحاث هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية، بحث حكم الأوراق النقدية )55/1، 60(،   -10
والورق النقدي لل�سيخ ابن منيع �س)19(، واآثار التغريات يف قيمة النقود وكيفية معاجلتها يف القت�ساد 
الإ�سالمي �س)5(، وال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية يف الإ�سالم �س)32(، والقت�ساد الإ�سالمي والق�سايا 
الفقهية املعا�سرة للدكتور/علي ال�سالو�س )503/2(، واملعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي 
والنقود  �س)149(،  للدكتور/الزحيلي  املعا�سرة  املالية  واملعامالت  �س)148(،  للدكتور/�سبري 

وامل�سارف والنظرية النقدية �س)13- 15(.
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اعتباري، �سواء اأكان ذلك العتبار ناجًتا عن حكم �سلطاين اأم عرف عام)11(.
ويف هذا يقول الإمام مالك: »ولو اأن النا�س اأجازوا بينهم اجللود حتى تكوَن 

ٌة وعنٌي لكرهُتها اأن تُباع بالذهب والورق نَِظرًة«)12(. لها �ِسكَّ
وقال ابن تيمية: »واأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ول �سرعي، 
بل مرجعه اإىل العادة وال�سطالح؛ وذلك لأنه يف الأ�سل ل يتعلق املق�سود به، بل 
الغر�س اأن يكون معياًرا ملا يتعاملون به. والدراهم والدنانري ل تق�سد لنف�سها، بل 
هي و�سيلة اإىل التعامل بها، ولهذا كانت اأثمانًا، بخالف �سائر الأموال؛ فاإن املق�سود 
والو�سيلُة  ال�سرعية،  اأو  الطبعية  بالأمور  مقدرًة  كانت  فلهذا  نف�ِسها،  بها  النتفاُع 
املح�سُة التي ل يتعلق بها غر�س ل مبادتها ول ب�سورتها يح�سل بها املق�سود كيفما 

كانت«)13(.
اإىل  بها  التو�سل  يق�سد  بل  لأعيانها،  تق�سد  ل  »فالأثمان  القيم:  ابن  وقال 
ال�سلع، فاإذا �سارت يف اأنف�سها �سلًعا تق�سد لأعيانها ف�سد اأمر النا�س، وهذا معنى 

معقول يخت�س بالنقود ل يتعدى اإىل �سائر املوزونات«)14(.
بذلك  فاإنها  واخلدمات؛  لل�سلع  ومعياًرا  للتبادل  و�سيلًة  النقود  كانت  واإذا 
لل�سلع  مقيا�ًسا  تعترب  النا�س؛ حيث  ا وحموريًّا يف حياة  ومهمًّ دوًرا خطرًيا  توؤدي 
واخلدمات، وو�سيًطا للتبادل، وو�سيلًة للدفع، وقاعدًة للمدفوعات الآجلة وت�سوية 

الديون واللتزامات، وم�ستودًعا للرثوة واأداًة لختزان القيم)15(.
يُْنَظُر: ال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية يف الإ�سالم �س)33(.  -11

املدونة الكربى )5/3(.  -12
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )251/19- 252(.  -13

اإعالم املوقعني )105/2(.  -14
النقود وكيفية معاجلتها يف القت�ساد الإ�سالمي �س)4- 5(، وال�سيا�سة  التغريات يف قيمة  اآثار  راجع:   -15
الإ�سالمية �س)16-  ال�سريعة  النقود يف �سوء  الإ�سالم �س)47- 59(، وتطور  النقدية وامل�سرفية يف 
واملعامالت  للدكتور/�سبري �س)153- 155(،  الإ�سالمي  الفقه  املعا�سرة يف  املالية  واملعامالت   ،)25
املالية املعا�سرة للدكتور/الزحيلي �س)152- 153(، والنقود وامل�سارف والنظرية النقدية �س)15- 

18(، ونظرية النقود يف الفقه الإ�سالمي املقارن �س)37- 38(.



د. ه�شام ي�رسي حممد العربي

82

النقود الرقمية من وجهة الفقه الإ�سالمي »البتكوين منوذًجا« 

املطلب الثاين: خ�صائ�س النقود:
ذكر القت�ساديون اأن للنقود خ�سائ�َس عديدًة، ميكن ح�سرها فيما يلي)16(:

اأوًل: القبول العام:
مبا يعني قبولَها وعدَم رف�سها من جميع الأفراد داخل الدولة، وهذا نتيجة ما 

تتمتع به من القوة الإلزامية التي يعطيها لها القانون.
اأما خارج الدولة فالتعامل بها لي�س اإجباريًّا، واإنا اختياري.

ثانًيا: املتانة املادية والقيمية:
واإن كانت املتانة املادية لي�ست بذات اأهمية كبرية، وبخا�سة مع انت�سار النقود 
الورقية، لكن قيمة النقود ومدى ا�ستقرار القوة ال�سرائية لها هو الأ�سا�س، بحيث 

ميكن ادخارها والحتفاظ بها لفرتة من الزمن.
ثالًثا: نفع جميع اأفراد املجتمع:

النقود  تكون  اأن  يجب  حيث  العام؛  القبول  بخا�سية  ترتبط  اخلا�سية  وهذه 
ذات منفعة عامة لإ�سباع حاجات املتعاملني بها داخل املجتمع وخارجه، ومتكينهم 
من احل�سول على ال�سلع واخلدمات يف اأي مكان وزمان. فهذا هو الذي يجعل 

ا. لها قبوًل عامًّ
رابًعا: الندرة الن�صبية:

هذه اخلا�سية تعني األ تكون النقود متوفرًة بكميات كبرية مما يُفقدها قيمتها، 
ا بحيث تعيق املبادلت. والواجب اأن يكون  ويف الوقت نف�سه ل تكون نادرًة جدًّ
نف�سه  الوقت  املبادلت والحتياجات ويحافظ يف  تلك  مبا يالئم حاجة  اإ�سدارها 

حممود  للباحث/عمر  والبنوك  والنقود   ،)22 �س)20-  النقدية  والنظرية  وامل�سارف  النقود  يُْنَظُر:   -16
العبيدي �س)16(.
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على القوة ال�سرائية لها.
وقد اأ�سار اإىل هذا املعنى ابن القيم، وبنيَّ اأن حكمة اهلل تعاىل اقت�ست عزة 
اأ�سل النقود الذهب والف�سة وعدم ا�ستفا�ستهما يف النا�س، بحيث ل يبقى لهما 
ل  الذي  الأحمر  كالكربيت  العزة  يجعلهما يف  كما مل  ار،  والَفخَّ َقف  كال�سَّ قيمة 
يُو�سل اإليه فتفوت امل�سلحة بالكلية، بل و�سعهما يف العامل بقدٍر اقت�سته حكمته 

ورحمته وم�سالح عباده)17(.
خام�ًصا: قابلية النق�صام والتجزئة:

وذلك باأن تكون الوحدة النقدية قابلة للتجزئة اإىل وحدات �سغرية، بحيث 
اأو  ال�سلع واخلدمات مهما �سغرت  بها من احل�سول على كافة  املتعاملون  يتمكن 

كربت، وذلك باإ�سدار فئات خمتلفة للنقود.
�صاد�ًصا: �صهولة احلمل والتداول:

دون  وتداولها  ونقلها  حملها  ليمكن  النقدية  الفئات  بكل  يتعلق  فيما  وذلك 
م�سقة.

�صابًعا: �صهولة التمييز:
ا فيما يتعلق بجميع الفئات؛ بحيث يكون لكل فئة نقدية  وهذه اخلا�سية اأي�سً

�سكل اأو لون خا�س وحجم ينا�سبها ومييزها عن غريها من الفئات الأخرى.
ثامًنا: التجان�س:

واملق�سود بهذه اخلا�سية اأن تكون كل عملة نقدية من فئة معينة متجان�سة مع 
مثيالتها من نف�س العملة والفئة، فال يكون ثمة فروق بينها.

َقف: هو اخلزف اأو  يُْنَظُر: مفتاح دار ال�سعادة ومن�سور ولية العلم والإرادة )631/2- 632(. وال�َسّ  -17
مك�سره. يُْنَظُر: املعجم الو�سيط �س)489( مادة )�سقف(.
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املبحث الث�ين: م�هية النقود الرقمية وخ�س�ئ�سه� ومزاي�ه� وعيوبه� وحكم 
التع�مل به�

وي�سمل اأربعة مطالب:
املطلب الأول: ماهية النقود الرقمية.

املطلب الثاين: خ�سائ�س النقود الرقمية.
املطلب الثالث: مزايا وعيوب التعامل بالنقود الرقمية.

املطلب الرابع: حكم التعامل بالنقود الرقمية.
املطلب الأول: ماهية النقود الرقمية:

 )Electronic Cash or Digital Cash( الإلكرتونية اأو  الرقمية  النقود 
اإحدى ال�سور احلديثة للنقود، التي ت�ستعمل عرب �سبكة الإنرتنت.

واأهم ما مييزها اأنها نقود افرتا�سية، فال ج�سم ماديًّا ملمو�ًسا لها)18(. فهي اأ�سبه 
باأرقام تُتداول اإلكرتونيًّا، وميثل كلُّ رقم قيمًة ماليًة يف ذاته، وت�ستخدم هذه القيم 
يف دفع اأثمان ال�سلع واخلدمات التي ي�سرتيها امل�ستهلك من خالل �سبكة الإنرتنت 

بدل من النقود الورقية)19(.
الآيل  احلا�سب  اأجهزة  داخل  تخزينها  يتم  نقدية  قيمة  باأنها:  تعريفها  وميكن 
)الكمبيوتر( لت�ستخدم يف عمليات ال�سراء عن طريق الإنرتنت، دون احلاجة اإىل 

يُْنَظُر: مفهوم الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية واأهم تطبيقاتها للدكتور/حممود اأحمد اإبراهيم ال�سرقاوي،   -18
�سنة 1424هـ/2003م،  بدبي  املنعقد  ال�سريعة والقانون  الإلكرتونية بني  امل�سرفية  الأعمال  بحث مبوؤمتر 

املجلد الأول �س)29(.
يُْنَظُر: حمفظة النقود الإلكرتونية »روؤية م�ستقبلية« للدكتور/�سريف غنام، بحث مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية   -19

الإلكرتونية بني ال�سريعة والقانون، املجلد الأول �س)116(.
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وجود ح�ساب بنكي عند اإجراء ال�سفقة)20(.
النب�سات  اأو  الإلكرتونية،  الأرقام  اأو  الأجزاء  من  جمموعة  فهي 
اللوحي  اجلهاز  اأو  الآيل  احلا�سب  داخل  حفظها  يتم   )Bits( الكهرومغناطي�سية 
حمددة  قيمة  تكافئ  نقدية  قيمة  ومتثل  الذكية،  الة  اجلوَّ الهواتف  اأو   )Tablet(

بالعمالت الورقية الر�سمية، كالدولر)21(.
م�سرتياته  قيمة  بدفع  اإىل حا�سبه  اأمر  باإ�سدار  امل�سرتي  )العميل(  يقوم  وفيها 
بالنقود الرقمية )الإلكرتونية( املخزنة لديه فيما يعرف باملحفظة الإلكرتونية، ومبجرد 
�سدور الأمر يتم نقل تلك النقود من خالل البنك امل�سدر لها اإىل احلا�سب اخلا�س 
بالبائع من خالل برنامج )Software program( يربط بينهما، وي�ستطيع البائع 
ل هذه النقود الرقمية التي اأ�سيفت حل�سابه اإىل نقود حقيقية)22(. بعد ذلك اأن يحوِّ
ًبا )مت تنزيله وتفعيله( على احلا�سب الآيل لكل  ولبد اأن يكون الربنامج من�سَّ
والتجارة  للدكتور/حممد عبداحلليم عمر �س)11(،  اإ�سالمي  منظور  من  الإلكرتونية  التجارة  يُْنَظُر:   -20
والآثار  الها�سمي �س)276(،  اإبراهيم  بن  للدكتور/�سلطان  الإ�سالمي  الفقه  واأحكامها يف  الإلكرتونية 
النقدية والقت�سادية واملالية للنقود الإلكرتونية للدكتور/حممد اإبراهيم ال�سافعي، بحث مبوؤمتر الأعمال 
ا: التعاقد عن طريق الإنرتنت  امل�سرفية الإلكرتونية بني ال�سريعة والقانون، املجلد الأول �س)134(، واأي�سً
من وجهة الفقه الإ�سالمي للدكتور/ه�سام العربي، بحث مبجلة مركز البحوث والدرا�سات الإ�سالمية 
تعريفات  وراجع  �س)372(.  1435هـ/2014م  �سنة   »48« العدد  القاهرة،  جامعة  العلوم  دار  بكلية 
بالنقود الإلكرتونية: املاهية والتنظيم القانوين درا�سة حتليلية مقارنة للدكتور/اأحمد  اأخرى يف: الدفع 

ال�سيد لبيب اإبراهيم �س)34- 52(.
بحث  العربي،  �سالح  للدكتور/نبيل  مقارنة«  »درا�سة  الرقمية  والنقود  الإلكرتوين  ال�سيك  يُْنَظُر:   -21
الأول �س)70(، والوفاء )الدفع(  املجلد  ال�سريعة والقانون،  الإلكرتونية بني  امل�سرفية  الأعمال  مبوؤمتر 

الإلكرتوين للدكتور/عدنان اإبراهيم �سرحان، بحث باملوؤمتر نف�سه، املجلد الأول �س)283(.
اقت�سادية  ودرا�سة  �س)90(،  اأمداح  لأحمد  الإ�سالمي  الفقه  منظور  من  الإلكرتونية  التجارة  يَُراجع:   -22
لبع�س م�سكالت و�سائل الدفع الإلكرتونية للدكتور/�سالح زين الدين، بحث مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية 
الإلكرتونية بني ال�سريعة والقانون، املجلد الأول �س)327- 330(، وال�سيك الإلكرتوين والنقود الرقمية 
الإلكرتوين  )الدفع(  والوفاء  �س)74(،  نف�سه  باملوؤمتر  بحث  العربي،  للدكتور/نبيل  مقارنة«  »درا�سة 
الفقه  وجهة  من  الإنرتنت  طريق  عن  والتعاقد  �س)284(،  نف�سه  باملوؤمتر  �سرحان،  للدكتور/عدنان 
العدد »48«  القاهرة،  العلوم جامعة  البحوث والدرا�سات الإ�سالمية بكلية دار  الإ�سالمي مبجلة مركز 
ا: اأحكام التجارة الإلكرتونية يف الفقه الإ�سالمي للدكتور/عدنان بن جمعان  �س)372(. وراجع اأي�سً

الزهراين �س)293(.
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من امل�سرتي والبائع، وكذلك البنك.
وللم�سرتي اأن ي�سحب من ح�سابه امل�سريف القيمة التي يحتاج اإليها، ويقوم 

بتحويلها اإىل حمفظته الإلكرتونية، والعك�س.
والبائع يح�سل على ثمن مبيعاته مبجرد اأن يتمم امل�سرتي عملية ال�سراء.

ح�سابات  ميلكون  ل  اّلِذين  للعمالء  ميكن  بحيث  العملية  هذه  تطورت  وقد 
م�سرفية اأن يقوموا ب�سراء بطاقات مدفوعة القيمة )البطاقات الذكية(، ت�سبه بطاقات 
حمافظهم  اإىل  الآلية  حوا�سبهم  خالل  من  حتويلها  وميكنهم  العامة،  التليفونات 
الإلكرتونية، وكذلك اإعادة الفائ�س لديهم من النقود الإلكرتونية اإىل نقود ورقية 

من خالل املوؤ�س�سات امل�سدرة لتلك البطاقات)23(.
.)24()Network Money( ويطلق عليها كذلك نقود ال�سبكة

ويتم تداول النقود الإلكرتونية باإحدى طريقتني:
الطريقة الأوىل )On-Line( حيث تتدخل فيه البنوك امل�سدرة لها لعتمادها 

اأو تعزيز اإ�سدارها.
بني  تتم  واإنا  البنوك،  فيها  تتدخل  ل  وهذه   )Off-Line( الثانية  والطريقة 

الطرفني مبا�سرة، مبا ي�سبه تداول النقود الورقية)25(.
عرب  املتعاملني  احتياجات  ملواجهة  )الإلكرتونية(  الرقمية  النقود  ن�ساأت  وقد 
ي�سبح  القيمة؛ حيث  املدفوعات �سغرية  لت�سوية  منا�سبة  الإنرتنت كو�سيلة  �سبكة 

يُْنَظُر: مفهوم الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية واأهم تطبيقاتها، مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية �س)30(.   -23
وراجع لتف�سيل اأكرث عن تلك البطاقات الذكية: حمفظة النقود الإلكرتونية »روؤية م�ستقبلية« للدكتور/

�سريف غنام، بحث باملوؤمتر نف�سه �س)106- 114(.
يُْنَظُر: الوفاء )الدفع( الإلكرتوين، مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية �س)284(.  -24

يُْنَظُر: مفهوم الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية واأهم تطبيقاتها، مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية �س)32(.  -25
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التعامل ببطاقات الئتمان غري مالئم نظًرا ملا يحمله من تكاليف واإجراءات، اإ�سافة 
اإىل عدم �سمان �سرية املعلومات املالية واإمكانية ال�سطو عليها)26(.

املطلب الثاين: خ�صائ�س النقود الرقمية:
ذكر بع�س الباحثني اأن للنقود الرقمية جمموعًة من اخل�سائ�س ميكن اإجمالها 

فيما يلي:
اأوًل: اإنها قيم نقدية خمزنة اإلكرتونيًّا؛ فال وجود ماديًا لها.

ثانًيا: اإنها ت�سدر فقط ل�سداد ودفع قيم ال�سلع واخلدمات، اأما قبل ذلك فال 
تكون موجودة.

والبائع  امل�سرتي  وهم  بها،  التعامل  اأطراف  وجود  من  لها  لبد  اإنه  ثالًثا: 
اإىل نقود حقيقية )ورقية(،  بتغيريها  لها وهو الذي يقوم  اأو: امل�سدر  وامل�سرف 

واإن كان دور امل�سرف اأو امل�سدر لها يقت�سر على حتويلها اإىل نقود ورقية فقط.
رابًعا: اإنها موؤقتة بعملية الدفع، مبعنى اأنها ل تظل نقوًدا رقمية على الدوام، 

واإنا لبد من حتويلها بعد اإمتام عملية الدفع اإىل نقود ورقية.
خام�ًصا: اإنها غري متجان�سة فيما بينها؛ حيث ت�سدر بفئات خمتلفة، يعرب عن 

كل فئة برقم معني)27(.
املطلب الثالث: مزايا التعامل بالنقود الرقمية وعيوّبها:

للتعامل بالنقود الرقمية مزايا وعيوب:

يُْنَظُر: مفهوم الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية واأهم تطبيقاتها، مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية �س)29(،   -26
والوفاء )الدفع( الإلكرتوين، باملوؤمتر نف�سه �س)283(.

يُْنَظُر: حمفظة النقود الإلكرتونية للدكتور/�سريف غنام، مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية �س)117-   -27
118(، والآثار النقدية والقت�سادية واملالية للنقود الإلكرتونية، باملوؤمتر نف�سه �س)139- 140(.
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اأما املزايا فيمكن ح�سرها فيما يلي:
ي�ستطيع - 1 حيث  واجلهد،  الوقت  توفري  من  ت�ستتبعه  وما  ال�ستخدام،  �سهولة 

امل�سرتي �سداد قيمة م�سرتياته مبجرد اإ�سدار اأمر ال�سراء من حا�سبه ال�سخ�سي، 
مثل  يف  املعقدة  لالإجراءات  حاجة  دون  ال،  اجلوَّ ال�سخ�سي  هاتفه  من  اأو 
بينها  والتحويل  العمالت  من  بالعديد  التعامل  تتيح  كما  البنكية.  البطاقات 

ب�سكل �سريع.
ال�سرية واخل�سو�سية، حيث ل يحتاج امل�سرتي اإىل تقدمي اأية معلومات لأية - 2

اأو  جهة، وبخا�سة عند ا�ستعماله البطاقة املدفوعة مقدًما؛ حيث يتم حتويلها 
�سحنها من خالل حا�سبه ال�سخ�سي.

3 - Digital( الأمان، حيث يعتمد التعامل بالنقود الرقمية على التوقيع الرقمي
الت�سفري، وربطه مبفاتيح خا�سة لفك  يعتمد على  توقيع  Signature(، وهو 
�سرية وطرق ح�سابية معقدة  اأو رموز  اأرقام  با�ستخدام  يتم  الت�سفري؛ حيث 
رقمية  ر�سالة  اإىل  ومفهومة  مقروءة  ر�سالة  من  املعاملة  بوا�سطتها  تتحول 
ذلك  مفتاح  ميلك  ممن  ت�سفريها  فك  يتم  مل  ما  مفهومة،  وغري  مقروءة  غري 

الت�سفري)28(. كما يتم ا�ستخدام كلمات �سر )Passwords( خا�سة به.
يقوم - 4 فقط  مقا�سة،  اأو  ت�سوية  تكاليف  توجد  ل  حيث  التكاليف،  انخفا�س 

اأو �سراء البطاقة املدفوعة مقدًما  امل�سرتي بتحويل جزء من ح�سابه امل�سريف 
وحتويل املبلغ اإىل نقود رقمية )اإلكرتونية(. كما اأن العملية تتم اآليًّا من خالل 

احلا�سب الآيل.
�س)127-  الليل  اأبو  الد�سوقي  للدكتور/اإبراهيم  الإلكرتونية  للتعامالت  القانونية  اجلوانب  يُْنَظُر:   -28
للدكتور/عطا عبدالعاطي  مقارنة  فقهية  الإلكرتونية درا�سة  العقود  128، 161- 164(، والإثبات يف 
ال�سنباطي �س)222- 223(، والتجارة الإلكرتونية واأحكامها يف الفقه الإ�سالمي لالأ�ستاذ/علي اأبو العز 
ا: التعاقد عن طريق الإنرتنت  �س)323- 324(، والتجارة الإلكرتونية لأمداح �س)99- 100(، واأي�سً

من وجهة الفقه الإ�سالمي مبجلة مركز البحوث والدرا�سات الإ�سالمية �س)386(.
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زيادة حجم ال�ستهالك نتيجة لنخفا�س نفقات حتويل النقود الرقمية و�سهولة - 5
اإىل  يوؤدي  مما  ونحوها(؛  الإلكرتونية  )كالربامج  الإلكرتونية  ال�سلع  توزيع 

تخفي�س اأ�سعار تلك ال�سلع واخلدمات.
زيادة حجم ال�ستثمار يف جمال ال�سناعات الإلكرتونية، وتوفري فر�س عمل - 6

جديدة.
جتنب م�ساكل تزييف النقود الورقية وتزويُرُها)29(.- 7

واأما العيوب واملخاطر التي تكتنف التعامل بالنقود الرقمية فيمكن اإجمالها 
فيما يلي:

ال�سرية املطلقة العارية عن اأية رقابة؛ مما ل ي�سمح بتتبع م�سادر الأموال وي�ساعد - 1
على جرائم التهرب ال�سريبي.

العتماد الكامل على برامج احلا�سب الآيل اأو الهواتف الذكية؛ مما قد يوؤدي - 2
اأو باأخرى، اأو يوؤدي  اإىل حماولت احتيالية مل�ساعفة النقود الرقمية بطريقة 

اإىل عمليات قر�سنة اإلكرتونية على تلك الربامج.
ا للجميع، واإنا قا�سر على فئة من النا�س - 3 كون التعامل بالنقود الرقمية لي�س عامًّ

ممن يجيد التعامل مع تلك الربامج والأجهزة.
اإ�سدار تلك النقود من قبل موؤ�س�سات غري م�سرفية ول تخ�سع - 4 التو�سع يف 

لرقابة الدولة.
التو�سع يف اإ�سدار النقود الرقمية يوؤثر على نظم ت�سوية املدفوعات الدولية - 5

بني الدول.
يُْنَظُر: مفهوم الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية واأهم تطبيقاتها، مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية �س)34-   -29
35(، وال�سيك الإلكرتوين والنقود الرقمية للدكتور/نبيل العربي، باملوؤمتر نف�سه �س)70- 72(، والآثار 
النقدية والقت�سادية واملالية للنقود الإلكرتونية، باملوؤمتر نف�سه �س)143- 144، 160- 161(، ودرا�سة 

اقت�سادية لبع�س م�سكالت و�سائل الدفع الإلكرتونية، باملوؤمتر نف�سه �س)333(.
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التو�سع يف اإ�سدارها يوؤدي اإىل عدم ال�سيطرة عليها وعلى املعرو�س منها؛ - 6
َوِمْن ثَمَّ عدم التحكم يف اأ�سعار ال�سرف اخلا�سة بها وبالعمالت الر�سمية.

قد توؤدي �سهولة التحويل بني النقود الرقمية والعمالت الأخرى اإىل �سهولة - 7
بها؛  الت�سخم اخلا�س  العملة املحلية يف حال زاد معدل  تخل�س الأفراد من 
ومن ثم يوؤثر ذلك على اإجراءات احلكومات حلماية عمالتها املحلية الوطنية، 
وهذا يوؤدي اإىل فقدان البنوك املركزية لوظيفة من اأهم وظائفها، وهي الرقابة 
عر�س  عملية  يف  والتحكم  للدولة  النقدية  ال�سيا�سات  ور�سم  والإ�سراف 

النقود.
النقدي - 8 الحتياطي  �سيا�سة  يوؤثر على  الرقمية  بالنقود  التعامل  ازدياد  اأن  كما 

لدى البنوك املركزية نتيجة ا�ستعمال العمالء لها بديال عن النقود الورقية.
�س - 9 قد تتعر�س املوؤ�س�سات امل�سدرة لتلك النقود اإىل توقف اأو اإفال�س؛ مما يعرِّ

املتعاملني معها ايل خماِطَر كبرية)30(.
واأيًّا ما كانت مميزاتها وعيوبها فقد فر�ست نف�سها نقوًدا على ال�ساحة التجارية 
العاملية فيما يتعلق بالدفع عن طريق الإنرتنت، حتى �سارت تقوم بوظائف النقود 
يف هذا املجال، وتتوافر فيها خ�سائ�س النقود من قبول كثري من الأفراد لها، وكون 
التعامل بها لي�س حمدوًدا بفرتة اأو حقبة زمنية معينة، ولي�ست خا�سة باإقليم دون 

اآخر، واإن كانت حمدودة املجال)31(.

الإلكرتونية  امل�سرفية  الأعمال  مبوؤمتر  تطبيقاتها،  واأهم  الإلكرتونية  امل�سرفية  الأعمال  مفهوم  يَُراجع:   -30
�س)37- 38(، والآثار النقدية والقت�سادية واملالية للنقود الإلكرتونية، باملوؤمتر نف�سه �س)130، 157- 
159، 162- 164، 166- 167(، ودرا�سة اقت�سادية لبع�س م�سكالت و�سائل الدفع الإلكرتونية، باملوؤمتر 
الإلكرتونية والعمليات  التجارة  الإلكرتونية يف  النقود  نف�سه �س)336- 337(، ودرا�سة حتليلية لدور 

امل�سرفية الإلكرتونية للباحث/�سالح حممد ح�سني احلمالوي، بحث باملوؤمتر نف�سه �س)247- 248(.
النقدية  والآثار  �س)119(،  الإلكرتونية  امل�سرفية  الأعمال  مبوؤمتر  الإلكرتونية،  النقود  حمفظة  يَُراجع:   -31

والقت�سادية واملالية للنقود الإلكرتونية، باملوؤمتر نف�سه �س)136، 142(.
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املطلب الرابع: حكم التعامل بالنقود الرقمية:
قبل بيان حكم التعامل بالنقود الرقمية )الإلكرتونية( لبد من بيان ماهية تلك 
النقود من حيث حقيقتها، مبعنى هل تعترب نوًعا جديًدا م�ستقالًّ من النقود، اأو اأنها 

تندرج حتت نوع اآخر كالنقود الورقية اأو النقود الكتابية اأو التجارية؟

ذهب البع�س اإىل اأنها ل تعدو اأن تكون نوًعا من النقود الكتابية؛ لأنها ل تكون 
البطاقات  اأو  البنكية  التحويالت  ال�سداد عن طريق  ت�سبه  فهي  مادية،  يف �سورة 
تنتقل  ول  باأ�سمائهم،  وم�سجلة  اأ�سحابها،  اأر�سدة  يف  ح�سابات  فهي  البنكية، 
الأموال من  لنقل وحتويل  اأ�سحابها، فهي جمرد وا�سطة  اأ�سماء  بتغيري  اإل  ملكيتها 
حا�سب اآيل اإىل اآخر، فهي لي�ست اإل اأمًرا بالتحويل من �سخ�س اإىل �سخ�س اآخر، 

بطريقة اأكرث �سهولة واأمانًا وخ�سو�سية.

كما اأنها لي�ست مقبولة كو�سيلة دفع بقوة القانون؛ حيث ميكن رف�سها، ولي�س 
تتميز عن  اأنها  تقدًما، غري  الأقل  العام، وبخا�سة يف املجتمعات  القبول  لها �سفة 

النقود الكتابية باأنها ت�سدر وتتداول اإلكرتونيًّا، فهي نقود كتابية اإلكرتونية.

وذهب البع�س الآخر اإىل اأنها تعترب نوًعا م�ستقالًّ وجديًدا من النقود، غري اأن 
لها خ�سو�سيًة جتاه النقود الورقية والنقود الكتابية؛ حيث ل تتمتع بذاتية م�ستقلة 
عنهما؛ فالتاجر اأو البائع لبد له من حتويلها اإىل اأحد هذين النوعني بعد و�سولها 
اإليه؛ وذلك لأنه لي�س لها ذلك القبول العام الذي للنقود الورقية اأو حتى الكتابية، 

فهي بحاجة اإليهما دائًما.
ولأن التاجر با�ستالمه لها ل يعد دائًنا للم�سدر، واإنا يح�سل ال�سداد مبجرد 

و�سولها اإليه، واإنا له احلق يف حتويلها اإىل نقود حقيقية.



د. ه�شام ي�رسي حممد العربي

92

النقود الرقمية من وجهة الفقه الإ�سالمي »البتكوين منوذًجا« 

واإنا تعترب نقوًدا م�ستقلًة ونوًعا جديًدا ملا تتمتع به من طبيعة خا�سة ل توجد 
لغريها)32(.

لوظائفها؛  واأدائها  فيها  النقود  خ�سائ�س  بتوفر  ذلك  يف  العربة  اأن  واحلق 
ولذلك فاإننا عند النظر يف خ�سائ�س النقود ومدى حتققها يف النقود الرقمية جند اأن 
القبول العام لها من جميع الأفراد لي�س متحقًقا؛ فاإن النقود الرقمية يقت�سر التعامل 
بها على فئة معينة من النا�س؛ ومن ثَمَّ فاإن نفَعها لي�س �ساماًل جلميع اأفراد املجتمع.

اأما ما �سوى ذلك من خ�سائ�س فيمكن اأن تتحقق يف النقود الرقمية بوجه ما، 
مع الأخذ يف العتبار اأن الوجود الإلكرتوين )اأو الدعامة الإلكرتونية- كما عرب 
مدفوعة  البطاقات  اأو  الإلكرتونية  املحفظة  يف  واملتمثل  النقود  لهذه  البع�س)33(( 

القيمة يحل حمل الوجود املادي.

لل�سلع  ومعياًرا  للتبادل،  و�سيًطا  تكون  اأن  يجمعها  التي  النقود  وظائف  اأما 
واخلدمات، وقاعدًة للمدفوعات الآجلة وت�سوية الديون واللتزامات، وم�ستودًعا 
و�سيًطا  تكون  اأن  ميكن  الرقمية  النقود  اأن  فاأعتقد  القيم-  لختزان  واأداًة  للرثوة 
للتبادل، ومعياًرا لل�سلع واخلدمات، وقاعدًة لت�سوية الديون واللتزامات لدى فئة 
من النا�س- ولي�س لعمومهم- اأما اأن تكون م�ستودًعا للرثوة واأداًة لختزان القيم 
فبعيد؛ ملا �سبق عند بيان �سلبيات التعامل بها من احتمال تعر�سها لعمليات القر�سنة 
الإلكرتونية، وخماطر انقطاعها ب�سبب توقف املوؤ�س�سات امل�سدرة لها اأو اإفال�سها.

وهذا ف�سال عن املخاطر وال�سلبيات الأخرى التي قد تتعر�س لها الدول ب�سبب 
والوفاء   ،)120 �س)119-  الإلكرتونية  امل�سرفية  الأعمال  مبوؤمتر  الإلكرتونية،  النقود  حمفظة  يَُراجع:   -32
ا:  )الدفع( الإلكرتوين، باملوؤمتر نف�سه �س)291(، والدفع بالنقود الإلكرتونية �س)105- 112(، واأي�سً
درا�سة حتليلية لدور النقود الإلكرتونية يف التجارة الإلكرتونية والعمليات امل�سرفية الإلكرتونية، مبوؤمتر 

الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية �س)227(.
يُْنَظُر: الدفع بالنقود الإلكرتونية �س)121- 122(.  -33
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التو�سع يف التعامل بالنقود الرقمية، كعدم التحكم يف اأ�سعار ال�سرف، وازدياد 
معدل الت�سخم، وفقدان البنوك املركزية لعمليات الرقابة والإ�سراف والتحكم يف 

عر�س النقود، والتاأثري كذلك على الحتياطي النقدي لديها.
ذلك  يقيد  اأن  الرقمية  بالنقود  التعامل  بجواز  للقول  يتوجب  فاإنه  ولذلك 

ب�سوابط لتفادي املخاطر وال�سلبيات التي يوؤدي اإليها التعامل بها.
�صوابط جواز التعامل بالنقود الرقمية:

تتلخ�س �سوابط جواز التعامل بالنقود الرقمية فيما يلي:
• اأول هذه ال�سوابط واأهمها اأن يكون ذلك باإ�سراف وتنظيم من البنوك املركزية، 	

�سواء اأقامت هي باإ�سدارها بنف�سها، اأم عهدت بذلك اإىل البنوك التجارية اأو 
موؤ�س�سات مالية غري م�سرفية؛ وذلك ليتم الإ�سدار وفًقا لل�سيا�سات النقدية 
للدول، ومبا ل يعر�سها لهزات وم�سكالت مالية ونقدية واقت�سادية. ويكون 
بالنقود  التعامل  يتم  ل  حتى  ذلك،  بكل  املتعلقة  الت�سريعات  بتحديث  ذلك 

الرقمية يف غفلة من القانون وفراغ من الت�سريع.
• اأن يتم توفري ال�سوابط الأمنية الكفيلة مبنع عمليات غ�سيل )تبيي�س( الأموال، 	

اأو التهرب ال�سريبي.
• اإلزام املوؤ�س�سات امل�سدرة للنقود الرقمية )الإلكرتونية( بتحويلها اإىل نقود 	

حقيقية؛ لئال يقع املتعاملون بها فري�سًة لعمليات ن�سب وما �سابهها.
• ويرتبط بذلك اإلزامهم بالحتفاظ باحتياطي نقدي لدى البنك املركزي.	
• واأخرًيا �سرورة وجود تن�سيق ت�سريعي دويل؛ ملا لهذه النقود من �سفة الدولية 	

وعدم وقوفها عند حدود دولة معينة)34(.
الإلكرتونية  امل�سرفية  الأعمال  مبوؤمتر  الإلكرتونية،  للنقود  واملالية  والقت�سادية  النقدية  الآثار  راجع:   -34

�س)168- 176(.
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املبحث الث�لث: م�هية البتكوين وخ�س�ئ�سه� ومزاي�ه� وعيوبه�
وي�سمل ثالثة مطالب:

املطلب الأول: ماهية البتكوين.
املطلب الثاين: خ�سائ�س البتكوين.

املطلب الثالث: مزايا وعيوب التعامل بالبتكوين.
املطلب الأول: ماهية البتكوين)35(:

اأو  قلياًل،  وتعني   )Bit( من  مكونة   )Bitcoin( اإجنليزية  كلمة  البتكوين: 
ا، اأو جزًءا، و)Coin( وتعني عملة، اأي: عملة قليلة. بع�سً

الرقمية )الإلكرتونية( توفر نظاًما جديًدا للدفع  النقود  وهي نوع مطور من 
اخلا�س بالإنرتنت عن طريق الت�سفري للتحكم يف اإن�سائه والتعامل به، وتعمل بنظام 
اإدارتها  تتم  بالتعامل مبا�سرة مع الآخرين؛ حيث  الند للند الذي ي�سمح لكل فرد 

ب�سكل كامل من قبل م�ستخدميها بدون اأية �سلطة مركزية اأو و�سطاء.
ويتم التعامل بها من خالل برنامج يتم تن�سيبه على احلا�سب الآيل )الكمبيوتر( 
وي�سمح  �سخ�سية،  اإلكرتونية  بتكوين  حمفظة  بتوفري  يقوم  الذكي،  ال  اجلوَّ اأو 
اأو   ،)BTC بـ  لها  يرمز  )التي  البتكوين  عمالت  وا�ستقبال  باإر�سال  للم�ستخدم 

بال�سكل التايل:

اأغلب مادة هذا املطلب ماأخوذة من املوقع الر�سمي للبتكوين على �سبكة الإنرتنت:  -35
https://bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin  

تاريخ املطالعة: 2018/4/6م.  
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ونحوها؛  البنكية  بالبطاقات  الدفع  من  بكثري  اأ�سهل  بالبتكوين  الدفع  ويعترب 
حيث يتم من خالل الربنامج اخلا�س به عن طريق اإدخال عنوان امل�ستلم، واملبلغ 

املدفوع، وال�سغط على اإر�سال.
م�سح  امل�ستلم من خالل  عنوان  معرفة  ميكنها  الإلكرتونية  املحافظ  من  وكثري 

كودي، اأو ات�سال جهاز املر�سل بجهاز امل�ستلم با�ستخدام تكنولوجيا معينة.
وهذا العنوان ي�سبه الربيد الإلكرتوين )الإمييل(، لكنه ل ي�ستخدم يف �سبكة 

البتكوين اإل مرة واحدة فقط، من اأجل معاملة واحدة.
ا ي�سمى )Block Chain( اأو  وتت�سارك �سبكة البتكوين ج�سًرا اإلكرتونيًّا عامًّ
�سل�سلة البلوكات، يحتوي على كل معاملة مت اإر�سالها من قبل، فهو مبثابة ال�سجل 
العام جلميع معامالت البتكوين مرتبة ترتيًبا زمنيًّا، مما ي�سمح للكمبيوتر اخلا�س باأي 

م�ستخدم بالتاأكد من �سالحية كل معاملة.
ميكن  ل  ر  م�سفَّ اإلكرتوين  توقيع  خالل  من  منها  التاأكد  يتم  املعامالت  وهذه 

تخمينه اأو توقعه.
ومعظم معامالت البتكوين تتم بدون ر�سوم، لكن توجد ر�سوم قليلة ب�سورة 
الأمور،  ببع�س  الر�سوم  حتديد  ويتم  اأ�سرع.  ب�سكل  املعامالت  لإمتام  اختيارية 

كالبيانات املوجودة باملعاملة، وتكرارية املعاملة.
باأجهزة  اخلا�سة  احلو�سبة  قوة  با�ستخدام  املعامالت  اإمتام  اأحد  لأي  وميكن 
مع  تتنا�سب  كافية  بيانات  نقل  وحزم  تخزين  م�ساحة  يتطلب  وهذا  متخ�س�سة، 
حجم �سل�سلة البلوكات؛ لإجراء ما ي�سمى باملزامنة، وهي عملية التحميل والتحقق 
من كل معامالت البتكوين ال�سابقة يف ال�سبكة؛ مما ي�ستهلك قدًرا كبرًيا من الطاقة. 
نه يف املقابل من احل�سول على جوائز بالبتكوين مقابل خدماته. وهذا ي�سمى  وميكِّ
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.)Mining( بالتنقيب اأو التعدين
كيفية اإن�صاء عمالت البتكوين:

مركزية،  ل  تناف�سية  عملية  طريق  عن  اجلديدة  البتكوين  عمالت  توليد  يتم 
التنقيب )Mining(، وهي عبارة عن عملية جعل الكمبيوتر يقوم بعمل  ت�سمى 
ح�سابات ريا�سية ل�سالح �سبكة البتكوين من اأجل تاأكيد املعامالت وزيادة الأمان.

خدماتهم،  مقابل  ال�سبكة  قبل  من  الأ�سخا�س  مكافاأة  تت�سمن  العملية  وهذه 
كل  واإبقاء  ال�سبكة  وتاأمني  املعامالت  مبعاجلة  البتكوين  عن  بون  املنقِّ يقوم  حيث 
يف  يقومون  بينما  متخ�س�سة،  اأجهزة  با�ستخدام  متزامنني،  ال�سبكة  م�ستخدمي 

املقابل بتجميع عمالت البتكوين اجلديدة.
ويقت�سي بروتوكول )نظام( البتكوين اإن�ساء عمالت البتكوين اجلديدة مبعدل 
عمالت  جميع  اإن�ساء  يتم  حتى  الن�سف،  اإىل  عام  كل  يتناق�س  حيث  متناق�س؛ 

البتكوين ب�سكل كامل، والتي حتدد بـ )21 مليون( عملة بتكوين.
بل  املحددة،  البتكوين  اإ�سدار جميع عمالت  بعد  التنقيب حتى  ينتهي  ول 
�سيظل مطلوبًا لتاأمني ال�سبكة ولإجراء عمليات املزامنة- كما �سبقت الإ�سارة؛ حيث 
يخلق التنقيب نظاًما مكافًئا لنظام اليان�سيب التناف�سي؛ مما يجعل من ال�سعب لأي 
باإ�سافة بلوكات جديدة حتتوي معامالت على التوايل يف �سل�سلة  اأن يقوم  اأحد 
البلوكات. وهذا يحمي حيادية ال�سبكة عن طريق منع اأي �سخ�س من احل�سول 
ا اأي �سخ�س من تبديل اأجزاء  على القوة الكافية حلظر معامالت بعينها، ومينع اأي�سً
م�ستخدمني  على  لالحتيال  باإنفاقه  قام  ما  ل�ستعادة  البلوكات  �سل�سلة  من  بعينها 

اآخرين.
�سعًبا  اأمًرا  البتكوين  �سبكة  عرب  تتم  التي  املعامالت  عك�س  يجعل  فالتنقيب 
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ا؛ حيث يتطلب ذلك طلب اإعادة كتابة كل البلوكات التي تلي البلوك الذي  جدًّ
يحتوي على املعاملة املراد عك�سها وحتى تاريخه، وهو ما ي�ستحيل عمليًّا.

وكل اأحد ميكنه اأن ي�سبح منقبًّا عن البتكوين عن طريق ت�سغيل برنامج على 
من  املعامالت  �سري  بالتقاط  التنقيب  برامج  وتقوم  متخ�س�سة،  كمبيوتر  اأجهزة 
خالل �سبكة الند للند، وتقوم باأداء املهام املنا�سبة ملعاجلة هذه املعامالت وتاأكيدها.
ولكي يتم تاأكيد املعامالت اجلديدة يجب اأن يتم ت�سميُنها يف بلوك مع برهان 
اإن�ساوؤها اإل مبليارات املحاولت  اأنها فاعلة. وهذه الرباهني ل يتم  ريا�سي، على 

يف الثانية.
ومع قيام الكثريين بالتنقيب يف الوقت نف�سه، تزداد �سعوبة اإيجاد بلوكات 
هو  التنقيب  فاإن  ولذلك  ال�سبكة؛  قبل  من  )اأوتوماتيكي(  اآيل  ب�سكل  �ساحلة 
ا حيث ل منقب فرديًّا ميكنه التحكم فيما ميكن ت�سمينه ب�سل�سلة  تناف�سي جدًّ عمل 

البلوكات.
ويتم كل ذلك قبل اأن يتم قبول البلوكات اخلا�سة باملنقبني من قبل ال�سبكة.

التي  املعامالت  ر�سوم  على  احل�سول  من  به  يقوم  من  ن  ميكِّ التنقيب  وهذا 
ا من احل�سول  يقوم امل�ستخدمون بدفعها من اأجل ت�سريع معاجلة معامالتهم، واأي�سً

على عمالت البتكوين املولدة حديًثا.
ظهور البتكوين:

�سنة  نحو  من  النت�سار  يف  بداأ  ثم  2009م،  �سنة  مرة  لأول  البتكوين  ظهر 
اأغ�سط�س 2013م مبليار ون�سف املليار  2012م، حتى قدر قيمة املتداول منه يف 
دولر. واأكرث املتعاملني به من اأوربا والوليات املتحدة الأمريكية. ثم بداأ يجد له 
النا�س  به و�سغل كثرًيا من  التعامل  العربية والإ�سالمية، وازداد  �سدى يف الدول 
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ب�سكل متزايد منذ عام 2017م.
قيمة البتكوين وعالم ترتكز؟

ي�ستمد البتكوين قيمته من قبول املتعاملني به طريقًة للدفع.
اخل�سائ�س  على  العتماد  من  بدًل  الريا�سيات،  خ�سائ�س  على  يرتكز  وهو 
املادية، كما يف الذهب والف�سة، اأو الوثوق بال�سلطات امل�سدرة، كما يف العمالت 

الورقية.
عملة  قيمة  جتاوزت  وقد  والطلب.  العر�س  قاعدة  على  بناًء  قيمته  وتتحدد 
البتكوين الواحدة اأواخر �سنة 2013م )1100( دولر اأمريكي، ثم قفزت اأواخر 
�سنة 2017م اإىل نحو )20000( دولر اأمريكي، ثم هبطت اإىل )13000( دولر.
الأمر  تطلب  اإذا  اأ�سغر  وحدات  اإىل  البتكوين  عملة  تق�سم  اأن  املمكن  ومن 

.)Millibitcoins( ذلك، كاملللي بتكوين
املطلب الثاين: خ�صائ�س البتكوين:

يتمتع البتكوين- بح�سب ما ذكره املوقع الر�سمي له على �سبكة الإنرتنت)36(- 
والندرة،  والتبادلية،  للحمل،  والقابلية  ال�سمود،  هي:  اخل�سائ�س،  من  بعدد 

والقابلية للق�سمة، و�سهولة التعامل به.
املطلب الثالث: مزايا التعامل بالبتكوين وعيوُبُه:

للتعامل بالبتكوين مزايا وعيوب:

يُْنَظُر: املوقع الر�سمي للبتكوين على �سبكة الإنرتنت:  -36
https://bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin  

تاريخ املطالعة: 2018/4/6م.  
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اأول: مزايا الدفع بالبتكوين:
يتميز الدفع بالبتكوين مبا يلي)37(:

• حرية الدفع يف اأي وقت، ويف اأي مكان بالعامل، ولأي مبلغ من املال، دون 	
قيود اأو حدود.

• ا اأو انعدامها على الإطالق.	 قلة الر�سوم جدًّ
• يت�سمن 	 ل  بالبتكوين  التعامل  اإن  حيث  الأمان؛  عن�سر  وبروز  املخاطر  قلة 

اأو  الحتيال  من  التجار  يحمي  وهذا  امل�ستهلك،  عن  خا�سة  معلومات  اأية 
بالبطاقات  التعامل  عند  اأحيانًا  يحدث  كما  الأموال،  ا�سرتجاع  حماولت 

البنكية.
• الأمن والتحكم؛ فال ميكن للتجار اأن يقوموا بفر�س ر�سوم معينة اأو غري معلن 	

عنها، كما اأن املعامالت تتم بدون طلب اأية معلومات �سخ�سية، وهذا يوفر 
حماية فائقة �سد �سارقي الهويات. بالإ�سافة اإىل اإمكانية عمل ن�سخ احتياطي 

وت�سفري لتاأمني التعامالت.
• البتكوين 	 بتعامالت  املعلومات اخلا�سة  جميع  اإن  حيث  واحلياد؛  ال�سفافية 

منها  وي�ستوثق  ي�ستخدمها  لكي  اأحد،  لأي  البلوكات  ب�سل�سلة  متاحًة  تكون 
يتالعب بربوتوكول  اأو  يتحكم  اأن  اأو منظمة  اأحد  يف احلال، ول ميكن لأي 

ن من خالل نظام التعمية والت�سفري. البتكوين؛ لأنه موؤمَّ

يُْنَظُر: املوقع الر�سمي للبتكوين على �سبكة الإنرتنت:  -37
https://bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin  

تاريخ املطالعة: 2018/4/6م.  
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ثانًيا: عيوب التعامل بالبتكوين:
للتعامل بالبتكوين العديد من العيوب، اأهمها)38(:

• جتربة 	 خو�س  عن  يحجمون  النا�س  من  كثري  زال  فال  قبولها؛  درجة  �سعف 
التعامل بالبتكوين، ول تزال جمهولة عند الأكرث.

• �سعف الثقة بها نتيجة عدم ا�ستقرار التعامل بها وقلة املتعاملني مقارنة بالنقود 	
الورقية.

• اإنها ل زالت قيد التجربة والتطوير امل�ستمر، وبرنامج البتكوين نف�سه ل يزال 	
ت�ستقر حتى الآن على �سورتها  التجربة )beta( كذلك؛ ومن ثم فلم  حتت 

النهائية.
• كونها نقوًدا رقميًة ل وجوَد ماديًّا لها؛ مما ي�سيق نطاق التعامل بها ويح�سره 	

يف فئات معينة من النا�س، وبخا�سة من حمرتيف تكنولوجيا املعلومات؛ مما 
يجعلها عملة احتكارية تهدد م�ستقبل القت�ساد العاملي.

• عدم وجود جهة حمددة م�سئولة عن اإ�سدار البتكوين اأو حتويلها اإىل عمالت 	
ورقية، وهذا يجعل الكثريين يتخوفون من التعامل بها.

• كون البتكوين معر�سة للفقد، يف حال فقد املتعامل بها حمفظته الإلكرتونية؛ 	
حيث �ستبقى جممدة اإىل الأبد فيما يعرف ب�سل�سلة البلوكات.

• ل 	 لأنه  وم�سبوهة؛  قانونية  غري  ن�ساطات  يف  البتكوين  ا�ستعمال  املمكن  من 

يَُراجع: املوقع الر�سمي للبتكوين على �سبكة الإنرتنت:  -38
https://bitcoin.org/ar/faq#what-is-bitcoin  

ا: البتكوين عملة اإلكرتونية م�سفرة قد ت�سبب اأزمة اقت�سادية عاملية  تاريخ املطالعة: 2018/4/7م، واأي�سً  
جديدة للدكتور/عبدالفتاح حممد اأحمد �سالح، مقال من�سور بالعدد )33( مبجلة القت�ساد الإ�سالمي 

العاملية، يف جمادى الأوىل 1436هـ/فرباير 2015م �س)36(.
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يوجد اأي نوع من اأنواع الرقابة عليها وعلى تعامالتها.
• عدم اإمكانية تقنني البتكوين واإخ�ساعها لنظام حمكم ومراقب ومقنن؛ وذلك 	

لأن اأي تعديل لربوتوكول البتكوين لبد فيه من م�ساركة جميع م�ستخدميه، 
وهذا اأمر غري ممكن عمليًّا.

• من املحتمل اأن تنخف�س قيمة البتكوين حتى ي�سري بال قيمة.	
املبحث الرابع: معي�ر الثمنية ومدى حتققه يف البتكوين

الثمنية.  هي  يعد  ل  وما  نقًدا  يعد  ما  بني  الفا�سلة  امليزة  اأن  عليه  املتفق  من 
واخلدمات،  ال�سلع  بها  ُم  تقوَّ لالأ�سياء  معياًرا  تكون  اأنها  تعني  النقود  يف  والثمنية 
وت�سلح اأداًة للدفع)39(. فهذه هي اأهم وظائف النقود، بالإ�سافة اإىل كونها ت�سلح 

م�ستودًعا للرثوة، وقاعدة للمدفوعات الآجلة- كما �سبق يف ماهية النقود.
ومن لوازم ذلك اأن تت�سم النقود بالقبول العام من جانب جميع الأفراد، واأن 

متثل قوة �سرائية عامة جلميع ال�سلع واخلدمات التي يحتاجها مالك النقود)40(.
والثمنية تثبت باأحد اأمرين:

الذهب  يف  كما  لها،  ال�سارع  واعتبار  اخللقة  واأ�سل  بالو�سع  تثبت  الأول: 
والف�سة اللذين هما اأ�سل الأثمان)41(.

ال�سارق  يد  وقطع  كالزكاة  بهما  الأحكام  من  كثرًيا  ال�سارع  ربط  ولذلك 
والديات وغريها)42(.

يَُراجع: املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي للدكتور/�سبري �س)161(.  -39
يُْنَظُر: ال�سيا�سة النقدية وامل�سرفية يف الإ�سالم �س)50(.  -40

للباجي  املوطاأ  �سرح  واملنتقى   ،)116/2( لداماد  الأبحر  ملتقى  �سرح  يف  الأنهر  جممع  يَُراجع:   -41
)258/4(، واملغني لبن قدامة )74/4(.

يَُراجع: اأحكام �سرف النقود والعمالت يف الفقه الإ�سالمي وتطبيقاته املعا�سرة للدكتور/عبا�س اأحمد   -42
حممد الباز �س)144(.
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وقد خ�سهما اهلل عز وجل بذلك؛ ملا يتمتعان به من ال�سفات التي ل توجد يف 
غريهما، مع ظهورها يف الذهب ب�سكل اأو�سح- كما �سبقت الإ�سارة عند الكالم 

عن ن�ساأة النقود.
الثاين: تثبت الثمنية برواج النقد وتعارف النا�س عليه و�سيوع التعامل به.

وهذا على مذهب اجلمهور الذين يرون اأن علة حترمي بيع اأحد النقدين بجن�سه 
متفا�سال، اأو اأحدهما بالآخر ن�سيئة لي�ست قا�سرًة عليهما، بل تتعداهما اإىل غريهما 

من جن�س الأثمان)43(.
ومر بنا قول مالك: »ولو اأن النا�س اأجازوا بينهم اجللود حتى تكون لها �سكة 

وعني لكرهتها اأن تباع بالذهب والورق نَِظَرًة«)44(.
وبهذا �سارت النقود الورقية نقوًدا جتري عليها اأحكام النقود، وهو ما يكاد 

يجمع عليه املعا�سرون، وقررته املجامع الفقهية والهيئات العلمية)45(.
ولذلك فاإن معيار ما يعد نقًدا وما ل يعد هو الثمنية، فاإذا ثبتت الثمنية باملعنى 

الذي بينُته اآنًفا لأية عملة �سارت نقًدا يجوز التعامل به.

وهذا خالًفا لل�سافعية الذين يرون اأن العلة هنا قا�سرة ل تتعدى الذهب والف�سة اإىل غريهما من النقود ولو   -43
راجت. راجع: بدائع ال�سنائع للكا�ساين )234/5(، والدر املختار للح�سكفي )272/5(، واملدونة 
 -251/19( تيمية  لبن  الفتاوى  وجمموع   ،)494  -493  ،490/9( للنووي  واملجموع   ،)5/3(
ا: اأحكام �سرف النقود والعمالت يف الفقه الإ�سالمي  252(، واإعالم املوقعني )105/2(. وراجع اأي�سً

وتطبيقاته املعا�سرة �س)146- 151(.
املدونة الكربى )5/3(.  -44

النقدية  الأوراق  حكم  بحث  العلماء،  كبار  هيئة  واأبحاث   ،)115 �س)113-  النقدي  الورق  يَُراجع:   -45
مبكة  الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  وقرارات  1393/4/17هـ،  بتاريخ   )10( رقم  قرار   )93  -90/1(
املكرمة، الدورة اخلام�سة املنعقدة �سنة 1402هـ: القرار ال�ساد�س حول العملة الورقية، وقرارات وتو�سيات 
جممع الفقه الإ�سالمي: قرار رقم )3/9/21( �سنة 1407هـ، وتطور النقود يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية 
املعا�سرة للدكتور/ال�سالو�س )539/1(،  الفقهية  �س)172- 179(، والقت�ساد الإ�سالمي والق�سايا 
املالية  واملعامالت   ،)167 �س)166-  للدكتور/�سبري  الإ�سالمي  الفقه  يف  املعا�سرة  املالية  واملعامالت 

املعا�سرة للدكتور/الزحيلي �س)154- 155(.
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ومما ينبغي تاأكيُده كذلك اأن اأي عملة ل ميكن اأن تقوم بوظائف النقود الأ�سا�سية 
اإل اإذا اجتمعت لها خ�سائ�س النقد التي بينُتها من قبل.

ولذلك وبالنظر يف خ�سائ�س النقود، التي يجمعها اأنها تتمتع بالقبول العام، 
و�سهولة  والتجزئة،  النق�سام  وقابلية  الن�سبية،  والندرة  والقيمية،  املادية  واملتانة 
اخل�سائ�س  هذه  معظم  اأن  جند  والتجان�س-  التمييز،  و�سهولة  والتداول،  احلمل 
تتوافر يف البتكوين؛ فهي تتمتع بنوع متانة قيمية واإن كانت غري م�ستقرة، وبندرة 

ن�سبية، وقابلية للق�سمة، و�سهولة يف التمييز، وجتان�س.
اأما القبول العام فاإن البتكوين ل حتظى به، وكذلك �سهولة التداول لي�ست 

مطلقة؛ حيث يخت�س ذلك بفئات معينة من النا�س، ولي�س كلهم.
ولذلك فاإنه ل ميكن القول باأن البتكوين تت�سم بالقبول العام من جانب جميع 
يحتاجها  التي  واخلدمات  ال�سلع  جلميع  عامة  �سرائية  قوة  متثل  اأنها  ول  الأفراد، 
مالكها؛ ومن ثَمَّ فهي مقيا�س للقيم واأداة للدفع ولكن لي�س ب�سكل عام ول مطلق، 

واإنا لبع�س القيم ولي�س كلها.
وقد �سبق تقرير اأن كثرًيا من النا�س ل زالوا يحجمون عن التعامل بها، واأنها 
عملة  لكونها  حمدوًدا  نطاقها  و�سيظل  كافة،  املتعاملني  بثقة  الآن  حتى  حتظ  مل 
رقمية تقوم على اأنظمة الت�سفري مما يعر�سها للفقد وال�سياع. بالإ�سافة اإىل كونها 
جهة  توجد  ل  اأنه  كما  بعد،  ت�ستقر  فلم  امل�ستمر؛  والتطوير  التجربة  قيد  زالت  ما 
توجد  ول  اجلوهرية،  م�سكالتها  اأهم  اأحد  وهذا  عنها،  م�سئولة  معلومة  حمددة 
اإمكانية لتقنينها؛ مما يعمل على �سعف الوثوق بها دوًما، وحتميل التعامل بها نوًعا 

من املجازفة واملخاطرة ال�سديدة.
واأنه يكتنف التعامَل بها نوٌع من ال�سك يف مدى قانونية اأن�سطتها ومعامالتها 
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التي ل تخ�سع �سوى لرغبات املتعاملني بها، دون اأي نوع من اأنواع الرقابة.
من  بها  وتقرتب  القلق،  اإىل  تدعو  ب�سورة  وانخفا�سها  ارتفاعها  عن  ف�سال 

املقامرة غري املح�سوبة.
وما تتمتع به من بع�س املزايا؛ فاإنها ل ت�سمد اأمام تلك العيوب والإ�سكاليات 

اجلوهرية التي تكتنفها.
ولذلك كله ميكنني القول باأن �سفة الثمنية لي�ست متحققة يف عملة البتكوين 
ب�سورة ميكن معها الطمئنان اإىل التعامل بها اأو اعتبارها نقوًدا لها خ�سائ�س النقود 

وتوؤدي وظائفها.
املبحث اخل�م�س: حكم التع�مل ب�لبتكوين يف الفقه الإ�سالمي

بعد ما �سبق تقريره يف املبحث ال�سابق من نفي �سفة الثمنية عن البتكوين؛ فاإنه 
ميكن بيان حكم التعامل بها يف الفقه الإ�سالمي من خالل امل�سببات التالية:

اأوًل: البتكوين ل تتمتع ب�سفة الثمنية التي هي امليزة الفا�سلة بني ما يعد نقًدا 
وما ل يعد.

عرف  بها  يجر  ومل  مقبول،  كنقد  العام  بالقبول  حتظى  ل  البتكوين  ثانًيا: 
املتعاملني.

اأ�سيق  يكون يف  اإنا  البتكوين  ا�ستعمال  اأن غالب  الباحثني  اأحد  وقد لحظ 
اأنها ل حتظى  ال�سور التي ل ميكن ا�ستعمال النقود الورقية فيها)46(. وهذا يوؤكد 

حتى الآن بالقبول العام.
م�سبوهة  عمليات  كونها  من  ال�سكوك  ت�سوبها  البتكوين  تعامالت  ثالًثا: 
بن  حممد  بن  للدكتور/عبداهلل   )Bitcoin( الإلكرتونية  بالعمالت  املتعلقة  الفقهية  الأحكام  يُْنَظُر:   -46

عبدالوهاب العقيل �س)20(.
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والأع�ساء  والأ�سلحة  املخدرات  وجتارة  الأموال  غ�سيل  عمليات  يف  ت�ستخدم 
الب�سرية؛ ولذلك فاإنه ل توجد دولة �سرحت بقبولها للبتكوين عملًة ر�سميًة معرتًفا 

بها.
واأ�سل �سد الذرائع)47( يقت�سي املنع من التعامل بها لذلك.

رابًعا: البتكوين باعتبارها عملة تت�سم باملجهولية؛ حيث ل يعلم م�سدرها ول 
امل�سئول عنها، حتى بني املتعاملني بها ل ميكن الك�سف عن �ساحب املعاملة، واإنا 
ملرة واحدة  الدفع  يتم من خالله  الذي  الإلكرتوين  العنوان  التاأكد من  فقط  يتم 

فقط.
خام�ًصا: بروز عن�سر الغرر واملخاطرة؛ حيث ترتفع قيمة البتكوين وتنخف�س 
طلًبا لرتفاع  يخاطرون  اإنا  الآن  بها  يتعاملون  الذين  واأغلب  متوقع.  ب�سكل غري 

كبري يوفر لهم الكثري من الأرباح، وقد يخ�سرون خ�سائر فادحة.
ي�ستطيع  فمن  املقامرة؛  على  البتكوين  عن  التنقيب  عملية  قيام  �صاد�ًصا: 
الو�سول اإىل حل العمليات الريا�سية قبل بقية املنقبني هو الذي يح�سل على ر�سوم 
معامالتهم،  معاجلة  ت�سريع  اأجل  من  بدفعها  امل�ستخدمون  يقوم  التي  املعامالت 

ا من احل�سول على عمالت البتكوين املولَّدة حديًثا. ويتمكن اأي�سً
نف�سها  يف  الو�سائل  تلك  كانت  واإن  املحرمات،  اإىل  تف�سي  التي  الو�سائل  منع  به  يق�سد  الذرائع:  �سد   -47
مباحة وجائزة. وهو اأ�سل متفق عليه بني الفقهاء، ن�س عليه املالكية واحلنابلة يف كتبهم واعتربوه اأ�سال 
داخل  فهو  مب�سمونه،  يقرون  لكنهم  اأ�سولهم،  �سمن  يذكروه  فلم  وال�سافعية  احلنفية  اأما  اأ�سولهم،  من 
عندهم يف القيا�س وال�ستح�سان، على اختالف يف بع�س اأق�سامه. راجع: �سرح تنقيح الف�سول للقرايف 
ا )32/2- 33(، واإعالم املوقعني )110/3، وما بعدها(، وحترير  �س)448(، والفروق للقرايف اأي�سً
املنقول وتهذيب علم الأ�سول للمرداوي �س)328(، و�سرح الكوكب املنري لبن النجار )434/4(، 
ا: التي�سري يف املعامالت املالية »درا�سة  واأ�سول الفقه لل�سيخ حممد اأبي زهرة �س)258- 259(، واأي�سً
نظرية تطبيقية مقارنة بني الفقه احلنفي والفقه احلنبلي« للدكتور/ه�سام العربي �س)164- 165، 239- 
ا: التطبيقات  245( ففيه اأمثلة لعتبار احلنفية وال�سافعية ل�سد الذرائع من الناحية التطبيقية، ويراجع اأي�سً
املعا�سرة ل�سد الذريعة للدكتور/يو�سف عبدالرحمن الفرت �س)79- 84(، وكذلك: بدائع ال�سنائع 

يف عدة موا�سع، منها )157/1، 275، 257/2، 264، 120/5، 75/7، 337(.
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ولذلك فاإنها حتتاج اإىل اأجهزة كمبيوتر متخ�س�سة عالية التكلفة يف الطاقة 
وال�سيانة.

اأما من ل ي�سعفه جهازه فاإنه يكون قد خ�سر ما بذل يف �سبيل ذلك.
حيث  وحمدوديته؛  اإليها،  امل�سار  بالطريقة  البتكوين  اإنتاج  �سعوبة  �صابًعا: 
اإنتاج عمالت  بـ )21 مليون( عملة بتكوين فقط، ثم يتوقف  اإنتاجها حمدود  اإن 

جديدة)48(.
ثامًنا: اإنَّ البتكوين عملة غري مغطاة باأ�سول ملمو�سة، ول حتتاج يف اإ�سدارها 
اقت�سادي  نظام  اأي  لدى  مايل  اعتماد  لها  ولي�س  �سوابط،  اأو  �سروط  اأية  اإىل 
مركزي)49(؛ مما يجعل لها تاأثرًيا �سلبيًّا على النقود الر�سمية واأنظمة البنوك املركزية 
اإجراءات  على  وتوؤثر  الر�سمية،  العمالت  قيم  انهيار  اإىل  توؤدي  حيث  بالدول؛ 
احلكومات حلماية عمالتها املحلية الوطنية، وهذا يوؤدي اإىل فقدان البنوك املركزية 
لوظيفة من اأهم وظائفها، وهي الرقابة والإ�سراف ور�سم ال�سيا�سات النقدية للدولة 

والتحكم يف عملية عر�س النقود الذي يتاأثر بح�سب قوة القت�ساد يف الدولة.
النقود؛ ولذلك مل  باإ�سدار  الدولة يف النفراد  تعديًا على حق  فيها  اأن  كما 
ملوؤ�س�سة  الأوربي  الحتاد  ترخي�س  من  ذكر  ما  اإل  العامل،  دول  معظم  بها  تعرتف 
بها،  الأملانية  املالية  �سنة 2012م، واعرتاف وزارة  البتكوين  لعملة  اأوربية  �سرف 
وكذلك بع�س الوليات الأمريكية �سنة 2013م، ثم �سوي�سرا �سنة 2016م، ونحو 

يَُراجع: قرار دار الإفتاء الفل�سطينية: م�سل�سل رقم )16/2017/297( قرار )158/1( بتاريخ 25 ربيع   -48
الأول 1439هـ، املوافق لـ 2017/12/14م، من�سور على املوقع الر�سمي لدار الإفتاء الفل�سطينية على 

الرابط:
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307  

بالدار  الإعالمي  املركز  بوا�سطة  للدار  الر�سمي  املوقع  من�سورة على  امل�سرية،  الإفتاء  دار  فتوى  يُْنَظُر:   -49
بتاريخ 2018/1/1م على الرابط:

http://dar-alifta.org.eg/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617  
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ا)50(. هذه العرتافات املحدودة جدًّ
تا�صًعا: قيام احتمال تعر�س البتكوين لل�سياع والفقد؛ حيث تكون حمفوظة 
عمالت  من  بها  ما  اإعادة  ميكن  ل  املحفظة  هذه  وب�سياع  اإلكرتونية،  حمفظة  يف 
البتكوين، و�ستظل جممدة يف �سل�سلة البلوكات التي حتتوي على جميع تعامالت 
الخرتاق  عمليات  مع  �سيما  ل  وبقوة،  قائًما  يظل  الحتمال  وهذا  البتكوين. 
الدولية  املعلومات  ب�سبكة  املت�سلة  الأجهزة  لها  تتعر�س  التي  القر�سنة  وهجمات 

)الإنرتنت(.
مما  اأو قوانني معينة؛  لرقابة  البتكوين واإخ�ساعها  تقنني  اإمكانية  عا�صًرا: عدم 

يجعلها جماًل ف�سيًحا لكل ما هو غري قانوين، دون وجود مرجعية عند التنازع.
الرقمنة والت�سفري مما يجعلها غري متاحة  البتكوين على  اعتماد  حادي ع�صر: 
للقطاع الأكرب من املتعاملني، ويجعلها معر�سة مل�سكالت التقنية وما قد تتعر�س له 

�س عمالت البتكوين لل�سياع)51(. من اأخطاء تعرِّ
تنقيًبا؛  اأو  اإعطاًء  اأو  اأخًذا  بالبتكوين  التعامل  جواز  عدم  اأرى  كله  ولذلك 
اأ�سرار  تت�سبب فيه من  ال�سديدة والغرر واملقامرة، وملا  لعتمادها على املخاطرة 
ي�سوب  وملا  املالية،  و�سيا�ساتها  الدول  واقت�ساديات  الر�سمية  بالعمالت  بالغة 
اأو  تقنينات  اأو  تنظيمات  اأية  عن  وخللوها  املحرمات،  يف  التجارة  من  معامالتها 
�سوابط اأو قيود، ويجْهِل م�سدرها وعدم وجود اأي غطاء ملمو�س لها. وهو ما 
يتنافى مع مقا�سد ال�سريعة يف الأموال، التي تتغيَّى اإبعاد ال�سرر عن املال، ومنع 
اأكله بالباطل والعتداء عليه، ومنع اإ�ساعته، وحتقيق الأمن له وقطع مادة النزاع 

�س)13،  العقيل  للدكتور/عبداهلل   )Bitcoin( الإلكرتونية  بالعمالت  املتعلقة  الفقهية  الأحكام  يُْنَظُر:   -50
بالعدد  مقال  جديدة،  عاملية  اقت�سادية  اأزمة  ت�سبب  قد  م�سفرة  اإلكرتونية  عملة  البتكوين  ا:  واأي�سً  ،)18

)33( مبجلة القت�ساد الإ�سالمي العاملية �س)35(.
يُْنَظُر: الأحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت الإلكرتونية )Bitcoin( �س)21- 22(.  -51
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فيه، ورواجه وتداوله، وثباته، واإقامة العدل فيه)52(.
اإليه هو ما �سدرت ب�ساأنه عدة فتاوى ر�سمية من رئا�سة  وهذا الذي انتهيُت 
ال�سئون الدينية الرتكية)53(، ودار الإفتاء الفل�سطينية)54(، ودار الإفتاء امل�سرية)55(.

املالية، كالأ�ستاذ  الفقهاء املعا�سرين املعنيني بق�سايا املعامالت  به بع�س  وقال 
الدكتور/علي حميي الدين القره داغي)56(، وغريه.

على  بناًء  هو  اإنا  بالبتكوين  التعامل  بعدم جواز  القول  اأن  على  التاأكيد  مع 
الرقمية  العمالت  من  مطوًرا  نوًعا  وباعتبارها  بيانه،  �سبق  الذي  احلايل  نظامها 
)الإلكرتونية(، يختلف يف ماهيته وطبيعته عما كان معروًفا منها قبل نحو ع�سرين 

�سنة. وقد �سبق بيان حكمها و�سوابط جواز التعامل بها يف مو�سعه.

يَُراجع: املقا�سد ال�سرعية واأثرها يف فقه املعامالت املالية للدكتور/ريا�س من�سور اخلليفي، بحث مبجلة   -52
جامعة امللك عبدالعزيز: القت�ساد الإ�سالمي، املجلد )17( العدد )1( �س)22- 28(، ومقا�سد ال�سريعة 
يف املعامالت املالية للدكتورة/�سلمى بنت حممد �سالح هو�ساوي، بحث مبجلة البحوث والدرا�سات 

ال�سرعية، العدد )25( �س)271- 273(.
من�سورة على موقع مراآة �سوريا الإخباري، بتاريخ 2017/11/28م على الرابط:  -53

https://syrian-mirror.net/ar/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8  
4%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%85-

/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
لـ  املوافق  1439هـ،  الأول  ربيع   25 بتاريخ   )158/1( قرار   )16/2017/297( رقم  م�سل�سل   -54

2017/12/14م، من�سور على املوقع الر�سمي لدار الإفتاء الفل�سطينية على الرابط:
http://www.darifta.org/majles2014/showfile/show.php?id=307  

من�سورة على املوقع الر�سمي لدار الإفتاء امل�سرية بوا�سطة املركز الإعالمي بالدار بتاريخ 2018/1/1م   -55
على الرابط:

http://dar-alifta.org.eg/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5617  
�سرح بذلك خالل لقاءات تليفزيونية بربنامج »فقه املال« على قناة اجلزيرة مبا�سر، مطلع يناير املا�سي   -56

2018م.
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خ�متة

انتهى البحث اإىل عدد من النتائج ميكن اإجمالها فيما يلي:
ا كو�سيط للتبادل ومقيا�س  اأول: اإنَّ النقود هي كل ما يكون مقبوًل قبوًل عامًّ

للقيمة.
العام،  بالقبول  متتعها  وهي:  توافرها،  من  لبد  خ�سائ�س  للنقود  اإنَّ  ثانًيا: 
و�سهولة  والتجزئة،  النق�سام  وقابلية  الن�سبية،  والندرة  والقيمية،  املادية  واملتانة 

احلمل والتداول، و�سهولة التمييز، والتجان�س.
ثالًثا: النقود الرقمية )اأو الإلكرتونية( نقود افرتا�سية، ل ج�سم ماديًّا ملمو�ًسا 
)الكمبيوتر(  الآيل  احلا�سب  اأجهزة  داخل  تخزينها  يتم  نقدية  قيم  وهي:  لها، 
لت�ستخدم يف عمليات ال�سراء عن طريق الإنرتنت، دون احلاجة اإىل وجود ح�ساب 

بنكي عند اإجراء ال�سفقة.
للنقود الرقمية )الإلكرتونية( ب�سكل عام خ�سائ�س ومزايا وعيوب،  رابًعا: 
لنقل وحتويل  واإنا جمرد وا�سطة  النقود،  نوًعا جديًدا من  ولي�ست يف جمموعها 

الأموال من حا�سب اآيل اإىل اآخر.
خام�ًصا: هناك جمموعة من ال�سوابط لبد منها جلواز التعامل بالنقود الرقمية، 
اأهمها: اأن يكون ذلك باإ�سراف البنوك املركزية وتنظيمها، واأن يتم توفري ال�سوابط 
الأمنية الكفيلة مبنع عمليات غ�سيل الأموال ونحوها، واإلزام املوؤ�س�سات امل�سدرة 
لها بتغطيتها بنقود حقيقية وموجودات عينية، مع الحتفاظ باحتياطي نقدي لدى 

البنك املركزي، مع �سرورة وجود تن�سيق ت�سريعي دويل.
نظاًما  توفر  )الإلكرتونية(  الرقمية  النقود  من  مطور  نوع  البتكوين  �صاد�ًصا: 
جديًدا للدفع اخلا�س بالإنرتنت عن طريق الت�سفري للتحكم يف اإن�سائه والتعامل به، 
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وتعمل بنظام الند للند الذي ي�سمح لكل فرد بالتعامل مبا�سرة مع الآخرين؛ حيث 
تتم اإدارتها ب�سكل كامل من قبل م�ستخدميها بدون اأية �سلطة مركزية اأو و�سطاء.

ل  تناف�سية  عملية  طريق  عن  اجلديدة  البتكوين  عمالت  توليد  يتم  �صابًعا: 
عملية جعل  عن  عبارة  وهي   ،)Mining( التعدين  اأو  التنقيب  ت�سمى  مركزية، 
تاأكيد  اأجل  من  البتكوين  �سبكة  ل�سالح  ريا�سية  ح�سابات  بعمل  يقوم  الكمبيوتر 

املعامالت وزيادة الأمان.
على  العتماد  من  بدًل  الريا�سيات،  على خ�سائ�س  البتكوين  ترتكز  ثامًنا: 
اخل�سائ�س املادية، كما يف الذهب والف�سة، اأو الوثوق بال�سلطات امل�سدرة، كما 

يف العمالت الورقية.
تا�صًعا: للبتكوين بع�س املزايا، لكن عيوبها اأكرث واأ�سد خطًرا.

عا�صًرا: الثمنية هي امليزة الفا�سلة بني ما يعد نقًدا وما ل يعد، ولي�ست متحققًة 
يف عملة البتكوين ب�سورة ميكن معها الطمئنان اإىل التعامل بها اأو اعتبارها نقوًدا 

لها خ�سائ�س النقود وتوؤدي وظائفها.
حادي ع�صر: ل يجوز التعامل بالبتكوين ب�سورتها احلالية اأخًذا اأو اإعطاًء اأو 

تنقيًبا.
التعامل  مبنع  جممعية  قرارات  باإ�سدار  الفقهية  املجامع  الباحث  ويو�سي 
بالبتكوين  التعامل  بتجرمي  والإ�سالمية  العربية  احلكومات  يو�سي  كما  بالبتكوين، 

وحتذير النا�س من الن�سياق وراء دعاياتها واإغراءاتها.
الإ�سالمية،  ال�سريعة  واأحكام  تتفق  بديلة  اإلكرتونية  عمالت  بتقدمي  ويو�سي 
ترتك  لئال  احلكومات؛  وت�سدرها  وا�سحة،  ومرجعية  معلومة  اأ�سول  لها  يكون 

ال�ساحة فارغة ملثل تلك العمالت غري املن�سبطة.
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مراجع البحث

• اأبحاث هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية، اإعداد الأمانة العامة للهيئة، 	
املجلد الأول، ط. دار الزاحم بالريا�س، الطبعة الثانية 1426هـ/2005م.

• الإ�سالمي 	 القت�ساد  يف  معاجلتها  وكيفية  النقود  قيمة  يف  التغريات  اآثار 
�سنة  القرى  اأم  بجامعة  ماج�ستري  ر�سالة  عي�سى،  اآدم  للباحث/مو�سى 

1405هـ/1985م.
• للدكتور/حممد 	 الإلكرتونية  للنقود  واملالية  والقت�سادية  النقدية  الآثار 

ال�سريعة  بني  الإلكرتونية  امل�سرفية  الأعمال  مبوؤمتر  بحث  ال�سافعي،  اإبراهيم 
والقانون املنعقد بدبي �سنة 1424هـ/2003م.

• الإثبات يف العقود الإلكرتونية درا�سة فقهية مقارنة للدكتور/عطا عبدالعاطي 	
ال�سنباطي، ط. دار النه�سة العربية بالقاهرة، الطبعة الثانية 1433هـ/2012م.

• اأحكام التجارة الإلكرتونية يف الفقه الإ�سالمي للدكتور/عدنان بن جمعان 	
الزهراين، ر�سالة دكتوراه بجامعة اأم القرى �سنة 2010م.

• الأحكام ال�سلطانية للقا�سي اأبي يعلى الفراء، بتعليق حممد حامد الفقي، ط. 	
دار الكتب العلمية- بريوت، �سنة 1421هـ/2000م.

• املعا�سرة 	 وتطبيقاته  الإ�سالمي  الفقه  يف  والعمالت  النقود  �سرف  اأحكام 
الطبعة  بالأردن،  النفائ�س  دار  ط.  الباز،  حممد  اأحمد  للدكتور/عبا�س 

الأوىل 1419هـ/1999م.
• للدكتور/	  )Bitcoin( الإلكرتونية  بالعمالت  املتعلقة  الفقهية  الأحكام 

باجلامعة  العلمي  البحث  عمادة  العقيل،  عبدالوهاب  بن  حممد  بن  عبداهلل 
الإ�سالمية باملدينة املنورة، بدون تاريخ.
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• �سنة 	 بالقاهرة  العربي  الفكر  دار  اأبي زهرة، ط.  لل�سيخ حممد  الفقه  اأ�سول 
1417هـ/1997م.

• اإعالم املوقعني عن رب العاملني لبن القيم، بتحقيق طه عبدالرءوف �سعد، 	
ط. دار اجليل- بريوت �سنة 1973م.

• ال�سالو�س، 	 للدكتور/علي  املعا�سرة  الفقهية  والق�سايا  الإ�سالمي  القت�ساد 
ط. دار الثقافة بالدوحة، وموؤ�س�سة الريان ببريوت، 1418هـ/1998م.

• جديدة 	 عاملية  اقت�سادية  اأزمة  ت�سبب  قد  م�سفرة  اإلكرتونية  عملة  البتكوين 
للدكتور/عبدالفتاح حممد اأحمد �سالح، مقال من�سور بالعدد )33( مبجلة 

القت�ساد الإ�سالمي العاملية، يف جمادى الأوىل 1436هـ/فرباير 2015م.
• الثانية 	 الطبعة  بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  ط.  للكا�ساين،  ال�سنائع  بدائع 

1406ه/1986م.
• للدكتور/حممد عبداحلليم عمر، 	 اإ�سالمي  الإلكرتونية من منظور  التجارة 

اأبريل  العا�سر،  العدد  الإ�سالمي-  لالقت�ساد  كامل  �سالح  مركز  مبجلة  بحث 
2000م.

• اأمداح، 	 لالأ�ستاذ/اأحمد  الإ�سالمي  الفقه  منظور  من  الإلكرتونية  التجارة 
ر�سالة ماج�ستري بجامعة احلاج خل�سر- باتنة باجلزائر �سنة 1427هـ/2006م.

• بن 	 للدكتور/�سلطان  الإ�سالمي  الفقه  يف  واأحكامها  الإلكرتونية  التجارة 
اإبراهيم الها�سمي، ط. دار كنوز اإ�سبيليا بالريا�س، الطبعة الأوىل 1432هـ.

• حممد 	 لالأ�ستاذ/علي  الإ�سالمي  الفقه  يف  واأحكامها  الإلكرتونية  التجارة 
اأحمد اأبو العز، ط. دار النفائ�س بالأردن، الطبعة الأوىل 1434هـ/2013م.
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• حترير املنقول وتهذيب علم الأ�سول لعالء الدين املرداوي احلنبلي، بتحقيق 	
وال�سئون  الأوقاف  وزارة  ط.  ها�سم،  وعبداهلل  العربي،  الدكتور/ه�سام 

الإ�سالمية، الطبعة الأوىل 1434هـ/2013م.
• الفرت، 	 عبدالرحمن  للدكتور/يو�سف  الذريعة  ل�سد  املعا�سرة  التطبيقات 

ط. دار الفكر العربي بالقاهرة، الطبعة الأوىل 1423هـ/2003م.
• الكتابية 	 بالنقود  العناية  مع  الإ�سالمية  ال�سريعة  �سوء  يف  النقود  تطور 

�سنة  القرى  اأم  بجامعة  دكتوراه  ر�سالة  احل�سني،  ح�سن  للباحث/اأحمد 
1409هـ/1988م.

• التعاقد عن طريق الإنرتنت من وجهة الفقه الإ�سالمي للدكتور/ه�سام ي�سري 	
العربي، بحث مبجلة مركز البحوث والدرا�سات الإ�سالمية بكلية دار العلوم 

جامعة القاهرة، العدد )48( رجب 1435ه/مايو 2014م.
• احلنفي 	 الفقه  بني  مقارنة  تطبيقية  نظرية  »درا�سة  املالية  املعامالت  التي�سري يف 

والفقه احلنبلي« للدكتور/ه�سام ي�سري العربي، ط. دار الب�سائر الإ�سالمية- 
بريوت، الطبعة الأوىل 1433هـ/2012م.

• اأبو 	 الد�سوقي  للدكتور/اإبراهيم  الإلكرتونية  للتعامالت  القانونية  اجلوانب 
بجامعة  العلمي  الن�سر  مبجل�س  والن�سر  والتعريب  التاأليف  جلنة  ط.  الليل، 

الكويت، �سنة 2003م.
• للدكتور/	 الإلكرتونية  الدفع  و�سائل  م�سكالت  لبع�س  اقت�سادية  درا�سة 

ال�سريعة  الإلكرتونية بني  امل�سرفية  الأعمال  الدين، بحث مبوؤمتر  �سالح زين 
والقانون املنعقد بدبي �سنة 1424هـ/2003م.

• الإلكرتونية والعمليات 	 التجارة  الإلكرتونية يف  النقود  لدور  درا�سة حتليلية 
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بحث  احلمالوي،  ح�سني  حممد  للباحث/�سالح  الإلكرتونية  امل�سرفية 
مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية بني ال�سريعة والقانون املنعقد بدبي �سنة 

1424هـ/2003م.
• ابن عابدين، ط. 	 للح�سكفي، مع حا�سية  الأب�سار  تنوير  �سرح  املختار  الدر 

دار الكتب العلمية- بريوت 1412ه/1992م.
• مقارنة 	 حتليلية  درا�سة  القانوين  والتنظيم  املاهية  الإلكرتونية:  بالنقود  الدفع 

للدكتور/اأحمد ال�سيد لبيب اإبراهيم، ط. دار اجلامعة اجلديدة بالإ�سكندرية 
�سنة 2009م.

• الرتكماين، 	 للدكتور/عدنان خالد  الإ�سالم  النقدية وامل�سرفية يف  ال�سيا�سة 
ط. موؤ�س�سة الر�سالة- بريوت �سنة 1409هـ/1988م.

• �سرح تنقيح الف�سول يف اخت�سار املح�سول يف الأ�سول للقرايف، بتحقيق 	
الثانية  بالقاهرة، الطبعة  طه عبدالرءوف �سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية 

1414هـ/1993م.
• الدكتور/حممد 	 بتحقيق  الفتوحي،  النجار  لبن  املنري  الكوكب  �سرح 

الزحيلي والدكتور/نزيه حماد، ط. مكتبة العبيكان بالريا�س، الطبعة الثانية 
1418هـ/1997م.

• ال�سيك الإلكرتوين والنقود الرقمية »درا�سة مقارنة« للدكتور/نبيل �سالح 	
والقانون  ال�سريعة  بني  الإلكرتونية  امل�سرفية  الأعمال  مبوؤمتر  بحث  العربي، 

املنعقد بدبي �سنة 1424هـ/2003م.
• الفروق للقرايف، ط. عامل الكتب، دون تاريخ.	
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• قرارات وتو�سيات جممع الفقه الإ�سالمي املنبثق من منظمة املوؤمتر الإ�سالمي 	
للدورات )1- 10(، ط. دار القلم بدم�سق، الطبعة الثانية 1418هـ/1998م.

• قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي برابطة العامل الإ�سالمي مبكة املكرمة، ط. 	
املجمع، الطبعة الثانية.

• ل�سان العرب لبن منظور، ط. دار �سادر- بريوت، الطبعة الأوىل.	
• جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر لداماد، ط. دار اإحياء الرتاث العربي 	

بريوت، بدون تاريخ.
• للنووي، وتكملته ملحمد جنيب املطيعي، ط. مكتبة 	 املجموع �سرح املهذب 

الإر�ساد بجدة، بدون تاريخ.
• جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، ط. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، بدون 	

تاريخ.
• حمفظة النقود الإلكرتونية »روؤية م�ستقبلية« للدكتور/�سريف غنام، بحث 	

مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية بني ال�سريعة والقانون املنعقد بدبي �سنة 
1424هـ/2003م.

• املدونة الكربى ل�سحنون بن اأن�س، ط. دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة 	
الأوىل 1415هـ/1994م.

• للدكتور/وهبة 	 وحلول(  وفتاوى  )بحوث  املعا�سرة  املالية  املعامالت 
الزحيلي، ط. دار الفكر- دم�سق، الطبعة الثامنة 1432هـ/2011م.

• املعامالت املالية املعا�سرة يف الفقه الإ�سالمي للدكتور/حممد عثمان �سبري، 	
ط. دار النفائ�س بالأردن، الطبعة ال�ساد�سة �سنة 1427ه/2007م.
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• معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية يف لغة الفقهاء للدكتور/نزيه حماد، 	
ط. دار القلم- دم�سق، الطبعة الثانية 1435هـ/2014م.

• الطبعة 	 الدولية،  ال�سروق  مكتبة  ط.  العربية،  اللغة  ملجمع  الو�سيط  املعجم 
الرابعة 1425ه/2004م.

• د/عبداهلل 	 بتحقيق  قدامة،  بن  الدين  ملوفق  اخلرقي  خمت�سر  �سرح  املغني 
الرتكي، ود/عبدالفتاح احللو، ط. دار عامل الكتب بالريا�س، الطبعة الثالثة 

1417هـ/1997م.
• بتحقيق 	 القيم،  لبن  والإرادة  العلم  ولية  ومن�سور  ال�سعادة  دار  مفتاح 

عبدالرحمن بن ح�سن بن قائد، ط. دار عامل الفوائد مبكة، �سمن مطبوعات 
جممع الفقه الإ�سالمي الدويل، الطبعة الأوىل 1432هـ.

• مفهوم الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية واأهم تطبيقاتها للدكتور/حممود اأحمد 	
ال�سريعة  بني  الإلكرتونية  امل�سرفية  الأعمال  مبوؤمتر  ال�سرقاوي، بحث  اإبراهيم 

والقانون املنعقد بدبي �سنة 1424هـ/2003م.
• للدكتور/ريا�س من�سور 	 املالية  املعامالت  فقه  واأثرها يف  ال�سرعية  املقا�سد 

اخلليفي، بحث مبجلة جامعة امللك عبدالعزيز: القت�ساد الإ�سالمي، املجلد 
)17( العدد )1( �سنة 1425هـ/2004م.

• �سالح 	 بنت حممد  للدكتورة/�سلمى  املالية  املعامالت  ال�سريعة يف  مقا�سد 
العدد  بالقاهرة،  ال�سرعية  والدرا�سات  البحوث  مبجلة  بحث  هو�ساوي، 

اخلام�س والع�سرون، �سنة 2014م.
• �سنة 	 بريوت  الفكر-  دار  ط.  �سحادة،  خليل  بتحقيق  خلدون،  ابن  مقدمة 

1421هـ/2001م.
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• املنتقى �سرح املوطاأ لأبي الوليد الباجي، ط. دار الكتاب الإ�سالمي بالقاهرة، 	
الطبعة الثانية، بدون تاريخ.

• توفيق خليل، ط. 	 للدكتور/ريان  املقارن  الإ�سالمي  الفقه  النقود يف  نظرية 
دار الفتح بالأردن، الطبعة الأوىل 1435هـ/2014م.

• مبطبعة 	 طبعت  ر�سائل  ثالث  �سمن  للمقريزي،  والإ�سالمية  القدمية  النقود 
اجلوائب بالق�سطنطينية �سنة 1298هـ.

• النقود والبنوك للباحث/عمر حممود العبيدي، بحث من�سور بدون نا�سر 	
ول تاريخ.

• اجلنابي، 	 جميل  عجمي  للدكتور/هيل  النقدية  والنظرية  وامل�سارف  النقود 
�سنة  الأوىل  الطبعة  بالأردن،  للن�سر  وائل  دار  اأر�سالن، ط.  يا�سني  ورمزي 

2009م.
• بتحقيق الدكتور/	 املناوي،  النقود واملكاييل واملوازين ملحمد عبدالرءوف 

وزارة  من�سورات  �سمن  للن�سر  الر�سيد  دار  ط.  ال�سامرائي،  حممود  رجاء 
الثقافة والإعالم بالعراق �سنة 1981م.

• الورق النقدي حقيقته، تاريخه، قيمته، حكمه لل�سيخ عبداهلل بن �سليمان بن 	
منيع، ط. املوؤلف، الطبعة الثانية 1404هـ/1984م.

• بحث 	 �سرحان،  اإبراهيم  للدكتور/عدنان  الإلكرتوين  )الدفع(  الوفاء 
مبوؤمتر الأعمال امل�سرفية الإلكرتونية بني ال�سريعة والقانون املنعقد بدبي �سنة 

1424هـ/2003م.
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مواقع على �صبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(:
فتوى دار الإفتاء امل�سرية، من�سورة على املوقع الر�سمي للدار بوا�سطة املركز 
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ملخ�س البحث

يهدف هذا البحث اإىل درا�سة بنية التكرار يف نونية ال�ساعر الإماراتي )خلفان 
بن م�سبح(، وحماولة التعرف على طبيعة هذه البنية واأنواعها املختلفة: )تكرار 
احلرف، تكرار الكلمة، تكرار الأ�ساليب، التكرار الرتاديف(، والك�سف عن طاقاتها 
ال�ساعر  ا�ستطاع  مدى  اأي  واإىل  النف�سية،  واأبعادها  املعنوية،  الإيقاعية، ودللتها 
الن�س  داخل  فاعلة  اأداة  يجعلها  واأن  الق�سيدة؟  يف  التكرار  ظاهرة  يوظف  اأن 

ال�سعري، معربا من خاللها عن م�ساعره وروؤاه؟

Abstract

The Structure of Repetition in the Poetry
of the Emirati Poet (Khalfan Bin Musabah)

Dr. Lateefa Abdulla Al Hammadi

This research aims to study the structure of repetition in the poetry of 
the Emirati poet (Khalfan Bin Musabah), and try to identify the nature of this 
structure and its different types, and try to detect the significance of repetition, 
and to what extent the poet was able to employ the phenomenon of repetition 
in the poem, and to make it an effective tool within the poetic text, expressing 
through the repetition his feelings and visions.
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مقدمة

با�سم اهلل، واحلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد: 
املعاين  تقوية  يف  ت�سهم  التي  التعبريية  الأ�ساليب  اأ�سهر  من  التكرار  يعد 
ودللية،  مو�سيقية  اأبعاد  من  ي�سيفه  ملا  للن�س؛  الفنية  القيمة  وترفع  والدللت، 
مبجرد  جديدة  دللة  حتمل  بل  فقط،  الأوىل  بالدللة  لتكتفي  املكررة  فال�سورة 
تكرارها، فالتكرار يقوم بدوره الدليل عرب الرتاكم الكمي للحرف اأو الكلمة اأو 

اجلملة، َوِمْن ثَمَّ يعمق اأثر ال�سورة يف ذهن املتلقي. 
باأ�سلوب  كثريا  اهتموا  احلديث  الع�سر  وحتى  اجلاهلية  من  الأدباء  جند  لذا 
قيمة  اأدركوا  فقد  والنرثية(،  )ال�سعرية  الأدبية  ن�سو�سهم  يف  ووظفوه  التكرار، 
هذا الأ�سلوب يف حتقيق متا�سك البناء الن�سي، وتثبيت الإيقاع الداخلي يف الن�س 

الأدبي، طارحني بذلك اأمام الدار�سني ظاهرة مغرية بالدرا�سة والتحليل. 
وخلفان بن م�سبح من ال�سعراء الذين ا�ستثمروا التكرار يف �سعرهم، فديوانه 
ي�سهد ح�سورا لفتا لأ�سلوب التكرار، خا�سة النونية )ق�سيدة للحب دين(، فقد 
حاول بلغته ال�سعرية اأن يتعاىل عن العادي واملاألوف، م�ستعينا باأ�سلوب التكرار 
بطريقة لفتة لالنتباه، ولعل ذلك من اأهم الأ�سباب التي دفعتني اإىل اختيار هذا 

البحث املو�سوم ب )ِبنية التكرار يف نونية خلفان بن م�سبح)1((. 

خلفان بن م�سبح )1923م - 1946م(: �ساعر اإماراتي، ولد باإمارة ال�سارقة مبنطقة احلرية، تلقى تعليمه   -1
اللوؤلوؤ  املن�سور. عمل يف جتارة  نا�سر  بن  م�سعان  ال�سيخ  تتلمذ على يدي  ال�سارقة، حيث  كتاتيب  يف 
)الطوا�سة( مع جده لأمه، فتنقل معه يف عدة مدن منها: عدن و�سقطرة وبع�س اأقطار اخلليج. اأ�سيب 
مبر�س يف عظام الظهر اإثر �سقطة قوية، ف�سافر اإىل الهند للعالج، لكن املر�س ا�ستحكم يف ج�سمه، مما 
اأدى اإىل وفاته وهو يف عنفوان ال�سباب. ي�سفه النقاد بال�ساعر اجلامح، ويقرن بال�ساعر ال�سابي يف فنه 
الفل�سفة.  ال�سعر بح�ّس رومان�سي وتاأمل وقدرة ت�سويرية تقرتب من  املبكر، نظم  ال�سعري ويف رحيله 
له  العوي�س.  و�سلطان  القا�سمي  الراحلني: �سقر  لل�ساعرين  مقربا  احلرية، وكان �سديقا  �سعراء  من  يعد 
ديوان �سعر بعنوان: )ال�ساعر اجلامح: خلفان بن م�سبح( �سادر عن احتاد كتاب واأدباء الإمارات. اإبراهيم 
حممد بوملحة - خلفان بن م�سبح: درا�سة اأدبية عن حياته و�سعره - ط1 - مداد للن�سر والتوزيع، دبي 

- 2014م - �س12 ومابعدها. 
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تناولت ظاهرة التكرار يف  اأنني مل اأعرث على درا�سة  اأ�سري اإىل  اأن  اأود  وهنا 
ا الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت جوانب من �سعره ب�سكل عام  اأعماله ال�سعرية، اأمَّ
فهي درا�سة اإبراهيم بوملحة التي جاءت بعنوان: )خلفان بن م�سبح: درا�سة اأدبية 
عن حياته و�سعره(: حيث عرفت بال�ساعر، وتناولت اأبرز حمطات حياته، وتعليمه 
ديوان  اإىل  اإ�سافة  ال�سعري،  نتاجه  من  جمموعة  وعر�ست  واأ�سلوبه،  وثقافته، 
ال�ساعر خلفان بن م�سبح الذي ت�سمن يف مقدمته عددا من املقالت التي تو�سح 
اجتاهه ال�سعري العام، واإح�سا�سه احلاد بالأمل يف ق�سائده، لذا فاإن قلة الدرا�سات 
النقدية حول هذا ال�ساعر الإماراتي كانت �سببا اآخر من اأ�سباب اختيار املو�سوع، 
فهو رائد من رواد حركة ال�سعر يف دولة الإمارات، وع�سو من اأع�ساء )جماعة 

احلرية()2( يف الدولة. 
وي�صعى البحث لالإجابة عن عدة اإ�صكاليات اأهمها: 

�سعر  يف  للتكرار  والدليل  الفني  العمق  عن  الك�سف  ميكن  مدى  اأي  اإىل    -
خلفان بن م�سبح من خالل ق�سيدته املطولة: )للحب دين(؟

ما اأناط التكرار التي اعتمدها ال�ساعر؟ وما عالقتها ببنية الن�س؟   -
ما اأثر ثقافة ال�ساعر وروؤيته ومهارته اللغوية يف ا�ستخدام تقنيات التكرار؟   -

هل يرد التكرار عنده عفويا اأم هناك ق�سدية تعمدها؟   -
وقد حاولنا الإجابة عن هذه الت�ساوؤلت يف البحث من خالل خطة ت�سمنت 
متهيدا تناولنا فيه مفهوم التكرار لغة وا�سطالحا، ثم حتدثنا ب�سكل مف�سل عن اأناط 
التكرار الواردة يف نونية خلفان بن م�سبح: تكرار احلرف، تكرار الكلمة، تكرار 
احلرية: هي منطقة واقعة بني اإمارتي ال�سارقة وعجمان، و�سهدت ولدة اأبرز �سعراء الإمارات وهم: �سقر   -2
الإمارات  دولة  ال�سعرية يف  احلركة  دار�سي  مما جعل  م�سبح،  بن  العوي�س، وخلفان  �سلطان  القا�سمي، 

يطلقون عليهم ت�سمية )جماعة احلرية(. 
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الأ�ساليب، التكرار الرتاديف، ويف خامتة البحث عر�سنا لأهم النتائج التي تو�سلنا 
اإليها. 

وملعاجلة هذا املو�سوع اتبعنا املنهج الو�سفي التحليلي، حيث تتبعنا مواطن 
التكرار يف الق�سيدة، و�سنفناها بح�سب اأناطها، ثم قمنا بتحليلها؛ للك�سف عن 

دللتها واأ�سراها وخباياها. 
متهيد: 

لقد حظي اأ�سلوب التكرار باهتمام الدار�سني، وعنوا به عناية وا�سعة، ف�سموه 
واأ�سبابه  �سوره  يبينوا  اأن  وحاولوا  الرتداد،  اأو  الإعادة  واأخرى  التكرار،  تارة 

واأغرا�سه والوقوف على جمالياته. 
وللتكرار تعريفات لغوية متقاربة نذكر منها على �سبيل املثال ما ورد يف ل�سان 
 : والَكرُّ يتعّدى.  ول  يتعّدى  بنف�سه،  وَكرَّ  ه  َكرَّ يقال:  الرجوع.   : »الَكرُّ العرب: 
َر ال�سيء  ا وُكروراً وتَْكراراً: عطف. وَكرَّ عنه: رجع... وَكرَّ م�سدر َكرَّ عليه يَُكرُّ كرًّ
ْرُت  ات. ويقال: َكرَّ ُة، واجلمع الَكرَّ وَكْرَكره: اأَعاده مرة بعد اأُخرى. والَكّرُة: املَرَّ
 : عليه احلديث وَكْرَكْرتُه اإِذا رّددته عليه. وَكرَكْرتُه عن كذا َكْرَكرًة اإِذا َرَدْدته. والَكرُّ
الرجوع على ال�سيء، ومنه التَّْكراُر«)3(، ويف خمتار ال�سحاح »الَكرُّ الرجوع ... 
َر ال�سيء تكريرا و تَْكَراراً«)4(، فلفظة تكرار تدور يف املعاجم اللغوية حول  و َكرَّ

معنى الرجوع اإىل ال�سيء مرة اأخرى، اأو الإتيان به مرة بعد مرة. 
اأما يف ال�سطالح فياأتي مبعنى تكرار كلمة اأو حرف اأو جملة اأكرث من مرة يف 

ال�سياق، اإما للتوكيد، اأو لزيادة التنبيه، اأو التهويل، اأو للتعظيم... وغريها)5(. 
ابن منظور - ل�سان العرب - مادة )كرر( - ط4 - دار �سادر، بريوت - 2005م - �س135.   -3

الرازي - خمتار ال�سحاح - مادة )كرر( - مكتبة لبنان - 1986م - �س257.   -4
 - العراقي  العلمي  املجمع  مطبعة   - ج2   - وتطورها  البالغية  امل�سطلحات  معجم   - مطلوب  اأحمد   -5

1986م - 338. 



د. لطيفة عبد الله احلمادي

125

ظاهرة  تناولت  التي  الدرا�سات  من  الكثري  هناك  اأن  اإليه  الإ�سارة  جتدر  ومما 
التكرار، وف�سلت احلديث فيها ويف اأناطها ووظائفها ودللتها، ولميكننا اأن نقف 
املالئكة،  نازك  راأي  على  نقف  اأن  ميكننا  لكن  الدرا�سات،  هذه  جممل  على  هنا 
يف  تقول  حيث  التكرار،  بظاهرة  اهتموا  الذين  املحدثني  النقاد  اأوائل  من  وهي 
كتابها )ق�سايا ال�سعر املعا�سر(: اإن التكرار عبارة عن »اإحلاح على جهة هامة يف 
العبارة يعنى بها ال�ساعر اأكرث من عنايته ب�سواها... فالتكرار ي�سلط ال�سوء على 
املعنى ذو  بهذا  بها، وهو  املتكلم  اهتمام  العبارة ويك�سف عن  نقطة ح�سا�سة يف 
دللة نف�سية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدر�س الأثر ويحلل نف�سية الكاتب«)6(. 
ن�ستطيع من  ال�ساعر،  نف�سية  اإىل  نازك عبارة عن مدخل  نظر  فالتكرار من وجهة 
الن�س  �ساحب  يبعثها  اأن  يحاول  التي  والر�سائل  الدللت  نك�سف  اأن  خالله 

للمتلقي. 
كما يعد التكرار من اأهم الو�سائل اللغوية التي يعول عليها ال�ساعر يف ت�سكيل 
املوقف  من  جانبا  عك�س  كرر  اإذا  فال�ساعر  نف�سه،  مكنونات  عن  والتعبري  موقفه، 
اإل بدرا�سة التكرار داخل الن�س  النف�سي والنفعايل، وهذا اجلانب لميكن فهمه 
الذي ورد فيه، فكل تكرار يحمل يف طياته دللت خمتلفة تفر�سها طبيعة ال�سياق 
الرتابط  فيفِقُدُه  فيه  ورد  الذي  ال�سياق  عن  مبعزل  التكرار  درا�سة  اأما  ال�سعري، 

النف�سي والدليل، ويجعل منه تكرارا ليحمل اأي معطيات فنية اأو وظيفية. 
وقد ح�سرت بنية التكرار بكرثة يف نونية ال�ساعر خلفان بن م�سبح، ويبدو 
اأن للتكرار يف ن�سه ح�سورا دلليا مق�سودا؛ اإذ اأفاد يف توكيد املعنى الذي األح 
الأبيات، و�سنحاول يف هذه  املو�سيقي �سمن  الرتجيع  اإىل  اإ�سافة  اإظهاره،  على 
الدرا�سة الوقوف على بع�س مواطن التكرار يف الق�سيدة وبيان مراميه ودلللته. 

نازك املالئكة - ق�سايا ال�سعر املعا�سر - ط3 - مكتبة النه�سة، بغداد - 1967م - �س276.   -6
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1- تكرار الكلمة: 
اأ�سكاله  بني  �سيوعا  واأكرثها  التكرار  اأنواع  اأب�سط  »من  النوع  هذا  يعد 
املختلفة«)7(، وفيه يقوم الكاتب باإعادة كلمة بعينها يف الن�س، ومما ل�سك فيه اأن 
ا�ستخدام  ح�سن  فاإن  ولذلك  وطاقات؛  اأ�سوات  من  تتكون  جوهرها  يف  الكلمة 
اإيقاعية ودللة موحية. كما اأن »تكرار  الكلمات املكررة ي�سفي على الن�س حلية 
الكلمات مينح الن�س امتدادا وتناميا يف ال�سور والأحداث لذلك يعد نقطة ارتكاز 
اأ�سا�سية لتوالد ال�سور والأحداث وتنامي حركة الن�س«)8(، ولبد من الإ�سارة اإىل 
اأن »القاعدة الأ�سا�سية يف التكرار اأن اللفظ املكرر ينبغي اأن يكون وثيق الرتباط 
باملعنى العام واإل كان لفظة متكلفة ل�سبيل اإىل قبولها، كما اأنه لبد اأن يخ�سع لكل 
ما يخ�سع له الن�س عموما من قواعد ذوقية وجمالية«)9(، وبذلك ي�سكل التكراُر 
بذلك »مظهرا اإيقاعيا، ومعنويا، وبنائيا متميزا، يزيد من قوة التجربة، ويعزز من 

كثافة ال�سورة، ومينحها قوة التحرك على اأكرث من م�ستوى«)10(. 
اأثر كبري يف توفري  ونونية خلفان بن م�سبح مليئة بالكلمات املكررة التي لها 
اجلانب املو�سيقي واإيحاء معنى الكلمة، فقد حر�س ال�ساعر على اأن يجعل منها قوة 
فاعلة يف الن�س؛ ومن الألفاظ املكررة كثريا يف الق�سيدة كلمة )حب( مثل قول 

ال�ساعر يف مقدمة الق�سيدة)11(: 

فهد نا�سر عا�سور - التكرار يف �سعر حممود دروي�س - ط1 - املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر،   -7
بريوت - 2004م - �س60. 

ح�سن الغريف - حركية الإيقاع يف ال�سعر العربي املعا�سر - اإفريقيا ال�سرق، املغرب - 2001م - �س   -8
 .84

نازك املالئكة - ق�سايا ال�سعر العربي املعا�سر - مرجع �سابق - �س 321.   -9
للبحوث  الإ�سالمية  اجلامعة  جملة   - اأدوني�س  �سعر  يف  التكرار  بنية   - كالب  م�سطفى  حممد  د.   -10

والدرا�سات الإن�سانية - كلية الآداب، فل�سطني - مج23 - ع1 - 2015م - �س70. 
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ِقينا با  َديٌن ولالأ�سواِق  فينا)للُحّب(  َبا  ال�سّ اأَبــَقــى  ما  بابة  ولل�سّ
بينا(وِجرَيُة القلِب اإِْن َجاُروا واإِْن َعدلُوا نحُن )الأحبُة( ما ِع�ْسنا )حُمِ
َخاَمَرنا  ) )احلبُّ ما  اإذا  لََقْوٌم  )للحّب( نُويِف واإِْن مل نَْلق ُمَوّفينااإنّا 
وال�سرُب يف )احلّب( َعّيا ل يَُلّبينانحاوُل ال�سرَب عنُكْم كي نَُلوَذ بِه

نالحظ اأن كلمة )حب( تتكرر ابتداء من الأبيات الأوىل للن�س، وتاأتي ب�سيغ 
عليها  يتكئ  ارتكاز  نقطة  اإىل  تتحول  بحيث  حمبينا(،  الأحبة،  )احلب،  متنوعة: 
الن�س منذ البداية، وتكون مبثابة مفتاح للن�س يفتح عوامل تنطوي عليها اأحا�سي�س 
ال�ساعر وخميلته، فاملو�سوع الأ�سا�سي للق�سيدة اأن قلب ال�ساعر معلول باحلب، 
-بجانب  يعاين  اأحبته  عن  بعيدا  يعي�س  اأن  قدره  لكن  والأ�سواق،  بالغرام  مثقل 
اأمل املر�س الذي اأثقل عليه - ن�سيان الأحبة، وت�سييع عهدهم معه، ورغم ق�سوة 
ال�ساعر  الوداد طول حياته. فتكرار  فاإنه �سبور وويّف معهم، حافظ لعهد  الأحبة 
)احلب(،  هذا  ب�سبب  له  الذي ح�سل  والتاأثري  التغيري  ليثبت  جاء  للفظة )حب( 
وحال احلبيب املتغرية نتيجة تقلب املحبوب، وال�سعادة التي كان ي�سعر بها نتيجة 
بفراقها، وقد كان من  عليه �سفو حياته  الذي كدر  والهم  املحبوبة، والأمل  روؤية 
احلالة  بهذه  املرتبطة  الألفاظ  من  ملجموعة  ال�ساعر  تكرار  اأي�سا،  للنظر  الالفت 
الوفاء،  ال�سوق،  النف�س،  ال�ساِعُر مثل: )القلب،  يعي�سها  التي  العميقة  ال�سعورية 

ال�سرب، ال�سبا، ت�سلو... اإلخ(. 

اإذن الإحلاح على تكرار كلمة )حب( يف ثنايا الن�س لي�س جمرد حتقيق ح�سور 
النف�سي  ال�سياق  اأمر »ي�ستدعيه  بل هو  الكالم وتزيينه،  تنميق  اأو  التكرار،  ظاهرة 
املتلقي  ذهن  حتريك  يف  ال�ساعر  رغبة  تكون  فقد  معا«)12(،  والهند�سي  واجلمايل 

نازك املالئكة - ق�سايا ال�سعر املعا�سر - مرجع �سابق - �س284.   -12
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ِبنية التكرار يف نونية خلفان بن م�سبح )ِللُحّب َدين(

نحو اإدراك قيم احلب الروحية والنف�سية، واإيقاظ �سعوره بقدرة احلب على حتفيز 
الإن�سان وتغيريه هو ما جعله يوظف لفظة )حب( بتقنية التكرار. 

اأ�سوات  من  املركبة  الكلمات  تكرار  على  نونيته  يف  ال�ساعر  اعتمد  اأي�سا 
متقاربة، فقد تعاد لفظتان مبعنيني مت�سابهني اأو خمتلفني بزيادة حروف اأو نق�سانها، 
معينة،  لغوية واحدة  ال�ساعر على حالة  ي�سّر من خالله  التكرار  النوع من  فهذا 
اإىل  الو�سول  بغية  الرئي�سي؛  وتوكيدها مرات متعددة، مع املحافظة على اجلذر 
حالة �سعرية معينة، تقوم على م�ستويني اأ�سا�سيني هما: امل�ستوى الإيقاعي وامل�ستوى 

الدليل)13(، ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله)14(: 
)نا�سينا(واإِْن )نَ�ُسوا( عهدنا من بعِد ُفْرَقِتنا ــري  َغ ــا  ــاإنّ ف ــُعــوُه  ــّي و�ــسَ
)ت�سليًة( بــالآمــاِل  النف�َس  ل النف�س )تَ�ْسلو( ول الآماُل تُْغِنينانَُعّلُل 
ُقْربُكُم الكوِن  لنا يف  منال  )نر�ساُه( لو كانت الأقداُر )تُر�سينا(اأغلى 
ما�سيناقد كان عهدي ِبِهم و)ال�ّسمل( جمتمٌع وال�سفو  )م�ستمٌل(  والأم�س 
بغرِي ذنٍب كوؤو�َس ال�سرِب ِغ�ْسِليناففرق الدهُر )�سملينا( وَجرَعني

فال�ساعر يعتمد على )التكرار ال�ستقاقي( اأي تكرار الألفاظ ذات ال�ستقاق 
ال�سمل/م�ستمل/ نر�ساه/تر�سينا،  ت�سلية/ت�سلو،  )ن�سوا/نا�سينا،  الواحد: 
�سملينا(؛ اإذ اإن ا�ستقاق املفردات ور�سدها يف الن�س هو داأب للبحث عن لغة مميزة 
تر�سم جتربته بطابع خا�س، ولهذا التكرار هنا اأهمية يف التاأكيد على عواطف ال�ساعر 
اجليا�سة جتاه اأولئك الأحبة ال�سادين عنه )ن�سوا/نا�سينا(، فيحاول اأن يعلل النف�س 
الهوى.  تباريح  من  بها  ما  يخفف  عله  )ت�سلوا/ت�سلية(؛  الآمال  بعري�س  وي�سليها 
احتاد   - ط1   - الإيقاعية  والبنية  الدللية  البنية  بني  احلديثة  العربية  الق�سيدة   - عبيد  �سابر  حممد  د.   -13

الكتاب العرب، دم�سق - 2001م - �س183، 184. 
خلفان بن م�سبح - الديوان - م�سدر �سابق - �س97، 98، 100.   -14



د. لطيفة عبد الله احلمادي

129

2- تكرار احلرف: 
هذا  »ويعمل  الق�سيدة،  بنية  يف  �سوتيا  يهيمن  حرف  تكرار  عن  عبارة  هو 
ان�سجام  للق�سيدة، ويتحقق ذلك من خالل  املو�سيقي  تقوية اجلر�س  النوع على 
الأ�سوات اأو احلروف مع بع�سها البع�س«)15(، فتكرار احلرف يعد املنطلق الأول 
يحفل  ال�سعري  الن�س  من  جتعل  معينة  اأ�سوات  اإعادة  لأن  املتحرك؛  الإيقاع  يف 
الق�سيدة؛ حيث  اأثر مو�سيقي يحدثه داخل  ال�سوت  باإيقاعات متنوعة، ولتكرار 
يرى بع�س النقاد اأن »ال�سوت ظاهرة طبيعية ندرك اأثرها دون اأن ندرك كنهها«)16(، 
و»لكل عن�سر �سوتي يف العربية قيمة يف اإعطاء الكلمة �سيغتها الوزنية، وبالتايل 

يف اإعطاء الت�سكيل ال�سعري �سيغته الإيقاعية«)17(. 
وقد ورد تكرار احلرف يف نونية خلفان بن م�سبح بنمطني خمتلفني، الأول: 
تكرار يتعلق بالإيقاع الداخلي، حيث ي�سيع ال�سوت املكرر داخل الن�س ال�سعري 
ب�سكل اأفقي اأو راأ�سي. والنمط الثاين من التكرار: يتعلق بالإيقاع اخلارجي الناجت 

عن تكرار اأ�سوات القافية التي بنى عليها ال�ساعر ن�سه. 
النتباه،  يثري  نحو  على  )النون(  تكرار حرف  الق�سيدة جند  نظرنا يف  واإذا 
فال جند بيتا يف الق�سيدة خاليا من النون، وحرف النون يعرب عن اإح�سا�س قوي 
ومت�ساعد بالأمل، ويف هذا الن�س يدل على الأنني: )ن�سوا، �سكنا، النف�س، احلنني، 
نارا، منال، نوائبه، وهنا، لينا، خانني، يرجون، ذنب، ترنح، اأغن، اأنحائنا، نور، 
الأن�س، منزل، تغلبني، ن�سوى، نعو�س، نلنا، نوؤمل، تخدعنا، حتزننا، ن�سلمه...( 
العميق  احلزن  اإيقاعها  يعك�س  مركزية  بوؤرة  النون  حرف  من  ال�ساعر  �سكل  فقد 
يف قلبه، وما يعزز هذه الدللة وقوع النون يف قافية الق�سيدة بني �سوتي )الياء 
ليبيا - 2003م -  قاريون�س،  من�سورات   - البحرتي - ط3  �سعر  الإيقاعية يف  البنية   - فار�س  حممد   -15

�س199. 
اإبراهيم اأني�س - الأ�سوات اللغوية - مكتبة نه�سة م�سر، م�سر - د. ت - 65.   -16

كمال اأبو ديب - يف البنية الإيقاعية لل�سعر العربي - ط2 - دار العلم للماليني، بريوت - �س315.   -17
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والألف( وكالهما �سوت علة ومد، ووجود �سوت النون حم�سورا بينهما اأكد 
وممدود  معلول  فهو  خمرج،  لأنينه  لي�س  فال�ساعر  والأنني،  واحلزن  الأمل  دللة 
تبكينا،  اأمانينا،  م�سابينا،  وادينا،  املداوينا،  يجافينا،  نا�سينا، حمبينا،  )باقينا،  معا: 
را�سينا...(، اإ�سافة اإىل اأن تكرار حروف املد )الألف، الواو، الياء( يف الن�س 
ي�ساعد يف التلوين املو�سيقي، حيث متنح املتلقي حلونا خمتلفة، وتاأثريات نف�سية 
الذي  لل�ساعر  النف�سية  املو�سيقى واحلالة  بني  الن�سجام  نوعا من  فتخلق  متنوعة، 
تتميز به حروف  ينظر بحزن واأمل حلاله بعد فراق الأحبة، كما ا�ستغل ال�ساعر ما 
املد من حاجتها اإىل زمن اأطول من احلروف الأخرى اأثناء النطق؛ ليعرب عن الزمن 

املمتد حلالة احلب وال�سوق للحبيبة، واأنينه وحزنه الطويل املمتد لفراقها. 
كرث  قد  النون  من  القريبة  احلروف  من  اآخر  حرفا  اأن  بالإ�سارة  اجلدير  ومن 
وروده يف نونية خلفان بن م�سبح، وهو حرف )امليم( الذي تكرر على نحو يثري 
النتباه: )ما، حمبينا، من، مل نلق، �سريتهم، حملت، حبهم، اأمانينا، اإليكم، ماآقينا، 
املوا�ساة،  موالينا،  مازالوا،  موالينا،  معالينا،  ي�ساملنا،  قربكم،  الآمال،  م�ساجعنا، 
نادمكم،  مكتئبا،  منزل،  مرابعنا،  مراآة،  املغنينا،  مزمار،  ميا�سة،  املقام،  ال�سمل، 

اأم�س، امل�سائب، العمر، ماذا، نوؤمل، الأوهام، تدوم...(. 
اإن حرف امليم �سوت جمهور يعرب عن �سل�سة من الآلم املربحة التي يعي�سها 
بالأمكنة:  امليم  حرف  ارتباط  لحظنا  وقد  وترحالها،  احلبيبة  هجر  جراء  ال�ساعر 
على  للدللة  جمل�سنا..(  منزهنا،  منزل،  مرابعنا،  املقام،  م�ساجعنا،  )ماآقينا، 
�سدة تعلقه باملكان ونا�سه، اأي�سا ارتباط امليم بالأزمنة: )�سريتهم، ما زالوا، تدوم، 
اأم�س...( للدللة على توق نف�سي كبري للزمن الذي كان يجمعه باأحبته. كما اأن 
)حمبينا،  مثل:  واحدة  كلمة  يف  والنون(  )امليم  �سوتي  بني  يجمع  كان  ال�ساعر 
امليم  واجتماع  املخرج،  يف  متقاربان  حرفان  وهما  اأمانينا..(  ماآقينا،  خامرنا، 
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مبيالد  ترتبط  فامليم  ال�سوتية،  املوؤكدات  �سمن  الدار�سني  بع�س  يدخله  والنون 
املعاناة والآلم، والنون ترتبط بالنهاية وانفراج املحنة، وتلك مفارقة دللية يبوح 
بها الن�س، فاإن للغّنة الكامنة يف كل من امليم والنون اإح�سا�سا عميقا وم�ستمرا بالأمل 

واحلزن واحلنني لالأحبة. 
كما �سمن ال�ساعر ق�سيدته جمموعة من الأ�سوات ال�سديدة املجهورة اأبرزها 
اأ�سب،  الأحبة، حمبينا،  القلب،  ال�سبا،  اأبقى،  باقينا،  �سوت )الباء(: )للحب، 
�سب، ال�سرب، حبهم، قربكم، ب�سفاف البحر، حتب�سه، تبدي، البدر، نخب، بهجة، 
بدل،  نادمكم،  مكتئبا،  مرابعنا،  �ساحبي،  ذنب،  باحل�سن،  بلغت،  تبلغ،  �سربنا، 
ذهبت، امل�سائب، بعد، تبكينا، اجلبار(، ولعله حر�س على عدم تغييب )الباء(؛ 
الإبالغية؛  الوظيفية  الأداء  بالنفجارية واحلدة وقوة  تتميز  التي  ال�سوتية  ل�سفاته 
فهذا احلرف يتنا�سب مع احلالة النف�سية لل�ساعر الذي ي�سرخ من اأعماقه، ويفجر 
م�ساعر احلب منذ بداية الق�سيدة، وما يعزز هذه الدللة تكراره لأْحُرٍف جهورية 
قوية اأخرى مثل: )اجليم، والفاء، والقاف(: )باقينا، اأبقى، جرية، القلب، جاروا، 
فرقتنا، فاإنا، لقوم، جارحة، جوانحنا، اأغرقت، ماآقينا، م�ساجعنا، اأ�سجتنا، النف�س، 
قربكم، الأقدار، يجافينا، األقى، فما، �سعفت، نفو�س، جريته، اأوفاهم، جرحي، 
يعبق،  املقان،  بفنون،  الق�سر،  ال�سفو، ففرق، جرعني،  الوفاء،  القدر، �سدق، 
فوق، بهجة، جئتمو، اأ�سفى، اأخفيها، تق�سى، تقينا، حقيقتها، الآفات..(، وهذا 
التكرار لهذه الأ�سوات القوية يدل على تغلغل حب احلبيبة يف حناياه، ومتكنه من 
�سغاف قلبه، و�سدة الوجد الذي يعانيه ب�سبب �سدها وفراقها، وانقطاع الو�سل 

بينهما. 
جهوري؛  �سوت  وهو  الن�س،  يف  لفت  ب�سكل  الراء(  )�سوت  يتكرر  كما 
وهذا التكرار ولد اإيقاعا تردد بني درجتني الرتفاع والنخفا�س، اأدى اإىل ان�سجام 
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الدللة، فنجد اأن الراء يكون فيها ارتفاع وقوة حني يعرب ال�ساعر عن �سدة تاأمله من 
فراق الأحبة، وما يتجرعه من حرقة، يقول)18(: 

وَجّرَعني �سملينا  الدهُر  بغرِي ذنٍب كوؤو�َس ال�سرِب ِغ�ْسِليناففرَق 
ي�سرتجع  ما  عند  الراء  �سوت  يف  والن�سيابية  اللني  جند  ال�سدة  مقابل  يف 

ال�ساعر ذكرياته اجلميلة مع احلبيبة، يقول)19(: 
�ساديناوكم طغى ال�ّسعُد يف اأنحائنا َمَرحاً ــِل  ــرم ال فـــوَق  ـــرّنَ  ت اإذا 

فال�ساعر حاول ا�ستغالل �سوت الراء؛ ليعرب عن م�ساعره اجليا�سة املتقلبة جتاه 
احلبيبة. اإ�سافة اإىل اأن )الراء( حرف يتميز بالتكرار ال�سوتي عند النطق به، ولعل 
ال�ساعر من خالل ال�سرتجاع ال�سوتي وتردده يف الق�سيدة يحاول اأن ي�سرتجع 
ذكريات الأحبة املوؤملة واجلميلة معا: )جرية، جاروا، فرقتنا، غري، ال�سرب، خامرنا، 
اأغرقت، قربكم، نر�ساه، الأقدار، تر�سينا، الدهر، كرر، مرات،  نارا،  �سريتهم، 
البحر،  الق�سر،  جرعني،  يرجون،  القدر،  قدروا،  رمز،  جرحي،  جريته،  خري، 
راأت، الرولة، الرو�س، وارفة، ترنح، مزمار، ترن، الرمل، مراآة، عرائ�س، البدر، 
�سافرة، الأفراح، �سربنا، زرمت، بال�سرق، تذكروا، ال�سرور، الدار، اأكدار، العمر، 

�سرا، اجلبار(. 
وفيما يخ�س الأ�سوات املهمو�سة كرر ال�ساعر جمموعة من هذه الأ�سوات، 
تكراره  يوحي  مهمو�س،  رخو  �سوت  وهو  )الهاء(،  �سوت  مقدمتها  يف  ياأتي 
بالآهات والزفرات والتعب واملعاناة: )عهدنا، �سيعوه، �سريتهم، لهم، الهوى، 
هزتنا، نر�ساه، الدهر، نوائبه، اأغ�سبه، وهنا، جريته، اأوفاهم، نعماه، هما، اأهل، 
هي،  عهد،  ذهبت،  اأواه،  هيهات،  بهجة،  تهتف،  قهوة،  منزهنا،  زها،  عهدي، 
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تنهيدة  وكاأنه  يرتدد  الهاء  تكرار  اأن  نالحظ  ن�سلمه(،  الأوهام،  بالوهم،  حقيقتها، 
يطلقها ال�ساعر، واآهة اأمل ل تفارقه وهو يتذكر حاله، وكاأنه من خالل هذه التنهيدات 
يرثي حاله للمتلقي، وينف�س عما بقلبه من م�ساعر، ويبوح بوحا �سادقا عن معاناته 
-اأي  ي�ساركها  الذي  )احلاء(  �سوت  تكرار  الدللة  هذه  يوؤكد  وما  احلب.  مع 
الهاء - كونه من الأ�سوات احللقية املهمو�سة، ويوحي تكراره باحلرقة، والبوح، 
جارحة،  حبهم،  حملت،  حمبينا،  الأحبة،  نحن،  )للحب،  امل�ساعر:  وان�سياب 
اأ�سبح، احلنني، جوانحنا، نحاول، حزما، جرحي، اأحيا، البحر، الفيحاء، ح�سن، 
حتب�سه، مرحا، ترنح، الأفراح، �ساحبي، يحيينا، �ساحبا، حمنته، حينا، حوا�سينا، 

حقيقتها، حتزننا، حلكمة(. 
اأبرزها:  ال�سفريية  املهمو�سة  الأ�سوات  من  جمموعة  ال�ساعر  ا�ستخدم  اأي�سا 
باللطافة والرقة وال�سكون:  اأ�سوات متتاز  الزاي( وهي  ال�ساد،  ال�سني،  )ال�سني، 
�سب،   ، اأ�سبح،  �سرى،  �سكنا،  �سريتهم،  ن�سوا،  ال�سبا،  لل�سبابة،  )لالأ�سواق، 
اأ�سجتنا، ال�سرب، النف�س، ت�سليلة، ت�سلو، ي�ساملنا، ، اأزلت، عزما،  �سجى، �سوقا، 
حزما، موازينا، زادت، زمن، اأ�سلت، رمز، ال�سدق، مازالوا، �سعرهما، الوا�ساة، 
املوا�سينا، اأ�سمى، امل�ساقينا، ال�سمل، م�ستمل، ال�سفو، ما�سينا، �سملينا، كوؤو�س، 
�سدت،  ميا�سة،  الأغ�سان،  ت�سافينا،  ح�سن،  ال�سمار،  منزها،  ال�سعر،  غ�سلينا، 
كوؤو�س،  �سربنا،  �سافرة،  ي�سرق،  عرائ�س،  �سادينا،  ال�سعد،  حتب�سه،  ال�سوت، 
ال�سداقة، الإخال�س، ال�سهباء، منزل، بال�سرق، كاأ�س، ال�سرور، اأ�سفى، اأم�سى، 

ن�سوى...(. 
يكن  مل  والزاي  وال�ساد  وال�سني  ال�سني  مو�سيقى  على  ال�ساعر  اعتماد  اإن 
متنافرا رغم كرثة تكراره، فقد اأ�سفى على الن�س نغما �سفرييا من�سجما مع الإيقاع 
العام، ف�سكل مو�سيقى لطيفة خفيفة؛ ليحدث توازنا يف مو�سيقى الق�سيدة، فقد 
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حالة  اإحداث  اإىل  قلبه  على  احلبيبة  ق�سوة  �سدة  من  الهروب  ال�ساعر يف  يرغب 
من ال�سكون والهدوء عن طريق الكثافة ال�سوتية لالأ�سوات ال�سفريية التي توحي 

بال�سكينة والراحة والتخفيف من وطاأة احلدث على قلب ال�ساعر. 
3- تكرار الأ�صاليب: 

اأ�ساليب معينة لدى ال�ساعر، بغر�س تعميق الإيقاع الداخلي يف  وهو تكرار 
اإيحاءات كامنة ميكن ال�ستدلل عليها عن طريق  الدللة على  الن�س، ف�سال عن 
تلك الأ�ساليب)20(؛ حيث تكمن اأهمية هذا النوع يف »اأن الن�سق ال�سوتي والدليل 
الذي يتم اإبرازه بفعل هذه التقنية يعمل على جتميع العنا�سر املت�سابهة يف الن�س 
بوؤرة دللية واحدة  اإركام تلك املوازنات يف  خللق موازنات �سوتية ومن خالل 

تكثف املعنى املراد«)21(. 
ومن ميعن النظر يف نونية خلفان بن م�سبح يجده قد اأكرث من تكرار جمموعة 
من الأ�ساليب، اأبرزها: النفي، وال�سرط، والثنائيات ال�سدية، ويف هذه التكرارات 
يغري ال�ساعر يف اأ�سلوبه؛ »لأن اإمكانية اإي�سال اخلطاب ل تكون بال�ستناد اإىل اأ�سلوب 

واحد واإنا هي عالقة توا�سلية تكاملية بني اأ�ساليب واأن�ساق الكالم املتباينة«)22(. 
اأ- اأ�صلوب النفي: 

املعنى،  اأبواب  النفي، وهو »باب من  اأ�سلوب  تكرار  النونية  وكان لفتا يف 
يهدف به املتكلم اإىل اإخراج احلكم من تركيب لغوي مثبت اإىل �سده، وحتويل 
معنى ذهني يت�سم بالإيجاب والقبول اإىل حكم يخالفه«)23(، ووظف ال�ساعر يف 
د. عبد اهلل خ�سر حمد - ال�سبع املعلقات: درا�سة اأ�سلوبية - دار القلم للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت   -20

- 2017م - �س186. 
جا�سم ال�سميدعي - �سعر اخلوارج )درا�سة اأ�سلوبية( - دار دجلة، عّمان - 2010م - �س182.   -21

مواهب الدليمي - �سورة القيامة )درا�سة اأ�سلوبية( - ر�سالة ماج�ستري - جامعة الأنبار - كلية الرتبية،   -22
العراق - 1999م - �س77. 

خليل اأحمد عمايرة - اأ�سلوبا النفي وال�ستفهام يف العربية: يف منهج و�سفي يف التحليل اللغوي - ط1   -23
- دار الفكر - 1987م - �س56. 
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ن�سه جمموعة متنوعة من اأدوات النفي اأبرزها: )ل، ما، مل، لي�س(، ومن الأمثلة 
قوله)24(: 

ِل�َسنا ناديناكاأَْن مل يَُكْن يف اأعايل الق�سِر جَمْ ال�سعِر  بفنوِن  ـــا  َزَه ول 
َمْنِزَهنا البحِر  فاِف  ِب�سِ غدا  غاديناول  ال�ّسّماِر  قهوة  َراأَْت  ول 
ح�سن املقاِم وُح�سن َمْن ت�سافيناول يف ثَرى الّرولِة الفيحاِء طاب لنا

اأجل  من  ق�سيدته  يف  النفي  اأ�سلوب  ا�ستخدام  من  اأكرث  ال�ساعر  اأن  يبدو 
وقد  احلبيبة،  وبني  بينه  الو�سل  انقطاع  ب�سبب  لواقعه وحياته  رف�سه  الإعالن عن 
يفيد  فهو حرف  وتكراره،  النفي )ل(  اختيار حرف  ال�سابق يف  املقطع  وفق يف 
النفي املطلق ملا بعده -ا�سما وفعال - اإ�سافة اإىل اأن الوقع ال�سوتي لهذا احلرف 
عبارة عن امتداد ل نهائي للنفي والرف�س للعذاب الذي يعي�سه بعيدا عن حبيبته، 
يف  حبيبته  مع  جمعه  اجلميل  املا�سي  الزمن  لأن  املا�سي؛  بالفعل  )ل(  ربط  وقد 
اأمكنة خمتلفة كانت �ساهدة على حبهما )الق�سر، جمل�سنا، نادينا، رفاف البحر، 
الرولة الفيحاء(، فذكريات املا�سي اجلميلة اأثرت يف نف�سه، ونغ�ست عليه �سفو 

حا�سره )ل زها، ل غدا، ل راأت، ول طاب(. 
لنفي  الق�سيدة؛  من  متنوعة  موا�سع  يف  النفي  اأ�سلوب  كرر  ال�ساعر  اأي�سا 

ال�سفات ال�سلبية عن ذاته، واإثبات ال�سفات احل�سنة لها، يقول)25(: 
َعَفت مراميناوكّرَر اخَلْطُب مراٍت فما �سَ َكّلت  ومــا  النفو�ُس  منا 
ِزنَُنا حُتْ اليوِم  بعَد  امل�سائُب  تُبكينافال  الآفـــاُت  ول  تــدوُم،  ولــو 
نُ�َسّلمه اأَْن  اإل  ــِر  الأم يف  را�سيناولي�س  اجلــبــاِر  ــعــادِل  ال حلكمِة 

خلفان بن م�سبح - الديوان - م�سدر �سابق - �س100.   -24
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ِبنية التكرار يف نونية خلفان بن م�سبح )ِللُحّب َدين(

وكاأن ال�ساعر من خالل تكرار اأ�سلوب النفي يف الن�س ال�سابق يريد اأن يكون 
بتكرار  باهلل تعاىل، ولعله  قدوة يف احلب، والوفاء، وال�سرب، وال�سدق، والثقة 
يقراأ  ليجعله  املتلقي؛  خلد  يف  يدور  الذي  التوقع  ك�سر  يحاول  النفي  اأ�سلوب 
الق�سيدة بكاملها؛ حتى ي�سل اإىل املعنى املراد منها، فاملتلقي قد يتوهم اأن ال�ساعر 
�سي�ست�سلم لنار الهوى التي ت�سطرم يف �سدره، لكن ال�ساعر بتكرار اأ�سلوب النفي 

يثبت ويوؤكد ثباته و�سربه اأمام نوائب الدهر. 
ب- اأ�صلوب ال�صرط: 

ال�سعري؛  الن�س  اأجزاء  الربط والتالحم بني  النوع ي�سهم كثريا يف  اإن هذا 
نظم  اأ�ساليب  »اأحد  هو  فال�سرط  ال�سعري،  الن�س  بجملة  جوابه  لرتباط  وذلك 
اأو مرتبطة  للثانية،  اجلملة، يقوم على تعليق عبارتني، كثريا ما تكون الأوىل �سببا 
بها على معنى من املعاين«)26(، فاملتلقي عندما ي�سمع فعل ال�سرط يكون مت�سوقا 
ومنتظرا جلوابه الذي يتمم املعنى. كما اأن فعل ال�سرط وجوابه لهما القدرة على 

ا�ستيعاب الإطالة والتف�سيل ملا يود ال�ساعر البوح به من اأفكار وعواطف. 
م�سبح يف  بن  ال�ساعر خلفان  فقد كرره  الأ�سلوب؛  به هذا  يتمتع  ملا  ونظرا 
نونيته، وعر�س من خالله جمموعة اأفكاره وم�ساعره؛ لإحداث نوع من الرتابط 
الوثيق، وقد لحطنا اأن اأكرث اأدوات ال�سرط الواردة يف ق�سيدته هي: )اإِْن، اإذا، 

لو(، منها قوله)27(: 
حُمبيناوِجريُة القلِب اإِْن جاروا واإن عدلوا ع�سنا  مــا  ــُة  الأحــب نحن 
فرقتنا بعد  من  عهدنا  نَ�ُسوا  نا�سيناواإِْن  غـــرُي  فـــاإنـــا  ــوه  ــع ــّي ــسَ و�

والتوزيع - 2003م -  للن�سر  وائل  دار  النظم -  نظرية  العربي وفق  النحو  قواعد  البياتي -  �سناء  د.   -26
�س351. 
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ال�ساعر قام بتكرار اأ�سلوب ال�سرط يف البيتني وهذا ما اأدى اإىل تعميق الإيقاع 
جفاء  رغم  اأنه  يبني  ال�ساعر  فاإن  الدللية  الناحية  من  اأما  الق�سيدة،  يف  الداخلي 
تكرار  املعنى  بالفراق، ويوؤكد هذا  اإهالكه  اأرادت  لها ولو  منقاد  قلبه  فاإن  احلبيبة 
�سوت النون )15( مرة يف البيتني، وهذا ال�سوت - كما حتدثنا �سابقا - يوحي 

بعمق الأمل والأنني واحلنني لالأحبة. 
وقد مل�سنا ح�سورا متميزا لأداة ال�سرط )اإذا(، والأ�سل يف هذه الأداة »اأن 
تكون للمقطوع بح�سوله ولكثري الوقوع«)28(، كما اأن املتكلم ي�ستطيع من خاللها 
اأن يعلق �سيئا على �سيء)29(، لذلك اأفاد منها ال�ساعر يف ربط الأحداث مع بع�سها 

ببع�س؛ كقوله)30(: 
َمرابَعنا ُزرمت  اإذا  �ساحبّي  َمَغانينايــا  يف  َوُجْلُتم  الَغداِة  بعد 
ُمكتئبا بال�ّسرِق  منزل  يُحييناَوِجْئُتُمو  بالأفراِح  كان  ما  بعد  من 
نادمُكْم بالأم�ِس  �ساحباً  َفى الوّد ناديناتذكروا  �سْ كاأ�َس ال�سروِر واأَ
نتِه م�سكيناواليوم اأم�سى يُعاين عظَم حِمْ الداِر  بعيَد  الأني�س  نائي 

بحبيبته،  التي جمعته  املنازل والأمكنة  ال�ساعر مع �ساحبيه عن  يتحدث  هنا 
الفراق  بعد  لكن  بينهما،  وال�سرور  والفرح  احلب  حلظات  على  �ساهدة  وكانت 
فقدت هذه الأماكن رونقها واأ�سبحت كئيبة، اأما اأ�سحابها من بعد الو�سل والود 

فباتُوا يعانون اأمل البعد والوحدة. 
عند تاأمل هذا الن�س نالحظ اأن ال�ساعر م�سفق على نف�سه وعلى الأمكنة من 

موفق بن يعي�س - �سرح املف�سل - عامل الكتب، بريوت - د. ت - �س4/9.   -28
الع�سرية، بريوت - د. ت -  العربي نقد وتوجيه - من�سورات املكتبة  النحو  مهدي املخزومي - يف   -29

�س219. 
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لذلك  ال�ساعر؛  خا�سة  الطرفني  على  وخيمة  اأ�سرار  له  الغياب  وهذا  الغياب، 
يك�سف ال�ساعر من خالل اأ�سلوب ال�سرط عن النتائج املرتتبة على غياب احلبيبة، 
فاملتلقي حني ي�سمع قول ال�ساعر: »يا �ساحبي اإذا زرمت مرابعنا...« يتملكه الف�سول 
قليال؛ حتى  يوؤخرها  بل  مبا�سرة  النتيجة  لكنه ليذكر  الزيارة،  نتيجة هذه  ملعرفة 
ي�ساعف الرتقب لدى املتلقي، كما اأن اأ�سلوب ال�سرط اأك�سب املعنى ترابطا منطقيا؛ 
وهو ربط ال�سبب بالنتيجة، وكاأن غياب احلبيبة يعد �سببا حتميا يف غياب البهجة 
وال�سرور عن قلبه وعن الأمكنة التي جمعتهما، وهذا ما اأفادته اأداة ال�سرط )اإذا(، 
فالأ�سل لدى ال�ساعر يف ا�ستخدامها اجلزم بوقوع ال�سرط، حيث عرب عن الزمن 
بروؤية حتمية، واأن حاله لتتغري ولتتبدل، فهو يف �سوق دائم، واأمل م�ستمر نتيجة 
الغياب والفراق، فاأداة ال�سرط هنا تقع يف اإطار احلكم القطعي، لذا جند اأن فعل 
ال�سرط امل�ستخدم معها اأتى ب�سيغة املا�سي. اإ�سافة اإىل اأداة النداء )يا( التي تفيد 

النداء للبعيد قد �ساندت ال�سرط يف بيان بعد امل�سافة بينه وبني من يحب. 
اأما اأداة ال�سرط )لو( فغالبا َما ياأتي بها ال�ساعر »فيما ل يُتوقع حدوُثه، وفيما 

ميتنع حتققه، اأو فيما هو حمال، اأو من قبيل املحال«)31(، من الأمثلة قوله)32(: 
َفاأَْحِب�ُسها الذكرى  تغلبني  حينااأَّواُه  ولــو  واأُخفيها  اأ�ستطيُع  لو 

اإن الكاتب من خالل اأ�سلوب ال�سرط يتمنى اأن يحب�س كل ما يذكره باحلبيبة 
يف نف�سه، فهذه الذكريات ت�ستدر دموعه، وتوقظ تلهفه، وت�ستثري اأحزانه الدفينة 
اأن يخفيها ويحب�س غ�س�سها يف نف�سه حينا من  من مكمنها، وهو يحاول جاهدا 
الوقت، فنجده يكرر اأداة ال�سرط )لو(؛ لإثبات رغبته ال�سديدة يف حتقيق هذه 
الدللة  يعزز هذه  وما  الأحبة،  فراق  على  قلبه  ت�سطرم يف  الهوى  فنار  الأمنية، 

ا�ستخدامة للفظة )اأواه( التي تعرب عن كرثة الأمل والتفجع. 
مهدي املخزومي - يف النحو العربي نقد وتوجيه - مرجع �سابق - �س219.   -31
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ج- تكرار الثنائيات ال�صدية: 
تعد الثنائيات ال�سدية �سمة من �سمات احلياة، حيث �سّكلت اخلطوط العاّمة 
والغرب،  وال�سرق  والّنهار،  والليل  والأر�س،  ال�سماء  الكونّية:  الظواهر  ملعظم 
اخلطاب  يف  الثنائيات  �ساعت  وقد  والغياب...  واحل�سور  واجلنوب،  وال�سمال 
حدود  ملعرفة  ونقدية؛  اأدبية  �سرورة  فدرا�ستها  خا�سة،  والأدبي  عامة  اللغوي 
للمتلقي، واأثرها يف  اإي�ساله  املراد  املعنى  الن�س، واأثرها يف حتقيق  تكونها داخل 
بناء الن�س ال�سعري، من  اإذ »للثنائيات ال�سدية، فاعلية يف  خلق الن�س ودللته، 

خالل توالد الأن�ساق وتناميها«)33(. 
وقد اأخذ تكرار الثنائيات ال�سدية م�ساحة كبرية يف نونية ال�ساعر خلفان بن 

م�سبح، فالذات ال�ساعرة يف النونية واقعة حتت وطاأة حالتني هما: 
ما كانت عليه قبل تغري احلال.    -1

ما اآلت اإليه بعد تغري احلال، ورد فعلها على هذا التغري.    -2
التي جتمع  بطريقة جمالية، واملقابلة  ال�سدين  الذي يجمع بني  الطباق  ولعل 
بني حالتني �سديتني يف الرتكيب هما خري و�سيلة للتعبري عن طريف الثنائية ال�سدية 
تراكيب كثرية يف  الثنائية يف  يَْلَمَح هذه  اأن  للقارئ  الن�س، وميكن  الأ�سا�سية يف 

الق�سيدة مثل قول ال�ساعر)34(: 
والأم�س م�ستمٌل وال�سفو ما�سيناقد كان عهدي بهم وال�سمل جمتمٌع
وجّرعني �سملينا  الدهُر  بغري ذنٍب كوؤو�َس ال�سرِب ِغ�سليناففرق 

�سمر دّيوب - جماليات الن�سق ال�سدي �سعر اأبي العالء املعري اأنوذجاً - جملة الرتاث العربي - جملة   -33
ف�سلية ت�سدر عن احتاد الكتاب العرب، دم�سق - ع 110 - ال�سنة الثامنة والع�سرون - 2008م - �س 
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ِبنية التكرار يف نونية خلفان بن م�سبح )ِللُحّب َدين(

تنبئ بتغري احلال من �سفو احلياة واجتماع �سمل الأحبة،  اإن املقابلة املتقدمة 
حيث تنقلب الأيام على �سفو القلوب، ولهذا متيل الذات ال�ساعرة لعقد مقارنة 

بني ما تقدم و�سورة اأخرى ممعنة يف ظلم الدهر وق�سوته على الذات ال�ساعرة. 
م�ساهد  يف  واملقابالت(  )الطباقية  ال�سدية  الثنائيات  هذه  ال�ساعر  كرر  وقد 
وكاأن  الن�س وعمقه،  بنية  واأ�سلوبا يف  فكرة  وتنت�سر  متتد  بحيث  كلها،  الق�سيدة 
ال�ساعر من خالل تكرار هذه الثنائيات ال�سدية يريد اأن يعلن رف�سه للواقع اجلديد 

الذي يخلو من اأحبته، فقد ان�سرف عهد �سعادته مبا كان، يقول)35(: 
ت�سليًة بــالآمــاِل  النف�َس  تُغنينانُــَعــلــُل  تَ�ْسُلو ول الآمال  النف�س  ل 
يُ�ساملَنا اأَْن  يــاأبــى  الــدهــر  يجافينالكنما  اأَْن  واآىل  ــاً  ــام مل ولـــو 

فهي  منفعلة،  الذكر  اآنفة  ال�سدية  الثنائيات  يف  ال�ساعرة  الذات  اأن  نالحظ 
الدهر  بالالئمة على  تلقي  املفاجئة، ولذلك وجدناها  التغريات  واقعة حتت وطاأة 
والأيام والليايل، فهي �سعيفة ل ت�ستطيع مدافعة ما اأ�سابها، كما اأنها وحيدة تعي�س 

اأمل الفراق وحرمان الأحبة. 
واأن  الطماأنينة،  لنف�سها  اأن حتقق  ال�ساعرة حتاول  الذات  مقابل ذلك جند  يف 
مبا  تقوم  فنجدها  وال�سعف،  النفعال  ملقاومة  تدفعها  قوى  من  كوامنها  ت�ست�سعر 

ي�سبه حركة انقالبية م�سادة متار�سها �سد حركة الدهر والأيام، يقول ال�ساعر)36(: 
نوائبُه زادت  لو  الدهُر  يغنيناويعلُم  نعماُه  عن  اخلليلنِي  َوَفــا 
زمٌن خانني  اإَْن  يل  الأحبُة  املُداويناهما  عّز  اإِْن  جرحي  اأ�سلت 
ُموالينارمُز الوفاِء واأهُل ال�سدِق يف ثقٍة زالــوا  ما  دهــٌر  خانني  لو 

امل�سدر نف�سه - �س98.   -35
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واأن�سب  الدهر،  لفعل  منا�سب  فعل  رد  ممار�سة  من  لل�ساعر  لبد  كان  فقد 
فتكرار  لنف�سه،  الداخلي  التوازن  لتحقيق  بالنف�س(؛  والثقة  )الثبات  هو  فعل  رد 
اأ�سلوب الت�ساد يف الق�سيدة يعك�س الفعل ورد الفعل بني قوتني، اإحداهما تفر�س 
فعلها على ذات ال�ساعر، اأما رد الفعل فيكون اإما بالتغري والر�سوخ للم�سائب، اأو 

بالثبات يف وجه نوائب الدهر. 
4- التكرار الرتاديف: 

يعد الرتادف و�سيلة من و�سائل متا�سك الن�س عن طريق ا�ستخدام كلمات لها 
معنى م�سرتك، فهو عبارة عن تكرار دللة كلمة ما بكلمة اأخرى لها نف�س الدللة يف 
�سياق معني، وهذا الأ�سلوب يجعل املتلقي يتقبل تكرار املعنى دون �سجر اأو ملل، 
حيث اإن املرادف امل�ستخدم ي�سفي على الن�س تنوعا، فالرتادف يعتمد على اإعادة 

ال�سياغة »وتكرار املحتوى، ولكن بنقله بوا�سطة تعبريات خمتلفة«)37(.

القاهرة - 2009م -  الآداب،  النظرية والتطبيق - ط2 - مكتبة  الن�س:  لغة  عزة �سبل حممد - علم   -37
�س107. 
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ِبنية التكرار يف نونية خلفان بن م�سبح )ِللُحّب َدين(

ويكرث هذا النوع من التكرار يف نونية خلفان بن م�سبح، و�سنو�سح ذلك يف 
اجلدول الآتي: 

الكلمات املرتادفة
احلب، الأ�سواق، القلب، �سب احلنني، الهوى، ال�سبابة، هزتنا م�ساجعنا

ما �سعفت، ما كلت، ال�سرب، ل وهنا، ل لينا
الوفاء، الإخال�س، ال�سدق، ثقة

عزما، حزما
زرمت، جلتم، جئتم

الأفراح، ال�سعد، الأن�س، ال�سرور، بهجة
منزل، الدار، مرابعنا، جمل�سنا، نادينا

امل�سائب، الآفات، نوائبه
بالأم�س، اأم�سى

تخدعنا، الوهم، الأوهام
مكتئبا، حتزننا، تبكينا، اأكدار

�ساحبي، اخلليلني
الرو�س، الأغ�سان، وارفة، الرولة، عرائ�س النخل، ميا�سة

نعلل النف�س، املوا�ساة، ت�سلية، الآمال
نائي الأني�س، بعيد الدار

اأحب�سها، اأخفيها
ال�سباب، عهد ال�سبا، ما تبلى



د. لطيفة عبد الله احلمادي

143

نالحظ اأن الألفاظ يف هذا اجلدول تكررت مبعناها ولي�س بلفظها، اإذ اإن ال�ساعر 
اأن  دليل على  مبا�سرة، وهذا  بطريقة غري  عنه  اآخر ويعرب  مبعنى  لكن  اللفظ  يكرر 
نف�سية ال�ساعر م�سحونة باأفكار لبد اأن يربزها ويخرجها للمتلقي برتاكيب متنوعة، 
فكل لفظة لديه تتفرع عنها جمموعة من املعاين فمثال لفظة: )احلب( - وهي اللفظة 
لها مرادفات متميزة:  بلفظها فقط، بل اختار  الن�س - مل يكررها  امل�سيطرة على 
)الأ�سواق، القلب، �سب احلنني، الهوى، ال�سبابة، هزتنا م�ساجعنا(، اإ�سافة اإىل 
باأ�سكال  امل�ساعر  يربط حالة احلب مب�ساعر خمتلفة ويكرر هذه  ال�ساعر  ذلك جند 
ال�سدق.. الثقة،  الإخال�س،  بعدة معاين:  لفظة )الوفاء( كررها  مثال:  خمتلفة، 
ولفظة )ال�سرب( من معانيها الواردة يف الن�س: )ما �سعفت، ما كلت، ل وهنا، 
اأكدار(.. اأي�سا لفظة )حتزننا( تكررت بعدة مرادفات: )مكتئبا، تبكينا،  ل لينا(، 
احلال،  ومقت�سى  الكالم،  �سياق  بح�سب  يكون  التكرار  لهذا  ال�ساعر  وا�ستعمال 
ال�سل�سلة  َوَعرْبَ هذه  بن م�سبح،  الذي ميلكة خلفان  اللغوي  الرثاء  يبني  ما  وهذا 
من الألفاظ املرتادفة املكررة يحاول ال�ساعر اأن يحقق الن�سجام يف الن�س، فهي 
فال�ساعر  للق�سيدة،  كلي  بناء  مبثابة  هي  بل  الن�س،  تثقل  تكرارات  جمرد  لي�ست 
يحاول اأن يجعل هذه الكلمات منت�سرة يف الن�س ككل؛ ليعرب عن م�ساعره الكلية 
املرتبطة بحالة )احلب(، منها: م�ساعر الأمل واحلزن، وال�سرب على الفراق، والوفاء 

للحبيب، وت�سلية النف�س بالذكريات اجلميلة... وغريها من امل�ساعر. 
والالفت للنظر يف التكرار الرتاديف يف نونية خلفان بن م�سبح اإ�سرار ال�ساعر 

على تكرار املكان والزمان: 
اأ- التكرار الرتاديف - املكاين: 

اإْذ يعمق من خالله روؤيته،  ال�ساعر،  الق�سيدة حمور اهتمام  يعد املكان يف 
ويعرب عن م�ساعره، ويبدو اأن عالقَتُة الوطيدة باملكان �ساعدته على اإ�سفاء كم من 
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ِبنية التكرار يف نونية خلفان بن م�سبح )ِللُحّب َدين(

ال�سحنات النفعالية اإىل حٍد َجَعَلُه يكرر جمموعة من الأمكنة يف ن�سه، وغالبا ما 
يعك�س هذا التكرار نف�سيته، وما يخاجله من حنني و�سوق اإىل املكان، ومن الأمثلة: 
)�سكنا، معالينا، مرامينا، اأعايل الق�سر، جمل�سنا، نادينا، ب�سفاف البحر، منزهنا، 
ماآقينا،  الدار،  منزل،  مغانينا،  مرابعنا،  وادينا،  املقام،  ح�سن  الفيحاء،  الرولة 

م�ساجعنا..(. 
وبالإمعان يف اأ�سماء الأماكن الواردة يتبني لنا اأن ال�ساعر من خالل تكرارها 
الكبري  ثانية تدل على الأثر  تفنى يف الذاكرة، ومن جهة  اأن  ي�ستعيد تذكرها قبل 
بامل�سداقية  اإيهام  فيها  ثالثة  ال�ساعر، ومن جهة  اأعماق  املكان يف  تركه هذا  الذي 
املتاأملة  لنف�سه  ال�ستقرار  حتقيق  اإىل  ال�ساعر  �سعي  نتلم�س  اأننا  كما  والواقعية، 

في�ستح�سر الدار واملنزل وامل�سكن. 
ب- التكرار الرتاديف - الزماين: 

تقع الألفاظ الدالة على الزمان موقعا متميزا من النظام اللغوي للق�سيدة، 
والزمان خا�سع للتحول يف كل حلظة؛ لأن حركته دائمة م�ستمرة، فهو �سيل من 
اللحظات املتدفقة ب�سكل م�ستمر غري منته، َو�ُسْرَعاَن ما يتحول من حال اإىل حال. 
َويَُعدُّ تكرار األفاظ الزمان يف نونية خلفان بن م�سبح يعد متثيال فنيا �سعريا للتحول 
الذي اأ�ساب ال�ساعر فنقله من حال كان عليه، اإىل حال جديد اآل اإليه، ومن الأمثلة 
عهدي،  كان  الدهر،  الليل،  �سجى  اأ�سبح،  اأم�سى،  زالوا،  ما  )�سريتهم،  الدالة: 
كانت،  ال�سبا،  عهد  زمن،  العمر،  ال�سباب،  الغداة،  غدا،  حينا،  يكن،  الأم�س، 

اليوم، تبلى، الذكرى، تدوم، القدر..(. 
فال�ساعر يعاين من التغريات والتحولت املفاجئة يف حياته؛ ولهذا جنده يلوم 

الزمان/الدهر يف اأكرث من مو�سع يف الق�سيدة، يقول)38(: 
خلفان بن م�سبح - الديوان - م�سدر �سابق - �س98، 100.   -38
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ي�ساملنا اأن  يــاأبــى  الــدهــر  يجافينالكّنما  اأَْن  واآىل  ــاً  ــام مل ولـــو 
ــه ــَب ــ�ــسَ واأَْغ فينا  ــه  ــَب ــواِئ ن ــى  ــق َمعالينااأل ـــن  ِم مـــنـــاًل  يـــنـــاَل  األ 
وَجّرعني �سملينا  الدهُر  بغري ذنٍب كوؤو�َس ال�سرِب ِغ�سليناففرَق 

الزمان/الدهر،  لفعل  منا�سب  فعل  رد  ممار�سة  من  لل�ساعر  لبد  كان  وقد 
ويبدو اأن اأن�سب رد فعل اتخذه جتاه الدهر هو )الثبات والتحدي(؛ حتى يحقق 

التوازن الداخلي لنف�سه)39(: 
نوائبُه زادت  لو  الدهُر  يُغنيناويعلُم  نعماُه  َعــن  اخلليلنِي  ــا  َوف
موالينارمُز الوفاِء واأهُل ال�سدِق يف ثقٍة مازالوا  الدهُر  خانني  لو 

للم�سائب  ال�ساعر  خم�سعا  املا�سي،  يف  عميقا  ممتدا  الدهر  فعل  كان  فاإذا 
ال�ساعر الذي يدل على التحدي، حتدي  فاإن املقاومة جتلت يف متا�سك  واحلزن، 
النهيار الكلي، ويف ختام الق�سيدة يتحدى ال�ساعر ما ابتلي به من اآفات وم�سائب 
لقلبه  يجد  اأن  للحزن  ولميكن  ذلك،  كل  من  اأقوى  اإنه  فيقول:  ومر�سية  عاطفية 

طريقا بعد اليوم، فقد فو�س اأمره هلل تعاىل، را�سيا بق�سائه وقدره)40(: 
حتزننا اليوِم  بعد  امل�سائُب  تبكينافال  الآفــــاُت  ول  تـــدوم  ــو  ول
نُ�سلمُه اأَْن  اإل  ــِر  الأم يف  را�سيناولي�س  اجلــبــاِر  ــعــادِل  ال حلكمِة 

امل�سدر نف�سه - �س99.   -39
امل�سدر نف�سه - �س103.   -40
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ِبنية التكرار يف نونية خلفان بن م�سبح )ِللُحّب َدين(

خ�متة

وميكننا اأن نلخ�س اأبرز النتائج التي تو�صل اإليها البحث يف النقاط الآتية: 
يتبني لنا من خالل هذا البحث اأن التكرار �سكل ظاهرة بارزة يف نونية خلفان    -
بن م�سبح املو�سومة ب )للحب دين(، حيث وظف ال�ساعر هذا الأ�سلوب 
الأ�ساليب،  تكرار  احلرف،  تكرار  الكلمة،  )تكرار  املختلفة:  واأناطه  باأنواعه 

التكرار الرتاديف(. 
ا�ستثمر ال�ساعر بنية التكرار مب�ستوياتها واأناطها املختلفة ليوؤكد اأفكاره، ويعمق    -
�سعوره،  عمق  متثل  التي  الوحدات  تكرار  على  يُِلّح  جنده  ولذلك  دللتها، 

واأ�سا�س روؤيته. 
متا�سكا  للن�س  هياأت  فنية  وبنية  اأ�سلوبية  ظاهرة  الق�سيدة  يف  التكرار  �سكل    -
اإيقاعية  نغمات  واأوجدت  الكلي،  للمعنى  توكيدا  عليه  واأ�سفت  وتالحما، 
املركزية  بالفكرة  مرتبط  الق�سيدة،  امتداد  على  متناٍم  اأ�سلوب  فهو  متباينة، 

للن�س ال�سعري. 
ك�سف البحث عن اجلانب الوظيفي للتكرار يف الق�سيدة، فهو ل ياأتي مللء    -
فراغ وزين، بل هو ظاهرة لغوية ي�ستدعيها ال�سياق النف�سي واجلمايل؛ لتوؤدي 
وظيفة يف الن�س، فقد ا�ستثمر ال�ساعر هذا الأ�سلوب ليعرب عن الأفكار التي 
يف  التكرار  جند  ولهذا  عليه،  ت�سيطر  التي  والأحا�سي�س  ذهنه،  يف  تدور 

الق�سيدة يقوم بوظيفتني: 
وظيفة جمالية تتمثل يف البنية ال�سكلية والإيقاعية.  اأ- 

ب- وظيفة دللية تتمثل يف املعاين املراد البوح بها للمتلقي. 
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ملخ�س البحث

يقوم البحث على درا�سة نتاج �ساعٍر مل يَنل حّقه من البحث �سوى ال�سذر 
العربية  الإمارات  دولة  يف  الأدبية  ال�ساحة  يف  واإرثه  الأدبي  نتاجه  اأمام  الي�سري 
من  له  ملا  الذاتي؛  الغرتاب  وهو  �سعره  يف  بارزاً  وجهاً  نتناول  وهنا  املتحدة، 
الوجود القوي يف ق�سائده، ولذا ارتاأينا تركيز البحث يف الغرتاب وهو الأكرث 

بروزا يف ق�سائد املدين. 

وال�سبب يف ت�سليط البحث على ال�ساعر املدين اأنه مل يلق الدرا�سة الكافية 
لنتاجه ال�سعري حيث يُعد من رواد حركة التجديد يف ال�سعر الإماراتي يف فرتة مل 
تكن فيها املدار�س النظامية منت�سرة يف املنطقة. اإّن ما مر به ال�ساعر خالل حمطات 
حياته ومعاناته من الُغربة عن وطنه �سواًء اأثناء بُعده عنه اأو حني عودته اإليه يدعونة 
اإىل البحث يف �سعره. وقد بُِنيَْت الدرا�سة على اأ�سا�ٍس فني و�سفي ليتم الوقوف 
على الغرتاب الذاتي كل ذلك كان دافعا كبريا و�سرب اأغواره من اأجل الو�سول 

اإىل تلك الوم�سة وهي الغرتاب.

وكانت اأنواع الغرتاب حا�سرة عند املدين ومنها: الغرتاب الزماين واملكاين 
والِفكري وال�سيا�سي، ولكن بعد البحث وجدنا اأن كل الأنواع ترجع لنوع واحد 
هي  الذات  فكاأن  الروحي،  الغرتاب  وهو  ال�سابقة،  الأنواع  لكل  الأ�سا�س  وهو 

اأ�سا�س كل اغرتاب وهي املتاأثرة بالزمان واملكان والفكر وال�سيا�سة واملجتمع.
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Abstract

Self-Alienation in Emirati Poetry
(The Poet Ahmad Amin Al-Madani as a Model)

Dr. Maryam al Hashmi

The study sheds light on of the product of a poet who did not really gain 
his right in research as compared to his literary output and his status in the 
literary scene in the United Arab Emirates. Here we deal with a distinguished 
feature in his poetry which is self-alienation. Thus, we have concentrated on 
the concept of alienation which can be considered as the most prominent ele-
ment in Al Madini’s poems.

It is worth mentioning that the Al Madani’s poetry did not receive enough 
attention as one of the pioneers of the modernization movement in Emirati 
poetry during a period when the regular schools were not common in the re-
gion.  The conditions of the poet’s life his travel and alienation between East 
and West, his return to homeland. The alienation that he suffered from moti-
vated us to study in deep all these conditions which affect his literary output.

The types of alienation were presented in Al Madani’s poetry such as the 
spatial and temporal and the intellectual and political. After the deep inves-
tigation, we have found that all types of alienation are due to what is called 
spiritual alienation, as if the self is the basis of all previous types of alienation.
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مقدمة

يف �ستينيات القرن املا�سي و يف مدينة دبي، حي البطني حتديدا ن�ساأ ال�ساعر 
اأحمد املدين، وتلّقى البذور الأوىل من العلوم من خالل ح�سور جمل�س الفقهاء 
كالقا�سي  الوقت  ذلك  يف  املتعلمة  الطبقة  يعدون  الذين  وال�سعراء  واملطاوعة 
ال�سنقيطي، وال�ساعر مبارك العقيلي، وها�سم الها�سمي والأديب الكويتي عبداهلل 
ال�ساعر  اأقوالهم بجراأة، وكان يالزم  ال�سانع، فكان يحاورهم ويناق�سهم وينتقد 
مبارك العقيلي وتتلمذ على يديه حتى �سار ي�سجل له اأ�سعاره. ومع املجال�س تلك 
كان دور املجالت الأدبية والفكرية وال�سحف التي كانت ت�سدر يف م�سر ولبنان 
والعراق مثل جملة الر�سالة وجملة الهالل وغريها الأثر الوا�سح يف ثقافته الأوىل، 
مع نهله من كتب الأدباء واملفكرين اأمثال العقاد وطه ح�سني وزكي مبارك كما كان 
يتابع الإذاعات، كل ذلك مّكنه من اأن يجمع اأبناء احلي يعلمهم القراآن واحلديث 
املنا�سبات  بالنا�س يف  الدين، ويخطب  اأمور  الدينية يعلمهم  ويعقد لهم احللقات 
الدرا�سي  حت�سيله  تلخي�س  وميكن  عمره.)1(  من  ع�سرة  الثامنة  يتجاوز  مل  وهو 
املدر�سة  ثم  الأحمدية  باملدر�سة  بْدًءا  الإمارات،  النظامية يف  بداأ درا�سته  كالآتي: 
وال�سهادة  البتدائية  ال�سهادة  على  ح�سل  وفيها  العراق  اإىل  انتقل  ثم  الفالحية، 
الإمام  كلية  من  العربية  والعلوم  ال�سريعة  يف  )اللي�سان�س(  وكذلك  الثانوية 
الأعظم، لينتقل بعدها اإىل بريطانيا وينال درجة )املاج�ستري( يف التاريخ احلديث 
كان  الدكتوراه.)2(  درجة  على  يح�سل  مواطن  اأول  املدين  الدكتوراه.ويَُعدُّ  ثم 
املدين وليد ال�ساحة الثقافية بدولة الإمارات يف القرن املن�سرم الذي �سهد ميالد 

وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزارة  الغفلي،  عذبة  املدين،  اأمني  حممد  اأحمد  �سعر  يف  ال�سعرية  ال�سورة   -1
املجتمع، ط 1 - 2010 م، �س: 19-17. 

املرجع نف�سه، �س21-19.  -2
اأمني متوالية  اأحمد  يُنظر:  اللغة واحل�سارة -  بباري�س يف  ال�سوربون  قام بدرا�سة ف�سل يف جامعة  كما   

العزلة واحلنني، اأ�سماء الزرعوين، اإ�سدارات دائرة الثقافة والعالم - ط 1 -2002 - �س: 19. 
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تعود  الذي   - العوي�س  �سامل  ومنهم:  املتاحة  الإمكانات  رغم  ال�سعراء  من  عدد 
اإليه احلركة ال�سعرية احلديثة يف الدولة - و�سقر بن �سلطان القا�سمي وخلفان بن 
ومنهم  �سليم)3(  بن  واأحمد  املدفع،  واإبراهيم  العوي�س  علي  بن  و�سلطان  م�سبح، 
اأحمد اأمني املدين ون�سر يف ال�سحف املحلية الإماراتية واخلليجية والعربية، منها: 
والفكر  �ِسعر،  و  والأديب  والزمان  والقب�س  والأهايل  والعا�سفة  الآداب  جملة 

التون�سية، وال�ساد ال�سورية.)4(
الغرتاب الذاتي )الروحي( عند ال�صاعر املدين: 

اإن مبحث الذات دقيق ورهاناته �سائكة ومت�سعبة واأ�سول النظر فيه متفاوتة، 
فهو يف الرتاث العربي القدمي مغمور، ل نكاد جند �سيئا عدا علوم الكالم، ويَْكُمُن 
َحَدُ الذات بكونها تتمثل يف كفاءة املتلفظ على اأن يَتـنّزل يف خطابه ذاتاً، تت�سكل 
من  يجب  عما  الدوؤوب  بحثه  الإن�سان  يف  يجلوها  احلياة  جتربة  غمار  يف  وتنمو 
الكون والفعل باعتباره عامال م�سوؤول، وغري خفي اأن هذه الذات لي�ست معزولة 
فكل معنى يت�سكل يف ملفوظها هو معنى حواري والتفاعل اللفظي عن�سر تكويني 
يف فعل التلفظ، اإل اأن هذه البنية احلوارية ل تكون �سبيال اإىل الت�سكل الذاتي اإل 
يف احلدود التي جتلو بها ال�سوت املفرد؛ فالذات تُدرك يف كيفيات التلفظ ولكنها 
اأطرافا من  تاريخية واجتماعية وثقافية متثل  اأحوال  اأي�سا يف ما يكتنفها من  تدرك 

ال�سياق املقامي.)5(
فاملدين كان �ساعرا ح�ّسـا�ًسا يتاأثر مبا حوله ومبن حوله، فكان ال�سعر هو التعبري 

يُنظر يف ذلك كتاب تطور احلركة ال�سعرية يف الإمارات -جماعة احلرية، د. مرمي الها�سمي، موؤ�س�سة   -3
�سلطان بن علي العوي�س الثقافية، ط 1- 2017 - ال�سفحات من 21- 45. 

النور�س املهاجر ال�ساعر اأحمد اأمني املدين - هيثم يحيى اخلواجة - موؤ�س�سة �سلطان العوي�س الثقافية -   -4
ط1 - 2014 - �س: 25. 

للن�سر والتوزيع - ط 1- 2010 - �س:  اأحمد حيزم - �سامد  اإىل �سعرية الذات -  اللغة  من �سعرية   -5
 .140 - 138
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عن ذاته وتاأثرها بالعامل اخلارجي وبالوجود وهي ال�ستجابة الأن�سب لتوتر الذات 
وانفعاللها وتفريغ ما يف النف�س مبا يوؤرقها من غربة ذاتية وروحية عَلها جتد �سيئا من 

اخلال�س يف التعبري �سعراً. 
تاأثرت  والتي  وعا�ست،  وتعلقت  �سكنت  التي  الروح  بها  نعني  اإنا  الذات 
وتنف�ست ح�سارة وتعاليم وتقاليد كربت ونت معه، فذات ال�سيئ حقيقته، وذات 

نف�سه اأي �سريرته امل�سمرة.)6(
وتنوعت الجتاهات الفكرية يف تناول مفهوم الذات لدى الفال�سفة القدماء، 
وهذا ما يوؤكده التطور التاريخي للمفهوم عرب الأزمنة املتعاقبة مما ترتب عليه تعدد 
التعريفات وتنوعها تلك التي تناولت مفهوم الذات عند الباحثني، ويت�سح لنا اأن 
وتتغري  و�سيا�سية،  واقت�سادية  اجتماعية  اأمور  من  حولها  مبا  تتاأثر  الب�سرية  الذات 

نواجته بتلك التغريات.)7(
وبالتايل تتغري طبيعة الذات نتيجة لتلك التغريات، ويتغري كذلك التعبري عنها 
بناء على التجربة، وكان ال�سعر كجن�س اأدبي هو ال�سبيل الأمثل لدى �ساعرنا يف 

التعبري وبيان ما يختلج يف نف�سه من اغرتاب.
وقد ذكروا »اأن ال�سعر كالم جميل، ي�سدر عن ذات ويج�سد وجهة نظر للعامل 
والكون، وي�سكل ا�ستجابة حلياة اإن�سانية م�سحونة بالكثري من التوتر«)8( و �سعر الغرتاب 
لون وا�سح الق�سمات يف اأدبنا العربي، مثل �سعر الغزل و�سعر الرثاء و�سعر املديح. 
و�سعر الفخر؛ بل لعله يتميز مبالمح قلما تكاملت يف لون من الألوان الأخرى، 
ول �سك اأن هناك ظروفا اقت�سادية و�سيا�سية اأو ح�سارية كان لها الأثر يف اجتاهات 
ولكن  فروع؛  �سمرت  فقد  واملكان،  الزمان  عرب  وتنقله  �سريه  خالل  الغربة  �سعر 

ل�سان العرب لبن منظور، باب الذال ج: 6 �س: 11.   -6
علم النف�س املقارن - د.�سعاد جرب �سعيد - دار الكتب احلديث - الأردن 1429هـ، 2008م، �س: 99.   -7
توظيف ال�سرد يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر - د. �سعاد را�سد اأحمد - دائرة الثقافة - ط 1 - 2017 م،   -8

�س: 95. 
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نبتت فروع اأخرى، والظن اأن التطور احل�ساري الهائل الذي يطبع احلياة املعا�سرة 
والجتاهات الأيديولوجية ميكن اأن يكون لها اأثرها يف وقف م�سري التيار، وحتول 
الغربة اإىل األفة. والواقع اأن الغرتاب اأ�سبح اغرتابا منظما، و يبدو اأن الإن�سان منذ 
بداأ ي�سرب الأر�س فقد حمل بني جوانحه �سروبا من الإح�سا�س بالغربة، حتى لقد 
اأدبه بعد ذلك بهذا الإح�سا�س؛ ولذلك كانت مطالع  تلونت قطاعات عري�سة من 

الق�سيدة حديثا عن الأطالل واإح�سا�سا بالغربة بعد الأن�س.)9(
الغرتاب عن النف�س يتميز عن باقي املعاين بكونه ينطوي على �سعور الفرد 
بانف�ساله عن ذاته وهو نط من التجربة يرى الفرد نف�سه فيما لو كانت غريبة عنه، 

في�سبح منف�سال عن ذاته، مفتقدا املغزى الذاتي واجلوهري.)10(
اأخرى  بيئة  لنف�سه  فيختار  بيئته،  من  الفرار  اإىل  احلاجة  يف  الغرتاب  يتمثل 
يحيا فيها بروحه ويحلق يف اأجوائها بخياله ويجد فيما يت�سوره من ف�سيح رحابها 
متنف�سا له وعو�سا عما �ساق من بيئته، ويف هذه الهجرة يجتهد يف ت�سوير البيئة 

التي هام بها.)11(
اإىل  فقد رحل  الغربة،  �سبب يجد هذه  ي�سافر عن وطنه لأي  ملن  والطبيعي 
بغداد واأكمل درا�سته الثانوية ثم التحق بكلية ال�سريعة فاأم�سى فيها اأربع �سنوات 
ليح�سل بعد ذلك على اإجازة يف علوم ال�سريعة واللغة العربية، ثم عمل معّلما يف 

بغداد ثم �سافر اإىل بريطانيا ِليدُر�َس التاريخ احلديث.)12(

احلنني والغربة يف ال�سعر العربي احلديث - ماهر ح�سن فهمي - دار القلم، الكويت - ط 2 - 1981م   -9
- �س: 7.

الغربة يف �سعر حممود دروي�س - اأحمد جواد مغنيه - دار الفارابي، بريوت - لبنان، ط 1 2004، �س:   -10
 .18

احلنني والغربة يف ال�سعر العربي احلديث - ماهر ح�سن فهمي،  �س: 111.  -11
يُنظر اأكرث عن عمله ودرا�ساته يف: النور�س املهاجر - ال�ساعر اأحمد اأمني املدين، د. هيثم يحيى اخلواجة   -12

- موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية - 2014م ط1 - �س: 21- 25. 
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يد ـــن  م ـــل  ه اهلل  ـــَة  ـــم رح ـــــا  ــي الــ�ــســبــاباأي ــن ــح ع ــس ــ� متـــد ومت
منقذ مــن  الإمـــــارات  ــل يف  ــع عــن نـــاظـــرَي احلــجــاْبوه ــريف ل
ــنــني الــ�ــســبــا  ــــي اأعــــــّز �ــس ــــن للعذاب)13(اأاأف يا  الوظيفِة  ب�سمت 

يتمرد على ذاته فكيف ل  الوظيفة، وال�ساعر  ال�سادرة من مكان  الغربة  اإنها 
يتمرد على واقعه ! وبهذا التمرد املنبثق من عدم الر�سا كان ال�سعور بالغربة عن 
ما يزاوله، وكل غربة حتمل العذاب والرغبة يف اخلال�س، واإن اختلفت م�سبباتها 

اخلارجية. 
فيقول يف مو�سع اآخر: 

عمُره هذا احلزين 
موجع القلب.. �سديق احلاملني 
كان جهداً.. ون�ساًل يف ال�سنني 

باحلروف اخل�سر بالأ�سرا�س بالدمع ال�سخني 
بليايل ال�سمت بالغربة، يف العمر املهني 

ومبا ميلك من مكر..ونار وحنني)14(
ال�سعر  عرب  الوجود  يف  حيزها  تاأخذ  باطنية  جتربة  هي  املغرتبة  والق�سيدة 
متفاعلة مع الذات، فهي �سدام مع الواقع وتوا�سل مع احلقيقة، ومن ثم فهي من 
اأهم التجارب على �سعيد ال�سعر، حيث متثل نقدا للواقع من داخله، وا�ست�سرافا 
ق�سائد �سائعة لأحمد اأمني املدين - جمع وتقدمي اأحمد حممد عبيد، املجمع الثقايف، اأبوظبي 2001 -   -13

�س: 87.
اأحمد اأمني املدين - الأعمال ال�سعرية الكاملة - من�سورات احتاد كتاب واأدباء الإمارات - ط1 -2006   -14

- �س: 118.
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عنا�سر  �سد  الثورة  من  نوعا  ومتثل  الت�ساوؤل،  لأبواب  وفتحا  الذات  لعوامل 
الثبات يف طرائق التفكري والإبداع وت�سعى لفتح الن�س وتفجري طاقاته وكوامنه. 
والغرتاب يف ال�سعر ظاهرة ميكن ر�سدها يف كل الع�سور الأدبية مرورا بجميع 
املدار�س واملذاهب والجتاهات الأدبية اأيا كان معتنقوها غربا اأم عرباً، وهي نابعة 
مبثقافته  مرورا  جمتمعه  ظروف  من  املفرطة  وح�سا�سيته  املرهفة  ال�ساعر  ذاتية  من 

للثقافات املختلفة.)15(
اإن املعجم اللغوي لل�ساعر هو تراكم الأمة على مر الع�سور غري اأن ال�ساعر 
وحت�سيله  احل�سارية  بالتطورات  وتاأثره  الذاتية  لتجربته  نتيجة  اخلا�سة  مفرداته  له 
للتجربة  نتيجة  اإل  ما هو  ال�ساعر،  األفاظ معينة يف ق�سائد  �سيوع  املكت�سب، واإن 
تنا�سب هذه  اخلا�سة والتي حتتاج اإىل �سبكة لفظية ذات دللت معنوية ونف�سية 

التجربة وتعرب عن احلالة النفعالية التي ت�سيطر على ال�ساعر.)16(
ويف املعجم اللغوي ما يبني الت�سادم مع الواقع، وبيان وا�سح للغربة الذاتية 

عند ال�ساعر وا�ستحالة توافقه مع واقعه: 
)األب�سني الياأ�س ثوب اغرتاب(، )عدت ل�سومعتي(، واحل�سا�سية املفرطة يف 

قوله )مزقت اأوتار قيثارتي( )تبدو معامله وح�سة(. 
ال�سباب  وواأدت  املنى  اغرتابقــربت  ثوب  الياأ�س  واألب�سني 
امل�سابْ وعــــدت لــ�ــســومــعــتــي مــْوجــعــا  عظيم  اجلــنــاح  ك�سري 
ــي  ــارت ــث ــي ــــــــار ق اليباْبومــــّزقــــت اأوت ــمــوِت  �ــسُ يف  وبعرثتها 

الق�سيدة املغرتبة يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر - ح�سة عبداهلل مرخان - ندوة الثقافة والعلوم - 2014   -15
- �س: 15و �س: 31. 

ال�سورة ال�سعرية يف �سعر اأحمد اأمني املدين، عذبة الغفلي، �س: 178.  -16
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خافقي  على  نف�سي  ــغــامــهــا بــانــتــحــاْبواأغــلــقــت  ـــت اأن ـــدل واأب
اأرى  ــا  م �ــســوى  ــاذا جــنــيــُت  ــم ـــرابف ــاة جــنــاهــا حــ�ــســى وت حــي
اأيــــامــــه  ـــعـــرب  ت ـــعـــمـــر  ال ال�سحاباأرى  كمر  اأمــامــي  ومت�سي 
ــوح ويــنــعــق فــيــهــا الــغــراْبوتـــــبـــــدو مــــعــــاملــــه وحـــ�ـــســـة  ــن ي
ــزع  ــف ــا ُم ــه ــم ــسْ ــة ر� ــم ــل ــا ُظ ــن الرحاْب)17(ه رهيب  وثمة �سمت 

الغرتاب ظاهرة اإن�سانية ومفهومها يرتبط باغرتاب النف�س اأو �سعورها بعدم 
من  النوع  وهذا  فكر.  اأو  اأطباع  اأو  ب�سر  من  به  يحيط  ما  مع  والتاأقلم  الندماج 
الغرتاب يتوازى مع عدم ر�سا املثقف، وميكن اأن نعدها كذلك غربة �سعرية - اإن 
�سح التعبري - فنجدها غربة ت�ساف اإىل غريها من اأنواع الغرتاب والتي اأ�سا�سها 
الذات، فالعوامل اخلارجية املوؤثرة توازيها اأخرى داخلية ذاتية، فكما يكون التطرف 
خارجيا يكون كذلك داخليا، واأي �سيء اأجدر من ال�سعر ليعرب عن كوامن الذات! 

ولنا اأن نبحر يف غربة لغوية خالل الأبيات الآتية: 
اإلهي..هبني ارتعا�سة وم�س
ذرة وم�س.. وقطرة غْي�س

لأفتح بها.. بهن
جمرات..ليل الليايل

اإلهي َهبني ما، 
يُفًتح اأبواب �سوقي

ق�سائد �سائعة لأحمد اأمني املدين - جمع وتقدمي اأحمد حممد عبيد، �س: 86.   -17
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وكل م�ساكب روحي
وتًوقي..)18(

ويف مو�سع اآخر يقول: 
ما لهذا البدر يبدو �ساحبا بني النخيل 

ك�سقيم اأثقلته وطاأة الداء الوبيل 
ولهذا الليل يبدو كاأ�سى القلب الثقيل 

ولذي الأجنم تبدو يف املدى الداجي الكليل)19(
اأنواع الغرتاب، في�سعر الإن�سان  اأ�سا�س كل  قد يكون الغرتاب الذاتي هو 
باملكان غري املكان والزمان غري الزمان وما يحيط به، كل ذلك يراه بعني خمتلفة 
عن غريه، فاحلالة الذاتية ال�سعورية هي املتحكمة يف كل ما ي�سدر من الإن�سان، 
فرناه يجد البدر كئيبا يف مقابل من يتمتع بحالة ذاتية خمتلفة فرياه اأبهى �سورة 
احلالة  باختالف  تختلف  لالأمور  والنظرة  داخلي  انعكا�س  هو  فالتعبري  للجمال، 

الذاتية. 
اإن الغرتاب عند الوجودية ميتافيزيقي الأ�سل، وهو لي�س مرتبطا بالوجود 
العيني يف جوهر، بل مرتبط بطبيعة خلق احلياة فهو داخل �سميم الوجود الإن�ساين، 
من  الإن�سان  حاول  ومهما  بالغرتاب،  مدانون  فنحن  الإن�سان  ن�سيج  يف  وداخل 
خالل احلرية ومن خالل اإح�سا�سه بالزمان ومن خالل عالقاته الجتماعية ومن خالل 

العمل اأن يتجاوز الغرتاب فاإنه �سيموت مغرتبا؛ لأن احلياة نف�سها اغرتاب.)20(
املرجع ا�سابق، �س: 115و116.  -18

الأعمال ال�سعرية الكاملة، اأحمد اأمني املدين، �س: 53و 54.  -19
ال�سعر العربي القدمي، درا�سة نقدية حتليلية لظاهرة الغرتاب، د. كاميليا عبدالفتاح - دار املطبوعات   -20

اجلامعية - ال�سكندرية - 2008 م - �س: 11.



د. مرمي الها�شمي 

163

ملاذا اإذا �ساءلت نف�سي من اأنا
ومن اأنت يف هذا الوجود نكون

اأرى ال�سمت ردا لل�سوؤال ووح�سة
بروحي... كاأعماق القرب ترين

..
ملاذا ي�سيخ املرء بعد �سبابه

ويهرم اإن مرت عليه �سنون)21(
 ..

جئت للدنيا ولكن من ظالم لظالم
لأعاين العمر ما بينهما حتى احِلمام

تارة حربا اأعانيها واأحيانا �سالم
اإن ت�ساَءلت ملاذا؟ رن �سوت...

هكذا �ساء القدر.....
مثلما للكون جئت �سوف اأم�سي لوجود

اأنا والكون اأ�سريان غمو�س وقيود

وم�سريي بعد اأن اأرحل يف دنيا اللحود

الأعمال ال�سعرية الكاملة، اأحمد اأمني املدين، �س: 28.  -21
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غري اأين ل�ست اأدري يف نعيم اأو �سقاء ؟..
هكذا �ساء القدر....)22(

مل اأكن اأدرك �سيئا حينما كنت جنينا

اأو اأنا اأعرف ما كان وما يحدث حينا

غري اأين �سرُت اأدري اأنني كنت رهينا

�سورٌة يف �سابق العلم �َسويَه

هكذا �ساء القدر.....

ل اأبايل ما األقي يف طريقي اأو اأعاين

ف�سواًء ذقت بوؤ�س العي�س اأو نعمى الأماين

فهما �سيان عندي يف اختالفات الزمان
هكذا �ساء القدر...)23(

اإن الن�س ال�سعري خطاب مثقل بالرموز متعدد الأبعاد ينه�س بفعل الإيحاء 
وطاقات اللغة التعبريية، وقدرتها على اإنتاج املدلولت، فهي لغة اإيحائية جمالية 

ومنها يعك�س ال�ساعر نف�سيته ومزاجه يف األفاظه التي تتناغم والأفكار.)24(
والغرتاب حني يتمكن من النف�س فاإنه يجعلها تطرح ت�ساوؤلت تك�سف عن 
ت�ساوؤلته. وجند يف  نلم�سه عند املدين من  ما  ذاتية من يطرحها وم�ساعره، وهذا 

ق�سائد �سائعة لأحمد اأمني املدين - جمع وتقدمي اأحمد حممد عبيد، �س: 73و 74.  -22
املرجع نف�سه، �س: 77و 78.   -23

ال�سورة ال�سعرية يف �سعر اأحمد اأمني املدين، �س: 174و 175.   -24
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�سعره تلك الثورة املبطنة بالياأ�س وجند كذلك الرغبة امللحة يف التغيري، و الثورة 
بتعدد اأ�سكالها �سواء على الواقع و�سول اإىل �سكل الق�سيدة، والثورة على النمط 
الكال�سيكي. وهنا جند احلوار بني ما �سماه الأول وبني الثاين وفيها تلك الت�ساوؤلت 

الذاتية والكونية والرغبات املدفونة.
الأول: 

اأواه..اآه
اأيتها احلياة..
اأيتها احلياة..

الثاين: 
هذا �سوؤال يف دمي �سداه..

عن ال�سعاف يف دروبها والأقوياء..
واملدن املالأى.. باأ�سناف ال�سقاء..

الأول: 
عن نف�سي التي األومها على الدوام..

هذي التي اأحالمها قلب بال غرام
الثاين: 

عن اأعني ت�ستاق لل�سياء..
عن الكفاح.. عن جتدد الأ�سياء
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الأول: 
عن النتائج ال�سحيحة العطاء..

عن كل ما اأراه حويل من اجلموع..
عن ال�سنني الفارغات بينها اأ�سيع

هذا �سوؤال يف دمي �سداه..
ما قيمة احلياة ؟
ما قيمة احلياة ؟

الثاين: 
اإنك يف احلياة..

فهذه حقيقة.. هوية
واإن هذي اللعبة القوية

�ست�ستمر...
واأنت رمبا اأ�سفت للوجود

ق�سيدة، عميقة، وحية
ما اأتع�س احلياة..!

ما اأعذب احلياة..!)25(
اإن انفتاح الذات على العامل يك�سب التجربة اخلا�سة بعدها املو�سوعي ويحق 

الأعمال ال�سعرية الكاملة، اأحمد اأمني املدين، �س: 86و87.  -25
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لل�ساعر اإذ ذاك لريتقي بتجربته اإىل م�ستوى اإن�ساين جوهري مينح الق�سيدة عمقها، 
ومن اأجل اأن ي�سل ال�سعر لأق�سى درجة فاإنه يفتح عوامل تتيح له اخرتاق احلدود 
بني الأجنا�س الأدبية، خ�سو�سا اأن ال�سعر املعا�سر يتكئ يف ح�سوره على اخلروج 

ويك�سف عن جدل دائم بني الذات وال�ساعر والعامل.)26(
واجلدل جلّي يف الأبيات: 

لكن ملاذا؟ )يف اكتئاب( 
اإذا �ساألت نف�سي من اأكون 

اأنا عربالوجود جاءين اجلواب 
�سمتا كاأعماق القبور، واليباب ؟)27(

ينبعث الأمل الوجودي من تعقد  اأحد م�ساعر الغرتاب، وكثريا ما  و الأمل 
احلياة وت�سابك املظاهر احل�سارية التي تخلق حاجزا بني الإن�سان وذاته، لكن لالأمل 
وجه اإيجابي وهو اإثراء احلياة الباطنية اأو الروحية فهو ي�سمو بالنف�س اإىل اآفاق ل 

يدركها.)28(
جند انف�ساما لدى ال�ساعر كغريه ممن يجد ذلك الغرتاب الذاتي، في�ست�سلم 

لالأ�سئلة الوجودية ولالإ�سكاليات الروحية. 
علم  بديهيات  من  م�سالة  وتلك  بال�سرورة  اجتماعي  الإن�سان  اأن  �سك  ل 
الجتماع، ولكن هل معنى ذلك اأننا ل جند من يوؤثرون العزلة ؟ وهل معنى ذلك 
كل  ويف  بيئة  كل  يف  املجتمع  يف  فرد  لكل  بالن�سبة  هنّي  الجتماعي  التكيف  اأن 

توظيف ال�سرد يف ال�سعر الإماراتي املعا�سر، د. �سعاد را�سد، �س: 18و 19.   -26
اأحمد اأمني املدين - الأعمال ال�سعرية الكاملة، �س: 82.  -27

ال�سعر العربي القدمي، درا�سة نقدية حتليلية لظاهرة الغرتاب، د. كاميليا عبدالفتاح، �س 15و 16.   -28
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ع�سر؟ ولذا جند ال�ستعداد للزهد والت�سوف ين�ساأ من ثورة باطنية تخار النفو�س؛ 
الزهاد واملت�سوفة  الظروف الجتماعية  اأورثت  نف�سه، وقد  ليبداأ �ساحبها بجهاد 
روحا انفرادية تاأملية تفر اإىل العزلة، فالقلق ميالأ نفو�سهم وتطوف اأحالمهم حتى 
اأنه  على  يف�سر  اأن  ميكن  هنا  الهروب  اإن  )الأر�س(.  الأم  اإىل  والعودة  املوت 
مثالية  اإىل  الوقت  نف�س  يف  وتطلع  الرف�س  طريق  عن  واحتجاج  �سلبية  معار�سة 
املفرطة  مباديتها  الغربية  احل�سارة  هاجمت  احلديث  الواقع، ويف ع�سرنا  يفتقدها 
ال�سرق العربي حاملة معها �سروبا من الإفراط يف النكباب على اللذات ونتج عن 
ذلك تناق�س �سديد يف احلياة ال�سرقية الب�سيطة التي ت�سري بخطى وئيدة، فاإذا باملادية 
جتلب جلبا اإليها ل عن طريق النت�سارات ولكن عن طريق الهزائم وذلك اأعظم 

�سخبا؛ لأن فيه من الهزات العنيفة يف الفكر ويف احلياة الجتماعية.)29(
ما اأدر  ومل  ـــاة..  ـــي احل ــقــدراأتــيــت  ـــَر ال ـــس ـــوجـــود اأ� بــهــذا ال

الغيوب  بظهر  مـــاذا  اأدر  ــررومل  ــس ــ� ـــن نــفــعــهــا وال ــخــبــئ م ت
ـــامل  ال�سوركـــــــاأين اأقــــبــــلــــت مـــــن ع املرائي..غريب  غمو�س 
موطنا  بــهــا  ر�ــســيــت  ــل  ه اأُ�ست�سرتـُـــرى  مل  حيث  بها  لأ�سعى 
مهربا  �سجنها  ــن  م مــفــروحـــاولـــت  الأزيل  قـــيـــدهـــا  ـــــن  وم
الندى  �سقيط  يف  اأدمــعــي  املــطــراأرى  رذاذ  يف  واأر�ـــســـفـــهـــا 
ــرا  ـــحـــث عـــن خــافــقــي حــائ الــــوتــــر)30(واأب رنــــني  ــه يف  ــس ــ� ــاأمل ف

احلنني والغربة يف ال�سعر العربي احلديث - ماهر ح�سن فهمي، �س: 107و108.   -29
ق�سائد �سائعة لأحمد اأمني املدين - جمع وتقدمي اأحمد حممد عبيد، �س: 100.  -30
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ووحدة  الإلهي  واحلب  الو�سول  ينفيها  الت�سوف،  يف  الروحية  »الغربة  فـ 
الوجود«)31(.

التمرد الوجودي اأحد و�سائل مقاومة الوجود الزائف اأو الوجود املغرتب، 
وكانت القيمة الأ�سا�سية للتمرد هي رف�س الوجه الواحد للكون ورف�س الو�سوح 
الثابت، وهذا التمرد ل يحتاج اإىل العنف والإيذاء بل هو طريق الإبداع وخلق 

عامل من الأناط واملثل يتفق مع اآماله واأمانيه.)32(
التمرد الداخلي من  ومترده وا�سح كما ذكرنا على ال�سكل اخلارجي، وجند 
خالل الأفكار التي يقدمها والألفاظ التي ي�ستخدمها يف عر�س اأفكاره والتي تنبع 

من ذاتيِتِه املغرتبة املتمردة. 
فنجد املدين يقول: 

لو يف يدي...
قوى الوجود، يف �سكونه العميق 

البحر يف جموحه الدفيق 
والع�سف قي اندفاعه ال�سحيق 

وثورة اجلحيم يف اللهيب واحلريق 
يف �سمته املربد..!)33(

احلنني والغربة يف ال�سعر العربي احلديث - ماهر ح�سن فهمي، �س: 5.  -31
ال�سعر العربي القدمي، درا�سة نقدية حتليلية لظاهرة الغرتاب، د. كاميليا عبدالفتاح، �س: 16.   -32

الأعمال ال�سعرية الكاملة، اأحمد اأمني املدين، �س: 95.  -33
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ويربز  املح�سو�س  الواقع  ينازل  اأن  اأخرى  مرة  للفن  واأتيح  احللم  انق�سع 
املعرفة،  م�سدرها  وغربته  ال�ساعر  اأحزان  واأ�سبحت  الزمن،  مع  الإن�سان  �سراع 
طريق  امل�سافات عن  األغيت  اأن  بعد  العامل  املت�سارعة يف  الفكر  دوامات  وو�سط 
ولكن  البعيد  واإىل  الأمام  اإىل  تطلعاته  تقود  ال�ساعر  وثقافة  التكنولوجي  التطور 
واقع جمتمعه ما زال ي�سده اإىل اخللف واإىل البعيد اأي�سا. األي�س يف هذا مزيد من 

الإح�سا�س بالتمزق؟)34(
ـــــام  الأن كـــل  دون  ـــــا  اأن ـــــاذا  ال�سعاْبمل واأعــاين  الأ�سى  األقي 
ـــَن ـــري ـــالآخ ك كــنــت  مـــا  ـــــال الــِطــالبلأين  ــى اأن ـــق حــت ـــاف اأن

مبدئي  الأذى  ــب  ح ـــا اإلـــيـــه املــتــابواأجـــعـــل  ـــًه واأعــ�ــســي اإل
اأرى  ل  ــي  ــاأرب م اإىل  ــعــاْبواأمــ�ــســي  ي ــيء  ــس � اأي  نــيــلــه  عــلــى 
ــهــني  ــاب ــن ــم وال ــل ــع الــِقــبــاب)35(واأحـــتـــقـــر ال للجاهلني  ـــع  واأرف

حمدودية املعرفة الإن�سانية اأول عوامل الغرتاب التي ترى اأن اأهمية املعرفة 
الإن�سانية اأعمق من جمرد اإ�سباع الف�سول، فهي يف حقيقتها حماولة معرفة امل�سري 

وحماولة ال�سيطرة على الفو�سى وما ي�سود الوجود من ظلمات.)36(
الفال�سفة دليل  اأنه عند بع�س  اإل  ال�سعورية لالغرتاب،  النتائج  اأحد  والياأ�س 
ا�ست�سعار قيمة احلياة لأنه لي�س �سوى الواجهة اخللفية ملا ا�سطلح على ت�سميته با�سم 

انفعال املوجود باحلياة اأو تعلق الكائن الب�سري بالوجود.)37(

احلنني والغربة يف ال�سعر العربي احلديث - ماهر ح�سن فهمي، �س: 132و133.  -34
ق�سائد �سائعة لأحمد اأمني املدين - جمع وتقدمي اأحمد حممد عبيد، �س: 87.  -35

ال�سعر العربي القدمي، درا�سة نقدية حتليلية لظاهرة الغرتاب، د. كاميليا عبدالفتاح، �س: 12.  -36
املرجع ال�سابق، �س: 16.  -37
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و جند اأروع اعرتافات ال�ساعر خالل اأبياته ال�سابقة ليعلن من خاللها عن غربته 
تاأقلمه وواقع ل ميكنه التعاي�س معه، لذا يجد لنف�سه طريقا اآخر  الذاتيه وا�ستحالة 

بعيدا عن ال�سرب. 
فيقول: 

دنيا بال �سحر ول رونق
جتري به الأيام يف وحدة 
غريقة يف امللل املرهق)38(

يقول: 
هطول  يف  دموعك  تُــذري  ــالــ�ــســراعــِة والــعــويــلملن  وجتـــــــاأر ب
وحــ�ــس  روح  مـــن  ــني  ــال ــخ ــل بــاملـُـحــولاأل يــ�ــســرخ  الــــدَو  كمثل 
ال�سعور  ــى  مــوت ــن  م هزيلاألــلــبــالــني  نــ�ــسء  مــن  ــــوات  الأم اأم 
فجعنا  وقـــد  ــد  ــدي اجل اأبــــا لـــك �ــســْرحــبــيــلاألــلــجــيــل  بــجــيــل ل 
ــولفـــال الآمــــــال �ــســمــايــة املــرامــي  ــس الأ� طيبة  الأحـــــالم  ول 
املــعــاين  زاكــيــة  الأخـــــالق  اجلميل)39(ول  بالفعل  الأفــعــال  ول 

اإن امل�سادر الجتماعية اجلديدة التي تنبتق فجاأة يعوزها التوازن وتظل قيمها 
املجتمع  يخ�سع  التحول  فرتة  ففي  الرغبات  تزداد  الرخاء  زيادة  ومع  جمهولة، 
يف  طراأت  التي  التغريات  على  �ساهدا  كان  املدين  اإن  �سليمة.)40(  غري  لأ�س�س 

الأعمال ال�سعرية الكاملة، اأحمد اأمني املدين، �س: 61.  -38
ق�سائد �سائعة لأحمد اأمني املدين - جمع وتقدمي اأحمد حممد عبيد، �س: 89.  -39

ال�سعر العربي القدمي، درا�سة نقدية حتليلية لظاهرة الغرتاب، د. كاميليا عبدالفتاح، �س: 108.   -40
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املنطقة ويف املجتمع من املهن البدائية اإىل جمتمع انقالبي، فالتغريات القت�سادية 
والجتماعية والرتكيبة ال�سكانية كلها اأدت اإىل القلق وال�سطراب والت�ستت اأمام 
هذا التغري املت�سارع، واحتواء التجربة كان لها اأثرها عن الإن�سان وخا�سة ال�ساعر، 
وخري مثال �ساعرنا املدين الذي جلاأ اإىل التعبري عن خلجات نف�سه وحريتها، فجاء 
نتاجه ينم عن واقع معني له �سلة بالو�سع الجتماعي والقت�سادي والفكري وقبل 
ي�ستغرق يف  الأو�ساع. »فاملغرتب  لتلك  الذاتي وروؤيته  ال�ساعر  كل ذلك و�سع 

نقد املجتمع؛ لأنه مراقب لذاته من خالله ومراقب للمجتمع من خالل ذاته«.)41(
اخل�متة

ا�ستح�سار  فكان  بالواقع،  وعيه  عن  ناجم  املدين  عند  الذاتي  الغرتاب  اإن 
الواقع من خالل نتاجه ال�سعري وهو نتاج واكب احلدث والزمن واملكان والفكر، 
ف�ساعرنا كغريه من الفنانني الذين ل ميكنهم العي�س خارج دائرة التاريخ ليتقم�سوا 
دور املتفّرج على حركة املجتمع، بل جاءت ق�سائده ا�ستجابة لرغبة ذاتية و�سراع 

بني ما يتطلع اإليه وبني ما يعاي�سه، فكان ال�سراع بني الواقع وذات ال�ساعر. 
ومظاهر الغرتاب متعددة عند املدين ولكنها نابعة من الغرتاب الذاتي وهي 
�سمة وعي لدى ال�ساعر، فكلما زادت حدة الق�سيدة يف و�سف جمرد للواقع كلما 

دل على وعي ال�ساعر بذاته. 
من  كان  لفرتة  تاريخي  وتوثيق  تاأريخ  املدين  عند  الغرتاب  اعتبار  وميكن 
البديهي اأن يكون فيها كل تلك امل�ساعر امل�سطربة والتي تاأثرت بال�سطراب التحويل 
ال�سريع، الداخلي واخلارجي، والغرتاب عنده نابع من ذاتيته املرهفة وح�سا�سيته 

من ظروف جمتمعه، وتاأثره مبثاقفته بثقافات اأخرى وجمتمعات خمتلفة. 

املرجع نف�سه، �س: 107.   -41
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ملخ�س البحث

ال�سرد، وال�ستطراد، والتكرار بُنى اأ�سلوبية قدمية حديثة؛ فال�سرد يحقق يف 
الباث  بني  الإيجابي،  اخليايل   - الوجداين  التوا�سل  ا�ستمرار  ال�سعري  اخلطاب 
واملتلقي، عرب ميثاقية احلكي والتذكر والتنوير. وال�ستطراد يحقق الربط املف�سلي 
بني الق�سد الإبالغي واملظهر التاأثريي، وي�سمح بالتداخل املزدوج، املت�سم ب�سال�سة 
التنقل، بني بوؤرية اخلطاب وهام�سية الدللة. والتكرار يوؤكد وحدة املوقف الفكري 
اخل�سو�سية  واملتلقي، ويحقق  الباث  بني  التفاعلي  اخلطاب  �سياق  الوجداين يف 

اجلمالية عرب بنية التطريب/الإطراب.
لهذه  معيارية،  ل  جتريبية،  ا�ستك�سافية  قراءة  تقدمي  البحث  هذا  ي�ستهدف 
البنى الأ�سلوبية يف ملحمة ال�ساعر مفدي زكريا »اإلياذة اجلزائر«؛ باعتبارها عنا�سر 
مميزة، ي�ستطيع بها الباثُّ مراقبة حرية الإدراك لدى املتلقي، ويفر�س عليه وجهة 
نظره اخلا�سة عرب ال�سياق العام للخطاب اجلمايل، طبقا ملقت�سيات نظرية »ريفاتري« 

الأ�سلوبية.
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Abstract

Styles of Narration, Digression and Repetition 
in Mufdi Zakariya’s Poetic Speech

Prof. Abdurrahman Bennani

Narration, digression and repetition are an old and modern stylistic 
structures. Narration in poetic speech, for instance, achieves the continua-
tion of positive emotional-imaginative communication between the poet and 
the reader, through the narration, retention and enlightenment chartism. Di-
gression, on other hand achieves the articular link between the informational 
intent and the affective shape, and allows the bi-correlation, characterized 
by smooth movement, between the speech concentration and marginal con-
notation . Repetition emphasizes the unity of the emotional and intellectual 
position in the context of the interactive discourse between the poet and the 
reader, and achieves aesthetic privacy through the structure of the adaptation.

Thus, this research aims to provide an empirical exploratory but not stan-
dard reading of these stylistic structures in the epic of the poet Mofdi Zakaria 
“The Algerian Iliad”; as distinct elements in which the poet can control the 
freedom of perception of the recipient and impose his own point of view 
through the general context of the aesthetic speech according to the stylistic 
theory of “Riffaterre”.
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مقدمة

»مفدي زكريا« �ساعر املقاومة اجلزائرية، بال منازع. و�ساعر الوحدة املغاربية 
الوحدة  بتلك  متغنيا  وتون�س،  املغربية  واململكة  اجلزائر  بني  متنقال  عا�س  بامتياز. 
بالرفيق الأعلى  التحق  اأن  اإىل  نقادها واأدبائها.  املجيدة، مكرما من �سلطاتها ومن 

يف بداية الثمانينات من القرن الع�سرين. 
بع�س  يف  وحتى  البلدان  تلك  يف  م�ستفي�سة،  درا�ساٌت  �سعَره  تناولت  وقد 
اخلطاب  يف  واملدلول  الدال  »تفاعل  املثال:  �سبيل  على   - منها  العربية؛  البلدان 
ال�سعري اجلزائري املعا�سر: اإلياذة اجلزائر ملفدي زكريا اأنوذجا، للباحث حممد 
بن تومي الكراكبي)1(، و»علم الدللة: تطبيقات دللية على اإلياذة اجلزائر« للباحثة 
نور الهدى لو�سن«)2(، و»ال�سورة اجلمالية يف اإلياذة اجلزائر: درا�سة اأ�سلوبية على 
م�ستوى النزياح الدليل« للباحثة مروة عبد الغفار )3(. وكان اآخرها ندوة اأقامتها 
اجلزائر يف  �سعراء  مل�ساهمة  تخليدا  اأبريل 2017،  اجلزائرية يف  »�سطيف«  جامعة 
الأبحاث.  من  وافر  بن�سيب  زكريا  مفدي  ال�ساعر  حظي  وقد  اجلزائرية،  الثورة 
ومن املوؤكد اأن الدرا�سات التي قدمت عن �سعر هذا ال�ساعر الفذ متعددة، تناولت 
اإنتاجه ال�سعري ب�سكل عام من الناحية امل�سمونية والفنية املح�سة ؛ لكن اختياري 
هو درا�سة »اإلياذة اجلزائر« من الناحية الأ�سلوبية املعا�سرة، ولعل هذا ما ي�سم هذا 

البحث بنوع من الفرادة، مو�سوعا ومنهجا.
وتتنوع،  اجلزائر«  »اإلياذة  يف  الأ�سلوبية)4(  البنى  تتعدد  واملنهج:  املو�صوع 

جملة الآداب اجلزائر.عدد:5. 2000.  -1
املكتب اجلامعي احلديث. 2006.  -2

جملة علوم اللغة، ماليزيا. عدد: 2. 2017.  -3
الأ�سلوب )LE style( والأ�سلوبية: اإذا كان الأ�سلوب حدثا ل�سانيا، وخا�سية فردية، وطريقة يف التفكري   -4
حتول  التي  اللغوية  اخل�سائ�س  بدرا�سة  تقوم  الأ�سلوبية  فاإن  اإثارة،  اأو  اإخبارا  ما،  موقف  عن  والتعبري 

اخلطاب من �سياق الإخبار اإىل وظيفة التاأثري.  
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اأ�ساليب تهيمن على هذا اخلطاب)5( ال�سعري، هي  وقد وقع الختيار على ثالثة 
اأ�ساليب ال�سرد)6( وال�ستطراد)7( والتكرار)8(؛ اقت�ست معاجلتها قراءة جتريبية يف 
الذي  اجلمايل  للمنهج  تطبيقا  القارئ،  املتلقي  وتفاعلية  ال�ساعر،  الباث  حمايثة 
M.Riffaterre، الذي يجمع بني الدرا�سة الل�سانية -  طرحه »ميخائيل ريفاتري« 
ال�سياقية - الن�سقية، وبني التفاعل اجلمايل بني اخلطاب واملتلقي. وهو يقوم على 

الأ�س�س الآتية: 
الربط بني اخلطاب واملخاطب، حر�سا على مراقبة الأثر اجلمايل يف املتلقي.)9( اأ- 

بتوقعات  اجلمايل، وربطها  اخلطاب  داخل  الرتكيبية  العالقات  من  ب- النطالق 
القارئ.

يقدم اخلطاب الأدبي لقارئه مفاتيح ت�ساعده على فك �سننه، اأهمها: ج- 
اخلطاب الأدبي مينح الرتاكيب بع�س الوظائف اجلمالية، اإ�سافة اإىل الوظيفة  -

التاأويلية، وذلك بوا�سطة اخلرق والنزياح.
يهتدي القارئ اإىل اإدراك ما خفي واإىل طريقة فك الرموز التي يتحكم فيها  -

اخلطاب:)Le discours( »كالم اإخباري اأو جمايل انفعايل، وهو ن�سق من املتواليات اللفظية، موجه،   -5
يف �سياق ما، من متكلم عليم اإىل خماَطب واع، يف اإطار �سروط توا�سلية متحققة اأو مفرت�سة، اأو �سروط 
لتوا�سلية جمالية؛ يحقق اأهدافه بردود اأفعال املخاطب، اإجنازا اأو تاأثرا« . اأ.د. عبد الرحمن بناين: حتليل 
اخلطاب الأدبي )كتاب جامعي لطلبة املاج�ستري والدكتوراه( كلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية - دبي( 

2016. �س:16. 
ال�سرد:»)Narration( هو حكاية حتكى باأ�سكال كثرية من ال�سرد« د. �سمر روحي الفي�سل: م�سطلحات   -6
املهند�س:  ال�سارقة. 2016.�س: 201. وكذا جمدي وهبة وكامل  الثقافة والإعالم  دائرة  الرواية.  نقد 

معجم امل�سطلحات العربية يف اللغة والأدب. مكتبة لبنان 1984.
ال�ستطراد ال�سردي )Digression Narrative(: هو خروج ال�سارد عن �سياق احلدث الرئي�س اإىل �سرد   -7

حدث اأو موقف. د. �سمر روحي الفي�سل: مرجع �سابق. �س: 20.
التكرار: هو« الإتيان بعنا�سر متماثلة يف موا�سَع خمتلفة من العمل الفني، والتكرار هو اأ�سا�س الإيقاع   -8
بجميع �سوره، فنجده يف املو�سيقى... كما جنده اأ�سا�سا لنظرية القافية يف ال�سعر و�سر جناح الكثري من 

املح�سنات البديعية. جمدي وهبة وكامل املهند�س: مرجع �سابق. مادة تكرار.
 .M.Riffaterre: La production du texte.Seuil. Paris. 1979. P27(  -9
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اخلطاب الأدبي، ويجعل املدلول خا�سعا للدال.
يولد القارئ اجلمل بقواعد التحديد، والتو�سيع، والتحويل.)10( -

املبحث الأول: بنية الأ�سلوب ال�سردي يف »اإلي�ذة اجلزائر«

1.1. اإذا كان لـ »ال�سرد التاريخي«)11( قواعده املعرفية واملنهجية، حتى اإذا احتمل 
ال�سك اأحيانا، فاإنه ليحتمل التاأويل. واإذا كان لـ »ال�سرد الأدبي النرثي«)12( 
اأ�س�سه الفنية، التي تعيد �سياغة احلقائق والوقائع باأ�سلوب ميزج بني احلقيقة 
واخليال اخلالق. فاإن لـ »ال�سرد ال�سعري )13(- اإ�سافة اإىل الطابعني التاريخي 
والق�س�سي- اأ�سلوبه اخلا�س، الذي يرفع اخلطاب من م�ستوى التوا�سل اإىل 
اأكرث  فنية  الع�سوية، عرب قواعد  اإىل الوحدة  التفكك  م�ستوى اجلمال، ومن 
تعقيدا وتقييدا كـاخلرق والنزياح)14(، توجه القارئ، وت�سمح له - يف الآن 

نف�سه - بتاأويل اجلمل بقواعد التحديد والتو�سيع والتحويل.
يف »اإلياذة   Le discours Narratife »2.1. اإن اخلطاب »ال�سردي- ال�سعري
اجلزائر«بخ�سائ�سه الأ�سلوبية والفنية واجلمالية، يطرح على القارئ �سعوبات 
ذات  حقائق،  هي  الإلياذة،  ترويها  التي  اجلليلة  التاريخية  فالأحداث  جمة؛ 

.Ibid. p283-285  -10
ال�سرد التاريخي: )Narration Historique( »نوع من اأنواع ال�سرد يقدم حكاية تاريخية من املا�سي   -11
�سمر روحي  د.  ورموزه.  للما�سي  اإحياًء  واملتخيلة«  التاريخية  املعارف  فيه  جتتمع  البعيد،  اأو  القريب 

الفي�سل: مرجع �سابق. �س: 204.
ال�سرد النرثي )اأو الروائي )Narration Romantique( )لإخبار عن فعل اأو واقعة حقيقية اأو متخيلة   -12

يقدمها ال�سارد )اأو ال�ساردون( مل�سرود له )اأو م�سرود لهم( ال�سابق. �س: 206 -207.
نظرية  تعني  التي  ال�سعرية،  من  فرع  وهي   )Narratologies( ال�سرديات  هو  لي�س  ال�سعري:  ال�سرد   -13
كاندماج  واحد،  اإبداع  يف  اأدبيني  جن�سني  اندماج  به  املق�سود  بل  اأدبا؛  الأدب  يجعل  ما  اأي  الأدب؛ 

ال�سرد يف ال�سعر. 
فنية جمالية، والنزياح هو  لغاية  املعيار  الأ�سلوب عن  اأو  اللفظ  اخلرق والنزياح: اخلرق هو خروج   -14
جتاوز الدللة الوا�سحة يف الأ�سلوب اإىل الدللة الغام�سة، كما يف الأ�سلوب ال�سعري عموما. راجع: 
الويل حممد وحممد العمري: بنية اللغة ال�سعرية )مرتجم عن جان كوهن( دار توبقال الدار البي�ساء. 

1969. �س: 42-38. 
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اإلياذة  اأ�سطورية  البعد عن  بعيدة كل  بامتياز،  واقعية وطابع درامي  م�سادر 
)هومرو�س(؛ اإنه خطاب اجلالل واجلمال: 

ــالل ـــ ــهــا اجل ــــاه فــي ـــًة ت ـــرب ــــا ت ال�ساخماتوي القمُم  بها  فتاهْت 
ــَة فــيــهــا اجلــمــال ــنــهــاي الفاتنــات)15(واألـــقـــى ال باأ�سرارها   فِهْمن 

اإنه ق�سة �سعب، �سامية املعاين، رائعة البطولت:
الــوجــود فيـها  بـــثَّ  قــ�ــســًة  احلــيــاة)16(ويـــا  بــروع  ال�سموِّ  معاين 

• اإنه �سعر يرتله ال�سعب اجلزائري كال�سالة، ل ترتيل طرب وح�سب، بل ترتيل 	
بناء كذلك:

�سغلنا الورى ومالأنا الدنـا
ب�سعر نُرتُِّله كال�ســــــــاله

تَ�سابيُحه من حنايا اجلزائر )17(
• اإنه ثورة �سعب قامت على همة العقالء، ووحدتهم اخلطوب، فجادوا بغايل 	

الدماء:
الزمـــان فيها  ــار  ح ـــورًة  ث ــا  الــثــائــروي ـــهـــادئ  ال �سعبها  ويف 
اخلطـــوُب �سهرْتها  وحــدًة  ــر)18( ويا  ــائ ــف فــقــامــت عــلــى دمــهــا ال

• اإنه ثروة وق�سة و�سعر، هو تاريخ و�سرد و�سعر، يف ن�سيج اأ�سلوبي ووحدة 	
فنية ع�سوية.

مفدي زكريا: »اإلياذة اجلزائر«. �س: 17.  -15
نف�سه �س 17.  -16
نف�سه �س 17.  -17

نف�سه، �س: 18.  -18
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ال�سردي )Structures du Style Narratif( يف  الأ�سلوب  بنية  عنا�سر   .2
الإلياذة: تاأ�س�س »الأ�سلوب ال�سردي« يف الإلياذة على ثالث بنى )ثنائيات( 
الواقعي/اخليايل،  الأ�سلوب  بنية  هي:  الدليل؛  بالتفاعل  التناق�س  ت�سفع 
وبنية الأ�سلوب ال�سردي/التاأملي، وبنية الأ�سلوب املغايل/الفتتاين؛ وهي 

بنى توجه القارئ وتدفع اأفقه اإىل التفاعل الإيجابي معها.
اأن  اإىل  القارئ  ت�سويق  ت�ستهدف  وهي  الواقعي/اخليايل:  الأ�سلوب  بنية   .1.2
وقائع  من  اخلطاب  هذا  ينطلق  اخليايل.  ثوبها  يف  احلقيقة  على  اأفقه  يفتح 
الطبيعة وجالل  بجمال  تت�سل  واأماكن ومعامل ذات دللت  �سادقة،  قومية 
يغذي  الذي  الأول/الواقعي،  ال�سدق  رهان  وذلك  التاريخي؛  احلدث 
البنى الدللية ال�سطحية، يف جميع مقاطع الإلياذة، لكن الروؤية الفنية التي 
توؤطر تلك البنى تنزاح بها نحو بنى اأ�سلوبية ت�سفي عليها روؤيا جمالية انفعالية 
يخرق  الذي  الروؤوي  الثاين/الوجداين  ال�سدق  رهان  هو  وذلك  عميقة، 
اأفق اخليال، ويق�ّس  التاريخي اجلاف، ليالم�س غنى  به �سطحية ال�ستعرا�س 

م�ساعر املتلّقي بلهِب الّذكرى وال�ّسوق والفخر. قال ال�ساعر مفدي زكريا:
حائر فـــكـــُرَك  اهلِل  ـــــِة  روؤي اجلزائراأيف  يف  وجِهه  عن  وتــذَهــُل 
امل�ستهـام ــزورَق  وال البحَر  �ساعر�سِل  قــلــُب  جَمـــــاذيَفه  كـــاأنَّ 
بها نَّ  ـــور(  احلــــ )قـــبـــَة  ــتــاآمــرو�ـــســـْل  ــى حـــــــوِرهـــا ي ــل ـــاٌر ع ـــن م
ــِل الـــــورَد يــحــمــل اأنــفــا�ــَســهــا ــس البواكر� احلظـوِظ  مثَل  حِلــيــدَر 
يــ�سها بقدِّ ــو  ــزه ت اجلـاآذرو)اأبــــيــــار(  ان�سالَل  يُخفي  )رفائيل( 
اأفـــريـــقـــيـــا اأمُّ  ـــــبـــــاركـــــه  ُ على �سلوات العذارى ال�سواحرت
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اأمِرها يف  )بْلُكـــــوُر(  الفواترويحتار  العيــــوُن  منه  فت�سحك 
ة ن�سوان �ساهرِ ن�سـواُن �سـاهرويف )الق�سبة( امتدَّ ليُل ال�سهاَرى ونهُر املَجرَّ
تعاىل ال�سهداء(  )�ساحة  الب�سائرويف  عيـــــــوَن  جتلـو  ــاآذُن  م
املنى غـــــــــــوايل  حـــيٍّ  كــل  اجلزائر)19( ويف  ن�سيـــُد5  بيٍت  كل  ويف 

ي�ستهل هذا املقطع باأ�سلوب ا�ستفهام اإنكاري)اأيف روؤية اهلل فكرك حائر؟!( 
عن �سر حرية املخاطب اأمام اآيات اهلل، وينبهه اإىل اآياته الباهرات يف اجلزائر. ثم 
رة  دًّ ُم�سً التحفيزات،  من  �سل�سلة  يف  اآيات،  عدة  لتجلو  املقطع  اأبيات  بقية  تاأتي 
بالدال )�سْل( التي ت�سعى اإىل اإيقاظ حا�سة املالحظة والتاأمل يف املتلقي، ل لأخذ 
العربة وح�سب، بل ليوقعه يف بوؤرة النبهار، يلهب فيه حا�سة ال�سوق اإىل تلك 
الطاقة  بهذه  التاريخية؛  الأحداث  وجالل  الطبيعي  اجلمال  بعبق  الناطقة  املاآثر 
الأ�سلوبية الإغرائية يتحول ال�سرد يف الإلياذة من جمرد و�سف فوتوغرايف لالآثار 
والوقائع التاريخية، اإىل اإبداع طاقة ت�سنع ال�سحر يف اأو�سال املتلقي. وذلك هو 

الفرق بني جفاف ال�سرد التاريخي ونداوة ال�سرد ال�سعري.
2.2. بنية الأ�سلوب ال�سردي/التاأملي: وهي ت�ستهدف اإقناع امل�سرود له بامل�سرود 
حتفل  التي  الغنية  الدللت  من  جملة  على  الإلياذة  تقف  التاأملي.  وطابعه 
ال�سردي طابع  الأ�سلوب  الع�سور. ويتخذ  مر  بالد اجلزائر وتزهو على  بها 
التاأمل يف املحكي، ينزاح عن درو�س الوعظ والعربة، لريتدي طابع الإقناع 
الفكري، وذلك بالتطلع اإىل اآثار جمال الروح اخلفية وراء امل�ساهد، وجالل 

املوقف وراء احلدث. تاأمل معي هذا املقطع من الإلياذة:
بــالــرثى�َسِل الأطل�َس الفرَد عن )جرجرا( ال�سما  يــ�ــســدُّ  تعالـــى 
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ــه ــ�ــسُ ــاِف ـــ ــاُل ِكــــــرْبا تُــنـــ ـــ ـــ القهقرىفــيــخــت يَرجُع  فــــال  )ثََقْجدا( 
ــــــُه الـــ�ـــســـمـــاء بــه َن وج ـــــوَّ ـــــل َ اأخ�سرات اأخ�سرا  اأزرُقها  فاأ�سبح 
قدميه عــلــى  الــثــلــوُج  ــو  ــث رىوجت الــذُّ منهـــا  فت�سخُر  ُخ�سوعا 
الــذي الأزيلُّ  الأطــلــ�ــُس  رىهــو  ال�سَّ اأُ�ْسَد  ي�سنع  العمَر  ق�سى 
اأجمــــاُده ــَس(  ب)اأْورا� الورىوت�سمو  هذا  الكون  يف  فت�سدع 
د يف وحـــــدٍة تـــــــردَّ َمـــــن  وامـــرتىفـــيـــا  وادعـــــــى  مبغربنــــا، 

املغربــيُّ الأطــلــ�ــُس  ـــَد  وحَّ ـــا  العــُـــرىاأَم ِبــَوثــيــِق  َمــعـــــاقــَلــنــا 
�ـــســـال�ـــســـلـــه  طـــوقـــتـــنـــا  ـــرااأم  ــا الأْعـــ�ـــسُ ــن ــُخ ــاري ق ت فـــطـــوَّ
ــــم فـــوقـــه انــتــظــمــْت قــمــٌم )20(وك ــوؤمتــرا؟!  م يعقد  كـان  فهل 

الغافل  تتعدى جمرد دللة دعوة  التي  )�سْل(  الأمر  بنيُة  املقطَع  يت�سدر هذا 
واملرتاب اإىل التاأمل يف ماآثر جبال الأطل�س، وف�سائلها اجلليلة، تتعداها اإىل الزهو 
والزدهار(  النماء  )الأخ�سر:عنوان  الأطل�س  األوان  تعك�سها  التي  املفاخر  بتاك 
)يختال/ يف:  امل�سارع  بنية  وتاأتي  واخلري(.  والنقاء  ال�سفاء  عنوان  )الأبي�س: 
تناف�س/تلون/جتثو/ت�سخر( لت�سفي �سفة الأزيل على جبال الأطل�س. وتتعزز 
 = )ق�سى  املا�سي  ببنية  )وامل�سارع=ال�سرمدية(،  التجدد(   = )�سل  الأمر  بنيتا 
التمكن( التي توقظ املرتاب من غفلته على ما تنطوى عليه دللة الأطل�س من قيم 
تت�سامُّ  اإنها قيم الوحدة واأجماد البطولت. وهكذا  األوانه الزاهية،  اأجلُّ من  هي 
بُنى )املا�سي( و)امل�سارع( و)الأمر( حينما تنزاح عن دللتها النحوية املعيارية، 
ال�سعور  املتلقي  يف  تغذي  دللية  وحلمة  مت�سل�سلة،  اأ�سلوبية  بوثقة  يف  لتن�سهر 
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بجالل الوطن )�سل�سلة الأطل�س(، بعد اأن ينخرط يف الدعوة الإغرائية اإىل تاأمل 
عمق ما يخفيه جمال الأطل�س.

احلقيقة  لقرتان  القارئ  بها  يفَتنِت  التي  املُغايل/الفتتاين،  الأ�سلوب  بنية   .3.2
اإىل  ب�ساحبه  يوؤدي  بال�سيء  الفتتان  اإن  القول  نافلة  ومن  املغالة.  بطابع 
وتطلعاتها،  الذات  قيم  يخ�س  به  املفتنَت  الأمر  كان  اإذا  خ�سو�سا  املغالة، 
وهذا تعبري عن ال�سدق. اإن اأ�سلوب املغالة الفتتانية هنا بخالف املغالة يف 
املدح، الذي يرتبط غالبا بغاية التك�سب، بعيدا عن ال�سدق، واملبدع املفتنِت 
ال�سادق ي�سعى بكل قواه الإبداعية لإيقاع املتلقي يف حبال فتنته؛ وهذا ما 

تعك�سه بنية الأ�سلوب ال�سردي املغايل/الفتتاين يف املقطع التايل:
ه الغــام�سه�سجا الليُل يف )الق�سبة( الراِب�سَ اأ�ـــســـراَرهـــا  ــقــَظ  ــاأي ف
الثنــايا ــني  وب الــــدروب،  ــني  ــجــٌة راكــ�ــســهوب ــائ ـــ ــُت م ــاري ـــ ــف ع
ـــــْلُء �ــســراديــِبــهــا الــكــافــرات ـــا الــرافــ�ــســةوِم ـــن ـــراراتُ تـُــ�ـــســـاُغ ق
اأمــرهــا يف  ــاُر(  ــج ــي )ِب ــهفيحتـاُر  ـــًة عــار�ــس ـــوج ويــحــ�ــســبــهــا م
�سعٍب اإ�ســـراُر  )بيجاَر(  وتـــدمـــغـــه احلـــجـــُة الــنـــــاهــ�ــســهفيجفو 
اجلنــان ــوَخ  ر�ــس عــلــيٌّ  ــى  ــاأب فــتــ�ــســمــو بـــه روُحـــــه الــفــائــ�ــســهوي
ج�سوٌر ال�سطــوِح  ا�ستباَك  الفـــــار�سهكاأنَّ  الثورُة  ت  امتدَّ بها 
ـــــاأنَّ املَــ�ــســايــَق فــيــهــا خــلــيــٌج ــُن اخلــائــ�ــســهك ــف ــس ــ� ـــه ال مَتــــــوُر ب
كما بجـــــــاٍر  ـــاٌر  ج ــهويــلــتــفُّ  ــ�ــس ــاب ــن تــعــانــقــت املُــــهــــُج ال
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ــ�ــســه)21(فكانت على خطِّ حرِب اخلال�س ــاب ـــ ـــاِر اأعـــدائـــنـــا ق واأعـــمــــ
و�سف  يف  الفتتانية  املغالة  طابع  ال�سرد  اأ�سلوب  يتخذ  املقطع  هذا  يف 
جمريات اأحداث فدائية، انطالقا من موقع )الق�سبة( ال�سري، قوام هذا الأ�سلوب 
املخيل،  الت�سادي  التوازي)22(  بنية  منها  املغالة،  �سياق  بناء  تنخرط يف  بنى  عدة 
التي يحققها �سجو الليل يف الق�سبة الراب�سة، وحيوية العفاريت )املجاهدين( بني 
اأو قل غفلته، من جهة، ويقظة  ثنايا الدروب، وحرية �سلطة ال�ستعمار )بيجار( 
الأ�سرار الغام�سة، و�سياغة القرارات الراف�سة، من جهة ثانية. ومنها بنية الت�سبيه 
يف )كاأنَّ ا�ستباَك ال�سطوح ج�سور( و)كاأنَّ امل�سايَق فيها خليج( التي تنزاح عن 
معياريتها البالغية لتوؤكد املغالة الدللية يف التوازي الت�سادي املخيل يف بداية 
التي  املوفقة،  الفدائية  احلياة  م�سرح  وقائع  تفا�سيل  ت�سريح  يف  وتزيد  املقطع. 
وحدت ال�سف لدحر العدو، ول�سمان فتنة املتلقي بهذا امل�سهد الدرامي اجلاري 
على م�سرح احلياة، بني الت�سرت والفرار ال�سعب والعمليات الفدائية اجلريئة؛ وكلها 

عنا�سر تثري الإدها�س والغرابة والفتتان.
املبحث الث�ين: بنية اأ�سلوب ال�ستطراد

Structure stylistique du Digression

الطابع  ذي  النرثي  الأدب  يف  قدمية/حديثة  اأ�سلوبية  ظاهرة  ال�ستطراد  اإن 
وفنون  الكال�سيكية  وامل�سرحيات  والتاريخ  املجال�س  واأدب  كاملقامات  ال�سردي، 
طابع  فذو  الغنائي  ال�سعر  اأما  َلِت.  واملَُطوَّ املالحم  �سعر  ويف  القدمية،  الق�س 
اأ�سعارابن  بع�س  يف  كما  املعنى  يف  ال�ستغراق  ظاهرة  با�ستثناء  عموما،  اإيجازي 

نف�سه، �س: 25.  -21
التوازي: يعد التوازي من اأبلغ العنا�سر اإثارة لالإدها�س واللذة اجلمالية. وهو قائم على اأ�سا�س التقابل   -22
الت�سبيهي اأو التقابل اخلاليف بني �سوتني لغويني اأو لفظني اأو جملتني. راجع: اأ.د. عبد الرحمن بناين: 
)وج(  جملة  يف  مقالة  املعا�سر.  املغربي  ال�سعر  رواد  بع�س  عند  الدليل  التوازي  بنية  يف  تاأمالت 

ال�سعودية. العدد: 6. 2011. 
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مفهوم  يف  تدرج  التي  امل�سكوكة  البالغة  مفاهيم  عن  وبعيدا  وغريه.  الرومي 
اأ�سلوبية كاللف والن�سر والتتميم والإيغال - وكلها تدخل يف  ال�ستطراد ظواهَر 
الأ�ِسلوبية  الوظيفة  عن  تك�سف  التي  التجريبية  القراءة  من  وانطالقا  الإطناب- 
ثالثة  على  يقوم  اجلزائر«  »اإلياذة  يف  اخلطاب  اأن  فاملالحظ  ال�سياق،  خالل  من 
ال�ستطراد  بنية  ا�ستجابته؛ وهي:  وتراقب  القارئ  اأفق  ت�ستثري  ا�ستطرادية  اأ�ساليب 

التف�سيلي،وبنية ال�ستطراد ال�ستدراكي، وبنية ال�ستطراد الإطرابي.
وازنة،  تاريخية  قيم  ذات  وقائع  ت�سجيل  عند  التف�سيلي:  ال�ستطراد  بنية   .1.2
ي�سطر ال�ساعر اأحيانا اإىل ركوب اأ�سلوب ال�ستطراد، ل ليخرج به عن �سياق 
ل دقائقه مبا يغنيه �سرحا، لإ�سباع اإدراك املتلقي واإ�سراكه  احلدث، ولكن ليَف�سِّ

يف غمرة ال�سعور باملحكي، كقوله: 
طريقه  �سقَّ  للمجد  ِويَقه(و)بـَـْلــكــوُر(  )ال�سَّ يف  معاملَها  ــطَّ  وخ
اخلـال�س يـــوِم  ــــداَر  اأق ــل  ــهــا بــالــدقــيــقــهوعــجَّ ـــان يــحــا�ــســُب وكــــ
تغابى وكـــان  ــو(  ــسُ )مــا� احلقيقهفــاأيــقــن  )ما�سو(  يجهل  عاد  وما 
ال�سفيــَقهوعاجل )َل�َساَن( �سحُو ال�سكـارى )مايو(  اأحــالَم  د  فبدَّ
ريَقهو)�سو�ْستال( بالرعب طار �سعاعا يبلُع  ا�سطـاع  ومــا  فغ�سَّ 

ــم بــالــغــالة  ــزه ــواج ــــت ح غريقه ورجَّ ــل  ــذي ب يــ�ــســد  غــريــــــــــــــٌق 
العا�سقات اأدمـــــُع  ــُعــهــم  ــيَّ الع�سيَقهتُــ�ــسَ دمــوُع  جُتدي  وهيهات 
حيواٍن من  )فـورُم(  طريـــَقهوي�سحك  ف�سلَّ  ال�سراُب  غــواه 
نخٍل كاأعجــاِز  خائرين  رقيـــَقهوِمـــْن  املَـــزاد  يف  �سمائُرهم 
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)بَْلكـُــــو اأبطاُل  اجلزائِر  ر( والق�سبِة احلاملني الوثيَقه )23( وح�سُب 
يحكي هذا املقطع تفا�سيل م�سهد حي من م�ساهد الكفاح اجلزائري املظفر �سد 
ال�ستعمار الغا�سم، فكان فدائيو )بلكور( اأبطالَه، و)ال�سويقة( م�سرَحه، و�سقوط 
ي�سهب يف  ثم  امل�سروع.  الكفاح  لذلك  غنيمَة  و)�سو�ستال(  )ما�سو( و)ل�سان( 
تفا�سيل خيبتهم ب�سور �ساخرة ؛ وهي ا�ستطرادات اأغنت امل�سهد الن�سايل لأبطال 
)بلكور( وحققت ح�سافتهم، و�سالمة خططهم، وقوة جراأتهم مبا ي�سفي الغليل، 
اأمام طي�س الأعداء وا�سطراب خططهم، وتهافت مواقفهم مبا يحقق للوطني احلر 

الرغبة يف الت�سفي والنكاية يف الأعداء.
2.2. بنية ال�ستطراد ال�ستدراكي: وهي ت�سع القارئ اأمام دللة اإ�سافية جديدة 
قد  والوقائع  باملواقع  والفتتان  التاريخي،  ال�سرد  غمرة  ففي  تاأويله.  توجه 
لي�ستدرك  موؤقتا،  الأحداث  ت�سل�سل  يوقف  اأن  اإىل  اأحيانا  ال�سارد  ي�سطر 
له منا�سبة يف حلقة لحقة  فاته ذكره يف حلقة �سابقة، وتكون  اأهمية  اأمرا ذا 

ل�ستدراكه؛ وذلك بغاية اإ�سافة دللت جديدة وازنة، كما يف قوله:
)ال�سريعه(  كــجــالِل  �سليَعه�سريـعُتنا  را�سخـــــاٌت  كمالتُها 
ال�ساحلات  ع  ــرَّ �ــس الـــذي  ال�سريــــعهكـــاأن  فاأعلى  الدليَل  اأقــام 
ــالــح( ــهــا )بـــنـــي �ــس ــي ـــر ف الطبيعهوعـــمَّ جمـال  ال�سالُح  ى  فزكَّ
ــلُّ جــوا�ــســُقــهــا الــ�ــســارعــات  ــط ال�سنيَعهتُ ربَّ  حتمد  �سواخ�َس 
قدميها على  النجــوِم  ــَذْوب  ـــاُن ربــيــَعــهك ـــزم ــِدع مــنــهــا ال ــب ــيُ ف
وُعْجبا ــرْبا  ِك ال�سنوبُر  الرفيَعهوتــــــاه  ال�ساخماِت  القمِم  على 

الإلياذة، �س: 26.  -23
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طبعا الأ�ســــــالُة  فيه  تُك  ــْن  ُمطيَعهوَم الــطــواُل  اجلــذوُع  جُتْبه 
َوْهماً لبنـــــــاَن  ـــالأَْرز  ب البديَعهوفاخَر  الأغـــــــاين  فيه  وخلَّد 

ــا  ــن ــس ــ� ــــــول تــــوا�ــــســــُع اأطــل الطليـعهول يف  ــُرنــا  جــزائ لــكــانــْت 
بــيــنــنـــــا مـــــــا  ُحـــــْرمـــــَة  اإن  �سفيعه)24(األ  كانت  لبنان  بني  وما 

ورد احلديث عن جبال الأطل�س يف عدة مقاطع غري هذا املقطع من الإلياذة، 
ا�ستطرادية  ظاهرة  ي�سكل  مما  اخلالدة،  اأ�سرارها  من  بع�سا  ي�ستنطق  مقطع  كل  يف 
اإىل جبال  املقطع يعود احلديث  »اإلياذة اجلزائر«، يف هذا  �سائعة يف  ا�ستدراكية 
الأطل�س م�ستدركا على ف�سائلها امل�سرودة ف�سائل )بني �سالح( �سكان )ال�سريعة(، 
توازَي  ال�سمحة(  )ال�سريعة  الدين  واأ�سا�س  )ال�سريعة(  املكان  ا�سم  بني  ليوازي 
تنا�ُسب، كما يوازي بني ا�سم )بني �سالح( وكمالت ال�سالح )�سرع ال�ساحلات( 
بقية  اأخرى يف  م�ساحة  التوازي  اأ�سلوب  وي�سغل  واإي�ساح،  تكامل  توازَي  فيهم، 
قل  اأو  �سكانها،  ب�سالح  �ساحلة  الأطل�س  طبيعة  ت�سبح  حينما  املقطع،  هذا  اأبيات 
�سالح ال�سكان ب�سالح املكان، بقلب ال�سورة زيادة يف التمكني، تطل )�سواجُقها 
ال�سارعات( )حتمد ربَّ ال�سنيعة( يك�سوها )الزماُن ربيَعه( وهي انزياحات دللية 
تعزز بنية ال�سرد باإ�سباغ املخيل على الواقع فتزيد ال�سورة قوة ح�سور وجمال، 
وحينما تتوازي - كذلك - اأ�سالة اأ�سجار ال�سنوبر والأْرز اجلزائرية مع اأ�سالة اأَْرز 
لبنان. هذه الإ�سافات اجلديدة جلبال الأطل�س و�سكانه، جاءت اإ�سافات ا�ستدراكية 
به جبال الأطل�س والفتتان بروعتها وطيبة  الع�سق الذي حتاط  بناءة تعك�س مدى 

�سكانها. 
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2.3. بنية ال�ستطراد الإطرابي: وهي تثري ا�ستهواء اأفق القارئ، فمن منطق الع�سق 
ال�سادق لهذا الوطن، ل ميلك ال�ساعر/ال�سارد نف�سه من اأن ي�ستطرد - اأحيانا 
بت�سنيف  املتلقي  ذات  غزو  اإىل  ي�سعى  الذي  الطِرب،  الولهان  ا�ستطراد   -
باإيقاع  الوجدان  تخاطب  التي  الدللت  بجملة من  اأو�ساله  واإطراب  �سمعه 

األفاظها الراق�سة؛ يقول ال�ساعر: 
ومــايل احلــ�ــســاِب  لــهــذا  ــا  م اجلمال اأَل  ــذا  ه نــبــُع  و�ــســحــراوؤُنــا 

للكائنات  ــوحــِي  ال َمــهــِبــُط  ــالهنا  ــرم ـــني ال ــال الــنــخــيــل وب ــي ح
للعاملني ــالِت  ـــ ـــ الــر�ــس ـــُد  ـــْه بُّ الكمــــــــالوَم ونوُر الُهدى وَم�سَ
و�سْرُح ال�سموِخ وعر�ُس اجلاللهــنــا الــعــبــقــريــاُت واملــعــجــزاُت

ــا الــ�ــســمــ�ــُس اإ�ــســعــاعــهــا  ــن ــاِدلُ ــب الهاللتُ نــور  ال�سفَو  ويلهمنا 
ــق اأحـــالمـــنـــا  ــب ــس ــ� ــن ــزال ونــــغــــدو ف ــغ ـــن وثـــبـــات ال ونــــهــــَزاأُ ِم
ــا الـــغـــدَر مــــاُء الــغــديــر  ــن ــَب ال�ســـــــاللوجــنَّ نهَج  الظلُّ  َرنا  وحذَّ
املوا�سي راعي  ال�سدَق  َدنا  اجلمــــالوعوَّ �سرُب  ال�سرَب  وعلمنا 
ـــِت الأر�ـــــسُ اأثــقــالــهــا  ـــرج اخليـــــالواأخ فــوق  العلم  بها  فطار 
ــــوفــــر لــلــ�ــســعــب اأقــــــــداره )25(ت ال�سوؤال؟!  ذلَّ  اجلزائَر  وتكفي 

اإن اأ�سلوب ال�ستطراد يف هذا املقطع ل يكاد ينف�سل عن الطابع الطربي، فما 
اأكرث بَُنى املدِّ التي تتحلى بها الألفاظ حتى لتكاد تتمف�سل مع وزن بحر املتقارب 

حركة و�سكونا، مثلما ت�ستطرد اأ�ساليب الفخر يف ان�سياب.
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املبحث الث�لث:بنية اأ�سلوب التكرار
)Structure de la Réplétion Stylistique(

ل �سك اأن ال�سعر الغنائي - مثل هذه الإلياذة - يغلب عليه الطابع الطربي 
اإذا بني على بحور دائرة املوؤتلف  )تطريب ال�ساعر واإطراب املتلقي(، خ�سو�سا 
متوثبة،  متكررة  اإيقاعات  على  تقوم  فهي  واملتدارك،  والوافر  والكامل  كالرمل 
وي�ساف اإىل اإيقاعات العرو�س اإيقاعاٌت اأخرى كالت�سريع والرت�سيع والتجني�س 
والتوازي والتكرار؛ فالبنية الإيقاعية باأنواعها تعد لغة امل�ساعر، مثلها يف ذلك مثل 

ال�سورة ال�سعرية؛ بينما بقية العنا�سر اللغوية تعد عنا�سر فكرية واقعية منطقية. 
اإن بنية اأ�سلوب التكرار، كما يِندُّ عنها ال�سياق العام لهذا اخلطاب ال�سعري، 
تندرج يف عدة خ�سائ�س، اأهمها: بنية اأ�سلوب التكرار التوكيدي، وبنية اأ�سلوب 

التكرار الغنائي.
الدال وت�سحن مدلوله مبزيد  تر�سخ  التوكيدي: وهي  التكرار  اأ�سلوب  بنية   .1.3
زيادة  التاريخية،  اأو  الأيديولوجية  اأو  الوجدانية  لأهميته  احل�سور،  قوة  من 

يف اإقناع املتلقي بقيمتها املركزية. 
حًى �سُ )بَاْيناَم(  نُناِفُح  ْرحاعَرْجنـا  �سَ ِلهامـــاَن  اغت�سْبنا  كاأنّا 
جمٌع )بَــاْيــنــاَم(  عمـالَق  ـــاأنَّ  ْلحاك �سُ )فيتنام(  لـ  يبني  بباري�س 
ــى واأوحى كــــــاأن الإلــــــــَه اجلـــمـــيـــل جتــلَّ ُح�سًنا  )باينام(  فاأغرَق 
ا�ستكى الفوؤاد  جريح  من  فاأثخن )باينام( يف ال�سّب ُجرحاوكم 
لفحا)26( وكم من �سريـــع الغواين تداوى فـــازداد  )باينام(  باأن�سام 
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تكرر يف  فقد  الدللية،  ال�سدارة  مركز  املقطع  )بَاْينام( يف هذا  دال  يحتل 
خم�سة اأبيات من اأ�سل ع�سرة، نظرا لأهميته الوجدانية، فهو يرتبط ب�سحر اجلمال، 
الأمر  يتعلق  حينما  اخلا�س،  و�سلوكه  قانونه  وللوجدان  الع�سق،  اأيقونة  واجلمال 
قبيل  من  ا�سمه  وترديد  طلبه  يلح يف  يفتاأ  ل  �سيء،  اأو  قيمة  اأو  مكان  اأو  ب�سخ�س 
الوجدانية،  لأهميته  التوكيد  باب  من  هو  اأ�سلوبيا  )باينام(  دال  فتكرار  املناجاة؛ 

ع�ساه ي�سع يف قلب املتلقي �سوتا مرنا و�سورة حية. 
2.3. بنية اأ�سلوب التكرار التنغيمي: وهي تقوم على اإطراب املبدع، وت�ستهدف 
تطريب القارئ �سمانا لتفاعله الإيجابي مع اخلطاب ال�سعري؛ ول تبتعد كثريا 
اأن )التنغيم( هنا ذو طابع  اإل  اأ�سلوب التكرار؛  بنية  عن وظيفة التوكيد يف 
اإن�سادي اأو�سح اإطرابا، واأكرث ترديدا يف بنية »اإلياذة اجلزائر« ككل، فهو يتخذ 
�سكل الالزمة التي ينتهي بها كل مقطع من مقاطع الإلياذة املائة، وي�سكل جملة 

مو�سيقية حلنية ت�ستجيب بتكرارها لتوقعات املتلقي. والالزمة التنغيمية هي:
الدنا  ــا  ــالأن وم ــــورى،  ال ـــه كـــالـــ�ـــســـالة �سغلنا  ـــل ـــرت بـــ�ـــســـعـــر ن

تَ�سابيـــــُحه من حنايا اجلزائر)27(
والالزمة ثالثية الأجزاء )الأ�سطر( خمتلفة القافية، بخالف ما درج عليه بع�س 
�سعراء العرب يف الرباعيات واملخم�سات، وحتى ما ورد يف قفل املو�سحات؛ ففي 
بنف�س  الالزمة  بداّل )جزائر( ويختمه يف  ال�ساعر  يفتتح  الإلياذة  املقطع من  اأول 
الدال )اجلزائر( كاحللقة املغلقة، اأو كاجلملة املو�سيقية التي تبداأ مبقام حلني وتنتهي 
اإذا مل  بحيث  الإلياذة،  من  املقاطع  من  العديد  الظاهرة يف  وتتكرر هذه  عنده. 

ت�ستهل بداّل )اجلزائر( ورد ما يدل على ماآثرها واآثار اأهلها. 
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خ�متة

»ال�سرد«  اأن  يوؤكد  اجلزائر«  »اإلياذة  ال�سعري  للخطاب  ال�سردي«  »البناء  اإن 
حكاية ميتزج فيها الواقعي - التاريخي، باخليايل - النفعايل، ودراما متتزج فيها 
الروح ال�سامية بالدم الطاهر، وحبكة تتوا�سل فيها حركية الفعل بالنفعال، وحوار 
تند منه مناجاة الذات العا�سقة الثائرة، ويذكي ذكريات املجد يف اأرواح الوطنيني 
الأحرار، ويهدد الأرواح ال�سريرة بالندحار، وتت�سل فيه الذوات باملكان املقد�س، 
التاريخي  ال�سرد  يف  يخو�س  الذي  والفنان  ال�سرمدي.  الزمن  رداء  فيه  وتلب�س 
ي�سرتجع الأحداث وامل�ساهد وال�سخ�سيات الوازنة، ويحيي الغايل من الذكريات 
املت�سلة بها، غالبا ما ينحرف بخطابه، من حني لآخر، وي�سبغه باأ�ساليب ال�ستطراد 
املتنوعة، التي تتيح له اإ�ساءة جوانب خفية من حقائق ذلك التاريخ، دون اخلروج 
عن ال�سياق العام خلطابه ول عن ن�سقه الل�ساين والفني - اجلمايل، وهو ما يح�سر 
طغيان  لالإلياذة  اجلمايل   - الفني  البناء  اقت�سى  وقد  اجلزائر«.  »اإلياذة  يف  بقوة 
املوقف  يوؤكد وحدة  الذي  التكرار  اأ�سلوب  الإطرابي، فجاء  التطريبي -  الطابع 
اخل�سو�سية  من  حيا  نوذجا  ويحقق  واملتلقي،  الباث  بني  التفاعلي  اخلطاب  يف 
اجلمالية عرب بنية التطريب - الإطراب. وهكذا يتجلى كيف يلتحم ال�سكل الفني - 
الأ�سلوبي بامل�سمون الثوري يف اخلطاب ال�سعري »اإلياذة اجلزائر«، وكيف تتعدد 
الفنية �سعرا و�سردا وا�ستطرادا وتكرارا، وتندمج يف بوثقة موحدة  فيه الأ�سكال 
وروؤيا جمالية واحدة. وهو ما يوؤكد الوحدة الع�سوية يف هذا اخلطاب ال�سعري.
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ملخ�س البحث

يهدف البحث اإىل الك�سف عن معايري الأف�سلّية التي ا�ستنَد اإليها الّلغوّيون 
ريّف فيها،  اأبنية الأفعال الّثالثّية املجّردة وتقرير الواجب ال�سّ يف تو�سيف قيا�سّية 
وما يرتتّب على هذا الك�سف من تقدمي ت�سّوٍر لطبيعة ا�ستبعاد �سوٍر حمتملٍة من 

اأبنية الأفعال الّثالثّية غري م�سمولٍة �سمن الأبنية القيا�سّية، وتف�سري ذلك ال�ستبعاد.
ذلك  وتعليل  الأف�سلّية،  معايري  لرتتيب  ت�سّوٍر  تقدمي  البحث  عر�س  وتخّلل 
الرّتتيب من خالل ت�سنيفها �سمن حماور لغوّية كانت �سبًبا يف تقدمِي معياٍر على 
الّلغوّيون  التي منحها  للقيا�سّية  اإىل جملٍة من الإ�سارات الو�سفّية  بالإ�سافة  اآخر، 

لأبنية الأفعال الّثالثّية.
الكلمات املفاتيح: الواجب، اأبنية الفعل، الأف�سلية، القيا�س، ال�ستعمال.
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الواجب ال�رسيف يف اأبنية الأفعال الثالثّية يف �سوء الأف�سلّية الّلغوّية

Abstract

The Morphological Obligation in Trilateral Verbs Structures 
in the light of Linguistic Preference 

Dr. Hussein Guanma
Dr. Mahmoud Obidat

The research aims at investigating the preference standards which were 
used by Arab linguists to describe the ideal form of trilateral verbs, and to 
determine its obligatory morphological provisions. Such investigation will 
provide a conception to exclude possible images of trilateral verbs structures 
which are not included in the standard structures as well an analysis to such 
exclusion.

This research also presents the conception for preference standards order 
and provides the reason behind such order through classifying them within 
linguistics aspects that cause in preferring one standard from another. In ad-
dition to so many descriptive signs for analogy given by linguists to the trilat-
eral verbs structures.

Key words: Obligation, Verbs Structures, Preference, Analogy, Usage.
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املقدمة

اأهّمّية من  العربّية، ومتتلك  الّلغة  الثالثة يف  الكلمة  اأق�سام  اأحد  متّثل الأفعال 
عّدة  من  الأفعال  العلماء  در�س  وقد  الفعلّية،  اجلملة  اأركان  اأحد  كونها  حيث 
جوانب، در�سوها من اجلانب الّزمنّي، ومن جانب الّتعّدي والّلزوم، ومن جانب 

عدد اأحرف الفعل، ومن جانب الّتمام والّنق�س.

الّلغوّيون يف درا�ستهم  اعتمدها  التي  الّنظرّيات  تداخلت  وبناًء على ذلك؛ 
البناء  نظرّية  اإطارها  يف  يدخل  الّزمنّي  اجلانب  من  الأفعال  فدرا�سة  لالأفعال، 
والإعراب يف الّنحو، ودرا�ستهم لالأفعال من جانب الّتعّدي والّلزوم، يدخل يف 

اإطارها نظرّية العامل الّنحوّي، وكذلك احلال مع جانب الّتمام والّنق�س.

رفّية التي تناولها الّلغوّيون م�ساألة اأبنية الأفعال الّثالثّية،  ومن اأهّم امل�سائل ال�سّ
اأخرى،  تارة  وو�سفّية  تارًة  اإح�سائّية  متنّوعة،  �سوٍر  يف  كتبهم  يف  بُحثت  التي 
وقد قّدمت بحوُثهم معامل لهذه امل�ساألة اأف�ست اإىل اإقرار اأّن واقع هذه الأبنّية ل 
يتعّدى �سّتة اأبنية، واأّن اأّية احتمالٍت اأخرى لهذه الأبنية لي�ست من واقع ال�ستعمال 

الّلغوّي املحكّي. 

بداأ علماء العربية الأوائل درا�سة اأبنية الفعل الثالثي املجّرد واملزيد والرباعي 
املجّرد واملزيد وملحقاتهما منذ تاأليف اأول كتاب يف علم العربية؛ كتاب �سيبويه، 
فقد جعل يف كتابه بابًا خا�سا يف ما بنت العرب من الأ�سماء وال�سفات والأفعال 
غري املعتلة واملعتلة)1(، معتمًدا يف ذلك على مبداأ ح�سر الأبنية وهو منهج و�سفي 
اأ�سا�سيا على ال�ستقراء والإح�ساء، وقد نهج نهج �سيبويه يف هذا  يعتمد اعتماًدا 
الأمر من جاء بعده من اللغويني كاملازين يف الت�سريف وابن ال�سراج يف الأ�سول 
�سيبويه، عمرو بن عثمان )180هـ(: الكتاب، حتقيق و�سرح عبدال�ّسالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،   -1

ط3، 1988م، 4 / 242. 
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وابن جني يف املن�سف، وقد و�سل اجلهد غايته عند ابن القّطاع يف ذكر اأبنية الَكِلِم 
ومنها الأفعال التي خ�س�س لها بابني كبريين، هما)2(:

باب ذكر اأبنية الأفعال الثالثية، وتناول فيه جميع الأ�سكال التي ميكن اأن ياأتي  -
ف وال�سامل  الفعل عليها كال�سحيح واملعتل واملجرد واملزيد وامل�سعَّ

باب الأفعال الرباعية. -
ابن  فيه  يذكر  الذي  الدقيق،  الإح�سائي  اجلانب  الكتاب  هذا  يف  ظهر  وقد 
القطاع احلكم ويلحقه مبا خرج عنه بالعدد، ومن ذلك مثال ما جنده يف قوله: »ومل 
يَِجْئ َفَعَل يَْفُعُل ب�سم امل�سارع مما اأوله واو اإل حرف واحد وهو َوَجَد يَُجُد«)3(، 
وقوله: »واأما )فِعل( فم�سارعه ياأتي على )يفعل( اإل اأفعاًل ت�سعة من ال�سامل وهي 

ح�سب يح�سب ونعم ينعم...«)4(، وغريها الكثري الكثري.
هدف الدرا�صة

ال�سرف  علماء  فيها  قال  التي  الأحكام  تتبع  ُوكدها  الدرا�سة يف  ت�سع هذه 
العربي بالوجوب يف اأبنية الفعل الثالثي املجرد على وجه التحديد، وعلى راأ�سها 
ريّف فيها، ومن ثم تناول الأمثلة التي  القول باحتكار �سّتة اأبنية حلكم الواجب ال�سّ
خرجت عن هذا الواجب، وتطبيق مبادئ نظرية الأف�سلية اللغوية عليها، وذلك 
من خالل جداول الأف�سلية ومعايريها التي جندها متناثرة بني �سطور ما األَّفه علماء 
ال�ستعمايل لختبار  الواقع  من  ينطلق  منهج و�سفي حتليلي؛  اللغة، وذلك وفق 

قواعد الواجب ال�سريف، وتقييمه وفق تطبيقات نظرية الأف�سلية.

اأبنية الأ�سماء والأفعال وامل�سادر، حتقيق ودرا�سة: اأ. د. اأحمد حممد  اع ال�سقلي )515 هـ(:  ابن الَقطَّ  -2
عبد الدامي، دار الكتب والوثائق القومية – القاهرة، 1999م، 324 – 343.

امل�سدر نف�سه 327.  -3

امل�سدر نف�سه 328.  -4
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اأ�صئلة البحث
ي�سعى هذا البحث اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

اأبنية الأفعال - 1 ما الأحكام ال�سرفية التي جعلها ال�سرفيون العرب واجبة يف 
الثالثية املجردة؟

الأحكام - 2 تلك  عن  خرجت  التي  الأمثلة  مع  العرب  ال�سرفيون  تعامل  كيف 
الواجبة؟

ما معايري املفا�سلة التي اعتمدها ال�سرفيون يف اأحكام تلك الأبنية؟ واإىل اأي - 3
مدى حتقق عنا�سرها الأف�سلية وفق جداول الأف�سلية اللغوية؟

ما الدور الذي ت�سطلع به ال�سيغ اللغوية البديلة يف تف�سري تلك اخلروجات؟- 4
الدرا�صات ال�صابقة

اأما يف الع�سر احلديث فقد لقي مو�سوع اأبنية الأفعال بع�س العناية عند عدد 
من الدار�سني، و�سوف اأعر�س لثالث درا�سات تناولت اأبنية الأفعال هي:

• بحث )اأبنية الفعل الثالثي املجرد درا�سة نظرية اإح�سائية تاأ�سيلية يف املعجم 	
الو�سيط( حلنفي احلاج دولة، وقد هدف فيه اإىل امتحان النظريات ال�سرفية 
القدمية واحلديثة يف م�ساألة ح�سر اأبنية هذه الأفعال؛ كنظرية احلروف احللقية 
ونظرية املخالفة بني عني الفعل يف املا�سي وامل�سارع، وقد وجد بالإح�ساء 

�سدق هاتني النظريتني)5(.
• العظيم 	 عبد  جناة  للدكتورة  قراآنية(  لغوية  درا�سة  الأفعال؛  )اأبنية  كتاب 

من  واخلروج  باملباين،  املعاين  تاأَثُّر  عن  الك�سف  اإىل  فيه  هدفت  الكويف، 

حنفي احلاج دولة: اأبنية الفعل الثالثي املجرد درا�سة نظرية اإح�سائية تاأ�سيلية يف املعجم الو�سيط، جملة   -5
الدرا�سات اللغوية والأدبية، ال�سنة الأوىل، العدد الأول، 2009م، )161 – 184(.
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حيِّز التنظري اإىل التطبيق على الن�س القراآين، وذلك عن طريق الك�سف عن 
اأ�سرار ا�ستعمال الفعل املجرد والفعل املزيد، واملقارنة بني دللتهما يف الن�س 
اأن الدرا�سة النظرية عندها ك�سفت عن ا�ستعمال  القراآين، وعلى الرغم من 
القراآين  ال�سياق  ا�ستعمل  )مثاًل  الكرمي  القراآن  يف  كثرية  مزيدة  ثالثية  اأبنية 
اجلانب  ق�سرت  اأنها  اإل  وبحرفني(،  بحرف  املزيدة  الفعلية  الأبنية  جميع 

التطبيقي على بناء )اأَْفَعَل( فقط)6(.
• ملحمد 	 اأنوذًجا(،  الالزم  الفعل  واللزوم،  التعدي  بني  الفعل  )اأبنية  بحث 

الفعل  م�سائل  يف  واإنا  الفعل  اأبنية  يف  تكن  مل  درا�سته  اأن  اإل  زكي،  اأحمد 
 ، الالزم كتعريفه وعالماته وطرق معرفته و�سوابطه وطرق حتويله اإىل متعدٍّ
ومل يتطرق اإىل اأبنية الفعل اإل �سريًعا حني عدد الأبنية التي الُتِزَم فيها لزوم 

الفاعل كبناء انفعل)7(.
نطبق  اأننا  البحث يكمن يف  الدرا�سات ودرا�ستنا يف هذا  والفرق بني هذه 
وجه  على  الثالثية  الأفعال  اأبنية  على  احلديثة  التداولية  النظريات  اإحدى  معايري 
التحديد، األ وهي نظرية الأف�سلية اللغوية، التي بداأت تظهر حديًثا يف الدرا�سات 

العربية بعد مرور اأكرث من خم�سة وع�سرين عاًما على ظهورها يف موطنها.
)Optimality theory( اأوًل: الأف�صلية اللغوية

 Alan( برن�س  األن  و�سعها  حديثة  لغوية  نظرّية  اللغوّية؛  الأف�سلّية  نظرّية 
Prince( وباول �سمولن�سكي ) Paul Smolensky( عام 1993، واأخذت تنت�سر 
اللغوّية،  امل�ستويات  جميع  وتعالج  التوليدي  النحو  عن  بدياًل  ناجح  ب�سكل  الآن 

القاهرة،  والتوزيع،  للن�سر  الثقافة  دار  قراآنية،  لغوية  درا�سة  الأفعال؛  اأبنية  الكويف:  العظيم  عبد  جناة   -6
1989م.

حممد اأحمد زكي: اأبنية الفعل بني التعدي واللزوم، الفعل الالزم اأنوذًجا، جملة كلية الرتبية الأ�سا�سية   -7
للعلوم الرتبوية والإن�سانية، جامعة بابل، العدد 22، اآب 2015م، )681 – 690(.
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وهي تقوم على تفاعل املعايري اللغوّية بع�سها مع بع�س؛ وفًقا ل�سلم تفا�سلي يُرتُّب 
اللغوّية على  الن�سو�ُس  تُعر�ُس  ثم  اأهمّية،  الأقل  اإىل  الأهم  اللغوّية من  ال�سروَط 
هذه املعايري واحًدا تلو الآخر؛ وفًقا ل�سلم الرتب التفا�سلي، فاإْن توافق الن�س معها 
ني لغويَّني  جميعها فقد حقق �سرط الأف�سلّية اللغوّية، وعندما تكون املقارنُة بني ن�سّ
للوقوف على الأف�سل لغويًا منهما يُعر�ُس الن�سان على كل معيار على حدة، فاإْن 
حققا هذا املعيار نتجاوزه اإىل املعيار التايل، وي�سقط املعيار ال�سابق من التفا�سل، 
اإىل اأْن ن�سل اإىل نقطة يخرق اأحُد الن�سني معياًرا ما، ويتحقق ال�سرط يف الن�س 
الأقل  فيكون  للمعايري؛  اخلروقات  نح�سي  ثم  املعايري،  جميع  مع  وهكذا  الآخر؛ 

خرًقا للمعايري هو الأف�سل لغوياً، حتى لو مل يحقْق ال�سروط جميعها)8(.
النظرية  اعتماد  حدة  من  التخفيف  هي  النظرية  هذه  من  الأ�سا�سية  والغاية 
خ�سوم  من  ا  حادًّ نقًدا  واجه  الذي  العقالين  اجلانب  على  التحويلية  التوليدية 

النظرية، ل�سالح اجلانب التداويل للغة)9(.
الأف�سلية  نظرية  تطبيقات  يف  العرب  امل�ستغلني  اأهم  من  عبابنة  يحيى  ويعدُّ 
العربية  والدرا�سات  العربية  اللغة  متييز  بالإمكان  اأن  عبابنة  لحظ  وقد  اللغوية، 
ن القوانني  بتوّجه قائم على ازدواج الأف�سلية فيها، وذلك لأنها تتميز بعمر طويل مكَّ
اللغوية من العمل فيها عمال يرتاوح بني الإلزام والختيار، واأغلب جمايل وجود 
ال�سيغ الختيارية هو جمال عمل القانون عمال اختياريا، لأنه حني يحدث ذلك فاإنه 

�سيوؤدي اإىل ولدة �سيغة ا�ستعمالية جديدة)10(.

عّمان،  الها�سمّية-  الأردنّية  اململكة  الفكر،  دار  الّلغوّية،  الأف�سلّية  نظرّية  القيا�سّي:  املجيد  عبد  اأحمد   -8
2017م، 25-24.

يحيى عبابنة: الّلغة العربّية بني القواعدّية وال�ستعمال يف �سوء نظرّية الأف�سلّية- درا�سة و�سفّية حتليلّية،   -9
دار الكتاب الّثقايّف، الأردن- اإربد، 2017م، �س 31.

املرجع نف�سه 35-34.  -10
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النظرية  هذه  على  تعدياًل  يقرتح  عبابنة  يحيى  فاإن  التفكري  هذا  على  وبناء 
اأن  املقيدة وهو  اللغات  ي�سبهها من  العربية وما  اللغة  مع  قواعدها  تتنا�سب  حتى 
القواعدية؛  والأف�سلية  ال�ستعمالية  الأف�سلية  هما؛  مبعيارين،  اللغات  هذه  تُعامل 
فالأف�سلية الأوىل تفر�س علينا اأن نتوقف عند ورود ال�ستعمال يف اللغة، فلي�س 
اأحد النمطني اأو ال�سيغتني اأجود من الآخر، بل هما مت�ساويان، ما مل يكن اأحدهما 
قد اخرتق قيود الزمان واملكان التي حددها علماء العربية، اأما الأف�سلية القواعدية 
ي�سقط  وقد  ال�سيغة،  اأو  الرتكيب  على  والعالمات  القواعد  اإ�سقاط  يف  فتتمثل 
اأقل من النمط الختياري الآخر الذي حقق عنا�سر  عنهما بع�سها وعندها يكون 

القاعدة اأكرث منه)11(.
وللتو�سيح ناأخذ مثاًل من اأبنية الأفعال مو�سوع البحث، وهو بناء امل�سارع 
للمتكلم املفرد من )خال(، فمن املعلوم اأن اأكرث العرب تبني هذا امل�سارع على 
)اأخال(  على  يبنونه  كانوا  الذين  اأ�سد  بني  اإل  امل�سارعة،  حرف  بك�سر  )اإخال( 
اأن الأف�سح يف  اإل  اأ�سد  بنو  به  القيا�س هو ما نطقت  اأن  بالفتح، وعلى الرغم من 
حكم النحاة هو الك�سر لأنه لغة جميع العرب)12(، ولتو�سيح ذلك فاإن حتقيق الك�سر 
اأف�سلية ا�ستعمالية عند العرب كافة ما عدا بني اأ�سد، جعل ما هو غري قيا�سي اأف�سح 
مما جاء على القيا�س. وبرغم هذا فاإن نهج بني اأ�سد –وهم عرب ف�سحاء يوؤخذ 
ُل نهج باقي العرب وفق جدول املفا�سلة الآتي، وذلك لتحقيقه ن�سبة  بلغتهم- يَْف�سُ

اأعلى من قيم املفا�سلة:

املرجع ال�سابق 35.  -11
اجلوهري، اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد الفارابي )املتوفى: 393هـ(: ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية،   -12
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اأف�سلية قيا�سيةاأف�سلية ا�ستعماليةفتح حرف امل�سارعةثالثيالفعل

√√√√ِخْلُت اأخاُل

X√X√ِخْلُت اإخاُل

املفا�سلة  اأ�سد جميع عنا�سر  بني  نهج  الوا�سح من اجلدول كيف حقق  فمن 
يف حني اأننا جند نهج باقي العرب قد حقق عنا�سر اأقل. وقد يبدو تف�سيل نهج بني 
اأ�سد على نهج باقي العرب غريًبا، فهو النهج الأقل ا�ستعماًل، اإل اأن الأمر قد يبدو 
طبيعيًّا اإذا ما نظرنا للم�ساألة من ناحية تاريخية، وذلك اأن نهج بني اأ�سد ميثل ركاًما 
اأن  به قبل  ينطقون  العرب جميًعا  التي كان  الفعل يف مراحله الأوىل  لغوية لهذا 
يتحول عندهم اإىل مرحلة الك�سر، وعليه فنهج بني اأ�سد هو نهج جميع العرب قبل 

التحّول اإىل ك�سر الهمزة.
و�سوف يقوم هذا البحث بتطبيق قواعد هذه النظرية على بع�س الأناط التي 

تتعلق باأبنية الفعل الثالثي يف العربية.
ثانًيا: و�صف معيارّية الأف�صلّية يف اأبنية الأفعال الّثالثّية

على  مق�ّسمة  وجعلها  الأبنية،  لهذه  تو�سيًفا  كتابه  يف  )180هـ(  �سيبويه  ذكر 
ح�سب ما وجده يف ال�ستعمال، فمن ذلك قوله: »هذا باب بناء الأفعال، التي هي 
اأبنية:  تكون من هذا على ثالثة  فالأفعال  به...  اإىل غريك وتوقعها  تعداك  اأعمال 
على فَعل يفُعل، وفَعل يفِعل، وفَعل يفَعل«)13(، ويقول يف مو�سٍع اآخر: » اعلم اأنه 
يكون كل ما تعداك اإىل غريك على ثالثة اأبنية: على فَعل يفِعل، وفَعل يفُعل، وفَعل 
يفَعل، وذلك نحو �سَرب ي�سِرب، وقَتل يقُتل، ولَقم يلَقم، وهذه الأ�سرب تكون 

فيما ل يتعداك، وذلك نحو جَل�س يجِل�س، وقَعد يقُعد، ورَكن يرَكن«)14(.
�سيبويه: الكتاب، 5/4.  -13
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اأبنية  من  وهي  الثالثة،  الأ�سرب  هذه  باأن  يرى  اأنّه  �سيبويه  كالم  من  ويُفهم 
الفعل الثالثّي )فَعل(، التي تاأتي يف �سوٍر ثالثة كاملة من حيث تنفيذ احتمالت 
املتعّدية، وكاأنّه  املتعّدية وغري  لالأفعال  تاأتي  اأنّها  املا�سي، يرى  الفعل  امل�سارع من 
والّلزوم  الّتعّدي  معيار  لها  وي�سع  ال�ستعمال  يف  الأفعال  هذه  جميء  ي�سف 

ليكون مقيا�ًسا تُقا�س عليه الأفعال التي تُبنى على هذه ال�سور يف كالم العرب.
ومع التقدم يف ا�ستطالع موقف �سيبويه يف تو�سيف هذه الأبنية جنده ي�سع 
ـِ)فاء(  معياًرا اآخر يف قيا�سها، وهو معيار اخلّفة والثقل، وهذا ما جنده يف تو�سيفه ل
بناء الفعل وحديثه عن اعتاللها اأو �سّحتها، اأو اعتاللها بالواو اأو الياء؛ اإذ يقول: 
» فلما كانت الواو يف )يفَعل( لزمة وت�ستثقل �سرفوه من باب )فِعل يفَعل( اإىل 
باب يلزمه احلذف؛ ف�سركت هذه احلروف )وعد(، كما �سركت )ح�سب يح�سب( 
واأخواتها )�سَرب ي�سِرب( و)جَل�س يجِل�س(، فلما كان هذا يف غري املعتل كان 
قولك:)يِئ�س  وذلك  منه،  يحذف  ل  فاإنه  الياء  من  كان  ما  واأما  اأقوى،  املعتل  يف 
اأخف عليهم؛ ولأنهم قد  الياء  اأن  ييِمن(؛ وذلك  يي�َسر(، و)ميَن  ييئَ�س(، و)ي�ِسر 
يفرون من ا�ستثقال الواو ومع الياء اإىل الياء يف غري هذا املو�سع، ول يفرون من 

الياء اإىل الواو فيه؛ وهي اأخف«)15(.
والبنية  الّلغوية  البنية  تو�سيف  بني  يجمع  باأنّه  الّتو�سيف  هذا  على  وياُلحظ 
رفية يطراأ عليه تغيرٌي  رفية على حدٍّ �سواء؛ فبناء الفعل الثالثّي من الناحية ال�سّ ال�سّ
باحلذف حني يكون البناء الّلغوّي م�ستماًل على اأحد حريّف العّلة: الواو اأو الياء، 
البنية  حدود  يف  ولي�س  ريّف  ال�سّ امليزان  حدود  يف  يقع  ريّف  ال�سّ الّتغيري  وهذا 
اإقراِرَها وحتديدها و�سًفا وحتلياًل؛  اإىل  الّلغوّيون  �سعى  التي  الأ�سا�سّية،  ال�سرفّية 
وَرًعا  يِرع  يِرم ووِرع  بعد: »وقالوا: وِرم  فيما  يقول  نف�َسه،  �سيبويه  ولذلك جند 
يِجد  ووِجد  ووَغراً،  وْحًرا  يِحر  ووِحر  يِغر  �سدُره  ووِغر  لغة،  ويَْوَرع  ووَرماً، 
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اأكرُث واأجوُد، يُقال: يَوَغر ويَوَحر ول يقال: يَوَرم، وَويل  وْجداً، ويَْوَغر ويَْوَحر 
)يِرم،  لالأفعال:  ريّف  ال�سّ امليزان  يرد  ف�سيبويه  )يَْفَعل(«)16(،  هذا  اأ�سل  يِلي، 
يِرع، يِحر، يِجد( اإىل اأ�سل البناء )يفَعل(، على الّرغم من ح�سول احلذف يف 

ال�ستعمال ح�سب بع�س الّلغات كما اأ�سار هو اإىل ذلك.
ومن هنا، جند اأنف�سنا اأمام واقعني ا�ستعمالّيني يف تداول اأبنية الفعل، اأحدهما 
احلذف  يُجري  والآخر  حذٍف،  دون  به  فيجيء  اأ�سله  على  البناء  �سورة  يبقي 
هذين  وجود  اأّدى  وقد  ال�ستثقال،  عّلة  على  تقوم  �سيبويه  اإليها  اأ�سار  لأ�سباب 
ـِ )تداخل الأبنية( اأو )تداخل الّلغات(، الذي ميكن  الواقعني اإىل ما ميكن ت�سميته ب
اأن نُعّدُه معياًرا اآخر لهذه الأبنية، اإذ يقول �سيبويه: » فلما كانت الواو يف )يفَعل( 
لزمة وتُ�ستثقل، �سرفوه من باب )فَعل يفَعل( اإىل باب يلزمه احلذف، ف�سركت 
هذه احلروف )وعد(، كما �سركت )ح�ِسب يح�ِسب( واأخواتها: �سَرب ي�سِرب 
وجَل�س يجِل�س«)17(، ومعنى ذلك، اأّن اإجراء احلذف يف ا�ستعمال الأفعال املعتّلة 
يف اأّولها بالواو اأو الياء هي عر�سٌة لأن جتري حذًفا حلرف العّلة يف ت�سريف بناء 
اإىل  فاأّدى ذلك  عّلٍة،  اجتماع حريف  الذي يجدونه يف  لال�ستثقال  منًعا  امل�سارع 

جميء الفعل بعد احلذف من باب فعٍل اآخر، من حيث الأداء الّلغوّي.
رفّية يف اعتماد  ولذلك، مل مينع هذا الّتداخُل الّلغوّيني من اإقرار القاعدة ال�سّ
يعرّب عن �سورة  الذي  بنائه  باأ�سل  بناء )فَعل( والعرتاف  ريّف يف  ال�سّ الواجب 
القيا�سّية  الو�سفّية بني  املا�سي، وبذلك جتمع هذه املحاولة  ت�سريف امل�سارع مع 
التي يقّررها الّلغوّيون وواقع ال�ستعمال الذي يتباين بني خمتلف ال�ّسرائح التي 

متار�س الأداء الّلغوّي باختالف بيئاتها.
ول يفوتنا اأن نُ�سرَي اإىل مبداأ تداخل الّلغات، الذي قال به الّلغوّيون وجعلوه 
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معياًرا لهذه الأبنية، وهو معيار و�سفيٌّ اأكرث منه معياًرا قيا�سّياً، ومعنى ذلك اأنّهم 
قالوا به لتف�سري حالت ال�ّسذوذ التي خالفت القيا�س الذي اأقّروه، وقد اأخذ ابُن 
جّني )392هـ( ذلك على الّلغوّيني، وراآه تق�سرًيا يف اإدراك ذلك الواقع، وم�سرًيا 
اإىل اأنّه من تداخل الّلغات، وذلك يف معر�س حديثه عن جميء بناء )فَعل يفَعل( 
فيما لي�س عينه حرًفا حلقّياً، نحو: )�سَلى ي�سَلى(، وبناء )فِعل يفُعل( الذي قالوا 

ب�سذوذه، فجاء منه: )نِعم ينُعم()18(.
ولعّل وقوف الّلغوّيني على ما يُخالف �سعيهم اإىل القيا�سّية هو الذي دفعهم 
خالَف  ما  ورود  قّلة  على  تاأكيدهم  مع  املخالفات،  لتلك  تعليٍل  عن  البحث  اإىل 
القيا�س يف نظرهم، فيقول �سيبويه: »وزعموا اأن بع�س العرب يقول: يَِئ�َس ِيِئ�ُس، 
فاعلم؛ فحذفوا الياء من )يفِعل( ل�ستثقال الياءات ههنا مع الك�سرات، فحذف 
قبل  اأ�سار  قد  �سيبويه  القلة كـ)يَُجُد(«)19(، وقد كان  الواو، فهذه يف  كما حذف 
هذا باأّن احلذف مع الياء ل يقع، اإذ قال: » واأما ما كان من الياء فاإنه ل يحذف منه، 
وذلك قولك:)يِئ�س ييِئ�س، وي�ِسر يي�ِسر، ومِين ييِمن(؛ وذلك اأن الياء اأخف عليهم؛ 
ولأنهم قد يفرون من ا�ستثقال الواو ومع الياء اإىل الياء يف غري هذا املو�سع، ول 
يفرون من الياء اإىل الواو فيه؛ وهي اأخّف،...فلما كان اأخف عليهم �سلموه«)20(، 
يف  بالواو  املعتّلة  الأفعال  يف  واردٌة  ال�ستثقال  عّلة  اأّن  اإىل  يُ�سري  نف�ُسه  ف�سيبويه 
اأّولها، ولي�س ذلك مع ذوات الياء، اإّل اأّن هذا الّتعليل ل يكاد يقف عند الواو حّتى 
جنده يتكّرر مع الياء، وعليه؛ ميكن اأن ت�ستقي من �سيبويه اعتماده لعّلة ال�ستثقال 

لتكون معياًرا تف�سيليًّا مينح البنية حّظها من ال�ستعمال وال�ّسيوع.
يف  معياًرا  نعّده  اأن  مُيكن  ما  على  اخل�سائ�س  كتابه  يف  جّني  ابُن  ويُطلعنا 
الّنّجار، دار الكتب امل�سرّية، 1952م،  الفتح )392هـ(: اخل�سائ�س، حتقيق حمّمد علّي  اأبو  ابن جّني،   -18
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دلت  قد  اأنه  »وذلك  يقول:  اإذ  املخالفة،  معيار  وهو  الأبنية،  هذه  بني  الّتف�سيل 
الدللة على وجوب خمالفة �سيغة املا�سي ل�سيغة امل�سارع، اإذ الغر�س يف �سيغ 
وكلما  ل�ساحبه  مثاٌل خمالٌف  زمان  لكل  َفُجِعَل  الأزمنة  لإفادة  هو  اإنا  املثل  هذه 
ازداد اخلالف كانت يف ذلك قوة الدللة على الزمان، فمن ذلك اأن جعلوا باإزاء 
حركة فاء املا�سي �سكون فاء امل�سارع وخالفوا بني عينيهما فقالوا: )�سَرب ي�سِرب 
وقَتل يقُتل وعِلم يعَلم(«)21(، فاملخالفة مبفهوم ابن جّني، تعني اإعطاء بنية امل�سارع 
حركًة يف بنيته غري حركة ما�سيه، لتجمع بني اختالف الدللة الّزمنّية الختالف 

يف البنية.
هو  كما  والعني،  الفاء  بني  للما�سٍي  امل�سارع  خمالفة  يف  اجلمع  تعّذر  واإذا 
اإذ ت�سبح  فاإّن مبداأ املخالفة حا�سٌل يف حركة الفاء؛  بناء )فُعَل يفُعل(،  احلال يف 
�ساكنة يف امل�سارع، نحو: )كُرم يكُرم(، ومن هنا، يكون معيار املخالفة حا�ساًل 
يف جميع الأبنية، وترفده معايري اأخرى للمفا�سلة، كاعتبار الّلزوم يف بناء )فُعل 

يفُعل( واعتبار الّتعّدي يف بناء )فَعل يفِعل( وبناء )فِعل يفَعل()22(.
وتُعدُّ هذه الروؤية الّتعليلّية حماولة جّدّية لتقدمي ت�سّور لطبيعة الّتفكري الّلغوّي 
الذي ي�سعى الّلغوّيون اإىل تاأ�سيله، من خالل الّربط بني تو�سيف �سور ال�ستعمال 
وحتديد جوانب الّتف�سيل فيما بينها، فمن خالل تعليل ابن جّني لورود اأبينة الفعل 
يف �سيغة امل�سارع تخالف يف عينها اأبنية الفعل املا�سي )الّثالثّي( جند اأنّه مينح ابن 
الّلغة دوره يف اإجراء هذه املخالفة لتحقيق غايٍة توا�سلّية تفيد يف حتقيق الّدللة 
التي يرغب يف اإي�سالها، وهو ما يدفعنا اإىل ا�ستنتاج معياٍر اآخر �سمنيًّا هو معيار 
ابن الّلغة املثايّل الذي ميتلك ال�ّسلطة الأوىل يف اإجراء هذا الّتغيري واإخراجه اإىل 

حّيز الوجود.
ابن جّني: اخل�سائ�س، 375/1.   -21

امل�سدر نف�سه: 375/1.  -22
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منه  انطلقت  الذي  الأ�سا�س  هو  بل  م�ستحدثاً،  اأو  غريًبا  املعيار  هذا  يُعّد  ول 
جميع الّتو�سيفات الّلغوّية لأبنية الفعل، فعمُل الّلغوّيني اإنا هو تو�سيف ملا نطق به 
ابن الّلغة وتف�سري لطبيعة نُطقه، وحماولة لر�سم معامل حماكاة هذا الّنطق وحدود 

اللتزام به.
ول يفوتنا اأن نذكر اأّن مبداأ الأ�سل والفرع هو الآخر، ميّثل واحًدا من معايري 
الأف�سلّية، التي �ساهمْت يف تو�سيف اأبنية الفعل الّثالثّي املجّرد، اإذ كان لّلغوّيني 
مبداأ  من  امل�سارع خ�سو�سّيًة جتعل  وبنية  املا�سي  بنية  بني  العالقة  منح  راأيهم يف 
فرٌع  هي  اإنا  ور  ال�سّ من  ذلك  عدا  وما  للبنية،  اأ�ساًل  عينيهما  حركِة  بني  املخالفة 
الوجود  يف  دوًرا  ومنحتها  الّتداولّية  الّظروف  لها  تهّياأت  حني  عليها  دخلت 

ال�ستعمايّل)23(.
ترتيب معايري الأف�صلية لأبنية الأفعال الّثالثّية

وبالّنظر يف هذه املعايري امل�ستخل�سة من ثنايا كتابات الّلغوّيني يف م�ساألة اأبنية 
الأفعال الّثالثّية، ميكن القول باأّن ترتيب هذه املعايري من حيث درجة الأهّمّية فيه 
اإذ وردت هذه املعايري ب�سورة غري جمتمعة املالمح يف موؤلفات الّلغوّيني،  نظر، 
الّتعّدي  اإىل معيار  بالإ�سارة  يبداأ  الأبنية  �سيبويه يف حديثه عن هذه  فكما وجدنا 
والّلزوم)24(، وجدنا ابَن جّنّي يبا�سرنا احلديث عن معيار املخالفة يف حديثه عن 

هذه الأبنية)25(، مما يوحي بغياب ت�سريح مبا�سر لرتتيبها.
ما  مبعياٍر  الأفعال  اأبنية  عن  احلديث  مبا�سرة  اأّن  رورة،  بال�سّ ذلك  يعني  ول 
اأّن ترتيب هذا املعيار يف الأف�سلّية هو الأّول، فهو واإن كان كذلك يف نظر اأحد 

يُْنَظُر: ابن جّني )392هـ(: املن�سف لبن جني، �سرح كتاب الت�سريف لأبي عثمان املازين )247هـ(، دار   -23
اإحياء الرتاث القدمي، 1954م، �س186. 

يُْنَظُر: �سيبويه: الكتاب، 5/4.  -24
يُْنَظُر: ابن جّني: اخل�سائ�س، 375/1.   -25
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الّلغوّيني فهو متاأّخٌر يف نظر لغويٍّ اآخر، مما يدفع باجّتاه الجتهاد يف تقدمي ت�سّور 
لرتتيب هذه املعايري يف الأف�سلّية واجلمع بني فكرة البدء باحلديث به، وبني كونه 

املعيار الأّول الذي يقي�س عليه الّلغوّيون اأحكامهم.
املعايري، وفق مبداأ  للرّتتيب الإجمايّل لهذه  ت�سّورنا  نقّدم  وبناًء على ذلك، 

الأف�سلّية، على الّنحو الآتي:
معيار املخالفة.- 1
معيار مبداأ الأ�صل والفرع.- 2
معيار )تداخل الأبنية( اأو )تداخل الّلغات(.- 3
معيار اخلّفة والثقل.- 4
معيار ابن الّلغة املثايّل.- 5
معيار الّتعّدي والّلزوم.- 6

ورة ال�ّسالفة هو ت�سنيفنا لهذه املعايري وفق  وما دفعنا لإقامة الرّتتيب على ال�سّ
اأربعة حماور، هي:

املحور الأّول: البنية ال�ّصرفّية:
مفا�سلة  مبداأ  على  اجلانب  هذا  يف  رفّية  ال�سّ البنية  حول  احلديث  ويقوم 
حمّددة  قيا�سّية  واعتماد  الّثالثّية  الأفعال  اأبنية  تقرير  على  بالعتماد  الأفعال  اأبنية 
الّلغوّيون  اأقام  اأي �سورة خمالفة، وبناًء على ذلك  متّثل املرجع يف احلكم على 
اإىل  ت�ستند  الختالفات  وجميع  الأبنية،  هذه  لتحديد  اأ�سا�ًسا  يفعل(  )فعل-  بناء 
رفّية باختالف ت�سكيل اأحرف البناء املوؤّثرة يف البنية ودللتها،  ورة ال�سّ هذه ال�سّ
وي�سمل هذا املحور املعيارين الآتيني: معيار املخالفة، ومعيار مبداأ الأ�سل والفرع.
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املحور الّثاين: البنية الّلغوّية
وتّية املوؤّثرة يف ت�سكيل اأحرف الكلمة  وي�ستند احلكم فيها على الّتغيريات ال�سّ
الأفعال  لأبنية  تف�سريات  الّلغوّيون  قّدم  فقد  الّلغوّية،  الفعل  بنية  من  حذفها  اأو 
معتمدين على هذه البنية حمّددين عالقة حريف الواو والياء ببنية الفعل وت�سكيلها، 
وي�سمل هذا املحور املعيارين الآتيني: معيار )تداخل الأبنية( اأو )تداخل الّلغات(، 

ومعيار اخلّفة والثقل.
املحور الّثالث: ال�ّصماع

وم�سدر  الّتعبري-  �سّح  اإن   - املثايّل  الّلغة  ابن  بعن�سر  الّلغوّيون  اهتّم  فقد 
وكانت  كالمهم،  من  الأبنية  تلك  ا�ستقوا  اأنّهم  اأ�سا�س  على  اأّوًل  يقوم  اهتمامهم 
انطالقتهم الأوىل هي من اأجل ر�سم معامل هذه الأبنية يف ل�سان العرب )املثالّيني( 
هي  العرب  هوؤلء  بها  ظ  تلفَّ التي  الأفعال  كانت  ولذلك  بكالمهم؛  يُحَتُج  من  اأو 
ور التي ا�ستقّروا عليها،  رفّية بال�سّ البنية الأوىل التي اعتمدوا �سورتها اأو بنيتها ال�سّ

وي�سمل هذا املحور معياًرا واحًدا هو: معيار ابن الّلغة املثايّل.
املحور الّرابع: الرّتكيب اأو العالقة الّنحوّية

وميّثل هذا املحور ت�سنيف الّلغوّيني لأبنية الأفعال وفق مبداأ الّتعّدي والّلزوم، 
وما يحمله هذا املعيار من ت�سوير للعالقة الّنحوّية الرّتكيبّية لأبينة الأفعال وحتديد 
اأو  به،  مفعوٍل  اإىل  الّتعّدي  ت�ستدعي  تركيبّية  لعالقة  م�ساحبًة  تاأتي  التي  ور  ال�سّ
تتعّداه، وميّثل  الفاعل فال  بلزوم  فتو�سُم  الّتعّدي  ت�ستدعي ذلك  تركيبّيٍة ل  عالقٍة 

هذا املحور: معيار الّتعّدي والّلزوم.
رفّية؛ كونها الأ�سا�س الذي  وبناًء على ذلك؛ قّدمنا املعايري املتعّلقة بالبنية ال�سّ
تقوم عليه الّدرا�سة، ويقوم عليه ت�سنيف الأبنية، وجعلنا معايري البنية الّلغوّية تالية؛ 
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كونها متّثل املرجعّية التي ا�ستند اإليها الّلغوّيون يف الّتحليل والّت�سنيف.
م�سدر  كونه  الّثالث؛  املحور  يف  املثايّل  الّلغة  ابن  من  ال�ّسماع  معيار  وجاء 
روؤاهم  وفق  وي�سّنفونها  يحّللونها  وانطلقوا  الّلغوّيون  جمعها  التي  البيانات 
رفّية والّلغوّية، ول يعني تاأخري هذا املعيار اإىل املحور الّثالث اأنّه  وت�سّوراتهم ال�سّ
تقرير احلكم  ابتعاده عن حلظة  باب  قلياًل هو من  ابتعاده  اأهّمية منها، ولكن،  اأقّل 

ريّف اأو الّلغوّي الذي جاء بعد جمع البيانات وحتليلها وت�سنيفها. ال�سّ
تركيبّي  فهو حموٌر  والّلزوم،  الّتعّدي  معيار  ميثله  الذي  الّرابع  املحور  واأّما 
ا�ستعمالها يف  اأ�سا�س  الّلغوّية يف  البنية  اإىل  الأوىل، فهو م�ستند  بالّدرجة  نحوّي 
مبداأ  الأفعال �سرفيًّا من خالل  اأبنية  لت�سنيف  ف�ساًل عن كونه حماولة  الرّتكيب، 

ال�ستقراء، وهذا ما يجعله عالًة على املعايري ال�ّسابقة جميعها. 
ثالًثا: و�صف قيا�صّية اأبنية الفعل الّثالثّي

الواجبة،  الّثالثّية  الأفعال  اأبنية  �سور  الّثالثّي(  الفعل  اأبنية  )قيا�سّية  بـ  ُد  يُق�سَ
الّثالثّي، وا�ستقّرت  الفعل  تو�سيفهم لأبنية  الّلغوّيون يف معر�س  اإليها  اأ�سار  التي 
يف كتبهم بو�سفها خال�سة موقفهم من هذه الأبنية، وميكن اأن نُعدها من الواجب 
ا  ريّف الذي حكم به الّلغوّيون يف حّق هذه الأبنية، وما جاء بخالفها كان �ساذًّ ال�سّ

يف حكمهم اأو اأقّل درجًة من الوجوب- اإن جاز الّتعبري.
القول  ميكن  املفا�سلة(  و)معيارّية  الأبنية(  )قيا�سّية  بـ  املق�سود  بني  وللّتفريق 
باأّن )معيارّية املفا�سلة( هي التي قادت الّلغوّيني اإىل تقرير )قيا�سّية الأبنية(، فهي 
املعايري التي ا�ستخدمها الّلغوّيون لتعليل واقع الأبنية يف ال�ستعمال، ومن خاللها 
حكموا على بع�س �سورها بالقيا�س تارًة وبال�ّسذوذ على �سوٍر اأخرى تارًة اأخرى.

ويعّد نوذج تو�سيف قيا�سّية اأبنية الفعل الّثالثّي قائًما على العنا�سر الآتية:
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البنية  اعتماد  على  للحكم  اأ�سا�ًسا  ال�ّسامل  حيح  ال�سّ املا�سي  الفعل  اعتماد    -1
ال�سرفّية لالأفعال الّثالثّية �سمن اأبنية الأفعال يف الّلغة العربّية، وميّثل نوذج 
هذا الفعل الإقرار بتحّرك فائه بالفتح، وتنّوَعت حركُة عينه ما بني فتٍح و�سمٍّ 
على  يطراأ  ما  واأّما  وَفُعل،  َفِعل،  َفَعل،  هي:  الأ�سا�س  الأبنية  فتكون  وك�سر، 
البنية الّلغوّية من تفاعالت �سوتّية توؤّثر يف تكوينها فهي عوامل توؤّثر يف بناء 

امل�سارع من حيث حركة عينه اأو حذف فائه)26(.
ـِ )الياء(، ومراعاة حركة الفاء والعني؛ اإذ  اعتماد بنية الفعل امل�سارع املبدوء ب   -2
تكون الفاء �ساكنة، وتتنّوع حركة امل�سارع ما بني فتٍح و�سمٍّ وك�سٍر، بح�سب 
هذا  على  امل�سارع  اأبنيُة  فتكون  العني،  الّلغوّيون حلركة  بناه  الذي  الّت�سّور 

ور الآتية: يْفَعل، يْفِعل، ويْفُعل. الأ�سا�س على اإحدى ال�سّ
ا�ستقّرت اأبنية الفعل الثالثّي القيا�سّية -يف نظر الّلغوّيني- حني اجلمع بني بنية    -3

ور الآتية: املا�سي وبنية امل�سارع على ال�سّ
فَعل، ومل�سارعها ثالُث �سور: يفَعل، يفِعل، ويفُعل. اأ-  

ب- فِعل، ومل�سارعها �سورتان: يفِعل، ويفَعل.
فُعل، ومل�سارعها �سورٌة واحدة: يفُعل. ج- 

وجتدُر الإ�سارة اإىل اأن هذه ال�سور امل�ستقّرة يف الأذهان، ل يقول باّطرادها 
جميًعا اأحٌد من الّلغوّيني، بل اإنّك ل تكاُد جتُد م�سدًرا اإل ويُ�سري اإىل مفهوم الغالِب 
ذلك  �ساّذًة عن  عّدوها  اإىل حالٍت  اإ�ساراٍت  ذلك  اإىل  ويجمع  املّطرد،  اأو  فيها، 

املّطرد)27(.
يُْنَظُر: �سالح اأبو �سينّي: قراءة �سوتّية �سرفّية يف بناء الكلمة العربّية )مقاربة من نظام بناء الفعل(، جمّلة   -26

الّزرقاء للبحوث والّدرا�سات، مج7، ع1، 2005م، �س94. 
يُْنَظُر: م�سطفى الغاليينّي )1364هـ(: جامع الّدرو�س العربّية، املكتبة الع�سرّية، ط28، 1993م، �س217.  -27
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من الإ�سارات القيا�سّية الفريدة يف هذه الأبنية، تخ�سي�س العالقة بني املا�سي    -4
الفعل  م�سارع  يكون  اأن  ينبغي  الذي  الأ�سل  ميّثل  معنّي،  ببناٍء  وامل�سارع 

املا�سي عليه، وهذه القيا�سّية كما ياأتي:
فِعل وقيا�س م�سارعه يفَعل اأ-  
ب- فَعل وقيا�س م�سارعه يفِعل
فُعل وقيا�س م�سارعه يفُعل ج- 

واأّما  م�سارعه،  مع  ما�ٍس  فعٍل  بنية  لكل  الأّول  القيا�س  الّثنائّية  هذه  متّثل  اإذ 
للقيا�س،  توابع  فهي  ذكُرها،  م�سى  التي  املا�سي،  مع  للم�سارع  الأخرى  ور  ال�سّ
ور  َلت يف ال�ستعمال، بينما كان القيا�س اأن تكون هذه ال�سّ متّثل حالٍت لغوّية ُف�سِّ
رفّية لالأفعال الّثالثّية املجّردة يف العربّية، ويظهر ذلك من  الثالث هي الأبنية ال�سّ

خالل اإ�سارات ابن جّني يف �سرحه لت�سريف املازيّن )247هـ(، اإذ قال: 
• »ملا كان باب ما عينه من املا�سي مك�سورة اأن يجيء بفتح عني م�سارعه نحو: 	

يجيء  اأن  مفتوحة  ما�سيه  عني  ما  باب  يكون  اأن  وجب  ي�سَرب(،  )�سِرب 
م�سارعه مك�سور العني نحو: )�سَرب ي�سِرب(«)28(.

وقال اأي�ساً:
• »واإنا جاز )قَتل يقُتل( ونحوه؛ لأنه ملا كانت حركة عني امل�سارع اأبًدا تخالف 	

اخلالف  لأن  يقُتل(؛  )قَتل  جاز  يفُعل(  )فُعل  باب  اإل  املا�سي،  عني  حركة 
يف حركة العني قد وقع، ولكن الباب ما بداأنا به من اأن باب )فَعل( اإنا هو 

)يفِعل( و)يفُعل( داخل عليه«)29(.

ابن جّني: املن�سف، �س186.   -28
امل�سدر نف�سه: �س186.   -29
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فيُفهُم من كالم ابن جّنّي، اأّن هناك تدّخاًل من قبل علماء الّلغة يف تو�سيف 
تارًة،  ريّف  ال�سّ الواجب  اإقرار  �سكل  ياأخذ  الّتدّخل  وهذا  الأفعال،  اأبنية  قيا�سّية 
خمالفة  اأو  بال�ّسذوذ  حكٍم  من  الإقرارين  هذين  يلحق  وما  اأخرى،  تارًة  واجلائز 

الأوىل يف ما خالف موقفهم الّلغوّي.
ولعّل مرجع تدّخلهم ينطلق من فكرة البحث عن املخالفة الّدللّية، التي تعود 
البنى  اأّن هذه  ًة  رفّية؛ خا�سّ ال�سّ البنى  بالّتمّيز عن غريها من  رفّية  ال�سّ البنية  على 
ور الّلفظية لالألفاظ الّلغوّية، التي حتتاج اإىل الّتمّيز اأكرث؛  رفّية تعرّب عن ال�سّ ال�سّ

كونها هي الألفاظ امل�ستعملة يف الّتوا�سل.
هذه  حتقيق  عدم  اأّن   - اأي�ساً  جّني-  ابن  كالم  من  يُفَهم  اآخر،  جانٍب  ومن 
رورة عدم حتقيق املخالفة الّدللّية يف الألفاظ الّلغوّية؛ ذلك  املخالفة ل يعني بال�سّ
اأبنيٍة لي�ست متوافقة مع ما قّرره الّلغوّيون يف  اأّن ال�ستعمال يُظهر وجود دخول 
اأو  ال�ستعمال،  ب�سلطة  يعرتفون  اأنف�َسهم  الّلغوّيني  باأّن  يوحي  مما  املخالفة،  مبداأ 
رفّية، ذلك اأنّهم يبحثون يف تو�سيف ما بنت  امل�سموع، على �سوابّية القاعدة ال�سّ

عليه العرُب كالَمها.
رفّية اأن تكون القاعدُة  ول يعني جميء ال�ستعمال خمالًفا ملجمل القاعدة ال�سّ
البناء  من  جزٍء  اأو  عن�سٍر  خمالفة  بنق�سان  يزول  ل  املخالفة  فمبداأ  معّطلة،  ها  كلُّ
رفّيون، فـ )فاء امل�سارع( خمالفًة دائًما لـ )فاء  ريّف للقيا�س الذي اأظهره ال�سّ ال�سّ
رفّية لأبنية الأفعال بخالف  ور ال�سّ املا�سي(، ومن هنا، ميكن اخلروج من ورود ال�سّ

رفّيون. قيا�سّية ما اأ�ّس�سه ال�سّ
)عني(  بني  املخالفة  حتقيق  اإىل  تدفُع  اأخرى  عوامل  ثّمة  اآخر،  جانٍب  ومن 
قيا�سّيٍة  على  املجّردة  الّثالثّية  الأفعال  اأبنية  ت�ستمُل  اإذ  امل�سارع،  و)عني(  املا�سي 
ور  ال�سّ قيا�سّية هذه  التّفاق على  اأّن  الّتعبري- ويعني ذلك،  اإن جاز  مزدوجة - 
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عن  احلديث  نحو  على  وذلك  معّينة،  اأحرٍف  من  بنائها  قيا�سّية  مع  يتوافق  ال�ّسّتة 
حلقّية )العني( و )الاّلم(، اأو اعتالل )الفاء( بالواو اأو الياء، ونحو ذلك، اإذ تقّرر 

يف موقف الّلغوّيني ما ياأتي:
اأّوًل: الفعل املثال الواوي، نحو: وَعد 

قيا�س بنية الفعل املا�سي مع امل�سارع يف مثل هذا الّنوع من الأفعال املعتّلة، 
اأن يكون من باب )فَعل- يفِعل(، فتقول: )وَعد- يِعد()30(، ويُف�ّسر حذف الفاء 
من )يِعد( باأ�سباب �سوتّية تقوم على مبداأ الّتخفيف يف اأن ي�سبق العني املك�سورة 
حرُف الواو، اإذ هي ثقيلٌة يف ال�ستعمال؛ فقد راأى الب�سريون اأن الواو حتذف من 

)يَِعد( لوقوعها بني الياء والك�سرة)31(.
اإل اأننا جند من اأفعال املثال الواوي ما ُحذفت فاوؤه من امل�سارع من غري اأن 
ع ويَقع  يكون من باب فَعل يْفِعل؛ وهو ما جنده يف الأفعال: يَدع ويَزع ويَذر وي�سَ
ويَلع ويَلغ ويَهب، وجميعها من باب فَعل يفَعل، ولذا ُعدَّ احلذف يف هذه الأفعال 

�ساًذا)32(.
وبرغم و�سف هذه الأفعال باأنها �ساذة لل�سبب املذكور اإل اأنها حتقق اأف�سلية 
القاعدة  وفق  فيها  جاءت  التي  البديلة  الختيارية  ال�سيغ  معها  تنعدم  ا�ستعمالية 

املقررة. واجلدول الآتي يو�سح حتقيقها لالأف�سلية:
الّدين  حمي  حمّمد  حتقيق  احلاجب،  ابن  �ّسافية  �سرح  )686هـ(:  الإ�سرتاباذّي  الّدين  ر�سّي  يُْنَظُر:   -30

عبداحلميد واآخرون، دار الكتب العاملّية، بريوت- لبنان، 1975م، 70/1.
الأنباري: اأبو الربكات كمال الدين عبد الرحمن بن حممد بن عبيد اهلل الأن�ساري، )املتوفى: 577هـ(،   -31
عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  والكوفيني،  الب�سريني  النحويني:  بني  اخلالف  م�سائل  يف  الإن�ساف 

احلميد، 1982م، 2/ 782 – 787.
يُْنَظُر: ابن عقيل: عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداين امل�سري )املتوفى: 769هـ(: �سرح ابن عقيل   -32
على األفية ابن مالك، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الرتاث - القاهرة، دار م�سر للطباعة، 
الطبعة الع�سرون 1400 هـ - 1980م، 4 / 284، واأحمد بن حممد بن اأحمد احلمالوي: �سذا العرف يف 
فن ال�سرف، �سرحه وفهر�سه عبد احلميد الهنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، الطبعة الثالثة 

2000م، �س 75.
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بناء فَعل مثال واويالفعل
اأف�سلية حذف فائهيفِعل

ا�ستعمالية
اأف�سلية 
قيا�سية

*يَدع، يَزع، 
ع، يَقع،  يَذر ي�سَ

يَلع، يَلغ، يَهب
√X√√X

ت�ستعمل  العرب مل  اأن  مع  بال�سذوذ  احلذف  هذا  يو�سف  اأن  الغريب  ومن 
بعدم  القول  اإىل  اللغويني  بع�س  ذهب  وعليه  الفاء؛  حمذوفة  اإل  الأفعال  هذه 
�سذوذ هذه الأفعال واأنها يف الأ�سل من بناء فَعل يفِعل على القيا�س الواجب؛ اإل 
اأن عينها ُفِتحت ملنا�سبة حرف احللق الذي جنده يف عني الأفعال ال�سابقة اأو لمها ما 
عدا الفعل )يذر(، الذي عللوا فتح عينه بعلة احلمل على النظري، وذلك اأن نظريه 
يف املعنى هو يدع الذي حتققت فيه العلة ال�سابقة الذكر، فُحمل )يذر( عليه)33(. 
وهذا ت�سويغ اإن دل فاإنا يدل على احرتام اللغويني القاعدة ال�سرفية على ح�ساب 

املادة اللغوية.
وي�ساف اإىل الأفعال ال�سابقة فعالن اآخران مل يجد اللغويون ت�سويًغا حلذف 
املا�سي  العني، ويف  امل�سارع مفتوحا  الواو منهما، وهما )يَطاأ وي�َسع(، فهما يف 
اإيجاد ت�سويغ  مك�سورا العني )َوِطئ، َو�ِسع(، وقد حاول اللغويون الجتهاد يف 
ا، فذهب اخلليل اإىل اأن احلذف فيهما اإنا جاء من قبيل توهم اأن  هذا ال�سذوذ اأي�سً
م َفِعل يَْفِعل مثل  الأ�سل َوِطئ يِطُئ مثل وِرم يَِرُم، قال: »وطىء يََطاأُ مبنّي على تََوهُّ
َوِرَم يَِرم، َغرْيَ اأَّن احَلْرَف الّذي يكوُن يف مو�سع الاّلم من يَْفعل من هذا احلد اإذا 
كان من حروف احللق ال�ستة فاإّن اأْكرَثَ ذلك عنَد العرب مفتوح، ومنه: ما يقر على 

ِل تَاأْ�ِسي�سه مثل: َوِرَم يَِرُم، واأَّما َو�ِسَع يَ�َسُع فقد ُفِتَحْت يَ�َسُع لتلك العّلة«)34(. اأَ�سْ

احلمالوي: �سذا العرف �س 75.  -33
اإبراهيم  د  املخزومي،  مهدي  د  حتقيق  العني،  كتاب  175هـ(،  )املتوفى  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل   -34

ال�سامرائي، دار ومكتبة الهالل، 7/ 467 مادة وطاأ.
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ك�سر  هو  فاملهم  لزم؛  غري  املا�سي  عني  فتح  ا�سرتاط  يجعل  التعليل  وهذا 
ح يف اإقرار الواجب ال�سريف هو ما حتتاجه هذه  عني امل�سارع، ومثل هذا الت�سمُّ
فاإن  ولذلك  اللغة،  اأبناء  نطقه  ما  على  يعمم  اأن  اإىل  يحتاج  الأمر  اأن  اإل  امل�ساألة، 
الواقع اللغوي يفر�س اأن تكون القاعدة بوجوب احلذف فيما كان على بناء يفِعل 

من املثال الواوي، وجتويزه فيما كان منه من بناء يفَعل دون النظر اإىل املا�سي.
وللجوهري ت�سويغ اآخر ل�سذوذ يطاأ وي�سع وهو اأن هذين الفعلني قد خالفا 
اأمثالهما من الباب نف�سه من املعتل املثال يف تعديهما، فلما خالفا بابهما خولف بهما 
عن طريق احلذف، يقول: »�سقطت الواو من يطاأ كما �سقطت من ي�سع لتعديهما، 
لن فعل يفعل مما اعتل فاوؤه ل يكون اإل لزما، فلما جاءا من بني اأخواتهما متعديني 

خولف بهما نظائرهما«)35(.
ومهما يكن من اأمر الت�سويغ الذي يقدمه اللغويون لهذا ال�سذوذ فاإن الواقع 
الختيارية  ال�سيغ  معها  تنعدم  التي  الأف�سلية  الأفعال  لهذه  يحقق  ال�ستعمايل 

البديلة، واجلدول الآتي يو�سح هذه الأف�سلية:
اأف�سلية قيا�سيةاأف�سلية ا�ستعماليةحذف فائهبناء فَعل يفِعلمثال واويالفعل

X√√X√يََطاأ، يَ�َسُع

�سلمت من احلذف  امل�سارع وقد  العني يف  مك�سورة  اأفعاًل  املقابل جند  يف 
ولكنها خا�سة بلغة عقيل، وهى: » يَْوِغر، ويَْوِله، ويَْوِلغ، ويَْوِحل، َويَْوِهل« وهى 
عند غري عقيل: مفتوحة العني، اأو حمذوفة الفاء)36(، وعليه تكون هذه الأفعال من 
ر وفق اختالف  ال�سيغ الختيارية البديلة التي تتيح ا�ستخدام النمطني، والذي يف�سَّ

اللهجات العربية.
اجلوهري، اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد الفارابي )املتوفى: 393هـ(: ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية،   -35

1/ 80-81 مادة وطاأ.
ابن عقيل: �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك 4 / 284.  -36
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ثانًيا: الفعل الّناق�س اليائّي، نحو: رمى
قيا�سه، اأي�ساً، اأن يكوَن على بناء )فَعل- يفِعل(، فتقول: )رَمى- يرِمي(، ول 

حذف يف م�سارعه ملنا�سبة الياء لك�سرِة )العني(.
وتّية  وتّية اأو الّتف�سريات ال�سّ وبناًء على ذلك، يّت�سُح اأّن واقع العالقات ال�سّ
بقيا�سّية  احلكم  يف  الأّول  املفا�سلة  معيار  ميّثل  القيا�سّية  الزدواجّية  هذه  مثل  يف 
رفّية على وجهها الّدليّل ال�ستعمايّل العاّم، بينما قد يُك�َسُر هذا القيا�س  البنية ال�سّ

. عند اخلروج عن الوجه الدليّل العام اإىل وجٍه دليّل خا�سٍّ
ثالًثا: بناء فَعل يفَعل

واملعيار ال�سوتي متحقق يف ما تناوله الّلغوّيون يف حديثهم عن بنية )فَعل- 
وهذا  املغالبة،  معنى  تخ�سي�س  د  يُق�سَ حني  يفُعل(  )فَعل-  اإىل  وحتّولها  يفَعل( 
الّتحّول هو بخالف ما اأ�سار اإليه الّلغوّيون عند جميء ما )عيُنه( اأو )لُمه( واحًدا 
ح  اأن يكون على )فَعل- يفَعل(؛ ولذلك، و�سّ اأحرف احللق، الذي يقت�سي  من 
�سيبويه اأّن هذا اخلروج لي�س من القيا�س يف �سيء، اإذ قال: »ولي�س يف كل �سئ 
يكون هذا، األ ترى اأنك تقول نَاَزَعِني َفَنَزْعُتُه اْنَزُعُه، ا�ْسُتْغِنَي عنه ِبَغَلْبُته«)37(، اأي: 

ا�سُتغِني عن بناء )فَعل- يفَعل( اإىل )فَعَل- يفُعل( من باب املغالبة يف الدللة.
اأو  العني  يكون حلقي  اأن  يفَعل  فَعل  لوازم  من  اأّن  يكمن يف  القيا�س  ولكّن 

الالم ولي�س �سرًطا اأن يكون حلقي العني والالم من باب فَعل يفَعل.
ال�سريف  الواجب  هذا  يخالف  ما  على  البناء  هذا  يف  وقفوا  النحاة  اأن  اإل 
وذلك يف عدد من الأفعال التي جاءت على فَعل يفَعل اإل اأنها لي�ست حلقية العني 
اأو الالم، والأفعال التي يذكرونها يف هذا املجال هي: اأبى ياأبى، وهَلك يهَلك، 

�سيبويه: الكتاب: 68/4. ويُْنَظُر: الإ�سرتاباذي، �سرح �سافية ابن احلاجب، 71/1.  -37
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ورَكن يرَكن، وقلى يقلى، وبقى يبقى، و�سلى ي�سلى، وجبا املاَء يجباه، وغ�سى 
الليُل يغ�سى وفنى يفنى وع�سى يع�سى و�سجاه ي�سجاه وجبى يجبى)38(.

والأفعال ال�سابقة منها ما ل جند فيه �سيًغا اختيارية بديلة يف لهجات العرب 
كاأبى ياأبى، الذي و�سفه اللغويون بال�سذوذ اأو الندرة اأو ت�سويغ بنائه بت�سبيه الألف 
بالهمزة يف مثل قراأ يقراأ)39(، ومنها ما جند فيه �سيًغا بديلة، كالأفعال: هَلك يهَلك، 
ورَكن يرَكن، وبقى يبقى. فنجد هَلك يهِلك وهِلك يهَلك، ورِكن يرَكن ورَكن 
ْيل يَْع�سو، اإِذا  ي يَْغ�َسى، وَع�سى اللَّ يَْرُكُن وبِقي يبقى وفِني يفنى وَقَلى يَْقِلي، وَغ�سِ

اأظلم، و�َسجاه يَ�ْسجوه، و�َسِجي يَ�ْسجى، وَجَبا يَْجِبي)40(.
وت�سويغ جميء الأفعال ال�سابقة عند اللغوين من بناء فَعل يفَعل دون وجود 

اأحد حروف احللق حم�سور يف �سببني:
الأول: تداخل اللغات

وذلك كما يف ركن وهلك، يقول ابن جني يف حديثه عن الفعل ركن: »فيها 
لغتان: َرِكَن يَْرَكُن كعلم يعلم، وَرَكن يَْرُكُن كقتل يقتل، وُحكي عنهم َرَكن يَْرَكن 
َفَعل يَْفَعل، وهذا عند اأبي بكر من اللغات املتداخلة؛ كاأن الذي يقول: رَكن بفتح 
الكاف �سمع م�سارع الذي يقول: رِكن، وهو يرَكن، فرتكبت له لغة بني اللغتني، 

وهي َرَكن يَْرَكن«)41(.

الفي�س،  اأبو  احل�سيني  الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الزبيدي،  مرت�سى  عند:  الأفعال  هذه  يُْنَظُر   -38
الهداية،  دار  املحققني،  من  القامو�س، حتقيق: جمموعة  العرو�س من جواهر  تاج  )املتوفى: 1205هـ(: 

1993م، 27/ 400، مادة هلك.
امل�سدر نف�سه 37/ 9 مادة اأبى.  -39

يُْنَظُر: الأزهري، حممد بن اأحمد الهروي، اأبو من�سور )املتوفى: 370هـ(: تهذيب اللغة، حتقيق: حممد   -40
عو�س مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت، الطبعة الأوىل، 2001م، 15/ 434 مادة اأبى.

القراءات  �سواذ  وجوه  تبيني  يف  املحت�سب  392هـ(،  )املتوفى:  املو�سلي  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبو   -41
والإي�ساح عنها، وزارة الأوقاف-املجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سالمية، الطبعة الثانية، 1420هـ- 1999م، 

.329 /1
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الليُل«  و«َغ�َسا  »يَْقَلى«  و«َقَلى«  »يَاأْْبى«،  »ْابَى«  وقالوا:   « يعي�س:  ابن  وقال 
وقراأ  »يَْهَلُك«.  و«َهَلَك«  »يَْرَكُن«،  »َرَكَن«  وقالوا:  »يَ�ْساَل«.  و«�َساَل«  »يَْغ�َسى«، 
رّي يذهب يف ذلك  احل�سن {َويَْهَلُك احْلَْرُث َوالنَّ�ْسُل})42(. فكان حمّمد بن ال�سَّ
كّله اإىل اأنها لغاٌت تداخلت، وهو فيما اآِخُره األٌف اأ�سهُل، لأن الألف تُقاِرب الهمزَة، 
ولذلك �سّبه �سيبويه »اأبَى« »يَْابَى«، بـ »َقَراأ« »يَْقَراأُ«، فاعرفه«)43(. ومن املالحظ اأن 

ن�س ابن يعي�س يت�سمن عن�سَر اأف�سلية جديًدا هو اأن يكون اآخر الفعل األًفا.
الثاين: لهجة طيِّئ

يقول الفارابي: » فاأّما املَفتوح العنِي يف املا�سي وامل�ستقبل فهو ل يقوُم اإل اأْن 
يكون فيه اأحُد حروف احللق يف مو�سع العني اأو الالم، اإل يف لغة َطّيئ، فاإنّهم 
يُخالفون العرَب يف هذا باإجازة ذلك فيما خال من حروِف احَلْلق، مثل: َفنى يَْفنى، 
وبَقى يَْبقى، واأما غرُيهم فعلى ما قلُت لَك، اإل حرًفا نادراً، وهو اأبى ياأبى، وزاَد 

اأبو عمرو: َرَكن يَْرَكن. وقال بع�سهم: َقلى يَْقَلى: اإذا اأبَغ�َس«)44(.

البقرة 205، ويُْنَظُر هذه القراءة عند ابن جني يف املحت�سب 1/ 121 وقد رواها هاروون عن احل�سن   -42
الب�سري وابن اأبي اإ�سحاق وابن حمي�سن.

البقاء، موفق الدين الأ�سدي املو�سلي،  اأبو  اأبي ال�سرايا حممد بن علي،  يعي�س بن علي بن يعي�س ابن   -43
املعروف بابن يعي�س وبابن ال�سانع )املتوفى: 643هـ(: �سرح املف�سل للزخم�سري، قدم له: الدكتور اإميل 
بديع يعقوب، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الأوىل، 1422 هـ - 2001م، 4/ 

.429
الفارابي، اأبو اإبراهيم اإ�سحاق بن اإبراهيم بن احل�سني )املتوفى: 350هـ(، معجم ديوان الأدب، حتقيق:   -44
والطباعة  لل�سحافة  ال�سعب  دار  موؤ�س�سة  اأني�س،  اإبراهيم  دكتور  مراجعة:  عمر،  خمتار  اأحمد  دكتور 

والن�سر، القاهرة، 1424 هـ - 2003م، 2/ 138.
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وميكن متثيل الأف�صلية اللغوية يف الأمناط ال�صابقة مبا ياأتي:

فَعل الفعل
يفَعل

حلقية العني 
اأو الالم

وجود األف 
يف اآخره

اأف�سلية 
ا�ستعمالية

اأف�سلية 
قيا�سية

X√√X√اأبى ياأبى

XX√X√هَلك يهَلك، رَكن يرَكن

َرِكَن يَْرَكُن، وَرَكن يَْرُكُن، وهَلك 
√√XXXيهِلك وهِلك يهَلك

قلى يقلى، وبقى يبقى، و�سلى 
ي�سلى، وجبا املاَء يجباه، وغ�سى 

الليُل يغ�سى، وفنى يفنى، وع�سى 
يع�سى، و�سجاه ي�سجاه، وجبى 

يجبى

√X√√X

وبِقي يبقى وفِني يفنى وَقَلى يَْقِلي، 
ْيل  ي يَْغ�َسى، وَع�سى اللَّ وَغ�سِ

يَْع�سو، و�َسجاه يَ�ْسجوه، و�َسِجي 
يَ�ْسجى، وَجَبا يَْجِبي

XX√√√

الفعل امل�صّعف: 
امل�سعف  الفعل  اأبنية  يف  ال�سريف  الواجب  عن  احلديث  اللغة  علماء  ربط 

مب�ساألة التعدي واللزوم، وتو�سيح ذلك كالآتي
بناء فَعل يفُعل:

من  باملتعدي  خا�س  بناء  امل�سعف  من  يفُعل  فَعل  بناء  اأن  اللغة  علماء  ذكر 
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جاءت  اأفعال  غري   ،)45( يُعدُّ وعدَّ   ، ميُدُّ ومدَّ   ، يُعُقّ وعقَّ   ، يُردُّ َردَّ  مثل:  الأفعال، 
متعدية بال�سم والك�سر مًعا، وقد اختلفوا يف ح�سرها، فذكر اأبو علي الفار�سي يف 
ُه اإذا كرهه، وقال: ل  ه ويِهرُّ ه يَُهرُّ ه، وهرَّ ُه ويِعلُّ ه باحلناء يُعلُّ تذكرته فعلني؛ هما: علَّ
ثالث لهما، وباقي الباب بال�سم)46(. وقد روى ال�سرتاباذي القول بهذين الفعلني 

عن املربد)47(.

ُه، وعلَّه  دُّ ه ويَ�سِ ه ي�ُسدُّ ونقل ابن ال�سكيت عن الفراء اأنها ثالثة اأفعال هي: �سدَّ
ُه)48(. وقد زاد ال�سيوطي  ه ويِنمُّ يُنمُّ ه وهو ال�سرب الثاين، ونَّ احلديَث  ه ويِعلُّ يُعلُّ
رمَّ  نف�سه:  ال�سيوطي  وزاد  ُه)49(،  ويِبتُّ ه  يُبتُّ ال�سيَء  بتَّ  هو:  رابعا  فعال  الفراء  عن 
ه)50(، وقد جعل ابن مالك الك�سر يف الأفعال ال�سابقة من ال�سماع  ه ويِرمُّ ال�سيَء يُرمُّ

الذي ل يقا�س عليه)51(.

ّق يف حكمه الأخري، اإذ ل يجوز القيا�س بالك�سر على كل فعل  وابن مالك حُمِ
، ويكتفى بالك�سر على ما ورد؛ لأن ح�سر اللغة توّقف عند هذه الأفعال التي  متعدِّ
حتقق اأف�سلية �سماعية، باإيراد �سيغ اختيارية بديلة يف الأفعال املذكورة على وجه 
التحديد، وعليه ي�سبح احلكم بالوجوب لزما يف غري ما ورد بالك�سر اإىل جانب 
اأبو عبد اهلل جمال الدين حممد بن عبد اهلل الطائي اجلياين )املتوفى: 672هـ(، �سرح  يُْنَظُر: ابن مالك،   -45
والتوزيع  والن�سر  للطباعة  املختون، هجر  بدوي  ال�سيد، د. حممد  الرحمن  عبد  د.  الت�سهيل، حتقيق: 
والإعالن، الطبعة: الأوىل )1410هـ - 1990م(: 3/ 446، ور�سي الدين الإ�سرتاباذي: �سرح �سافية ابن 
احلاجب 1/ 116 و134، وجالل الدين ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر )املتوفى: 911هـ(، همع 
الهوامع يف �سرح جمع اجلوامع، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية - م�سر 3/ 309، جالل 
الدين ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر )املتوفى: 911هـ(، املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، حتقيق: 

فوؤاد علي من�سور، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: الأوىل، 1418هـ 1998م: 2/ 99 و 110.
ال�سيوطي: املزهر 2/ 111.  -46

ر�سي الدين الإ�سرتاباذي: �سرح �سافية ابن احلاجب 1/ 134.  -47
ال�سيوطي: املزهر 2/ 111.  -48

امل�سدر نف�سه 2/ 110.  -49

امل�سدر نف�سه 2/ 114.  -50
ابن مالك: �سرح الت�سهيل 3/ 446.  -51
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ال�سم، فابن اللغة يف هذا النمط باخليار يف ا�ستعمال اأي النمطني �ساء.

وقد ذكر العلماء يف العربية فعاًل خالف هذه القاعدة متاًما وهو الفعل )حبَُّه 
يَِحبُّه(، وهو فعل متعدٍّ مل يرد اإل بالك�سر؛ لذا و�سفه العلماء بال�سذوذ)52(. كما 
: برق، والرجُل األياًل: رفع �سوته �سارًحا(،  �سذَّ من هذا البناء )األَّ ال�سيُء يوؤُلُّ األًّ

اإذ جاء لزًما يف بناء يفُعل اخلا�س باملتعدي)53(.
فَعل يفِعل:

حَّ  ، و�سَ يَِكلُّ وَكلَّ   ، يَِعفُّ َعفَّ  نحو:  امل�سعف  بالالزم من  البناء خا�س  هذا 
)54(، غري اأفعال جاءت بال�سم والك�سر، يقول ال�سيوطي: » وما  جُّ جَّ يَ�سِ ، و�سَ حُّ يَ�سِ
، وَجدَّ يف  حُّ ويَ�ُسحُّ كان غري متعدٍّ فاإنه على يَْفِعل، غري اأفعال اأتت باللغتني: �سح ي�سِ
ت الأفعى  ، وفحَّ بُّ ويَ�ُسبُّ الأمر يَِجّد ويَُجّد، وَجمَّ الفر�س يَِجمُّ ويَُجّم، و�َسبَّ يَ�سِ
ت  ّد وَحدَّ ّد ويَ�سُ دَّ عني يَ�سِ ، وطرت ِتطّر وتَُطّر، و�سَ ، وتَّرت يده ترَِتُّ وترَُتُّ تَِفحُّ وتُفحُّ
اإذا يب�س،  ذُّ ويَ�ُسّذ، ونَ�سَّ ال�سيء يَِن�سُّ ويُن�سَّ  املراأة حِتدُّ وحَتُّد، و�َسذَّ ال�سيء ي�سِ
ت ال�سم�س،  ت الناقة وغريها تِدّر وتُدّر واأما ذرَّ ط وت�ُسّط، ودرَّ ت الدار ت�سِ و�سطَّ

وهبَّت الريح فاإنهما اأتيا على يَْفُعل اإذ فيهما معنى التعدي«)55(.
ا بال�سماع)56(. وقد جعل ابن مالك �سم هذه الأفعال خا�سًّ

اجلوهري اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد الفارابي )املتوفى: 393هـ( ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية،   -52
حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني – بريوت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ  - 1987م، 1/ 
105، ر�سي الدين الإ�سرتاباذي: �سرح �سافية ابن احلاجب 1/ 134، ابن منظور، حممد بن مكرم بن 
العرب، دار  ل�سان  الإفريقى )املتوفى: 711هـ(:  الرويفعى  الأن�ساري  الدين  الف�سل، جمال  اأبو  على، 

�سادر – بريوت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ: 1/ 289، وال�سيوطي: املزهر 2/ 78.
ال�سيوطي: املزهر 2/ 99.  -53

يُْنَظُر: ابن مالك: �سرح الت�سهيل 3/ 446، ور�سي الدين الإ�سرتاباذي: �سرح �سافية ابن احلاجب 1/   -54
134، وال�سيوطي: همع الهوامع 3/ 310، وال�سيوطي: املزهر 2/ 99.

امل�سدر نف�سه 2/ 99.  -55
ابن مالك: �سرح الت�سهيل 3/ 446.  -56
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َفِعَل يْفَعل:
اأن هذا البناء قليل يف ال�سحيح كثري يف املعتل ول �سيما املعتل  من املعلوم 
بالواو، وهو كذلك يف امل�سعف)57(، وتعليل كرثة هذا البناء يف امل�سعف املعتل 
حه قول حممد عبد اخلالق ع�سيمة: »امل�سعف املعتل بالواو ل يكون  بالواو يو�سِّ
، اأما ال�سم فال يكون فيه لأنه ُمْنَتٍف من املثال  م�سارعه اإل مفتوح العني نحو َودَّ يََودُّ
الواو والإدغاُم  العني لوجب حذُف  بُني مك�سوَر  لو  الك�سر فالأنه  الواوي، واأما 
لئال تنخرم القاعدة، وحينئذ يلزم تغيري الكلمة عن و�سعها«)58(. ومن اأمثلة هذا 

 . ، وَملَّ مَيَلُّ ، وَظلَّ يََظلُّ البناء: َودَّ يََودُّ
�ُس،  يَْع�سَ �َس  فاأ�سله َع�سِ  .)59( البناء كذلك الفعل َع�سَّ يَع�سُّ اأمثلة هذا  من 

.)60( َع�سُّ ُت اأَ �سْ لذا نقول: َع�سِ
وهذه الأبنية الثالثة ال�سابقة هي الأبنية الأ�سا�سية يف امل�سعف، اإل اأننا ل نعدم 

وجود اأمثلة من بع�س الأبنية الأخرى.
َفُعَل يفُعل: 

العرب،  جتنبته  لذا  امل�سعف؛  يف  ُم�ْسَتْثَقٌل  البناء  هذا  اأن  اللغة  علماء  ذكر 
مع  لل�سمة  ا�ستثقاًل  امل�سعف  يف  بال�سم  فُعلت  جتنبوا  »واإنا  جني:  ابن  يقول 

الت�سعيف«)61(.
اإل اأن العربية مل تخُل ِمن هذا البناء متاًما، فقد ذكر علماء اللغة الفعل: لَُبْبَت 

احلمالوي: �سذا العرف 23.  -57
القاهرة،  احلديث-  دار  الأفعال،  ت�سريف  يف  املغني  1403هـ(:  )املتوفى:  ع�سيمة  عبداخلالق  حممد   -58

الطبعة الثانية، 1420هـ -1999م: �س 168.
عبدالقاهر اجلرجاين: املفتاح يف ال�سرف 39.  -59

ابن منظور: ل�سان العرب 7/ 188 مادة )ع�س�س(.  -60
ابن جني اأبو الفتح عثمان املو�سلي )املتوفى: 392هـ(: املن�سف لبن جني، �سرح كتاب الت�سريف لأبي   -61

عثمان املازين، دار اإحياء الرتاث القدمي، الطبعة: الأوىل، 1373هـ - 1954م، 1/ 240.
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يف  له  نظري  ول  نادر  باأنه  و�سفوه  اأنهم  اإل  لّب،  ذا  �سرت  اأي  بال�سم،  رجل  يا 
امل�سعف)62(، كما و�سفه اآخرون بال�سذوذ)63(، اأو القلة)64(، قائلني: »والأعم لَِبْبَت 
تََلّب«)65(. قال ابن جني: »ومل ياأت فيما عينه ولمه من مو�سع واحد »فُعلت« اإل 
حرفان فيما علمت وهما »لَُبْبت فاأنت لَِبيب« حكاها يون�س، قال يل اأبو علي: قال 

اأبو اإ�سحاق: �ساألت عنها ثعلبا فلم يعرفها«)66(.
وقد ذكر ابن خالويه فعاًل اآخر من هذا البناء هو قولهم: َعُزَزت ال�ساُة مبعنى 
قلَّ لبنها، من قولهم: �ساة َعزوز: �سيقة الأحاليل قليلة اللنب)67(، كما ذكر قطرب 

منه: �َسُرْرت يف ال�سّر)68(، وزاد ابن جني: َدمُمَْت فاأنت تُدمُّ دمامة)69(.
وذكر ابن مالك الأفعال ال�سابقة وزاد عليها: َقُلْلَت: �سرت قلياًل، اإل اأنه قال: 
اللبيب، وبفَعل يف  بَفِعَل يف فعل  �ساذٌّ وهو مع �سذوذه م�سروك  ففُعل يف هذا 

ة)71(.  البواقي«)70(. كما زاد ابن عقيل الفعل َفُكْكُت اأي �سرت ذا ُفكَّ

ابن جني: املن�سف 1/ 240، ال�سيوطي: املزهر 1/ 190، اأبو الطيب حممد �سديق خان بن ح�سن بن   -62
اللغة، حتقيق:  اأ�سول  اإىل  البلغة  )املتوفى: 1307هـ(،  الِقنَّوجي  البخاري  احل�سيني  اهلل  لطف  ابن  علي 
�سهاد حمدان اأحمد ال�سامرائي، ر�سالة ماج�ستري من كلية الرتبية للبنات - جامعة تكريت باإ�سراف الأ�ستاذ 

الدكتور اأحمد خطاب العمر، �س101.
يف  املفتاح  471هـ(،  )املتوفى:  الفار�سي  حممد  بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  اأبو  اجلرجاين   -63
ال�سرف، حققه وقدم له: الدكتور علي توفيق احَلَمد، موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، الطبعة الأوىل )1407 

هـ - 1987م(39، وابن مالك: �سرح الت�سهيل 3/ 39.
ال�سيوطي: املزهر 2/ 99.  -64

ر�سي الدين الإ�سرتاباذي: �سرح �سافية ابن احلاجب 1/ 77، ال�سيوطي: املزهر2/ 99.  -65
ابن جني: املن�سف 1/ 240.  -66

ابن خالويه: احل�سني بن اأحمد بن خالويه، اأبو عبد اهلل )املتوفى: 370هـ(: لي�س يف كالم العرب، حتقيق:   -67
اأحمد عبد الغفور عطار، الطبعة: الثانية، مكة املكرمة، 1399هـ - 1979م 74.

ابن جني: املن�سف 1/ 240.  -68
امل�سدر نف�سه 1/ 240.  -69

ابن مالك: �سرح الت�سهيل 3/ 436.  -70
ابن عقيل: �سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك: 4/ 272.  -71
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َفَعَل َيْفَعل:
من املعلوم اأن هذا البناء خم�سو�س يف الأفعال مبا كانت عينه اأو لمه حرًفا 
حلقيا، اإل اأنه يف امل�سعف خمتلف، فهو بناء قليل ال�ستعمال وهو خا�س بالالزم 
، وحكى يون�س اأنهم قالوا: َكَعْعَت - اأي: جُبنت  َت تََع�سُّ �سْ منه، وقد جاء منه َع�سَ

- تََكعُّ بالفتح فيهما وتَِكعُّ بالك�سر اأ�سهر، فمن فتح فالأجل حرف احللق)72(.
ويرى �سيبيويه اأنه ملّا كان العني يف الأغلب �ساكًنا بالإدغام مل يوؤثر فيه حرف 
َفَتَح فالأنها قد تتحرك يف لغة اأهل احلجاز،  َنع، ومن  َنَع يَ�سْ اأثر يف �سَ احللق كما 

َنُع وي�سنعن)73(. نحو: مَلْ يَْكَعْع ويف يَْكَعْعَن اتفاًقا كيَ�سْ
الت�سحيف  من  هو  فيهما  بالفتح   ) اأََع�سُّ ُت  �سْ )َع�سَ اأن  بنّي  بري  ابن  اأن  اإل 
يِت:  كِّ ُت، قال ابن منظور: »َوَحَكى اجْلَْوَهِريُّ َعِن اْبِن ال�سِّ �سْ وال�سحيح هو َغ�سَ
باِب.  ُت، ِباْلَفْتِح، لَُغٌة يِف الرِّ �سْ ، َوَقاَل اأَبو ُعَبْيَدَة: َع�سَ ْقَمِة فاأَنا اأََع�سُّ ُت ِباللُّ �سْ َع�سِ
يِت يِف ِكَتاِب  كِّ يِت، َوالَِّذي َذَكَرُه اْبُن ال�سِّ كِّ ِحيٌف َعَلى اْبِن ال�سِّ : َهَذا تَ�سْ يٍّ َقاَل اْبُن بَرِّ
ُت لَُغٌة  �سْ �ساً. َقاَل اأَبو ُعَبْيَدَة: وَغ�سَ ْقَمِة فاأَنا اأََغ�سُّ ِبَها َغ�سَ ُت ِباللُّ �سْ الإِ�سالح: َغ�سِ
ن�سه:  ما  الزبيدي  امْلُْعَجَمِة«)74(. وجاء عن  اِد  ِبال�سَّ َل  امْلُْهَمَلِة  اِد  ِبال�سَّ باِب،  الرِّ يِف 
اأَْن  اإِلَّ  النَّامو�س،  يِف  َكَما  َمْوُجوٍد،  َغرْيُ  ْرُط  ال�سَّ اإِِذ  َوَهٌم  مبََنع  َوْزنُه  �سيُخنا:  »َقاَل 
َغاِت«)75(. ويق�سد بال�سرط هنا وجود حرف احللق عينا اأو  يُْحَمَل َعَلى تََداُخِل اللُّ

لما فيه.
وعلى �سعيٍد اآخر، يجدر طرح الت�ساوؤل الآتي:

ر�سي الدين الإ�سرتاباذي: �سرح �سافية ابن احلاجب 1/ 134.  -72
يُْنَظُر �سيبويه: الكتاب 4/ 107، ويُْنَظُر �سرح كالم �سيبويه يف ر�سي الدين الإ�سرتاباذي: �سرح �سافية   -73

ابن احلاجب 1/ 134.
ابن منظور: ل�سان العرب 7/ 188 مادة ع�س�س.  -74

مرت�سى الزبيدي: تاج العرو�س من جواهر القامو�س، 18/ 432.  -75
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ما تف�سري غياب الأف�سلّية يف اأبنية الأفعال الّثالثّية الواردة يف مبداأ الحتمالّية 
رفّية؟ ال�سّ

ا يف  لالإجابة عن هذا الّت�ساوؤل، نقول: اإّن الحتمالت امل�ستبعدة هي اأقّل حظًّ
معايري الأف�سلّية ال�ّسالفة الّذكر، و�سبب عدم حظوتها يف تلك املعايري هو وجود 
اأبنية متلك ح�سوًرا اأقوى يف تلك املعايري، فعلى �سبيل املثال، يَ�ستبعد معيار الأ�سل 
والفرع �سوًرا من الأبنية واإن كانت واردة يف ح�ساب الأف�سلّية، وميكن ت�سّور 

ور من جانبني على الّنحو الآتي: ا�ستبعاده لتلك ال�سّ
اأّوًل: ا�ستبعاد يقّوي من قيا�سّية بنيٍة ما و�سذوذ بنيٍة اأخرى.
ثانيًا: ا�ستبعاده يلغي احتمالّية بنيٍة �سرفّيٍة ا�ستبعاًدا كّلياً.

رفّية لأبنية الأفعال الّثالثّية الّداخلة يف باب الحتمال وامل�ستبعدة  ور ال�سّ فال�سّ
اأدخلها يف  التي  ور  بال�سّ اكتفت  التي  الأف�سلّية،  مبعايري  تاأّثرت  القيا�سّية  باب  من 
اأ�س�س املفا�سلة، ول باأ�س يف ذلك، طاملا كانت فكرة الحتمالّية هي عملّية عقلّية 
عقلّية  ب�سورٍة  ور  ال�سّ هذه  تُ�سَتبعد  اأن  احلا�سل  حت�سيل  باب  فمن  الأ�سا�س،  يف 
اأي�ساً، بالعتماد على هذه املعايري، ومثل ذلك يُقال باأّن بقاء الأبنية ال�ّسّتة يف ميدان 
رفّية الّلغوّية هو دخولها يف ح�ساب معايري الأف�سلّية يف جانٍب اأو اأكرث. املفا�سلة ال�سّ

امل�ستوى  لالأف�سلّية:  م�ستويات  عن  الأف�سلّية  نظرّية  يف  احلديث  ويجري 
املقبول، امل�ستوى املرفو�س، وامل�ستوى املثايّل، وما بينها من تفاوت، وقد عر�س 
اأن  اأردنا  الّلغوّية)76(، واإذا  القي�سّي يف كتابه نظرّية الأف�سلّية  اأحمد  ذلك الباحث 
املجّرد  لالأفعال  الّثالثّية  الأبنية  يف  املحتملة  الأبنية  على  ال�ستبعاد  مبداأ  نُ�سقط 
الّرف�س يف هذه  نّيز موطن  املرفو�س، ولكننا  امل�ستوى  ن�سعها �سمن  اأن  فيمكن 

الأبنية ونحّدده باأنّه �سمن �سورتي ال�ستبعاد ال�سالفتني. 
يُْنَظُر: اأحمد عبداملجيد القيا�سّي: نظرّية الأف�سلّية الّلغوّية، �س47-43.  -76
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)الّلغة  كتابه  يف  وذلك  الأف�سلّيات،  عدد  عن  عبابنة  يحيى  ت�ساءل  وقد 
العربّية بني القواعدّية واملتبّقي يف �سوء نظرّية الأف�سلّية( فقال: »اأف�سلّية واحدة 
املق�سود  اأّن  تو�سيحه  معر�س  يف  الّت�ساوؤل  هذا  يطرح  وهو  اأف�سلّيتان؟«)77(  اأم 
لغوّي،  اأف�سل من معنى  ما حتمله كلمة  املفا�سلة من حيث  لي�س جمرد  بالأف�سلّية 
ل،  واإّنا مبقدار حتّقق �سروط القواعدّية اأو معايري الأف�سلّية يف الّنمط الّلغوّي املف�سّ
ميكن  ما  متّثل  كونها  الأف�سلّية  معايري  حتديد  يف  بحثنا  قّدمه  ما  مع  يّتفق  ما  وهذا 

وابّية الّلغويّية يف نظر الّلغوّين. ت�سميته ب�سروط حتّقق الأف�سلّية، اأو ال�سّ
الّثالثّية  الأفعال  اأبنية  تو�سيفهم لأقي�سة  الّلغوّيني يف  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
متعّددة، على  قبائل  بلهجات  املّت�سل  ال�ستعمال  تعّد من واقع  ا�ستبعدوا �سوًرا 
من  الّرغم  وعلى  الّلغة،  يف  الف�سيحة  القبائل  من  القبائل  هذه  كون  من  الّرغم 
الأفعال  اأوائل  فيه  تك�سر  ما  باب  »هذا  �سيبويه:  قول  ذلك  بذلك، ومن  اعرتافهم 
امل�سارعة لالأ�سماء كما ك�سرت ثاين احلرف حني قلت )َفِعَل( وذلك يف لغة جميع 
العرب اإل اأهل احلجاز...واإنا ك�سروا هذه الأوائل لأنهم اأرادوا اأن تكون اأوائلها 
البناء  وكان  )َفَعَل(،  يف  مفتوحا  ثانيه  كان  ما  الفتح  األزموا  كما  )َفِعَل(  كثواين 
يغريون  مما  منها... وهم  )َفِعَل(  ثواين  على  اأوائلها  يجروا  اأن  هذا  عندهم على 

الأكرث يف كالمهم ويج�سرون عليه، اإذ �سار عندهم خمالفا«)78(.
وقد  امل�سارعة،  حرف  ك�سر  على  يقوم  ا�ستعمايّل  واقٍع  اإىل  يُ�سري  ف�سيبويه 
اأ�سار اإىل اأنّه لغة جميع العرب ما عدا احلجاز، اإل اأنّه مل يُقل بقيا�سّية هذا البناء، 
واإن قّدم تف�سريه ملجيء �سور الك�سر وتعليلها، مكتفًيا بالقول باأنّهم - اأي يف واقع 
خالف  واإن  ا�ستعماله  على  ويج�سرون  كالمهم  يف  كرُث  ما  يغرّيون  ا�ستعمالهم- 

القيا�س، طاملا اأنّهم اأمنوا الّلب�س يف ا�ستعماله.

يحيى عبابنة: الّلغة العربّية بني القواعدّية وال�ستعمال يف �سوء نظرّية الأف�سلّية- �س56 وما بعدها.  -77
�سيبويه: الكتاب، 110/4.   -78
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اخل�متة

ل البحث اإىل الّنتائج الآتية: من خالل العر�س ال�ّسابق، تو�سّ
يُظهر  الذي  واقعها  من  نابٌع  املجّردة  الّثالثّية  الأفعال  باأبنية  الّلغوّيني  اهتمام   -1
متنّوعة  معايري  حتديد  حماولة  اإىل  ذلك  ودفعهم  قيا�سّيتها،  حتديد  يف  تبايًنا 
ت�ستنُد  التي  املرجعّيات  بتنّوع  املعايري  تلك  وتنّوعت  القيا�سّية،  تلك  لتحديد 

اإليها.
تو�سيف  يف  الّلغوّيون  اإليها  ا�ستند  التي  املعايري  اأهّم  اأّن  بالبحث  ظهر  وقد 

قيا�سّية اأبنية الأفعال الّثالثّية هي:
معيار املخالفة- 1
معيار مبداأ الأ�سل والفرع- 2
معيار )تداخل الأبنية( اأو )تداخل الّلغات(- 3
معيار اخلّفة والثقل- 4
معيار ابن الّلغة املثايّل- 5
معيار الّتعّدي والّلزوم- 6

وا�ستندت هذه املعايري اإىل اأربع مرجعّياٍت هي:
• رفّية	 البنية ال�سّ
• البنية الّلغوّية	
• ال�ّسماع	
• الرّتكيب اأو العالقة الّنحوّية	
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اإن هذه املحاور الأربعة  اإذ  الّلغوّيني كان �سموليًّا؛  اأّن عمّل  ودّل ذلك على 
تعرّب عن نظرٍة �سمولّية لتو�سيف قيا�سّية اأبنية الأفعال الّثالثّية، فهي ت�سمل الّلفظ، 
ورة، اأو البنية  وال�ّسياق الرّتكيبّي، وواقع الّتداول يف ال�ستعمال، اإىل جانب ال�سّ
رفّية التي متّثل الو�سيلة التي يقي�س بها الّلغوّيون تلك الألفاظ، والقيا�س الذي  ال�سّ

يقي�سونها به.
ومل ميكن ا�ستعمال الّلغوّيني لهذه املعايري على درجٍة واحدٍة، فتف�سيل معياٍر 
على اآخر يف تقرير قيا�سّية بناٍء ما، يعتمد على زاوية الّنظر التي ينظر منها الّلغوّي 
اإىل امل�ساألة، وهذا ما اأوجد الّتفاوت يف اأهّمّية هذه املعايري واإمكانية تطبيق اأحدها 
يف التف�سيل بني الأبنية عند الّلغوّيني، اإل اأنّها تبقى �سمن دائرة الأهّمّية و�سالحّية 

ال�ستفادة منها من قبل الّلغوّيني جميًعا دون خالف.
ظهَر  املجّردة،  الّثالثّية  الأفعال  اأبنية  يف  الأف�سلّية  معايري  تعّدد  جانب  واإىل   -2
تعّدٌد يف حتديد جوانب القيا�سّية يف الأبنية نف�سها، وذلك على الّنحو الآتي:

• اأبنية، 	 �سّتة  الّلغوّيون  حّدد  عندما  وذلك  الّثالثّية،  الأفعال  اأبنية  عدد  قيا�سّية 
فقط، لتكون القيا�س الواجب يف تلك الأبنية، وهي:
فَعل، ومل�سارعها ثالُث �سور: يفَعل، يفِعل، ويفُعل. اأ-  

ب- فِعل، ومل�سارعها �سورتان: يفِعل، ويفَعل.
فُعل، ومل�سارعها �سورٌة واحدة: يفُعل. ج- 

• املخالفة 	 مبداأ  على  وقيامها  وم�سارعه،  املجّرد  املا�سي  بني  العالقة  قيا�سّية 
ال�ّسكلّية املوافقة للمخالفة الّدللّية، وقد ظهر يف ثالثة اأبنية هي:

فِعل وقيا�س م�سارعه يفَعل اأ- 
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ب- فَعل وقيا�س م�سارعه يفِعل
فُعل وقيا�س م�سارعه يفُعل ج- 

اأحرٍف  على  ي�ستمل  الذي  الّثالثّي  الفعل  لأبنية  وتّي  ال�سّ الّت�سكيل  قيا�سّية   -
خم�سو�سٍة كاأحرف احللق، اأو اأحرف العّلة، وقد ظهرت تلك القيا�سّية على 

الّنحو الآتي:
اأّوًل: الفعل املثال الواوي.

ثانيًا: الفعل الأجوف اليائّي.
ثالثاً: الفعل الّناق�س اليائّي.

رابعًا: الفعل الذي عيُنه اأحد اأحرف العّلة.
باب  الواردة يف  الّثالثّية  الأفعال  اأبينة  ا�ستبعاد  لطبيعة  ت�سّوًرا  البحث  قّدم   -3
ذلك  ت�سّور  وكان  الّلغوّيون،  بها  اأقّر  التي  ال�ّسّتة  ور  لل�سّ املكّمل  الحتمال 

ال�ستبعاد من جانني:
اأّوًل: ا�ستبعاٌد يقّوي من قيا�سّية بنيٍة ما و�سذوذ بنيٍة اأخرى.

ثانيًا: ا�ستبعاٌد يلغي احتمالّية بنيٍة �سرفّيٍة ا�ستبعاًدا كّلياً.
كما قّدم البحث تف�سرًيا لهذا ال�ستبعاد العقلّي بالإ�سارة اإىل عدم دخول هذه 
الأبنية املحتملة �سمن اأ�س�س املفا�سلة التي اعتمدها الّلغوّيون اأ�سا�ًسا للحكم بقيا�سّية 
ور املحتملة من حكم الّلغوّيني على  البناء اأو �سذوذه؛ وبذلك، خرجت تلك ال�سّ

القيا�س فيها.
التعدي  مب�ساألة  امل�سّعف  الثالثي  الفعل  لأبنية  ال�سريف  الواجب  ارتبط   -4
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اختيارية  �سيغ  وجود  النحويون  قاله  ما  كل  يف  نعدم  مل  اأننا  اإل  واللزوم، 
بديلة، اإل اأنها حم�سورة يكتفى يف هذا النمط بالذات على ما ورد خارًجا 
تلك  على  بالقيا�س  القول  اإىل  يتعداه  ول  بامل�سموع،  الواجب  حدود  عن 
ال�سيغ الختيارية، لأن هذا التقييد وقع وفق اإح�ساء ملا جاء عن العرب مل 

جنده يف غري ال�سيغ املح�سورة.
واأخرياً، ، ، 

نوؤثر اأن نختم البحث بالإ�سارة اإىل الّتفريق بني قيا�سّية الّلغوّيني وقيا�سّية اأبناء 
الّلغة اأنف�ِسهم، فالّلغوّيون يهدفون اإىل تاأطري الّلغة وحفظ اأبنيتها، بينما يهدف اأبناء 

الّلغة اإىل ا�ستعمال ما ميكن به الّتوا�سل وتتمّيز معه الّدللة.
بني  الأف�سلّية  معايري  تطبيق  يف  فرًقا  ثّمة  اأّن  اإدراك  اإىل  ا  اأي�سً ذلك  ويقودنا 
ابَن  ون  يَُعدُّ الّلغوّيني  باأّن  علًما  ا�ستعمالهم،  واقع  يف  الّلغة  اأبناء  وبني  الّلغوّيني، 
الّلغة واحًدا من املعايري التي يعتمدون عليها يف اإقرار الّلغة القيا�سّية التي ي�سفونها، 
كما اأنّهم قد يعّدونه معياًرا �سلبّياً- اإن جاز الّتعبري- حني يتعّلق الأمر برف�س اأبنيٍة 

م�ستعملة يف لغِة قبيلٍة ل يحتجُّ الّلغوّيون بلغتهم.
معايري  وحتديد  املجّردة  الّثالثّية  لالأفعال  رفّية  ال�سّ الأبنية  يجعل  ما  وهذا 
الأف�سلّية فيها، وهما و�سيلتا الّلغوّيني، اإىل جانب الأبنية الّلغوّية، التي ي�ستعملها 
اأبناء الّلغة، يجعلها يف جتاذٍب م�ستمّر بني القيا�سّية وال�ستعمال، على الّرغم من اأّن 
كليهما يكمل بع�سه بع�ساً، يف �سوء تاأطري اأبنية الّلغة الذي ي�سعى اإليه الّلغوّيون، 
ورة والأ�سل، اإىل جانب  واإن كان ثّمة اختالف يف تطبيق معايري الأف�سلّية بني ال�سّ

الختالف يف الغاية من تطبيق هذه املعايري بني الّلغوّيني واأبناء الّلغة.
لأبنية  ريّف  ال�سّ ال�ستبعاد  ذلك  يظهر  اأن  من  مينع  مل  الختالف  هذا  اأّن  اإل 
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الأفعال الّثالثّية املجّرد الّداخلة يف باب الحتمال املكّمل ل�سور اأبنية الأفعال التي 
و�سفها الّلغوّيون، مل مينعه من موازاة ا�ستبعاٍد اآخر ينتج من ممار�سة �سلوكّية يقوم 

بها اأبناء الّلغة وهم يتداولون األفاظهم يف توا�سلهم.
الّلغوّيني  اأو  وال�ستعمال،  القيا�س  بني  الّلغوّية  العملّية  )ُقْطَبا(  يظهر  وهنا، 
اإل  الأبنية،  منهما كلمته يف هذه  كّل  ليقول  بلغتهم-  يُحتجُّ  الذين  الّلغة-  واأبناء 
اأّن بُعَد ال�ّسّقة بيننا وبني )املثالّيني( من اأبناء العربّية - بو�سفهم واقًعا حيًّا لتداول 
اإليه يف تو�سيفهم لقيا�سّية تلك  الّلغوّيني وما �سَعوا  ن�ستاأن�س بعمل  الّلغة- يجعلنا 

الأبنية، ومعاجلتهم ملعايري الأف�سلّية فيما بينها.
من  لل�سان  الّتعبري-  اإن جاز   - احلّي  الّرديف  معاجلة  مع  ذلك  يتعار�س  ول 
لع�سور  من�سوبًة  اإلينا  و�سلت  التي  العربيّة  النّ�سو�س  يف  متمثّالً  بلغتهم  يُحتجُّ 
اأدعى  الّلغوّيني  الّلغوّي مبا متتلكه من خمزوٍن لغوّي يجعل من عمل  الحتجاج 

للقبول واأنفذ يف التقرير واإ�سدار الأحكام وامل�سادقة عليها.
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ملخ�س البحث

باأّن نرث اجلاحظ يقوم على ت�سور بالغي ل حتكمه  تاأتي هذه الدرا�سة لتثبت 
البالغة  ملنطق  هويتها،  حتديد  يف  تذعن،  والتي  خم�سو�سة،  جمالية  مُقولت 
كما  املجاز،  وعموم  وال�ستعارة  الت�سبيه  من  اأبواب  على  املقت�سرة  املعيارية 
اجلمالية  الوظيفة  اإىل  فقط  ي�ستجيب  ل  عنده  النرث  باأن  ثانية،  ناحية  من  توؤكد، 
التي طاملا احتفى بها نقدنا القدمي، وحتدث عنها يف كثري من م�سادره الأدبية، بل 
هو ت�سور يتاأ�س�س على فتح بالغة النرث على روؤى فنية وتداولية رحبة ت�ستح�سر 
اأغرا�سها؛ وهو ممّا يجعل من بالغة نرثه  الن�س ومقا�سده على اختالف  وظائف 
بالغة مرتبطة باحلياة ومنفتحة على الواقع، ولعّل يف �سمة العتدال التي انبثقت 
اإىل بالغة نوعية قواُمها  لينت�سب  بنرثه  اأبي عثمان ما يرقى  مالحُمها من ن�سو�س 
ما يحدث بني الإبداع والواقع من تداخل وتكامل، بحيث ي�سبح »الن�س النرثي 
اجلاحظي« ي�سوغ الواقع، ويعيد اإنتاجه وفق مبادئ املُبدع وقناعته التي تت�سّبع بها 

ذخريته الثقافية. 
يف �سوء من هذا الت�سور، تك�سف ن�سو�س اجلاحظ عّما ترثى به من مكونات 
بالغية تتجاوز املاألوف اجلمايل يف النقد البالغي القدمي، وتف�سح بذلك املجال لكل 
دار�س اأراد اأن يتبنيَّ منها ما ت�ستمل عليه من مالمح بالغة العتدال التي تفرعت 
واملعتقد  الأ�سلوبية،  وال�سياغة  باحل�سن،  العتدال  ربطت  جمالية  �سمات  عنها 

الديني، وال�سلوك، وغري ذلك... 
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Abstract

Al-Jahiz's Rhetoric of Moderation

AOULAD EL HANI FAHD

This study proves that the rhetorical perception of Al-Jahiz’ prose is not 
governed by aesthetic statements defined by the logic of standard rhetoric, 
which is limited to simile, metaphor and figurative language in general. It also 
emphasizes, on the other hand, that prose does not correspond to the aesthetic 
function that has long been celebrated by our ancient literary criticism which 
had much debate on it. It is a perception based on exposing the eloquence of 
prose to broad artistic and deliberative visions that evoke the functions of the 
text and its intentions bearing in mind its different purposes, which makes the 
eloquence of Al-Jahiz’ prose to life and open to reality; perhaps the feature of 
moderation whose aspects emerged from the news and texts of Abu Othman 
proves the fact that Al-Jahiz’ prose is based on distinctive eloquence resulting 
from the interplay of creativity and reality. In this way, it becomes " Al-Jahiz’ 
prose text” which formulates reality and re-produces it in accordance with 
the principles and the convictions of the creator characteristic to his cultural 
background.

In the light of this perception,  Al-Jahiz’ texts revealed, in this study, 
rhetorical components that go beyond the common aesthetic elements in the 
old rhetorical lesson in the sense it enabled us to deal with the eloquence of 
moderation divided into aesthetic characteristics relating moderation to good, 
stylistic formulation, religious belief, behaviour and so on.
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تقدمي

قبيل  من  معزولة  فنية  جزر  يف  اجلمالية  ببالغته  لري�سو  اجلاحظ  نرث  يكن  مل 
مملكة  يو�سع  اأن  النرث  هذا  حاول  ما  بقدر  املجاز)1(،  وعموم  وال�ستعارة  الت�سبيه 
من  القدمي  النقدي  الدر�س  تعارفه  مما  بكثري  اأرحب  حدودا  لت�ستوعب  البالغة 
اأبواب وتفا�سيل حتدُّ البالغة وحتب�س اأنفا�سها �سمن مقومات من القواعد، وثوابت 
من املقولت والروؤى اجلمالية الثابتة)2(. وعلى اأ�سا�س من هذا الت�سور ا�ستند نرث 
اإىل هدم ما هو متعارف  بناء بالغة نرثه و�سبط مرجعيته اجلمالية،  اجلاحظ، يف 
عليه من قواعد فنية تُقّيد ال�سعر ومتيزه عن غريه من اأجنا�س القول الإبداعي، هادفا 
بذلك اإىل ت�سكيل بالغة نوعية ت�ستوعب الإبداع النرثي اجلميل، وذلك من خالل 
اأثناء عمليتي   )Conscience générique(ا�ستح�سارها م�سلمة الوعي باجلن�س
الإبداع والتلقي، وهي م�سلمة اقت�ست من اجلاحظ اإعادة النظر يف الذائقة النقدية 
والت�سنيف،  للتعريف،  تخ�سع  معيارية  قوالب  يف  اأدواتها  جتمدت  التي  القدمية 
ها  اأعني  البالغة،  اإثراء  من  مكنته  املقابل  ويف  والتمثيل؛  والتحديد،  والتق�سيم، 
هنا بالغة النرث، مبقولت تخييلية وتداولية حتكمها مقا�سد متعددة، وتخ�سع يف 
و�سياق  واملقام،  باملتكلم،  تربطها  خطاب  وظائف  من  الن�س  يفر�سه  ملا  ت�سكالتها 

التلقي، اأوا�سُر متباينة. 
ال�سعر  بحلى  نرثه  لتطريز  ي�سعى  اجلاحظ  يكن  مل  �سبق،  ممّا  هدى  وعلى 

اأو  الأ�سلوب  مبقومات  منجزاتها،  معظم  يف  من�سغلة،  كانت  العربية  البالغة  باأن  م�سبال  حممد  يرى   -1
دون  الأ�سلوبي  املكون  يف  الن�سو�س  هذه  اختزال  على  ذلك  اأّثر  وقد  للن�سو�س،  اللفظية  بال�سياغة 
حممد  حجاجية،  بالغية  مقاربات  النرثي،  الن�س  بالغة  انظر:  منها.  تت�سّكل  التي  الأخرى  املكونات 

م�سبال، دار العني للن�سر، الإ�سكندرية، 2013، �س: 11. 
ن�سري هنا اإىل امل�سنفات البالغية العربية القدمية، والتي �سدرت يف ت�سورها اجلمايل عن مقولت بالغية   -2
من قبيل الت�سبيه وال�ستعارة والكناية وعموم املجاز، حماولة بذلك بناء اأنوذج نقدي معياري يجنح يف 
ق املق�سدية اجلمالية للن�س، دون اأي اهتمام باأبعاد البالغة الرحبة ومقا�سدها  روؤيته الفنية اإىل مدى حتقُّ

املتنوعة، ويف مقدمة هذه الأبعاد التي مّت اإغفالُها البعد التداويل للن�س »الظاهرة«. 
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وزينته، كما مل يكن غر�سه من الإبداع الإذعان ل�سلطة ال�سعر)3( والتزلف ملرجعيته 
�سة، مثلما كان احلال بالن�سبة اإىل فن املقامة)4( وغريها من بع�س فنون  اجلمالية املقدَّ
النثــر، واإنا نحا فــي نثــره نحو روؤيــة بالغيـة تربـط البالغــة باحلــياة، وتنـظر اإلـــى 
الإبــداع النرثي بو�سفه مدخال لبناء املقا�سد)5(، وتثبيت القناعات، ونرث املواقف، 
يجعلنا  ما  نف�سه  الآن  التداولــي يف  اجلمايل  ه  التوجُّ ولعّل يف هذا  القيم.  ون�سر 
اأنَّ اجلاحظ كان  األحَّ على  اإليه حممد م�سبال حينما  بعيد ما ذهب  اإىل حد  نتفهم 
يرى فــي »الت�سوير وال�سرد والهزل والغرابة مقومات �سرورية يف التوا�سل وبناء 
املعرفة«)6(؛ ومعنى ذلك اأن ما اأّلفه اجلاحظ من اأخبار ونوادر ور�سائل هو امتداد 
يفر�س  الذي  الأمر  الرحب،  البالغي يف مفهومه  للخطاب  يعك�س متثالته  بالغي 
على الدار�س النظر اإىل هذه الفنون من القول بو�سفها متثيال �سرديا يتناظر اإىل حد 
بعيد مع اخلطاب البالغي يف كتاب )البيان( وغريه من كتب اأبي عثمان، ونتيجة 
لهذا التعالق بني الإبداع والتنظري تنبثق �سمة العتدال التي تربط البالغة بالإبداع 

احتّل ال�سعر مكانة �سامقة يف امل�سنفات النقدية القدمية، وقد خّولته هذه املكانة اأن يفر�س �سلطته اجلمالية   -3
العرب«،  الأدب وديوان  النقاد والأدباء »عمدة  بع�س  له، حتى عّده  املعا�سرة  الفنون  على غريه من 
انظر: »يتيمة الدهر، للثعالبي، حتقيق مفيد قمحية، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأوىل، 1983، 

اجلزء الأول، �س: 25. 
تدثرت املقامة يف بناء مقامها الأدبي، لدى الذوق النقدي العربي القدمي، بال�سور الأ�سلوبية للق�سيدة   -4
الكتابة  »�سعرية  الأدب ب:  من  النوع  هذا  اأ�سلـوب  ي�سم  كيليطو  الفتاح  عبد  مما جعل  ال�سعرية، وهو 
على  وال�سرف  القيـــمة  اإ�سفاء  وظيفة  الأخرى  البالغية  ولل�سـور  لل�سجع  يكون  بحيث  املرموزة، 
الكبري  عبد  ترجمة  كيليطو،  الفتاح  عبد  الثقافية،  والأن�ساق  ال�سرد  املقامات،  هذا:  يف  انظر  اخلطاب« 

ال�سرقاوي، دار توبقال للن�سر، الطبعة الثانية 2001، �س: 76. 
يف هذا ال�سياق يدعو يو�سف ال�سديق اإىل البحث يف ن�سو�س اجلاحظ وموؤلفاته النظرية عن اخل�سائ�س   -5
التي �سبطها تلميحا اأو ت�سريحا يف ال�سكل، واملعنى، اأو املقام، اأو حتى ما تعّلق بخ�سائ�س التلفظ لفهم 
ت�سوره البالغي. انظر: مدى وعي اجلاحظ باأجنا�س املنثور من خالل ر�سائله، يو�سف ال�سديق، جملة 

حوليات اجلامعة التون�سية، العدد 43، 1999. �س: 160. 
البالغة وال�سرد، جدلية الت�سوير واحلجاج يف اأخبار اجلاحظ، حممد م�سبال، من�سورات كلية الآداب   -6

والعلوم الإن�سانية، جامعة عبد املالك ال�سعدي تطوان 2010، �س: 62. 
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واخلطاب بالواقع. فتغدو بذلك ر�سالة القيان)7(، على �سبيل املثال ل احل�سر، ر�سالة 
التي نرث اجلاحظ معاملها  البالغية  النظرية  ت�ست�سمر بع�سا من مكونات  البالغة  يف 
يف خمتلف م�سنفاته النرثية، كما ت�سبح مكتوباته من جهة ثانية نظريا »ملفهومات 

اخلطاب البالغي التي �ساغها اجلاحظ يف نظريته عن البيان والتوا�سل«)8(. 

1- العتدال ح�صنا مو�صوفا. 

يقول اجلاحظ متحدثا عن »احل�صن« يف ر�صالة القيان: 

جتاوز  بالتمام  اأعني  ول�ست  والعتدال،  التمام  هو  احل�سن:  لك  مبني  »واأنا 
اجلارحة  عظم  اأو  اجل�سم  وكدقة  القامة،  طول  يف  كالزيادة  العتدال  مقدار 
يف  املعتدلني  النا�س  من  مثله  يتجاوز  مما  الفم،  اأو  العني  �سعة  اأو  اجلوارح،  من 
زيادة  عدت  واإن  احل�سن،  من  نق�سان  فهي  كانت  متى  الزيادة  هذه  فاإن  اخللق؛ 
اعتدال  الإن�سان  فوزن خلقة  اأق�سامها،  اأ�سباه  النفو�س يف  اجل�سم...، ووزن  يف 
ال�سغري  الأنف  ل�سـاحب  الوا�سعة  كالعـني  �سيئا،  منها  �سيء  يفوت  واأل  حما�سنه 
والراأ�س  الناق�س،  والذقن  ال�سيقة،  العني  ل�ساحب  العظيم  والأنف  الأفط�س، 
ال�سخم، والوجه الفخم ل�ساحب البدن املجدع الن�سو، والظهر الطويل ل�ساحب 

الفخذين الق�سريتني، والظهر الق�سري ل�ساحب الفخذين الطويلتني،..«)9(. 

ر�سالة القيان هي الر�سالة الرابعة ع�سرة من ر�سائل اجلاحظ يف جمموعة »داماد« التي اعتمدها املحقق عبد   -7
ال�سالم هارون، وعنوانها »كتاب القيان«، وهو كتاب دعا من خالله اجلاحظ اإىل اخلروج عن الأعراف 
العام، لأن يف هذا  الثقايف  النظام  املراأة يف  بذلك عن ح�سور  مدافعا  الن�ساء،  معا�سرة  والتقاليد يف 

احل�سور ح�سورا لبالغة املراأة وثقافتها و�سحرها. 
البالغة وال�سرد، �س: 65.   -8

ر�سائل اجلاحظ، حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، 1964 ج2، كتاب القيان،   -9
�س: 162. 
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»احل�سن«  ل�سفة  اجلمايل  ت�سوره  اجلاحظ  يقدم  الر�سالة  من  املقطع  يف هذا 
بو�سفه نعتا مو�سول بالقينة، وو�سما خلقيا ي�ستدل منه على جوهر �سحرها وقيمة 
من  القينة)11(  به  تت�سف  ما  اإىل  مرّدها  الّربيط)10(  عند  الختيار  عّلة  لأن  قدرها؛ 
ح�سن تتناف�س به بني اأترابها، فتفنت به التاجر املقني)12( والّربيط امل�ستهلك العا�سق، 
ولي�س من الغريب يف �سيء اأن تخفى اأ�سرار هذه اخللة على كثري من النا�س، لأن 
مالمح احل�سن ومعامله ل يقف عليها: »اإل الثاقب يف نظره، املاهر يف ب�سره، الطبُّ 
يب�ســط وجهـــة نظره يف  اأن  ا�ستدعـى من اجلاحظ  ما  ب�سناعته«)13(؛ ولعـل ذلك 
نعــوت احل�سن ومرجعه املعتدل من اجلمال، ويفر�س له من ال�سروط والأو�ساف 
ما يرجع به نحو معيار )العتدال(، بحيث يرقى هذا املعيار اأن يكون �سابطا جماليا 
يُحــدُّ من خاللــه ح�سن القينة ومتامـُـها، ويُتعرف بو�ساطته على خالل اجلمال يف 

مفاتن ج�سدها وحما�سن قوامها. 
وعليه، ت�سبح القينة اجلميلة احل�سنة �سورة خلقية ت�ستوي فيها اأع�ساء ج�سمها 
والنق�سان  والغلّو،  والعتدال  والإفراط،  التفريط  بني  التو�سط  من  مرتبة  على 
والزيادة؛ دون اأن تخرج اأو�سافها على ما يتطلبه مقدار العتدال من �سوابط حتّد 
احل�سن، وتر�سم مالحمه وق�سماته. وهي �سوابط ل متيل بح�سن القينة نحو املبالغة، 
ول تقف به دون ما هو حدٌّ من حدود ن�سابه، حتى لي�سبح )احل�سن( بذلك وا�سطة 
ه، كما لي�س فيه من النق�سان  عقد بني الإفراط والّتفريط، لي�س فيه من الزيادة ما ميجُّ
هذا ا�سم اأطلقه اجلاحظ على ال�سخ�س املرابط بدور املقينني، ولكرثة تردده على هذه الدور اكت�سب من   -10
القدرة ما يجعله خبريا بجمال املراأة وحما�سنها، وهو بذلك ل هّم له �سوى البحث عن ملذاته يف ج�سد 
املراأة القينة، والوقوف على مفاتن من ح�سنها، فال يكاد يظفر منها يف غالب الأحيان، بالرغم من �سعة 

رزقه وثرائه، اإل بقبلة يختل�سها، اأو ب�سمة مداهنة، اأو غمزة عابرة. 
هي املراأة اجلارية احل�سنة اخللقة قّدا ووجها، ت�سحر ع�ساقها ببالغة كالمها و�سعرها وغنائها و�سيء من   -11
�سوتها، وتتقن الغناء والعزف والتثني يف م�سيتها، مثلما تتقن الرق�س اأمام ع�ساق اجلمال ومريدي املتعة 

من الإغراء، وتربع يف رواية ال�سعر. 
هو �ساحب دار القيان الذي خرب جتارة اجلواري والإماء، و�سّبه نف�سه ب�سائر التجار الذين يفيدون النا�س   -12

ب�سلعهم، وي�ستفيدون من اأموالهم. 
ر�سائل اجلاحظ، كتاب القيان، �س: 162 و 163.   -13
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ما يكرهه الب�سر ويزدريه الذوق ال�سليم، ومن ثم يرتتب على ذلك اأن ي�ست�سيغه 
الناظر، وي�ستح�سنه ملا هو عليه من اعتدال تقبله الفطرة الب�سرية وتتماهى بطبيعتها 
معه، فاإن ا�ستوى احل�سن، يف القينة، على نحو مما هو حممود من العتدال متّلى 
بطلعته كل من �سعفت نف�سه اأمام ح�سن املراأة وفتنتها، وارتكن الربّيُط بالّنظر اإليها 
حتديقا واإعجابا باأق�سام خلقتها املعتدلة، حتى يتملكه بذلك زمام هواها بب�سمة من 

ثغرها، اأو قٍدّ من ج�سدها، اأو غمزة من عينها... 
2- العتدال �صوغا اأ�صلوبيا: 

جمال  اإليه  يُرّد  الذي  العتدال  معيار  عن  م�سى،  فيما  اجلاحظ،  حديث  اإن 
احل�سن ومتامه عند الناظر اإىل القيان، هو امتداد لت�سور بالغي جند له �سدى يف 
اأمثلة  القارئ الوقوف على  كثري من م�سنفات اجلاحظ ور�سائله، بحيث ل يعوز 
لهذا املعيار من كتاب )البيان(، وح�سبي من ذلك اأن ن�سوق له حديثا ل�ساحبه عن 
الألفاظ واملعاين، وبيانه ملوطن اجلمال يف كل منهما، واأّيهما اأحّق واأعلق بالكالم 

البليغ املوؤثر يف النفو�س ؟. يقول اجلاحظ: 
»... فالق�سد يف ذلك اأن تتجنب ال�سوقي والوح�سي، ول جتعل همك يف 
تهذيب الألفاظ، و�سغلك يف التخل�س اإىل غرائب املعاين. ويف القت�ساد بالغ، 
ويف التو�سط جمانبة للوعورة، وخروج من �سبيل من ل يحا�سب نف�سه. وقد قال 

ال�ساعر: 
فاإنها  الأمــــور  ــاأو�ــســاط  ب �سعباعليك  ول  ذلول  تركب  ول  جناة 

وقال الآخر: 
فــرطــا  ــــــور  الأم يف  تــذهــنب  �سططال  ــاألــت  �ــس اإن  تــ�ــســاألــن  ل 

وكن جميــعا من النا�س و�سطا
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وليكن كالمك بني املق�سر والغايل، فاإنك ت�سلم من املحنة عند العلماء، ومن 
فتنة ال�سيطان...«)14(.

يومئ اجلاحظ، مبنطوقه هذا، اإىل اأن العتدال معيار بالغي يقا�س به اجلمال يف 
اللفظ كما يقا�س به اجلمال يف املعنى، ومدار اجلمال فيهما معا هو اأن ين�سئ املتكلم 
- وفق ت�سور اجلاحظ - كالمه من روؤية بالغية قوامها القت�ساد يف امليل اإىل واحد 
منهما، دون تفريط يف الآخر؛ لأن البليغ من الكالم لي�س موطن اجلمال فيه لفظا 
ُمهّذبا، ول معنى مغّربا، فكّلما تو�سط املتكلم واعتدل يف اإن�ساء كالمه كانت له من 
الذوق ح�سن ذلك  في�ست�سيغ  املوؤثر؛  بالبليغ  ت�ستوجب و�سف ملفوظه  ذلك علة 
منه، وي�ستعذب معاين منطوقه، وين�سط له العقل، وت�ستلذه الأنف�س، وتُقبل عليه 
واأ�سلــوبا  الكالم �سوغا  اإن�ساء  يتاأ�س�س عليه  الذي  الأ�سماع؛ ويف هذا العتدال 
ي�سهم يف  بذلك  للوعورة، وهو  تو�سطا وجمانبة  مبعناه  ي�ستقيم  اللفظ  يجعــل  ما 
بف�سله طرفا اخلطاب تخاطبا وفهما واإجنازا،  يتفاعل  توا�سل بالغي مثمر،  ت�سكيل 
ما دام اأّن »اأهم �سفات البالغة عند اجلاحظ هي مراعاة حال املخاطب«)15(، كما 
اآخاذ، وذلك لأن الأدب »عند  اأدبـي  اأ�سلوب  ثانية يف ا�سطناع  ناحية  ي�سهم من 
اجلاحظ ل يبلغ اجلودة، ول ي�سيب املحّز بلفظه فقط، فاإذا كان لفظ الأديب ح�سنا، 

ومعناه رديئا فال قيمة له«)16( يف ميزان البالغة عند اجلاحظ. 
دون  للفظ  منت�سرا  يكن  مل  اجلاحظ  باأن  قلت:  اإذا  مغاليا  اأح�سبني  ول�ست 
املعنى اإل يف �سياق ما يتطلبه املقام من مقال، اإذ اإن املتكلم يبني كالمه مبراعاة ما 
يتطلبه اخلطاب من مقت�سيات توا�سلية ت�ستدعي نوعية املتلقي وذخريته الثقافية؛ اأما 
البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط7، 1998، ج1،   -14

�س: 255. 
املاج�سرت، 2004،  لنيل درجة  الزهراين، ر�سالة  بن عطية  �سعيد  بن  الن�س عند اجلاحظ، مطري  ا�ستقبال   -15

جامعة اأم القرى اململكة العربية ال�سعودية، �س: 33. 
امل�سرية،  الأجنلو  مكتبة  ربه،  عبد  ال�سيد  فوزي  والتبيني،  البيان  يف  اجلاحظ،  عند  البالغية  املقايي�س   -16

القاهرة، 2005، �س: 195. 
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ما دون ذلك فاإن اللفظ ل ير�سو على �سيء من البالغة اإل اإذا احتكم يف ت�سكله 
يف  �ساأنه  براعته،  وتك�سف  بف�ساحته،  وت�سمو  بيانه)17(،  حتد  توا�سلية  نعوت  اإىل 
ذلك �ساأن ما ي�سرتط للمعنى من �سرائط متنعه من الغلو يف الغرابة والإفراط يف 
الوعورة. يقول اجلاحظ يف هذا ال�سياق: « وكما ل ينبغي اأن يكون اللفظ عاميا، 
و�ساقطا �سوقيا، فكذلك ل ينبغي اأن يكون غريبا وح�سيا، اإل اأن يكون املتكلم بدويا 
ال�سوقي  النا�س، كما يفهم  فاإن الوح�سي من الكالم يفهمه الوح�سي من  اأعرابيا، 
بني  وتو�سط  اعتدال  قوامها  اللفظ  بالغة  اأن  هذا  ومعنى  ال�سوقي«)18(،  رطانة 
العامية التي عليها مدار الكالم عند عامة النا�س و�سوقتهم، وبني الغرابة التي جتنح 
ينبغي من منظور بالغة العتدال  النا�س، كما ل  لها اخلا�سة وخا�سة اخلا�سة من 
يف  �سبق،  مما  الآخر،  دون  حد  على  املتكلم  يحمل  اأن  اجلاحظ،  عند  اللفظ،  يف 
األفاظه ول مييل اإىل واحد منهما على ح�ساب الآخر، اإل اإذا اقت�سى املقام ذلك، مبا 
ت�ستدعيه طبيعة املتلقي من األفاظ يح�سل له من منطوقها �سيء من فائدة، وي�سيب، 

بفهمها، ما جتري له املعاين من مقا�سد. 

اإليه  األفاظ الكالم واأناطه، يحكمها ما تخرج  اإن بالغة العتدال، يف �سوغ 
اأن  اللفظ، وقدرا ل يجوز للمتكلم  من �سياق توا�سلي ي�ستوجب حدا معينا من 
واإن�ساء  املحادثة  عند  عليه  �سلطة  من  للمقام  ما  املتكلم  يدرك  بحيث  يتجاوزه، 
ي�سودها يف  التي  املتلقي  اللغوية، وطبيعة  بذلك وجهة ر�سالته  مراعيا  اخلطـاب، 
الغالب الأعم، منطق التباين والختالف، ومرّد ذلك اأن كالم النا�س: »طبقات كما 

يذكر �ساحب كتاب ال�سناعتني، يف باب الإبانة عن مو�سوع البالغة يف اللغة، نعوتا ل ت�ستقيم للكالم   -17
ف�ساحته اإل بح�سولها يف األفاظه، ومن بني هذه النعوت اأن يكون الكالم »�سهل اللفظ.. غري م�ستكره 
الألفاظ،  يف  التكلف  ا�ستقباح  يف  اجلاحظ،  ت�سور  مع  يلتقي،  بذلك  وهو  وخم«،  متكلف  ول  فّج، 
اإن�ساء الكالم وبناء ف�ساحته. انظر: كتاب ال�سناعتني الكتابة وال�سعر، لأبي هالل  وي�ستهجن ذلك يف 
الع�سكري، حتقيق علي حممد البجاوي، وحممد اأبو الف�سل اإبراهيم، من�سورات املكتبة الع�سرية، �سيدا 

بريوت، 1986، �س: 08. 
البيان والتبيني، ج1، �س: 144.   -18
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اأن النا�س اأنف�سهم يف طبقات، فمن الكالم اجلزل وال�سخيف، واملليح واحل�سن، 
قد  وبكل  تكلموا،  قد  وبكل  عربي،  وكله  والثقيل،  واخلفيف  وال�سمج،  والقبيح 
متادحوا وتعايبوا. فاإن زعم زاعم اأنه مل يكن فــي كالمهم تفا�سـل، ول بينهم فــي 
وامل�سهب،  واملفحم، واخلطل  والبكئ، واحل�سر  العيي  فلم ذكروا  تفاوت،  ذلك 

واملت�سّدق واملتفيهق...«)19(. 
3- العتدال مق�صدا عقديا: 

يفتح  ممكنا،  بالغيا  وجها  العتدال  من  يجعل  اأن  يف  جهدا  اجلاحظ  ياأل  مل 
وغري  واحليوان،  والإن�سان،  واحلياة،  والدين،  واملعرفة،  اخلطاب،  على  البالغة 
ذلك من املو�سوعات واملجالت؛ بحيث يغدو هذا الوجه البالغي معيارا جماليا 
واختالف  اأناطها  تنوع  علـى  الأدبية،  اخلطابات  نقد  عند  مهمته  تقف  ل  مقبول 
مقا�سدها، واإنا تت�سع تلك املهمـة لت�سمل نقد التفكري الدينـي واخللقي والجتماعي 
الفرد يف  ة ت�سطلع بوظيفة توجيهية لكل من  َمهمَّ واجلمايل وغري ذلك)20(؛ وهي 
�سه مواطن  �سلوكه واأخالقه، والعقل يف مواقفه وطرائق تفكريه، والذوق يف تلمُّ

اجلمال يف الكون والطبيعة. 
األفه اجلاحظ من كتابات  ما  اإىل  القارئ  ينظر  اأن  ال�سليم  لي�س من  اأنه  واحلق 
حيث  من  املتلقي  قناعات  بناء  اإىل  تهدف  قيم  من  نرثه  به  يتدثر  عما  مبناأى  نرثية 
مو�سوعية  ثقافة  من  عليه  كان  ما  ذلك  يف  اأعانه  وقد  والأخالق،  والثقافة  الدين 
اأدب  العلم من  الكتابة يف خمتلف فروع  جتّلت مالحمها من خالل قدرته على 
اإىل  اجلاحظ  نرث  يرقى  الت�سور  هذا  من  �سوء  ويف  وفل�سفة)21(،  ودين  و�سيا�سة 
وهو  العقدية،  الإن�سان  حياة  لت�سمل  عنده  البالغة  دائرة  تو�سع  تداولية  مقامات 

البيان والتبيني، ج1، �س: 144.   -19
البالغة وال�سرد، �س: 72.   -20

اجلاحظ وجمتمع ع�سره يف بغداد، جميل جرب، دار �سادر، بريوت، �س: 14.   -21
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مما يجعل منها بالغــة ل تنح�سر غايتها فـي املق�سدية الإمتاعية التـي تتاأ�س�س على 
تتحول  ُمقّننة، واإنا، وهذا هو الأهم،  اأ�سلوبية وجمازية  مقومات جمالية و�سور 
اإىل موجه خلقي يحر�س على ثبات القيم، و�سالمتها من النحطاط والغلّو، بقدر 
مــا يحر�س كذلك على تنا�سبها مع الدين والعرف والعادة)22(، اإنها بالغة ناقدة 
الغلّو واملزايدة  �سوائب  فيه من مغالة وتغربله من  ما  الديني، متح�س  للخطاب 
واجلماعة  الفرد  حماية  عاتقها  على  حتمل  اآخر  ومبعنى  والفرائ�س،  الأ�سول  على 
من  األفة  العرف  فيه  العقل، ووجد  وقبله  ال�سرع،  عليه  وافق  عما  النحراف  من 
تن�س  كبار  اأئمـة  والتبيني( و�سايا  )البيان  كتاب  نقراأ يف  ال�سياق  قبول. يف هذا 
مبنطوقها على اأف�سلية الو�سطية يف الدين كمنهج ل يحيد عن العتدال يف العقيدة 

وال�سلوك واملعاملة، يقول اجلاحظ: 
هابطا  ول  �سطوطا،  ذاهبا  ل  و�سوطا،  دينا  علمني  للح�سن:  اأعرابي  »وقال 
علّي  وقال  اأو�ساطها...  الأمور  خري  اإّن  ذاك  قلت  لئن  احل�سن:  له  فقال  هبوطا. 
النا�س و�سطا وام�س جانبا«، وقال عبد اهلل بن  اأبي طالب رحمه اهلل: »كن يف  بن 
م�سعود يف خطبته: وخري الأمور اأو�ساطها، »وما قل وكفى خري مما كرث واألهى«)23( 
به حياة  ال�سائل �سفة »الأعرابي« الذي مالت  اأ�سبغ على  اأن اجلاحظ  وبالرغم من 
البدو والرتحال نحو الق�سوة والتعب، ملا يفتقده من رهافة احل�س ورغد العي�س، 
بني  عي�سه  يعتدل  بحيث مل  وامللب�س،  املاأكل  وبوؤ�س  احلياة  من �سنك  اعتاده  وملا 
عي�سه  يف  وغليظا  ُقّحا  اأعرابيا  بذلك  فكان  والغلظة،  اللني  وبني  وال�سدة  الرخاء 
ما  منه  يتعلم  اأن  الدين  ت�ساوؤله عن  ا�سرتط يف  ال�سائل  الأعرابي  اأن  اإل  و�سلوكه؛ 
قوامه  دينا  يروم  بذلك  الهبوط، وهو  الهابط  ال�سطوط وبني  الذاهب  تو�سط بني 
يرى حممد م�سبال باأّن الن�س ال�سردي عند اجلاحظ، على �سبيل املثال، يكت�سب بالغته لي�س لأنه »حكاية   -22
ممتعة يراد بها اإدخال ال�سرور والبتهاج على القارئ فقط، ولكنها اأي�سا اأداة للتوا�سل، ت�سطلع بتلقينه 
املعلومات وتزويده باملعرفة، على نحو ما تتوجه اإليه �سمنيا مبجموعة من احلقائق اخللقية والإن�سانية العامة 

لأجل العمل بها يف حياته الجتماعية«. انظر يف ذلك: البالغة وال�سرد، �س: 12«. 
البيان والتبيني، ج1، �س: 256،  -23
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العتدال يف ال�سعائر والعبادات، يخلو من التطرف الذي يخرج ب�ساحبه ملا فيه 
مادام يف ن�س اجلاحظ  الغرابة  الفرد واجلماعة. ولي�س يف ذلك �سيء من  �سرر 
ما يثبت اإجماع ال�سحابة على مبداأ الو�سطية الذي تن�سبط به الأمور، وتذعن له 

القيم، وتاأن�س به الفطرة الب�سرية ال�سوية. 
مل يكن اإذا معيار العتدال، عند اجلاحظ، حكرا علـى اخلطاب ورهنا بالكالم 
البليغ الذي يتفا�سل فيـه الأدباء �سعرا ونرثا، على نحو ما ثبت ذلك عندنا يف باب 
العتدال يف اللفظ، بل كان اعتدال)24( ي�سُع الإن�سان يف فكره ومعتقده ومنجزه 
من اللغة، وُم�سّوغ ذلك عندي اأنه مكون من مكونات البالغة الرحبة التي ي�سدر 
عنها نرث اأبي عثمان، ومن ثم تتحول البالغة معه من مفاهيم جمردة ترتبط مبقولت 
جمالية حمددة، اإىل بالغة منفتحة على احلياة، ومتعلقة بهموم الإن�سان واأفكاره 

ومعتقداته و�سلوكه. 
يف �سوء ما م�سى، نُقّر باأن نرث اجلاحظ ما هو اإل و�سيلة يت�سرع بها الكاتب 
لبناء ت�سوره البالغي الذي يتق�سد منه مقا�سد تعليمية توجه القارئ فردا وجماعة 
فاإذا كان الغلو والتكلف والإفراط يف  اإىل ما هو م�سلم به عقال ودينا واأدبا)25(؛ 
ه يف الدين، واحلذر  ال�سناعة الأدبية حممول على الذم، كان من باب اأوىل َذمُّ

العربي  النقدي  تراثنا  البالغة يف  له م�سنفات  اأن العتدال معيار جمايّل حتتكم  اإىل  الإ�سارة هنا  جتدر   -24
للتكلف،  دفع  من  عليه  ينبني  ما  زاوية  من  الإبداعي  اخلطاب  اإىل  نقادنا  من  كثري  نظر  بحيث  القدمي، 
وا�ستكراه للت�سنع والتزيُّد، ملا يف ذلك من مغالبة الطبع، ومعار�سة القريحة، نذكر من ذلك، على �سبيل 
املثال ل احل�سر، قول الآمدي يف املوازنة »اإن جماهدة الطبع ومغالبة القريحة خمرجة �سهل التاأليف اإىل 
املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  املوازنة، حتقيق حممد حميي  انظر يف هذا:  التعمل«  التكلف و�سدة  �سوء 

العلمية، بريوت، �س: 227. 
الكالم، وزعيما  اأئمة  من  »اإماما  كان  اإذ  علمي  مقام  من  به  يحظى  كان  ما  ذلك  اجلاحظ يف  �ساعد  لقد   -25
من زعماء املعتزلة، و�ساحب نحلة من نحلهم، وكان عاملا حميطا مبعارف ع�سره، ل يكاد يفوته �سيء 
منها، �سواء يف ذلك اأ�سيلها ودخيلها، و�سواء منها ما كان اإىل العلم والتحقيق، وما كان اإىل الأخبار 
دقيق  الرواية،  وا�سع  ومعا�سرها،  غابرها  واأخبارها،  واآدابها  اللغة  رواة  من  راوية  وكان  والأ�ساطري، 
دار  ط7،  احلاجري،  طه  املحقق،  مقدمة  البخالء،  انظر:  ومتييزها«  الآثار  نقد  يف  امللكة  قوي  املعرفة، 

املعارف، كورني�س النيل القاهرة، جمهورية م�سر العربية، �س: 18. 
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منه يف العتقاد، ونبذه يف املعاملة وال�سلوك. يقول اجلاحظ موؤكدا هذا املذهب 
ومنت�سرا له: »واإنا وقع النهي على كل �سيء جاوز املقدار، ووقع ا�سم العي على 
كل �سيء ق�سر عن املقدار، فالعي مذموم واخلطل مذموم، ودين اهلل تبارك وتعاىل 

بني املق�سر والغايل«)26(. 

4 -العتدال �صلوكا قا�صدا: 

لقد فطن حممد م�سبال يف درا�سته لأخبار اجلاحظ اإىل اأنها اأخبار تقوم بالغتها 
للتوا�سل والتخاطب والتفاعل  قواعد  بناء  نحو  تركن  ما حتققه من وظائف  على 
»البالغة  كتابه  املعلن يف  ت�سوره  يبتعد كثريا عن  بذلك ل  الجتماعي)27(، وهو 
وال�سرد« باعتباره ت�سورا ي�سدر عن روؤية نقدية ترى يف ن�سو�س اجلاحظ ال�سردية 
البيان  عن  نظريته  يف  عثمان  اأبو  �ساغها  التي  البالغي  اخلطاب  ملفهومات  نظائر 
نف�سه  الآن  يف  ن�ستح�سر  الت�سور  هذا  مثل  ن�ستعر�س  اإذ  ونحن  والتوا�سل)28(، 
كون البالغة لي�ست علما حُمّنطا تن�سهر قواعده يف قوالب جاهزة من حم�سنات 
الأ�سلوب ووجوه املجاز)29(، بقدر اأنها تربط الإبداع باحلياة، وتبني يف املقابل، مبا 
تقوم عليه من قواعد ومكونات وروؤى جمالية، عامل الإن�سان ومنظومته الثقافية، 
ي�ستمد  اجلاحظ  نرث  يجعل  ما  البالغة  بها  ت�سطلع  التي  الوظائف  هذه  يف  ولعل 
والروؤية  املبَدع،  للن�س  اجلمالية  الروؤية  بني  تفاعل  من  حققه  مما  البالغية  مكوناته 

البيان والتبيني، ج1، �س: 202.   -26
اإن:  تتنازعه وظائف بالغية متباينة، وذلك ما ن�ست�سفه من قوله  يوؤكد حممد م�سبال كون �سرد اجلاحظ   -27
اأداة للتوا�سل تتغيا الإقناع وتبليغ املعرفة« انظر يف هذا:  اأي�سا  اأداة لالإمتاع فقط، ولكنه  »ال�سرد لي�س 

البالغة وال�سرد، �س: 13
املرجع نف�سه، �س، 65.   -28

ه عن غريه من الأجنا�س  نوؤمن هنا بت�سور بالغي يرى باأن لكل جن�س نرثي اأ�سلوبه و�سماته اجلمالية التي حتدُّ  -29
الأخرى، وحترره من الإذعان لبالغة ال�سعر و�سروطها، وهو مما يجعلنا ن�سلم باأن مفهوم البالغة ل ميكن 
�ساخب،  »بحر  اعتقادنا  يف  البالغة  لأن  وح�سب،  اجلمالية  ومرجعيتها  ال�سعر  ب�سلطة  مرتبطا  يكون  اأن 
اأنقار، جملة فكر ونقد، العدد: 25.  متعدد الألوان، غزير الإمكانات«. انظر: البالغة وال�سمة، حممد 

يناير 2000، �س: 9. 
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اأن يت�سكل منها الواقع املعي�س؛ ومن خالل هذا التفاعل بني  اجلمالية التي يجب 
اجلاحظ،  اأخبار  يف  النرث  وظيفة  تنبثق  ثانية  ناحية  من  والواقع  ناحية،  من  الن�س 
ا يقوم به اخلطاب ال�سردي من دور يف  وهي وظيفة ل حتيد يف توجهها البالغي عمَّ
بناء قناعات املتلقي، وت�سكيل ما ترجع اإليه حياُة النا�س من �سوابَط حتقق كينونتهم 

الجتماعية ال�سليمة. 
يف هذا ال�سياق ياأتي خرب القا�سي عبد اهلل بن �سوار ليُعّري، مبا يقوم عليه من 
متثيل �سردي، ما ي�ستهجنه الذوق ال�سليم من تكلف يخالف الفطرة التي هي اأُ�سٌّ 

يف تقبل اأي خطاب من القول اأو الفعل، يقول اجلاحظ: 
النا�س حاكما  ير  مل  �صوار،  بن  اهلل  له عبد  يقال  قا�س  بالب�صرة  لنا  »كان 
قط ول زميتا ول ركينا، ول وقورا حليما، �صبط من نف�صه وملك من حركته 
من  الدار  قريب  وهو  منزله،  يف  الغداة  ي�صلي  كان  وملك.  �صبط  الذي  مثل 
له  يتحرك  ل  منت�صبا  يزال  فال  يتكئ،  ول  فيحتبي  جمل�صه  فياأتي  م�صجده، 
ع�صو، ول يلتفت، ول يحل حبوته، ول يحول رجال عن رجل، ول يعتمد 
هو  فبينا  من�صوبة....  �صخرة  اأو  مبني،  بناء  كاأنه  حتى  �صقيه،  اأحد  على 
على  �صقط  اإذ  يديه،  بني  ال�صماطني  ويف  حواليه،  واأ�صحابه  يوم  ذات  كذلك 
�صقوطه  فـي  ال�صرب  فرام  عينه،  موؤق  اإىل  حتول  ثم  املكث،  فاأطال  ذباب  اأنفه 
على املوؤق، وعلى ع�صه ونفاذ خرطومه، كما رام من ال�صرب على �صقوطه على 
اأنفه من غري اأن يحرك اأرنبته، اأو يغ�صن وجهه، اأو يذب باإ�صبعه. فلما طال 
يحتمل  ل  مكان  اإىل  وق�صد  واأحرقه،  واأوجعه  و�صغله  الذباب  من  عليه  ذلك 
ذلك  فدعاه  ينه�س،  فلم  الأ�صفل  جفنه  على  الأعلى  جفنه  اأطبق  التغافل، 
اإىل اأن واىل بني الإطباق والفتح، فتنحى ريثما �صكن جفنه، ثم عاد اإىل موؤقه 
باأ�صد من مّرته الأوىل، فغم�س خرطومه يف مكان كان قد اأوهاه قبل ذلك، فكان 
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اأجفانه وزاد  اأقوى، فحرك  الثانية  ال�صرب يف  اأ�صعف، وعجزه عن  له  احتماله 
يف �صدة احلركة ويف فتح العني، ويف تتابع الفتح والإطباق، فتنحى عنه بقدر 
ما �صكنت حركته ثم عاد اإىل مو�صعه، فما زال يلح عليه حتى ا�صتفرغ �صربه 
وبلغ جمهوده. فلم يجد بدا من اأن يذب على عينيه بيده، ففعل وعيون القوم 
اإليه ترمقه، وكاأنهم ل يرونه، فتنحى عنه بقدر ما رد يده و�صكنت حركته 
اإىل  اأجلاأه  اأن ذب على وجهه بطرف كمه، ثم  اإىل  اأجلاأه  اإىل مو�صعه، ثم  ثم عاد 
اأمنائه وجل�صائه،  اأن فعله كله بعني من ح�صره من  اأن تابع بني ذلك، وعلم 
فلما نظروا اإليه قال، اأ�صهد اأن الذباب األح من اخلنف�صاء واأزهى من الغراب، 
واأ�صتغفر اهلل فما اأكرث من اأعجبته نف�صه فاأراد اهلل عز وجل اأن يعرفه من �صعفه 
ما كان عنه م�صتورا، وقد علمت اأين عند النا�س من اأزمت النا�س، فقد غلبني 

وف�صحني اأ�صعف خلقه، ثم تال قوله تعاىل: چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤڤ ڤ ڦ ڦچ«)30(. 

جمع  الذي  الب�سرة  قا�سي  �سورة  اجلاحظ  يعر�س  ال�سردي  اخلرب  هذا  يف 
اأو �سخرة  فاأ�سحى بذلك كاأنه »بناء مبني  ت والوقار واحللم ما جمع،  التزمُّ من 
من�سوبة«، ل يتحرك، ول يلتفت، ول يحل حبوته، ول يقوم من مقعده اإل بيـن 
�سالة و�سالة، حتى األف منه النا�س ذلك، واعتادوا على ما يعرتيه من اأحوال ل 
تاأبه باملحيط، ول تذعن ل�سلطة الآخر التي تفر�س ح�سورها يف اأي مقام توا�سلّي 
اأكرث  اإن�سايّن �سليم، وتزداد هذه ال�سخ�سية غرابة بتكلفها الوقار وت�سنعها له يف 
من موطن يقت�سي فيه املقام غري ذلك. لقد كان عبد اهلل بن �سوار القا�سي، كما 
�سوره ال�سرد على الأقل، مت�سنعا يف طريقة كالمه، يوجز اإذا حتدث، ول يحرك 
يده، ول ي�سري براأ�سه، حمافظا على هدوئه، ومنت�سبا بق�سد اإىل �سيء من ثبات 

احليوان، اجلاحظ، حتقيق و�سرح عبد ال�سالم حممد هارون، مطبعة م�سطفى البابي احللبي مب�سر، ط2،   -30
1965 ج3، �س: 346-343. 
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اأمام  له  مزيفة  تلك حري�سا على ر�سم �سورة  باأفعاله  يكن  اأو مل  اللغة واجل�سد. 
ح�سوره من الأ�سحاب واخل�سوم ؟ 

قا�سي  ا�سطنعه  الذي  الوقار  قناع  ي�سور  باأن  لقمني  ال�سرد  به  يبوح  ما  اإن 
الب�سرة، مع �سيء من التعمد، ليبني لنف�سه اأحالما من الزهو والتفرد والإعجاب 
ا�ستطاع  �سعيف  ذباب  اأمام  مالحمه  ت�سمد  مل  القناع  هذا  اأن  غري  بالنف�س)31(، 
واأن  احلقيقية،  القا�سي  �سخ�سية  يعـري  اأن  طبعه  من  وبرتدد  فطرته،  من  باإحلاح 
يف�سح ما يّدعيه من وقــار ل يعدو اأن يكون تكلفا مق�سـودا)32(، وت�سنُّعا مذموما، 

ه الدين، وينبذه العقل، وحتيد عنه الفطرة الب�سرية ال�سوية.  ميجُّ
بناء على ما �سبق، فاإن من يقراأ مثل هذا اخلرب ال�سردي ل ي�سعه اإل اأن يعجب 
مبا ينطوي عليه من قدرات ت�سويرية ترقى بنرث اجلاحظ ليقف ندا لل�سعر، ومن ثم 
يناف�سه على ما تربََّع عليه من عر�س الت�سوير البليغ؛ غري اأن ما يلفت النتباه يف هذا 
الن�س لي�س ما يحفل به من اإمكانات لغوية ت�سعى، ب�سكل فني، اإىل جت�سيد الفعل 
وت�سوير احلدث وح�سب، بل ما يخرج اإليه من وظائف تداولية تتجاوز وظائف 
القيمة،  ذخريته  ت�سكيل  وتعيد  املتلقي  قناعات  تبني  َخطابية  وظائف  اإىل  التخييل 
وهو بذلك ل يحيد عن الت�سور البالغي للجاحظ الذي يرى يف البالغة اأبعــادا 
رحبة واإمكانات تخييلية وتداولية، وهي اإمكانات تربــط الأدب بثقافــة الإن�ســـان 
و�سلوكه وطبيعة ت�سرفه داخل جمتمعه، واإذا كان ذلك كذلك، يغدو ال�سرد يف 
و�سيلة  يكون  ما  بقدر  ذاته،  غاية يف حد  لي�س  �سوار  بن  اهلل  عبد  القا�سي  حكاية 
ي�ستعر�س من خاللها اجلاحظ قناعته البالغية فــــي اخلطاب البليغ، لت�سمل، بتمثيله 

بالغة النادرة، حممد م�سبال، دار ج�سور للطباعة والن�سر، ط2 2001 �س: 22.   -31
جتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن التكلف عند اجلاحظ مل يكن معيارا يرتبط بعيوب البيان وف�ساحته فقط، بل   -32
جتاوز البالغة لي�سمل مو�سوعات من �سميم احلياة الإن�سانية، وهذا ما نفيده من قوله: »ومل اأرهم يذمون 
املتكلف للبالغة فقط، بل كذلك يرون املتظرف واملتكلف للغناء، ول يكادون ي�سعون ا�سم املتكلف اإل 

يف املوا�سع التي يذمونها«. انظر: البيان والتبيني، ج 2، �س: 18. 



اأ. فهد اأوالد الهاين

261

ال�ســردي، الإن�سان وواقعه واأحواله النف�سية)33( وعالقته بغريه. ومن ثم لي�س اأمام 
اأبي عثمان �سوى ما يكتبه من �سرد، وما يبدعه من نرث، عّله بذلك يقوم ما اعوجَّ من 
�سلوكات القارئ املتلقي الذي قد يجنح ببع�س من فعله اإىل ما فيه ت�سنع يتنافى 

وما ُجبل عليه من طبع يف الفعل، وال�سلوك، والعتقاد. 
اإعادة النظر يف حكاية القا�سي عبد اهلل بن �سوار تك�سف للقارئ طبيعة  اإن 
البالغة التي ي�سدر عنها نرث اجلاحظ، اإذ لي�س من الغريب اأن ن�سف ت�سوره للبالغة 
بو�سفها نظرية يف احلياة الإن�سانية اأكرث مما هي نظرية يف اخلطاب)34(، ومن ثم كان 
من الطبيعي اأن تت�سكل من مثل ن�سو�س كهذه مق�سديات تداولية توجه »املتلقي«، 
وتعيد ت�سكيل هرمه القيمي وفق ما تقبله فل�سفة العتدال من دون غلو اأو تفريط، 
يدفعها  ما  والعتقاد  ال�سلوك  يف  ط  التو�سُّ على  وثباتها  الطبائع  اعتدال  يف  لأن 
لالندماج يف حميطها الثقايف، وي�سهل عليها حتقيق ما ترنو اإليه من اأغرا�س؛ فما 
كان للذباب، مع حقارته و�سعفه، اأن ينت�سر على القا�سي املتزّمت لو مل ت�سدر 
اأفعاله عن �سيء من طبعه وفطرته، لأن الرتدد والإحلاح والع�س طبع من الذباب 
واأ�سل يف خلقته و�سيمته، يف حني يغدو التزمت املبالَغ فيه، والوقار، وال�سبط 
التكلف  ق�سد  على  املحمولة  الأفعال  من  والتَّغاُفل   ، والتَّ�سربُّ قدره،  عن  الزائد 

الذي ينزع للمبالغة والغلو اأكثــر مما ينزع لالعتــدال والتو�ســط. 
لح وقا�س متغافل  لي�س ال�سراع اإذا، كما يبدو يف ظاهــر احلكايــة، بني ذباب مُّ
وقور وكفى، بل هو �سراع بني الطبع والتكلف من جهة، واإقرار خَليار العتدال 
بني القيمتني من جهة ثانية، وذلـــك ملا فــي هذا اخليار مــن خمرج منفعـــة و�سالح 

التي  النرث ل تقف عند حدود حتليل املو�سوعات  اأن روؤية اجلاحظ يف  اإىل  نبيه حجاب  يذهب حممد   -33
يتناولها يف كتاباته بل »اإذا لزم الأمر يحلل النفو�س اأي�سا، وي�سرب اأغوارها لي�ست�سف طباعها، فاإذا �سور 
العبا�سي، درا�سة حتليلة  الع�سر  الكتاب يف  انظر: بالغة  اأديب«.  نف�سيا يف زي  راأيت عاملا  بقلمه  ذلك 

نقدية لتطور الأ�ساليب، حممد نبيه حجاب، جامعة مكة املكرمة، ط2 �سنة 1986، �س: 278. 
البالغة وال�سرد، �س: 39.   -34
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للفـــرد واجلماعة، وهو اخلـيار الـــذي بوا�سطته ي�ستطيع القا�سي عبد اهلل بن �سوار 
اأن يكون وقورا حيث موطن الوقار ومقامه، ومتزّمتا حيث ل ي�سريه التزمت يف 
�سيء، ول يف�سد عليه التغافل دعته. ومبعنى اآخر كان على القا�سي اأن يبني ردة 
فعله على ما يتطلبه الطبع من �سلوك يف مثل هذا املوقف، وما ت�ستدعيه �سروط 
مثل هذا  لأن يف  �ساء،  متى وكيفما  نف�سه  الذباب عن  فيذب  اأمور،  من  الطبيعة 
ال�سلوك جتري طبائع الب�سر، وت�ستقر خياراتهم، وتتميز الألفة من الغرابة يف الفعل. 
اإنه لي�س من قبيل امل�سادفة - كما يذهب اإىل ذلك حممد  اأن نقول:  ويبقى 
م�سبال)35( - اأن يردف اجلاحظ خرب قا�سي الب�سرة بخربه الذي يروي فيه ما حدث 
بهذا اخلرب يدعو  فلعّله  بالب�سرة؛  نهر  �ساطئ  الذبان حينما كان مي�سي على  له مع 
املتلقي اإىل اإعمال عقله يف اخلربين معا مقارنة وحتليال، حتى يظهر له من جماع 
الطبيعي  اجلاحظ  و�سلوك  املتكلف  القا�سي  �سلوك  متعار�سان،  �سلوكان  متنهما 

املعتدل. يقول اجلاحظ حاكيا حكايته مع الذباب، ووا�سفا ت�سرفه معه: 
»فاأما الذي اأ�سابني اأنا من الذبان، فاإين خرجت اأم�سي يف املبارك اأريد دير 
الربيع، ومل اأقدر على دابة، فمررت يف ع�سب ونبات ملتف كثري الذبان، ف�سقط 
ذباب من تلك الذبان على اأنفي، فطردته، فتحول اإىل عيني فطردته، فعاد اإىل موؤق 
عيني، فزدت يف حتريك يدي فتنحى عني بقدر �سدة حركتي، وذبي عن عيني... 
باأ�سد من ذلك، فلما عاد ا�ستعملت  ثم عاد اإيل فعدت عليه، ثم عاد اإيل فعدت 
ب�سرعتي  اأوؤمل  ال�سري،  اأحث  ذلك  يف  واأنا  عاد  ثم  وجهي،  عن  به  فذببت  كمي 
انقطاعه عني، فلما عاد نزعت طيل�ساين من عنقي فذببت به عني بدل كمي، فلما 
اأتكلف مثله مذ  عاد ومل اأجد منه حيلة ا�ستعملت العدو، فعدوت منه �سوطا مل 

كنت �سبيا«)36(. 
البالغة وال�سرد، �س: 69.   -35
احليوان، ج3، �س: 346.   -36
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لقد قلنا وكررنا يف اأكرث من مقام باأن اأخبار اجلاحظ تقوم بالغتها على ما حتققه 
للتوا�سـل والتخاطـب والتفاعل الجتماعي،  بناء قواعـد  تركن نحو  من وظائف 
الفرد �سلوكا واعتقادا،  فــي احليـــاة توجــه  ال�ســردي نظرية  بحيث ي�سبح اخلبــر 
تاأمل اخلرب  بّينة �سوى  لهذا من  القيمية)37(، ولي�س  الهرمية  ت�سكيل منظومته  وتعيد 
ر فيه اجلاحظ اأحوال من ت�سرفاته مع الذبان اإذ داهمه  ال�سردي الأخري الذي �سوَّ
توؤثث  اإمكانات جمالية  به هذا الن�س من  النظر عما ي�سطلع  حيث ي�سري، وبغ�س 
غ هذا اخلرب اإّل ويف �سريرته �سيء من النية  بالغته التخييلية، اإل اأنَّ اجلاحظ مل ي�سُ
املُبيتة التي تروم بيان الفرق بني حال من يت�سرف على طبعه و�سجيَّته، وبني حال 
من يغلو يف ت�سرفه اإىل اأن يحمل نف�سه م�ساق التكلف والت�سنع، خمالفا بذلك ما 

بثَّ اهلل فيه من طبع قواُمه العتدال. 
اإن خرب اجلاحظ مع الذبان فيه معار�سة �سردية خلرب القا�سي مع الذبان كذلك، 
وهي معار�سة تتجلى مالحمها وا�سحة من حيث املو�سوع والت�سوير، فاإذا كان 
اخلربان قد ا�سرتكا يف مو�سوع اإحلاح الذبان ومهاجمته ل�سحاياه، فاإن اخلربين معا 
يعتمدان الت�سوير لو�سف ردود اأفعال ال�سحايا وطبيعة ا�ستجابتهما يف مثل هذه 
اأن يف�سرها يف �سياق  اإل  الفطن  للقارئ  املعار�سة ل ميكن  اأن هذه  املواقف؛ غري 
القا�سي عبد اهلل بن �سوار بو�سفها �سخ�سية  اإحلاح اجلاحظ على ف�سح �سخ�سية 
وتخرج  حريتها،  تفقد  بذلك  وهي  �سلوك،  من  تاأتيه  فيما  الوقار  تدعي  مت�سنعة 

يف درا�سة نقدية للخرب يف الأدب العربي يك�سف حممد القا�سي عن عالقة تالزمية منفعية بني الأخبار   -37
ال�سردية واأ�سكال من الأيديولوجيا ال�سائدة يف الثقافة العربية الإ�سالمية، حيث يرى باأن اخلرب كان تابعا 
تداولية  من وظائف  الأخبار  به  ت�سطلع  ملا  ينّبه  بذلك  وهو  غاياتها،  ويخدم  باأمرها  ياأمتر  الأ�سكال  لهذه 
الثقافية للفرد العربـي امل�سلم، ومن ثم ت�سعى جاهدة  ت�سكــل الذخرية  تنت�سر لأفكار ومعتقدات وقيم 
لإقناع املتلقي مب�سامينها وثوابتها؛ ويقودنا هذا الت�سور اإىل اأن نفهم ب�سكل جيد ال�سياق التداويل خلرب 
قا�سي الب�سرة الذي راهن اجلاحظ بت�سوير �سخ�سيته على تر�سيخ قيم العتدال والطبع واحلّث عليهما، 
ورغب مبا �سرده من خرب يف مثل هذه القيم، ويف املقابل اأوماأ اإىل جتنب قيم الغلّو والت�سنع يف كل مقام 
دار  تون�س،  منوبة،  الآداب  كلية  العربية،  ال�سردية  درا�سة يف  العربي،  الأدب  اخلرب يف  انظر:  ومقال. 

الغرب الإ�سالمي، ط1، بريوت، 1998. �س: 646 و 661. 
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باأفعالها ومواقفها اإىل ما هو �ساذ وغريب ومعار�س ملا عليه طبع الب�سر من اعتدال 
يتماهى والفطرة الطبيعية لالإن�سان. 

طبعه  غري  على  ليت�سرف  عليه،  الذبان  اإحلاح  خرب  يف  اإذا،  اجلاحظ  كان  ما 
ومل  عليه،  وقع  اأن  مبجرد  عنه  الذبان  فطرد  العنان  ل�سخ�سيته  اأطلق  بل  وفطرته، 
ي�سمح له بقدر من املكث كما �سمح بذلك قا�سي الب�سرة الذي انتقل الذبان من 
ه واأنفـــذ خرطومه فيـــه من غيــر اأن يذب عليـــه بجفنه  اأنفه اإلـــى موؤق عينه، فع�سّ
اأو يــده اأو ب�سيء من كمه، مع ثبات حركته وركانته يف مو�سعه وت�سنعه يف فعله. 
اأما اجلاحظ فقد األحَّ يف طرد الذبان عليه، واأ�سّر يف َذبّه عنه من خالل ردود اأفعال 
عن  حركتي/ذبي  يدي/�سدة  حتريك  يف  )طردته/زدت  املوقف:  لهذا  ت�سلح 
به/اأحثُّ  كمي/ذببت  ذلك/ا�ستعملت  من  باأ�سد  اإليه/فُعدُت  عيني/ُعدُت 
الأفعــال  بهذه  وهو  العدو(،  به/ا�ستعملت  فذببُت  طيل�ساين  ال�سري/نزعُت 
يجـــري حوارا حجاجيا م�سمــرا ينت�سـر فيــه لبالغـــة العتــدال، وي�ستهجــن به 
التكلـــف املذمـوم والغلـو امل�ستقبح، ناهيك على اأنه ي�سخر)38(، وبق�سد منه)39(، 
عر�ست  حتـــى  والزماتة  الركانة  التزمت  التـي  املت�سنعة  القا�سي  �سخ�سية  من 
ونـزع  وكمه،  يده  ا�ستخدم  اجلاحظ  اأن  حني  يف  احلا�سرين،  ل�سخرية  نف�سها 
وهي  امللح،  والذباب  الوقور  القا�سي  بني  املقامية  للمفارقة  القارئ  با�ستح�سار  ذروتها  ال�سخرية  تبلغ   -38
�سخرية هادفة ت�سعى اإىل اإبراز مق�سدية الإبداع النرثي عند اجلاحظ، باعتباره اإبداعا ير�سخ قيما خلقية 
متدح التوا�سع والعتدال يف الطبع، ويف املقابل تذم خ�سال التكرب ووت�ستهجن كل ما ميت ب�سلة ل�سيء 
من الت�سنع والغلّو، وعلى اأ�سا�س من هذا ي�سبح خرب القا�سي حجة �سردية خلقية تر�سخ قاعدة �سعف 
الإن�سان وعجزه، وتعلم املتلقي حقيقة م�سمونها اأن الإن�سان مهما بلغ من مرتبة، اإل اأن عظمة اهلل �سبحانه 
فوق كل ذي مرتبة، كما تعلمه اأي�سا اأن عالئق املخلوقات مع بع�سها بع�سا ت�ستقيم اأركانها تفاعال وان�سجاما 

كّلما جرت الأفعال منها على �سنن العتدال الذي يقبله الدين، والعقل على حد �سواء. 
يرتبط هــذا الق�سد مبدى وعي اجلاحظ بوظائف ال�سخــرية يف الكتابة الأدبية، باعتبارها وظائف تداوليـــة   -39
غري  كان  ما  وت�سلح  توجه  التي  والقناعات  القيم  من  مبنظومة  واإقناعه  املتلقــي  فــي  التاأثري  على  تراهن 
مقبول من ال�سلوك والأفعال، ولعّل ذلك ما انتبه اإليه نبيل راغب حينما عّد املق�سدية الت�سحيحية لالأدب 
ال�ساخر من اأهم املقا�سد التي ت�ستبطنها ن�سو�سه الإبداعية، بل اإن الهدف الأوىل لالأدب ال�ساخر، يف 
نظره، هو هدف ت�سحيحي �سواء على امل�ستوى الأخالقي اأو امل�ستوى اجلمايل. انظر: الأدب ال�ساخر، 

نبيل راغب، مكتبة الأ�سرة، مطابع الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، طبعة 2000، �س: 14. 
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طيل�سانه وا�ستحث قدميه علـى ال�سري والعدو، م�ستجيبا بذلك اإىل الطبع الب�سري، 
طبعه  الإن�سان على  ت�سرف  يُقرُّ  الذي  العتدال  ملذهب  بت�سرفاته هذه  ومنت�سرا 
من دون اإفراط وُغلّو اأو نزوع نحو تكلف؛ اإنه بذلك ي�سع قاعدة بالغية جديدة 

مفادها لكل مقام فعل. 
خال�صــة: 

تاأتي هذه الدرا�سة لتثبت، مبا ل يدع جمال لل�سك، باأن الت�سور البالغي لنرث 
التي  املعيارية  البالغة  ملنطق  حدها  يف  تذعن  جمالية  مُقولت  حتكمه  ل  اجلاحظ 
حتدها اأبواب من الت�سبيه وال�ستعارة وعموم املجاز، كما ل ي�ستجيب نرثه، من 
ناحية ثانية، اإىل املق�سدية اجلمالية التي طاملا احتفى بها نقدنا الأدبي القدمي وفر�س 
لها من اأبوابه وف�سوله ما فر�س)40(، بل هو ت�سور يتاأ�س�س على فتح بالغة النرث على 
روؤى جمالية رحبة ت�ستح�سر وظائف الن�س ومقا�سده على تباين اأغرا�سها، الأمر 
الذي يجعل من بالغة نرث اجلاحظ بالغة مرتبطة باحلياة ومنفتحة على الواقع؛ ولعّل 
جتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن النقد القدمي مل ينظر اإىل فنون النرث مبناأى عن ال�سلطة اجلمالية التي ر�سختها   -40
منزلة يف  من  ال�سعر  به  ما حظي  اإىل  عندي  ذلك  ومردُّ  اآنذاك،  الأدبي  الذوق  ال�سعرية يف  الق�سيدة 
م�سنفات النقد والأدب، ملا له من قبول يف ذائقة الإن�سان العربي، ويَُف�ّسُر هذا باأّن نقد ذلك الع�سر من 
الأدب مل يربح، يف درا�سته خلطاب النرث، مملكة بالغة ال�سعر، غافال بذلك عما بني اخلطابني من فروق 
بينها لت�سكل ما  نوعية، وهي فروق حتكمــها حــدود مـن ال�سمات واملكونات اجلمالية التي تتعاون فيما 
يُ�سطلح عليه اليوم، يف النقد احلديث، بالكفاية الأجنا�سية )Compétence générique(. ففي كتاب 
نقد النرث )الربهان يف وجوه البيان(، مثال لح�سرا، يرى اأبو احل�سني اإ�سحاق بن وهب يف �سياق حديثه 
والنعوت،  الأو�ساف  من  كثري  يف  ال�سعر  فن  مع  ي�سرتكان  الفنني  هذين  اأن  والرت�سل  اخلطبة  فني  عن 
بحيث ميكن القول باأن ما فر�سه ابن وهب من كالم حول فني اخلطابة والرت�سل مل يكن ي�سدر يف منهجيته 
عن ت�سور نقديٍّ ي�ستح�سر مفهوم الكفاية الأجنا�سية، وهي كفاية نقدية توؤمن باأن لكل نوع اأدبي بالغته، 
وبتعبري اآخر كان نقدا، يف اأغلب ما ناق�س من ق�سايا، يلتفت اإىل قبلة بالغة ال�سعر دون غريها؛ من هذا 
املنطلق ن�ستطيع اأن نقول: اإن معيار الروح ال�سعرية ظّل متحكما اإىل حد بعيد يف الت�سور النقدي لبن 
التي  املعاين  يقول »وقد ذكرنا  اإذ  نف�سه  الكاتب  يقراأ عبارة  اأن  الباب  القارئ يف هذا  وهب. وح�سب 
ي�سري بها ال�سعر ح�سنا وباجلودة مو�سوفا، واملعاين التي ي�سري بها قبيحا مرذول، وقلنا اإن ال�سعر كالم 
موؤلف، فما ح�سن فيه فهو يف الكالم ح�سن، وما قبح فيه فهو يف الكالم قبيح، فكل ما ذكرناه هناك من 
ل، وكل ما قلناه من معايبه فتجنبه هاهنا«. انظر: نقد  اأو�ساف حد ال�سعر، فا�ستعمله يف اخلطابة والرت�سُّ
النرث املن�سوب خطاأ لقدامة بن جعفر، واملعروف بالربهان يف وجوه البيان لبن وهب، متهيد طه ح�سني، 

حتقيق عبد احلميد العبادي، املطبعة الأمريية ببولق 1941، �س: 94. 
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يف �سمة العتدال التي انبثقت مالحمها من اأخبار اأبي عثمان ون�سو�سه ما يثبت 
والواقع  الإبداع  بني  يحدث  ما  قوامها  نوعية  بالغة  نحو  تاأليفه  يف  مييل  نرثه  باأن 
من تداخل وتكامل، بحيث ي�سبح الن�س النرثي ي�سوغ الواقع ويعيد اإنتاجه وفق 

مبادئ املُبدع، وقناعته التي ت�سدر عن ذخريته القيمية. 
اأن نرث اجلاحظ يقوم على بالغة  والذي ير�سح لنا، يف نهاية هذه الدرا�سة، 
نوعية ت�سمح للخطاب باأن يفيد بقدر ما ميتع، كما تف�سح له املجال ليعيد بناء احلياة 
وفق قيم م�سرتكة يقبلها الدين ويحبذها العقل، وهي بذلك ت�سحح متثالت الفرد 
لأحوال النا�س واأو�ساع العامل و�سنن الطبيعة، ويف مثل روؤية بالغية كهذه، تلتحم 
فيها الوظفية اجلمالية مع الوظيفة التداولية، يكون اجلاحظ قد اتّخذ من ن�سو�سه 
التوا�سل والبيان  البالغية يف  اأف�سـى من خاللها مبعتــقداته  اإبداعية  نافذة  النرثية 
واملعرفة، واأوماأ بوا�سطتها ملا تتطلبه احلياة من مقام اأفعال واأقوال، وا�ستو�سح بها 
وقد  ومعتقداته؛  و�سلوكه  تـوا�سله  والإن�ســان يف  البالغــة  بني  احلا�ســل  التالزم 
يُف�ّسر لنا هذا ال�ستنتاج، ب�سكل عميق، ال�سرَّ الذي كان من وراء رف�س اجلاحظ 
لكل مظهر من مظاهر الّت�سنع والتكلف والغلّو، كما يف�سر لنا، بنف�س القدر، دعوته 

وانت�ساره ل: الطبــع والعتدال اللذين عليهما مدار ال�سرع من الدين. 
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بالقاهرة، ط7، 1998. 
• البخالء، اجلاحظ، حتقيق طه احلاجري، دار املعارف، ط7، القاهرة. 	
• احليوان، اجلاحـظ، حتقيق و�سرح عبد ال�سالم حممد هارون، مطبعة م�سطفى 	

البابي احللبي، م�سر، ط2، 1965. 
• م�سر، 	 اخلاجني،  مكتبة  هارون،  ال�سالم حممد  عبد  اجلاحظ، حتقيق  ر�سائل 

القاهرة، 1964. 
• البجاوي، 	 حممد  علي  حتقيق  الع�سكري،  هالل  لأبي  ال�سناعتني،  كتاب 
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 .1986
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الأمريية  املطبعة  العبادي،  احلميد  عبد  متهيد طه ح�سني، حتقيق  لبن وهب، 
ببولق 1941. 

• يتيمة الدهر، للثعالبي، حتقيق مفيد قمحية، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 	
 .1983
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تطوان، 2010. 
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ملخ�س البحث 

تر�سد هذه الدرا�سة اآراء البيانيني املتقدمني يف �سروط ف�ساحة اللفظة املفردة 
كما ظهرت يف تراثهم، وحتديًدا يف ما قبل ابن �سنان اخلفاجي )ت466هـ(. وتتجه 
اأَُخر.  اأحيانًا  ال�سروط، وحتليلها، ومقارنتها، ونقدها  تلك  ال�سوء على  اإلقاء  نحو 
اآراء حول هذه  ما ظهر من  ببع�س يف  بع�سهم  البيانيني والنقاد  بع�س  تاأثر  وتبنيِّ 
الق�سية؛ فظهر الإيجاز عند بع�سهم من جهة، والتف�سيل والتطويل عند بع�سهم 
الآخر من جهة اأخرى؛ لي�ستوي عند ابن �سنان اخلفاجي يف منهج عميق، تربز من 
تو�ّسل  الغاية  لتلكم  وحتقيًقا  اإبانة.  واأف�سل  وجه،  اأكمل  يف  ال�سروط  تلك  خالله 
الباحث مبنهج و�سفي حتليلي ا�ستقرى فيه ما توا�سع عليه علماء البيان املتقدمون 
ة باللفظة املفردة، وموازنتها مبا ا�ستقّر عليه الراأي عند  من �سروط الف�ساحة اخلا�سّ

ابن �سنان اخلفاجي.
الكلمات املفتاحية: الف�ساحة، �سروط الف�ساحة، اللفظة املفردة، اآلة البيان.
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Abstract

The Eloquence Conditions of the Single Acronym Between 
Ibn Sinan al-Khafaji and his Predecessors

Rhetorical Comparison 

Dr. Saad Abdullah Mekdad

This study looks closely at the views of the preceding rhetoricians in 
the eloquence conditions of the single acronym as it appeared in their heri-
tage, specifically prior to Ibn Sinan Al-Khafaji (466). The study sheds light 
on those conditions, and its analysis, comparison, and sometimes criticism. 
The study shows how some rhetoricians and critics influenced the opinions 
of one another about this case. Some of them resorted to brevity on one hand 
whereas others resorted to details or verbosity on the other and to be deeply 
established in Ibn Sinan Al-Khafaji style, which highlights those conditions 
in its perfect form. To achieve this objective, the researcher adopted a descrip-
tive analytical approach to investigate what is agreed upon among preceding 
rhetoricians of the eloquence conditions for a single acronym, and to copmare 
it according to Ibn Sinan Al-Khafaji opinion.

Keywords: Eloquence, single acronym, Ibn Sinan, conditions, predeces-
sors.
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توطئة

حتدُّ معاجم اللغة الف�ساحَة يف اللغة باأنّها: »ُخلو�س ال�سيء ممّا ي�سوبه. والفعل 
انطلق  الّرجل:  ح  غوة، فهو ف�سيح. واأف�سَ الرَّ تعّرى من  اإذا  الّلنُب واأف�سَح:  َح  َف�سُ
ح  اأف�سَ يلحن. ويقال  لغته حّتى ل  َح: جادت  ل�سانه بكالم �سحيح وا�سح، وف�سُ
بح، اإذا ظهر �سووؤه. قالوا:  الَعجمّي ف�ساحًة: اإذا تكّلم بالعربّية. ويقال: اأف�سح ال�سُّ
ٌح«)1(. قال يحيى بن خالد )ت129هـ(: »ما راأيت رجاًل قطُّ اإّل  وكّل وا�سٍح ُمف�سِ
ر �سقط من عيني«.)2( هبته حّتى يتكّلم، فاإن كان ف�سيًحا َعُظَم يف �سدري، واإن ق�سَّ
وعلى هذا املنوال تناول دار�سو اللغة الف�سيح »من زاويتني؛ اإحداهما بالن�سبة 
اإىل الّلفظ، والأخرى بالّن�سبة اإىل املتكلِّم به، والزاوية الأوىل اأخ�ّس من الّثانية؛ 

لأّن العربّي الف�سيح - يف راأيهم - قد يتكّلم بلفظٍة ل تعّد ف�سيحًة«.)3(
وما يهّمنا يف هذه الدرا�سة هو الرتكيز على ما اأورده بع�س البيانيني والنقاد 
اآلة  متام  بو�سفها  املفردة،  اللفظة  ف�ساحة  يف  �سروط  من  و�سعوه  وما  اآراء،  من 

البيان، وماّدة الأدب والإبداع.
كان ب�سر بن املعتمر من اأوائل الذين دّونوا �سحًفا يف البالغة العربية؛ لإر�ساد 
الكالم  مبوا�سفات  وتعريفهم  واملتاأّدبني،  ال�ّسعراء  ون�سح  واملتكّلمني،  اخلطباء 

البليغ.
وجعلها  كاملة،  حيفة  ال�سّ هذه  والتبيني  البيان  كتابه  يف  اجلاحظ  روى  وقد 

ابن فار�س، اأحمد: معجم مقايي�س اللغة، حتقيق عبد ال�سالم هارون، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع،    -1
َح. 1979، مادة َف�سُ

الطباع، دار  اأني�س  اهلل  امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف، حتقيق عبد  الدين حممد:  �سهاب  الأب�سيهي،    -2
القلم، بريوت، د.ت.، ج67/1.

ال�سيوطي، جالل الدين: املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، �سرح وت�سحيح وعنونة وتعليق: حممد اأحمد    -3
جاد املوىل وعلي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، د.ت.184/1. 
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نربا�ًسا ي�ست�سيء به حديثه عن الألفاظ واملقامات.)4(
من  وحّذر  �سهاًل،  وفخًما  عذبًا  ر�سيًقا  اللفظ  يكون  باأن  اأو�سى  ِب�سًرا  اإّن  بل 
ا�ستعمال الوح�سّي)5(؛ فقال: »واإّياك والّتوّعر، فاإّن التوّعر ي�سلمك اإىل التعقيد، 
ما  عنده  الكالم  وخري  األفاظك.  وي�سني  معانيك،  ي�ستهلك  الذي  هو  والتعقيد 
يفهم  اأن  ببيانه  ي�ستطيع  الّتاّم هو من  والبليغ  ابتذال،  فيه ول  و�سًطا ل غرابة  كان 
ة، ويك�سوها الألفاظ الوا�سطة التي ل تلطف عن الّدهماء، ول  العاّمة معاين اخلا�سّ
جتفو عن الأكفاء. والألفاظ عنده منها الكرمي وغري الكرمي، ومن اأراد معنى كرميًا 
فليلتم�س له لفًظا كرميًا، فاإّن حّق املعنى ال�ّسريف اللفظ ال�ّسريف، ومن حّقهما اأن 

ت�سونهما عّما يف�سدهما ويهجنهما«.)6(
وهذا يعني اأن يتخرّي الأديب األفاظه وتراكيبه، ويخّل�سها من التنافر والثقل، 
والغريب املتوّعر، والتعقيد، وي�ستعمل منها ما يالزم املقامات ويتنا�سب مع املعنى. 

�صروط ف�صاحة اللفظة املفردة عند املتقّدمني:
والف�ساحة،  البالغة  علماء  عند  ملحوظ  باهتمام  املفردة  اللفظة  حظيت 
ودر�سوها من حيث �سروط ف�ساحتها؛ ومن هوؤلء: اجلاحظ، وقدامة بن جعفر، 
الذي   - اخلفاجي  �سنان  وابن  الكاتب،  خلف  بن  وعلّي  الع�سكرّي،  هالل  واأبو 
اجلاحظ، عمرو بن بحر: البيان والتبيني، حتقيق عبد ال�سالم هارون، مطبعة م�سطفى احللبي، القاهرة،    -4

1965م، 138-135/1.
ر�ساقة../  ر�سث  وقد  اللطيفه،  القّد  احل�سن  اخلفيف  واجلواري:  الغلمان  من  والر�سيق  )املر�سق    -5
الألفاظ  حالوة  هي  الر�ساقة  اأّن  منقذ  ابن  وذكر  )ر�سق(.  �سابق،  م�سدر  العرب،  ل�سان  منظور،  ابن 
بدوي وحامد عبداملجيد،  اأحمد  اأحمد  ال�سعر، حتقيق:  نقد  البديع يف  اأ�سامة:  منقذ،  ابن  وعذوبتها/ 
القاهرة، 1960، 161.(، )العذب من ال�سراب والطعام: كّل م�ست�ساغ، عُذب املاء يعُذب عذوبة، فهو 
عذٌب طّيب../ابن منظور، ل�سان العرب، )عذب((.) الوح�سّي: هو الغريب من الألفاظ، وهو»ما 
نفر عنه ال�سمع« القريواين، ابن ر�سيق: العمدة يف حما�سن ال�سعر واآدابه ونقده، حتقيق: حممد حميي 
الدين عبداحلميد، ط2، القاهرة، 1955، 265/2، و�سّمي وح�سيًّا ن�سبة اإىل الوح�س لنفاره وعدم تاأن�سه 
وتاألفه/ مطلوب، اأحمد: معجم النقد العربي القدمي، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1989، 

ج431/2.( 
اجلاحظ، البيان والتبيني، 139-135/1.   -6
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تنتهي حدود درا�ستنا عند ما ذكره يف هذه الق�سية - وطبيعّي اأن تُ�ستكمل دائرة 
البحث يف ق�سية ف�ساحة اللفظة اإىل ما بعد هوؤلء الذين تقّدم ذكرهم. 

و�سنعر�س يف هذه الدرا�سة ملا ُو�سع من �سروط لف�ساحة اللفظة املفردة قبل 
ابن �سنان، حماولني ك�سف الغطاء عن جهود اأ�سحابها، وما يّت�سل بهذا الدر�س 
انتهاًء مبا اأورده ابن �سنان اخلفاجي يف كتابه )�سّر الف�ساحة(، ف�ساًل على ا�ستظهار 

املائز لدى ابن �سنان عّمن �سبقوه.
عمرو بن بحر اجلاحظ: 

اأُِثر عن ف�سحاء العرب من اأقوال يف ف�سل  تنّوعت مدّونات اجلاحظ يف ما 
يف  ونهجهم  القول،  يف  �سبيلهم  وتبنّي  وتنميقه،  جتويده  اإىل  والدعوة  البيان، 
تهذيب  يف  ون�سائحهم  البالغة،  و�سف  يف  املتقّدمني  و�سايا  وعر�س  التعبري، 
الألفاظ وانتقائها. ولعّل اأهّم اجلوانب التي تناولها اجلاحظ يف ما يخ�سُّ ف�ساحة 

الألفاظ ما ياأتي:
اأّوًل - اختيار الألفاظ:

وانتقائها؛  اختيارها،  اإىل  والّدعوة  الألفاظ  عن  احلديث  يف  اجلاحظ  تو�ّسع 
لأنها مقّدمة عنده يف العمل الأدبّي: »فاملعاين مطروحة يف الّطريق يعرفها العجمّي 
والعربي والبدوّي والقروّي، واإّنا ال�ّساأن يف اإقامة الوزن، وتخرّي اللفظ، و�سهولة 

املخرج، وكرثة املاء، ويف �سّحة الطبع، وجودة ال�ّسبك...«)7(. 
اإّن تقدمي اجلاحظ الألفاظ يف اأّي عمل اأدبّي ل يعني طرحه املعنى جانًبا، فال 
اأح�سن  تُختار  اأن  مًعا. لذا يجب  اللفظ واملعنى  بتوافق  اإّل  الأدبّي  العمل  ي�ستقيم 
اجلاحظ، احليوان، 131/3.)يراد بكرثة املاء ما يف اللفظ من رونق وجمال./ مطلوب، اأحمد، معجم    -7
النقد العربي القدمي، ط1، دار ال�سوؤون الثقافية، بغداد، 1989، 204/2.(، ) �سحة الطبع: هي �سفاء 

الطبع و�سالمته«، مطلوب، اأحمد، 86/2.(



د. �شعد عبدالله مقداد

278

�رسوط ف�ساحة اللفظة املفردة بني ابن �سنان اخلفاجّي و�سابقيه موازنة بيانية

املعاين، وتزّين باأجود الألفاظ.
ويذهب اجلاحظ اإىل القول »ومتى �ساكل اللفظ معناه، واأعرب عن فحواه، 
ال�ستكراه،  �سماحة  من  وخرج  لفًقا،  القدر  ولذلك  وفًقا،  احلال  لتلك  وكان 
ومتى  امل�ستمع...  وبانتفاع  املوقع،  بح�سن  قميًنا  كان  الّتكّلف،  ف�ساد  من  و�سلم 
كان اللفظ كرميًا يف نف�سه، متخرّيًا من جن�سه، وكان �سليًما من الف�سول، بريًئا من 
التعقيد، حّبب اإىل النفو�س، والتحم بالعقول، وه�ّست اإليه الأ�سماع، وارتاحت 
له القلوب، وخّف على األ�سن الّرواة، و�ساع يف الآفاق ذكره، وعظم يف الّنا�س 

خطره...«)8(. 
ا�ستوىل على ح�سن  »والبليغ من  بقوله:  كتابه  اآخر من  وي�سيف يف مو�سع 
التكّلف، وكان  قّلة عدد احلروف، و�سهولة املخرج، وال�ّسالمة من  الإفهام، مع 
وزنه يف وزن اإ�سارته، ومعناه يف طبقة لفظه، ومل يكن لفظه اإىل �سمعك باأ�سرع 

من معناه اإىل قلبك...«)9(.
اأّما عن اختيار اللفظ فيقول اجلاحظ: »ومن ثّم على الأديب اأن يتخرّي األفاظه، 
ويتفّقد منها ما هو اأحّق بالذكر واأوىل بال�ستعمال، فاإّن النا�س قد ي�سّخفون األفاًظا 

ي�ستعملونها، وغريها اأحّق بذلك منها...«)10(.
ثانًيا - البعد عن التنافـر:

دعا اجلاحُظ البليَغ اإىل جتّنب ا�ستعمال الألفاظ التي فيها تنافر، وثقل، وتكّلف، 
به وامِلثل، وقد ت�ساكل ال�سيئان و�ساكل كل  امل�سدر ال�سابق، 7/2-8.)�ساكل اللفظ معناه: ال�سكل: ال�سِّ   -8
واحد مهما �ساحبه، وامل�ساكلة: املوافقة./ ابن منظور، ل�سان العرب، م�سدر �سابق، )�سكل(، وم�ساكلة 
اللفظ للمعنى من اأبواب عمود ال�سعر التي حّددها القدماء، قال املرزوقي: »وعيار م�ساكلة اللفظ للمعنى 
ديوان  �سرح  حممد،  بن  اأحمد  املرزوقي،  املدار�سة«،  ودوام  الدربة،  طول  للقافية  اقت�سائهما  و�سّدة 

احلما�سة، حتقيق: اأحمد اأمني و عبدال�سالم هارون، ط1، القاهرة، 1951م، 11/1.
اجلاحظ، احليوان، 111/1.   -9

امل�سدر نف�سه، 20/1.   -10
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واختيار ما كان منها �سهل املخرج خفيًفا على الل�سان، ويف الكالم الذي اأوردناه 
نعة،  ال�سّ واإحكام  الآلة،  متام  اإىل  يحتاج  البيان  »لأّن  ذلك؛  على  تنبيهات  اآنًفا 

و�سهولة املخرج، وجهارة الّنطق، وتكميل احلروف، واإقامة الوزن...«.)11( 

»ومن اأجل احلاجة اإىل ح�سن البيان واإعطاء احلروف حقوقها من الف�ساحة 
رام بع�س البلغاء اإ�سقاط بع�س احلروف من كالمهم ملا ي�ساحبها من هجنة بيانهم 

حتى ا�ستقام لهم ذلك على الّدوام«.)12(

عر عند اجلاحظ »ما كان متالحم الأجزاء �سهل املخارج، وحروف  واأجود ال�سِّ
الكالم واأجزاء البيت من ال�سعر تراها مّتفقة، مل�ًسا ولّينة املعاطف �سهلة، وتراها 
تراها  والأحرى  وتكّده،  الل�سان  على  ت�سق  م�ستكرهة،  ومتنافرة  متباينة،  خمتلفة 
�سهلة لّينة �سل�سة الّنظام خفيفة على الل�سان حتى كاأن البيت باأ�سره كلمة واحدة، 

وحتى الكلمة باأ�سرها حرف واحد«.)13(

»ومن األفاظ العرب األفاظ تتنافر، واإن كانت جمموعة يف بيت �سعر مل ي�ستطع 
املن�سد اإن�سادها اإّل ببع�س ال�ستكراه؛ فمن ذلك قول ال�ساعر:

ــْفـــــٍر  ـــكـــاِن َق ــُر َحـــــْرٍب مِبَ ـــ ــب ـــْ ولَْي�َس ُقْرَب َقرْبِ َحْرٍب َقْبـُر«)14(.وَق

ولعّل هذا خري دليل على ما دعا اإليه اجلاحظ من انتقاء الألفاظ ال�ّسهلة ال�سل�سة 
واجتناب املتنافرة الّثقيلة.

امل�سدر ال�سابق، 14/1.   -11
امل�سدر نف�سه، 15/1.   -12
امل�سدر نف�سه، 67/1.   -13

اجلاحظ، احليوان، 65/1.   -14
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ا - جتّنب الغرابة والبتذال: ـً ثالث

يرى اجلاحظ اأن األفاظ البليغ يجب اأن تكون و�سًطا بني الغرابة والبتذال)15(. 
فيجتنب الوح�سّي املتوعر، وال�ساقط العامّي؛ ويف ذلك يقول: »وكما ل ينبغي اأن 
يكون اللفظ عاميًّا، و�ساقًطا �سوقيًّا، فكذلك ل ينبغي اأن يكون غريًبا وح�سيًّا، اإّل اأن 
يكون املتكّلم بدويًّا اأعرابيًّا، فاإن الوح�سّي من الكالم يفهمه الوح�سي من النا�س، 

كما يفهم ال�سوقّي رطانة ال�سوقّي...«)16(. 
األ�سنة املقعرين،  وروى اجلاحظ بع�س ما يروى من كالم غريب جرى على 
ف�ساحة،  على  يدّل  لأنّه  الكالم  هذا  من  رووا  اإّنا  كانوا  »فاإن  بقوله:  عليه  وعّلق 
الكتب،  يف  دّونوه  اإنا  كانوا  واإن  والف�ساحة،  البالغة  �سفة  من  اهلل  باعده  فقد 
الطرّماح  و�سعر  العّجاج،  �سعر  من  فاأبيات  غريب،  لأنّه  املجال�س  يف  وتذاكروه 
تاأتي لهم من ح�سن الّر�سف على اأكرث من ذلك.... وهذا لي�س  واأ�سعار هذيل، 

من اأخالق الكّتاب، ول من اآدابهم..«)17(. 
رابًعا - جريان اللفظ على العرف العربّي:

امللحون  واجتناب  العربي  بالعرف  اللتزام  وجوب  اإىل  اجلاحظ  اأ�سار 
واملخالف لل�سواب، فقال معّلًقا على كالم العّتابي يف و�سف البليغ: »والعّتابّي 
حني زعم اأن كّل من اأفهمنا ق�سده ومعناه بالكالم امللحون، واملعدول عن جهته، 
العرب،  ل�سان  منظور،  ابن  غربت/  وقد  غريبة  وكلمة  الكالم،  من  الغام�س  والغريب:  بَُعَد،  غرب:    -15
ينّفر  اأن  الكلمة وح�سية ل يظهر معناها فيحتاج يف معرفته اىل  »اأن تكون  بالغرابة  )غرب(. ويريدون 
عنها يف كتب اللغة املب�سوطة«/ القزويني، جالل الدين حممد بن عبد الرحمن، التلخي�س يف علوم 
البالغة، حتقيق عبد الرحمن الربقوقي. ط2، القاهرة، 1932 م، 25.)البتذال: �سد ال�سيانة، وابتذال 
الثوب وغريه امتهانه.../ ابن منظور، ل�سان العرب، م�سدر �سابق، )بذل((، والبتذال: هو ا�ستعمال 
اأن يكون اللفظ عاميًّا و�ساقًطا �سوقيًّا« اجلاحظ،  اأو معنًى، قال اجلاحظ: »ل ينبغي  ال�ساقط العامي لفًظا 

البيان والتبيني، 144/1.
اجلاحظ، البيان والتبيني، 144/1.  -16

امل�سدر نف�سه، 278/1.   -17
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على  اإفهامك حاجتك  عنى  واإنا  بالبالغة،  له  اأنّه حمكوم  حّقه،  وامل�سروف عن 
جماري كالم العرب الف�سحاء، ومن زعم اأن البالغة اأن يكون ال�سامع يفهم معنى 
واب، والإغالق والإبانة، وامللحون  القائل، جعل الف�ساحة واللكنة، واخلطاأ وال�سّ
واملعّرب، كله �سواء، وكّله بيانًا، كيف يكون كّله ذلك بيانًا، ولول طول خمالطة 

ال�سامع للعجم و�سماعه للفا�سد من الكالم ملا عرفه..«)18(. 
بنّي اجلاحظ وجوب �سالمة اللفظ من الّلحن واخلطاأ، »واأن يكون جاريًا على 
كالم العرب الف�سحاء، نافًيا اأن يكون اخلطاأ وامللحون واملغلق، من قبيل البيان، 
نفهم  فنحن  وحده،  الإفهام  اإىل  ا�ستناًدا  بالبالغة  الكالم  على  احلكم  ي�سّح  ول 

بحمحمة الفر�س كثرًيا من حاجاته، ونفهم ب�سغاء ال�سّنور كثرًيا من اإرادته«.)19(
لقد جتّلت لنا مما قدمناه اأهّم املبادئ وال�سروط التي ينبغي توافرها يف ف�ساحة 
قاموا  اإذ  املبادئ؛  البالغيني من هذه  اإفادة  كيفّية  املفردة، و�سنتبنّي لحًقا  اللفظة 

بتحليلها وتف�سيل م�سامينها يف موؤّلفات عديدة، كما �سرنى يف ما ياأتي.
ُقـدامـة بن جعفـر 

عر( عن نعوت اجلودة يف اللفظ؛ فذكر اأنّه  حتّدث قدامة يف كتابه )نقد ال�سِّ
لبّد »اأن يكون �سمًحا، �سهل خمارج احلروف من موا�سعها، عليه رونق الف�ساحة، 

مع اخللّو من الب�ساعة...«)20(. 
ومن جهة اأخرى عر�س قدامة لعيوب اللفظ املتمثلة يف »اأن يكون ملحونًا، 

امل�سدر ال�سابق، 162-161/1.   -18
ابن  فيه،  ف�سّهل  �سيًئا  فعل  وت�سّمح:  و�سمح  امل�ساهلة،  )ال�سمح:..امل�ساحمة:   .162/1 نف�سه،  امل�سدر    -19
منظور، ل�سان العرب، )�سمح(، وو�سع القا�سي اجلرجاين »ال�سمح« مقابل »الع�سي امل�ستكره« وقال: 
اأريد  بل  املوؤنث،  اخِلنث  الر�سيق  باللطيف  الركيك، ول  ال�سعيف  ال�سهَل  بال�سمح  اأريد  اأنني  تظنّن  »فال 
القا�سي  الوح�سّي«، اجلرجاين،  البدوّي  وانحّط عن  ال�سوقي،  ال�ساقط  ارتفع عن  ما  الأو�سط؛  النمط 
علي بن عبدالعزيز، الو�ساطة بني املتنبي وخ�سومه، ط2، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم وعلي حممد 

البجاوي، القاهرة، د.ت، 24(. 
ابن جعفر، قدامة، نقد ال�سعر، حتقيق كمال م�سطفى، ط2، القاهرة، 1963، �س 28.   -20
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وجاريًا على غري �سبيل الإعراب واللغة، واأن يركب ال�ساعر منه ما لي�س مب�ستعمل 
بن  عمر  الذي مدح  الوح�سي  هو  ا، وذلك  �ساذًّ اإّل  به  يتكّلم  الفرط، ول  اإّل يف 
اخلطاب زهرًيا مبجانبته له، وتنكّبه اإّياه، فقال: كان ل يتبع حو�سّي الكالم..«)21(. 
و�ساق قدامة اأمثلة للوح�سّي منها؛ قول اأبي حازم العكلّي يف مطلع ق�سيدة له:

واأْهــال�ــَســهــا  �َسْلمى  ــَرُت  ــَذكـــّ ـــ َ فَلْم اأْن�َس وال�ّسوُق ذو َمْطُروؤه)22(ت
اإّن ما ذكره قدامة يقرتب من قول اجلاحظ؛ فيبدو اأّن قدامة يرى جودة اللفظ 
ه من تنافر احلروف، واحلو�سّية، وخمالفة �سبيل الإعراب واللغة. وهذه  يف خلوِّ
ا، ممّا يدّل على تاأثر الالحق  العيوب �سبق اأن نّبه عليها ب�سر بن املعتمر واجلاحظ اأي�سً

بال�ّسابق.
القدماء  ا�ستعمال  ز  يجوِّ حني  له  غريب  موقف  يف  يفاجئنا  قدامة  اأّن  غري 
للوح�سي من الألفاظ معلِّاًل راأيه باأن »من �سعرائهم من كان اأعرابيًّا قد غلبت عليه 
كان  من  ولأّن  الغريب؛  باأ�سعارهم يف  ال�ست�سهاد  اإىل  ا  اأي�سً وللحاجة  العجرفة، 
ي�ستعمله  ملا  والّتكّلف  له  الّتطّلب  به على جهة  ياأتي  يكن  بالوح�سّي مل  منهم  ياأتي 
منه، لكن لعادته وعلى �سجّية لفظه، فاأّما اأ�سحاب التكّلف لذلك فهم ياأتون منه مبا 
ينافر الّطبع وينبو عن ال�ّسمع..«)23(، فاأجاز للقدماء ا�ستعمال الوح�سي لأ�سباب 
طبيعية فيهم، »فهم اأعراب قد عليت عليهم اجلفوة، وا�ستعمالهم الوح�سي لي�س 
على جهة الّتكّلف، وملن يجرون فيه على طبيعتهم و�سجّيتهم، وقد �سبق اجلاحظ 

اإىل ذلك«)24(. 

املرجع ال�سابق، 172.   -21
واأهال�سها: تب�ّسمها اخلفّي. مطروؤه: من طراأ عليه الأمر اإذا جاءه من حيث ل يعلم. امل�سدر نف�سه، 173.   -22

امل�سدر نف�سه، 173-172.   -23
اجلاحظ، احليوان، 144/1.   -24
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اأبو هالل الع�صكرّي 
مل نَر حتديًدا ل�سروط ف�ساحة اللفظة املفردة عند اأبي هالل، اإّل اأنّه تكّلم عن 
ناعتني( ف�سرح و�سايا احلكماء  �سفات الكالم اجلّيد يف غري مو�سع من كتابه )ال�سّ
ما  الكالم  بها  و�سف  التي  فات  ال�سّ ومن  واخلطباء.  عراء  ال�سُّ ى  وو�سّ والبلغاء، 

يرجع اإىل الكلمة، ما يرجع اإىل الكالم عاّمة.
واإ�سابة  لفظه،  وتخرّي  ون�ساعته،  و�سهولته،  ب�سال�سته،  يح�سن  »فالكالم 
معناه.... مع قّلة �سروراته بل عدمها اأ�ساًل حتى ل يكون لها يف الألفاظ اأثر«)25(. 
ال�سالمة  مع  والّر�سانة،  وال�سهولة،  العذوبة، واجلزالة،  الكالم  »واإذا جمع 
والن�ساعة، وا�ستمل على الرونق والطالوة، و�سلم من حيف التاأليف، وبَُعد عن 
�سماجة الرّتكيب، وورد على الفهم الثاقب، قبله ومل يرّده، على ال�سمع امل�سيب، 
ا�ستوعبه ومل ميّجه، والنف�س تقبل اللطيف، وتنبو عن الغليظ، وتقلق من اجلا�سي 

الب�سع..«)26( 
اإن املتتّبع ملا اأورده الع�سكرّي ب�ساأن ف�ساحة الكلمة يرى اأنّه اأّكد ما ياأتي:

الرواة - 1 اأخذ  فقد  �سل�سه، و�سهله،  الكالم وغريبه، وا�ستعمال  جتّنب وح�سي 
على زهري قوله:

الع�سكرّي، اأبو هالل: ال�سناعتني، الكتابة وال�سعر، حتقيق علي البجاوي، واأبو الف�سل اإبراهيم، مطبعة    -25
البابي احللبي، القاهرة، د.ت، 61.

امل�سدر نف�سه، 63. )اجلزل: احلطب الياب�س وقيل الغليظ، ورجل جزل الراأي وامراأة جزلة بّينه اجلزالة:    -26
جيدة الراأي. واللفظ اجلزل: خالف الركيك/ ابن منظور، ل�سان العرب )جزل(. قال ابن �سيث القر�سي 
عن اجلزالة وال�سهولة: »وهذان النوعان من حما�سن الكتابة فاإّن الكاتب الكّي�س يطلب اأحدهما فاإن وجد 
فيه املق�سود وكان الكالم له فيه منقادا واإل طلب الآخر./ مطلوب، اأحمد، معجم امل�سطلحات البالغية 
احَلْزن،.. وال�سهل: كل  نقي�س  نا�سرون، بريوت، 1993، 445. )ال�سهل:  لبنان  وتطورها، ط2، مكتبة 
)الر�سانة:  )�سهل((،  نف�سه،  امل�سدر  العرب،  ل�سان  منظور،  ابن  اخل�سونة.../  وقّلة  اللني  اإىل  �سيء 
ابن  الثابت./  املحكم  والر�سني:  واأحكمه..،  اأثبته  واأر�سنه:  ثبت،  ر�سني:  فهو  ر�سانة  ال�سيئ  ن  ر�سُ
الوة احل�سن والبهجة....،  الوة والطُّ منظور، ل�سان العرب، )ر�سن((، ) الطالوة:...ابن �سيده: الطَّ
ة الوليد بن املغرية: اإّن له حلالوة، واإّن عليه لطالوة اأي رونًقا وُح�سًنا...( ابن منظور، ل�سان  ويف ق�سّ

العرب، )طلي(.
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غنيمًة  يُــــْكــــرِثْ  مْل  تــقــيٌّ  ِبَحْقَلِدنــقــيٌّ  ول  الُقْربى  ذي  ِبَنْكَهِة 
اأنكر  زهري  لفظ  يف  لي�س  وقالوا  اخللق،  ال�سيئ  وهو  )احلقلد(،  فا�ستب�سعوا 

منه، و�ساق اأبو هالل اأمثلة كثرية للحو�سّي الذي يجب اجتنابه)27(. 
»فقد  املتوعر،  اخل�سن  الكالم  وميدحون  الغريب،  ي�ستجيدون  الذين  وذّم 
اإّل  معناه  على  يقفوا  مل  اإذا  الكالم  ي�ستجيدون  ف�ساروا  قوم  على  اجلهل  غلب 
، وي�ستف�سحونه اإذا وجدوا األفاظه كّزة غليظة، وجا�سية غريبة، وي�ستحقرون  بكدٍّ
الكالم اإذا راأوه �سل�ًسا عذبًا و�سهاًل حلًوا، ومل يعلموا اأن ال�سهل اأمنع جانًبا، واأعّز 
ال�سهل  الكالم  اأجود  قيل:  ولهذا  م�ستمًعا،  واأعذب  موقًعا،  اأح�سن  وهو  مطلًبا، 

املمتنع.«)28( 
جتّنب ال�سوقّي واملبتذل واملرذول؛ »فالكالم اإذا كان لفظه غثًّا، ومعر�سه رثًّا، - 2

كان مردوًدا، ولو احتوى على اأجلِّ معنى واأنبله، واأرفعه واأف�سله«)29(. 
جتّنب التنافر و�سعوبة املخارج، »فعلى البليغ اأن يتخرّي الألفاظ من حروف - 3

�سهلة املخارج، ل غلظة فيها ول جفاء)30(، فالّنف�س تقبل اللطيف، وتنبو عن 
الغليظ، وتقلق من اجلا�سي الب�سع«)31(.

جتنب ارتكاب ال�سرورات؛ فمن عيوب اللفظ ارتكاب ال�سرورات؛ كما قال - 4
املتلّم�س: 

ُمْنِجَدًة املُوماِة  �ُسَبَل  تَ�ْسُلكي  َرْت قابو�ُساإْن  ما عا�َس عمٌرو وما ُعمِّ

الع�سكري، ال�سناعتني، 36، 52.   -27
امل�سدر نف�سه، 66.   -28

: ل طالوة فيه، واأغّث فالن يف حديثه اإذا  : الرديء من كّل �سيء، وكالم غثٌّ امل�سدر نف�سه، 73. )الغثُّ   -29
جاء بكالم غث ل معنى له« ابن منظور، ل�سان العرب، )غثث(.

الع�سكري، ال�سناعتني، 147-66.   -30
امل�سدر نف�سه، 63.   -31
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اأراد ما عا�س عمرو وما عمر قابو�س)32(؛ فارتكب ال�سرورة بتاأنيث الفعل وهو 
املذّكر، و�سّدد اأبو هالل يف احلّث على عدم ركوب ال�سرورات، لقبحها، واإخاللها 
بف�ساحة الكالم، فقال: وينبغي اأن جتتنب ارتكاب ال�سرورات، واإن جاءت فيها 
رخ�سة من اأهل العربية، فاإنها ت�سني الكالم وتذهب مبائه، واإن ا�ستعملها القدماء 
يف اأ�سعارهم لعدم علمهم بقباحتها؛ ولأن بع�سهم كان بداية، والبداية مزلة، وما 
ا تنقد عليهم من اأ�سعارهم، ولو نقدت وبهرج منها املعيب كما تنقد على  كان اأي�سً

�سعراء هذه الأزمنة، ويبهرج من كالمهم ما فيه اأدنى عيب لتجنبوها)33(. 
وقد اأو�سح الع�سكري اأ�سباب جتنبه ا�ستعمال ال�سرورات، حتى ولو جاءت 
فيها رخ�سة من اأهل العربية، وا�ستعملها القدماء؛ حيث اأحال ذلك لأ�سباب عّدة 

ل جمال لذكرها هنا.
جتّنب م�سرتكات الألفاظ التي ل يعرف ال�سامع مرادها، فال يكون كمن يريد - 5

ة معاٍن  ة، بل ت�سرتك معه خا�سّ الإبانة عن معنى فياأتي باألفاظ ل تدّل عليه خا�سّ
هذا  من  نوع  يف  الكالم  ا�ستبهم  ورمبا  اأراد،  اأّيها  ال�سامع  يعرف  فال  اأُخر، 

اجلن�س حتى ل يوقف على معناه اإّل بالّتوّهم. ومن ذلك قول اأبي نوا�س:
ــْن اآخـــٍر....  ــِخــنْبَ ِم ــــه ولــــلــــّطــــابــــِن اأَْمـــــهـــــاُروِخـــنْبَ ما يَ ــــْن ِم

)الأمهار( ها هنا جمع َمهر بفتح امليم؛ من قولهم: من ميهر مهًرا، وامل�سادر ل 
جُتمع، ول ي�سّك �سامع يف هذا الكالم اأنّه يريد جمع ُمهر ب�سّم امليم في�سكل املعنى 

عليه.)34(
ابط يف و�سفه  وقد �سبق يحيى بن جعفر الربمكّي اإىل الإ�سارة اإىل هذا ال�سّ

امل�سدر ال�سابق، 114.   -32
امل�سدر نف�سه، 156.   -33

الع�سكري، ال�سناعتني، 40-38.   -34
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للبيان فبنّي »اأن اللفظ ينبغي اأن يكون خارًجا عن ال�سركة«.)35(

علّي بن خلف الكاتـب 

تكّلم علي بن خلف عن ف�ساحة الألفاظ، وذلك يف كتابه »مواد البيان« الذي 
اأّلفه �سنة 437هـ. وقد دعا فيه اإىل تخرّي الألفاظ، وانتقاء الكلمات خالية من التوعر 

والبتذال، والتنافر، واللحون.

ويرى ابن خلف اأن الأ�سياء التي تخرج الكالم عن اأحكام البالغة تنتظم يف 
املرّكب  املعاين، وق�سم يخ�ّس  الألفاظ، وق�سم يخ�ّس  اأق�سام: ق�سم يخ�ّس  ثالثة 

منهما.

فاأّما الق�سم الأول الذي يخ�ّس الألفاظ فينق�سم ثمانية اأنواع:

وهي ا�ستعمال احلو�سّي واملنافر وامللحون، وال�ستعارتان: القبيحة، واملعيبة، 
والتعقيد، والتطويل والتجميع، والتكوير واملعاظلة، والتجني�س املعيب.

واأّما الق�سم الذي يخ�ّس املعاين فينق�سم ع�سرة اأنواع...واأما الق�سم الثالث 
الذي يخ�ّس الرتكيب من الألفاظ واملعاين فاأحد ع�سر نوًعا«..)36(

وحتّدث عن النوع الأول مما يخ�ّس الألفاظ؛ »وهو: ا�ستعمال احلو�سي واملنافر 
املخرج،  قبيحة  م�ستوخمة  ب�سعة  تكون  اأن  الألفاظ  عيوب  من  فقال:  وامللحون، 
قد  ال�ستعمال،  العادة يف  به  ملا جرت  منافرة  ال�ّسمع، ح�سية وح�سّية،  ثقيلة يف 
ق�سد فيها اإىل التقعر والتعّمق، والتفا�سح والت�سادق، اأو اأن تكون ملحونة معدوًل 

اجلاحظ، احليوان، 156/1.   -35
1982م،  طرابل�س،  الفاحت،  جامعة  اللطيف،  عبد  ح�سني  حتقيق  البيان،  مواد  خلف:  ابن  علي  الكاتب،    -36

.367-366
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بها عن �سبيل الإعراب، واملذهب الذي بنى الكالم«)37(.

فبنّي اأّن من عيوب الكلمة: الغرابة والوح�سية، والتنافر والثقل، وخمالفة ما 
جرت به العادة يف ال�ستعمال، واللحن وخمالفة العرف اللغوّي.

والألفاظ عنده على ثالثة اأ�صرب:
�سرٌب متوعر حو�سي معتا�س، ل يدرك ما يدل عليه حتى يعرب ويف�سر،  -

وهذا واقع يف الأ�سعار اجلاهلية واخلطب العربية.
للمعاين  - مطابق  امل�سارع،  املطالع، عذب  �سافر  �سهل،  ف�سيح جزل  و�سرب 

لر�سائلهم،  البلغاء  تخرّيه  الذي  اأقرب دللة، وهو  اأ�سّح مطابقة، دال عليها 
وا�ستعملوه يف كتبهم.

و�سرب مبتذل �سوقّي، �ساقط عامّي، وهو ما يقع يف املخاطبات واملكاتبات  -
الدائرة بني العوام الذين ل تنقاد طبائعهم اإىل تاأليف الكالم.

�سلكه من  الذي  التو�سط  الألفاظ مذهب  ي�سلك يف  اأن  البليغ  وينبغي على 
تقّدمه من اأجل هذه ال�سناعة، فاإنه العتدال ول �سيء اأف�سل من العتدال«.)38(

فاملختار عنده من �سروب الكالم الثالثة هو ال�سرب الو�سط؛ لأنه مذهب 
التو�سط والعتدال الذي �سلكه البلغاء البارعون يف �سناعة الأدب والكتابة، وقد 
الأ�سماء  بتنحل  هو  اإنا  ذلك  اإىل  »والطريق  فقال:  وبّينه؛  ذلك  اإىل  الطريق  ر�سم 
وت�ساريف الأفعال وم�سادرها، لأنها متى اعتدلت خمارجها وتبدل الل�سان بها، 
ال�سمع،  يف  جر�سها  ح�سن  ة،  اخلا�سّ ا�ستعمال  يف  وكرثت  ذواتها،  يف  ولطفت 
الكاتب، مواد البيان، 368. )الت�سادق:...يقال: هو مت�سّدق يف منطقه اإذا كان يتو�ّسع ق�سه ويتفيهق،    -37
احتياط  غري  من  الكالم  يف  املتو�سعون  فهم  واملت�سّدقون،  الرثثارون  اإيلَّ  اأبغ�سكم  احلديث:  ويف 

واحرتاز،..وت�سّدث يف كالمه: فتح فمه واتّ�سع..(ابن منظور، ل�سان العرب، )�سدق(.
الكاتب، مواد البيان، �س107.   -38
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وخفت على النف�س، ومتى كانت متنافرة املخارج، ثقيلة على الل�سان، م�ستكرهة 
عن  ونبت  الأ�سماع،  وجّمتها  الطباع،  اأبتها  ال�ستعمال،  يف  غريبة  اأو  ذاتها،  يف 

التاأليف«.)39(
ومما تقّدم من كالٍم لبن خلف نرى اأن ف�ساحة الكلمة عنده لبّد اأن ت�سلم ممّا ياأتي:

الوح�سية والغرابة.- 1
البتذال وال�سوقية.- 2
قبح املخارج والثقل يف ال�سمع.- 3
خمالفة ما جرت به العادة يف ال�ستعمال.- 4
اللحن، وخمالفة العرف اللغوّي.- 5

ويبدو اأّن ابن خلف متاأّثر بقدامة بن جعفر، فتناول كثرًيا من املو�سوعات التي 
وردت يف كتابه »نقد ال�سعر« و�سار على نهج �ساحبه، ونقل بع�س عباراته)40(. 

ابن �صنان اخلفاجّي 
لعّل ابن �سنان يتبّواأ القمة يف جمال البحث يف ف�ساحة اللفظة املفردة، ويعّد 
كتابه »�سّر الف�ساحة« مرحلة ازدهار وتقّدم وا�سحني يف هذا احلقل؛ فهو اأول من 
ا�ستوفى القول فيه يف درا�سة دقيقة منّظمة م�ستفيًدا من اأعمال ال�سابقني من حديث 

عن ف�ساحة اللفظة.
بدا منهج ابن �سنان متكاماًل منّظًما؛ اإذ بداأ احلديث عن الأ�سوات، فاحلروف، 

فالكلمة املفردة، فالكلمات املرّكبة، ثّم الأ�سلوب والتاأليف)41(. 

امل�سدر ال�سابق، 109-107.   -39
ابن جعفر، قدامة: نقد ال�سعر، �س 172.   -40

اخلفاجي، ابن �سنان: �سّر الف�ساحة، حتقيق عبد املتعال ال�سعيدي، مكتبة حممد علي �سبيح واأولده،    -41
القاهرة، 1969م، 54.
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اأّما �سروط ف�ساحة اللفظة املفردة عند ابن �سنان فقد جاءت ثمانية �سروط، 
ل احلديث يف كلٍّ منها؛ ونوجزها باخت�سار: ف�سّ

»اأن يكون تاأليف اللفظة من حروف متباعدة املخارج...)42( - 1
ت�ساويا يف - 2 ال�سمع ح�سًنا ومزية على غريها، واإن  اللفظة يف  لتاأليف  اأن جتد 

التاأليف من احلروف املتباعدة...)43(
اأن تكون الكلمة غري متوعرة ول وح�سية، وقد ن�سب هذا القول اإىل اجلاحظ، - 3

ومّثل له باأمثلة كثرية منها قول اأبي متام:
َر ِبَوْجِهِه  َكْهِللََقْد َطلَعْت يف َوْجِه ِم�سْ طــاِئــِر  ول  �َسْعٍد  طــاِئــِر  ِبــال 

فـ )كهل( هاهنا من غريب اللغة...)44(
اأمثلة - 4 وذكر  اجلاحظ،  اإىل  هذا  ون�سب  عامّية،  �ساقطة  غري  الكلمة  تكون  اأن 

للعامّي ال�ساقط...)45(
اأن تكون الكلمة جارية على العرف العربي ال�سحيح غري �ساذة، ويدخل يف - 5

هذا كل ما ينكره اأهل اللغة، ويرده علماء النحو، من الت�سّرف الفا�سد يف 
الكلمة...)46(

اأّل تكون الكلمة قد عرّب بها عن اأمر اآخر يكره ذكره، فاإذا اأوردت وهي غري - 6
مق�سودة بها ذلك املعنى قبحت، واإن كملت فيها ال�سفات ال�سابقة..)47(.

امل�سدر ال�سابق، 51.   -42
امل�سدر نف�سه، 55.   -43
امل�سدر نف�سه، 60.   -44
امل�سدر نف�سه، 99.   -45
امل�سدر نف�سه، 67.   -46

اخلفاجي، �سر الف�ساحة، 67.   -47
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الأمثلة - 7 عن  زادت  متى  فاإنها  احلروف،  كثري  غري  معتدلة  الكلمة  تكون  اأن 
املعتادة املعروفة قبحت، وخرجت عن وجوه الف�ساحة...)48( 

اأن تكون الكلمة م�سغرة يف مو�سع عرب بها فيه عن �سيء لطيف اأو خفي، اأو - 8
قليل اأو ما يجري جمرى ذلك، فاإن �سغرت يف مو�سع التعظيم ونحوه كانت 

غري ف�سيحة...«)49(.
ل ابن �سنان احلديث فيها ينتهي كالمه َعْن  وبهذه ال�سروط الثمانية التي ف�سّ
ف�ساحة اللفظة املفردة، لي�سحذ همم من جاوؤوا بعده دائرين يف فلكه، و�سارحني، 

ومعّقبني.
فقاموا  كبرية  اأهمية  الثمانية  ال�سروط  هذه  الدار�سون  اأوىل  فقد  ا،  وحقًّ
بدرا�ستها وحتليلها ونقدها اأي�ساً. غري اأن ابن �سنان مل يكتف بال�سروط املذكورة 
اأعاله بل زاد عدداً من ال�سروط فوق هذه الثمانية تت�سل بف�ساحة الألفاظ املوؤلفة؛ 
فذكر اأن من �سروط الف�ساحة ما �سّماه »املنا�سبة بني اللفظني«، وهي على �سربني: 
الأول منهما هي منا�سبة بني اللفظني عن طريق ال�سيغة؛ اإذ لهذه املنا�سبة تاأثري يف 
الف�ساحة. ومن اأمثلته ما رواه اأبو الفتح عثمان بن جّني )ت 392هـ(، قال: قراأت 

على اأبي الطيب )املتنبي( قوله:
ــْد �ــســاَرِت الأْجــفــاُن ُقــْرحــاً مــَن الُبكا و�ساَر بُهاًرا يف اخلدوِد ال�سقائُقوَق

)بُهاًرا: وهو زهر اأ�سفر، ومفردها بهارة(.
فقلت: ُقْرًحا، فقال: اإنا قلت: ُقْرًحا لأنك قلت بُهاًرا.

يف  توؤثر  التي  املنا�سبة  »فهذه  بقوله:  �سنان  ابن  اإليه  اأ�سار  الذي  هو  وهذا 

امل�سدر ال�سابق، 78.   -48
امل�سدر نف�سه، 78.   -49
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الف�ساحة، وال�سعراء واحلّذاق يعتمدونها«)50(.
ابن  وي�سرتط  والزدواج.  ال�سجع  ال�سروط:  هذه  اإىل  �سنان  ابن  وي�سيف 
�سنان اأن ياأتي ال�سجع طوعاً �سهاًل وتابعاً للمعاين. وي�سرب لذلك اأمثلة بع�سها من 
القراآن الكرمي. وبع�سها الآخر ل�سعراء وكتاب ممن ي�ستخدمون ال�سجع الدال على 
الف�ساحة. وهو يف احتجاجه يختار النماذج الأدبية الراقية التي تتالءم و�سرطه 
للف�ساحة، وكان ل يجد حرجاً من الحتجاج باأ�سعار اأبي متام والبحرتي واملتنبي، 
وبالكتاب من اأمثال اأبي هالل ال�سابي )ت384هـ(، وابن العميد )ت360هـ(. وهذا 
للف�ساحة  واملكانية  الزمانية  للحدود  القدماء  اللغويني  ب�سروط  تقيده  عدم  يعني 
الثاين هو املنا�سبة بني اللفظني عن طريق املعنى، وهي  ومقايي�سها)51(، وال�سرب 

اأي�ساً على وجهني:
املعنيني  اأحد  يكون  اأن  والثاين  متقارباً،  اللفظتني  معنى  يكون  اأن  اأحدهما 
م�ساداً لالآخر اأو قريباً من امل�ساد، وهذا هو الذي �سماه البالغيون باملطابق )و�سماه 

قدامة بن جعفر: املتكافئ()52(.
ومن اأمثلة ابن �سنان قول املتنبي:
يَ�ْسَفُع يل ْيِل  اللَّ ْبِح يُْغري بياأَزوُرُهْم و�َسَواُد  واأَْنثَِني وبَيَا�ُس ال�سُّ

األفاظه  ويعلق عليه بقوله: »فهذا البيت مع بعده من التكّلف، كل لفظة من 
و�سواد  واأنثني،  فاأزورهم  ال�سّد:  مبنزلة  املعنى  طريق  من  لها  هي  بلفظة  مقابلة 

وبيا�س، والليل وال�سبح، وي�سفع ويغري، ويل وبي...«)53(.
وكذلك زاد ابن �سنان �سرطاً اآخر جعله اأي�ساً من �سروط البالغة وهو: الإيجاز 

امل�سدر ال�سابق، 170.   -50
امل�سدر نف�سه، 170.   -51
امل�سدر نف�سه، 199.   -52
امل�سدر نف�سه، 201.   -53
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والخت�سار وحذف ف�سول الكالم، الذي يعني التعبري عن املعاين الكثرية بالألفاظ 
القليلة. وقد اأقر ابن �سنان اأن ال�سابقني قد ق�ّسموا الكالم يف دللة الألفاظ على 

املعاين ثالثة اأق�سام:
اأحدهما: امل�صاواة: هو اأن يكون املعنى م�ساوياً للفظ.

والثاين: التذييل: وهو اأن يكون اللفظ زائداً على املعنى وفا�ساًل عنه.
والثالث: الإ�صارة: وهو اأن يكون املعنى زائداً على اللفظ.

اأن »املختار يف الف�ساحة والدال  ويدل تعليق ابن �سنان على هذه الأق�سام 
وا�سحة  دللة  الكثري  املعنى  على  يدل  القليل  اللفظ  يكون  اأن  هو  البالغة  على 
حتى  واأغم�سته  املعنى  األب�ست  قد  اإيجازها  لفرط  الألفاظ  تكون  اأن  ل  ظاهرة، 

يُحتاج يف ا�ستنباطه اإىل طرف من التاأمل ودقيق الفكر«.)54(
والغمو�س عند ابن �سنان مغاير ملعنى الف�ساحة اأي الظهور والبيان، ولذلك 
جعل من �سروط الف�ساحة والبالغة اأن يكون معنى الكالم وا�سًحا ظاهًرا جليًّا. 
اأبو  ذكره  ما  وهو  )املعيار(  ال�سرط  هذا  لو�سعه  �سنان  ابن  اأثار  اآخر  �سبًبا  ولكن 
اإ�سحاق اإبراهيم بن هالل ال�سابي الذي زعم اأن احل�سن من ال�سعر ما اأعطاك معناه 
بعد مطاولة ومماطلة، واحل�سن من النرث ما �سبق معناه لفظه؛ اإذ فّرق اأبو اإ�سحاق بني 

ال�سعر والنرث يف حني اأن ابن �سنان يجد اأن ل »فرق بينهما«.)55(
الكالم  يغم�س  لأجلها  التي  الأ�سباب  فيذكر  الفكرة  هذه  �سنان  ابن  وياأخذ 
على ال�سامع، واإذا غم�س فاإنه يفقد ف�ساحته. وهذه الأ�سباب �ستة: اثنان منها يف 

اللفظ بانفراده، واثنان يف تاأليف الألفاظ بع�سها مع بع�س، واثنان يف املعنى.)56(
امل�سدر ال�سابق، 208-207.  -54
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ثم يف�سل ابن �سنان هذه الأ�سباب وميثل لكل منها، فريى اأن ال�سببني املتعلقني 
باللفظ بانفراده هما اأن تكون الكلمة غريبة من وح�سي اللغة اإذ اإّن ا�ستعمالها نق�س 
يف الف�ساحة التي هي الظهور والبيان، واأن تكون الكلمة من الأ�سماء امل�سرتكة يف 
اللغة، كال�سدى الذي هو العط�س والطائر وال�سوت احلادث يف بع�س الأج�سام. 
اإذا كان يف اللفظ  اأن ا�ستعمال هذه الألفاظ قد يح�سن يف »ف�سيح الكالم«  غري 

دليل على املق�سود، ومثله قول اأبي الطّيب:
ْوتي فاإنّني  ْوٍت دون �سَ َدىوَدْع ُكلَّ �سَ اأنا الّطاِئُر املَْحِكيُّ والآَخُر ال�سَّ

دى الذي هو العط�س. َدى يف البيت ل ي�سكل بال�سَّ فاإن ال�سَّ
ومن  اللفظ.  واإغالق  الإيجاز  اإفراط  فهما:  بالتاأليف  املتعلقان  ال�سببان  اأما 

�سروط الف�ساحة والبالغة اأي�ساً اأن ي�سلم الكالم منهما.
ويدرك ابن �سنان اأنه قد قّدم اأن من �سروط الف�ساحة والبالغة الإيجاز )الذي 
التوفيق بني  القليلة(، فيت�ساءل عن كيفية  بالألفاظ  التعبري عن املعاين الكثرية  هو 
املوقفني؟ وتكون الإجابة اأنّه ل يقف عند اجلائز واملمتنع يف الف�ساحة، واإنا كالمه 

على الأف�سح والأح�سن.
واأما ال�سببان املتعلقان باملعنى فهما: دّقة املعنى يف نف�سه، وحاجته اإىل الإطالة 
باأ�سل قد بني عليه. ويوؤكد ابن �سنان اأن الظهور والف�ساحة يقت�سيان اأن يح�ّسن 
املتكّلم العبارة عن املعنى و يبالغ يف اإي�ساح الدللة. وكذلك يحتاج ال�سامع اإىل 
اإىل ذكر  اأي�ساً  املخاِطُب  الفرع. ويحتاج  فهم  اإىل  يق�سد  اأن  قبل  الأ�سل  اإحكام 

املقدمات اإذا كان غر�سه اأن يفهم املخاَطب كالمه.)57(
الإرداف  هو  والف�ساحة  البالغة  نعوت  من  اآخر  �سرطاً  �سنان  ابن  واأ�ساف 

امل�سدر ال�سابق، 222.   -57
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والتتبيع، ويف�سره باأن تراد الدللة على املعنى فال ي�ستعمل اللفظ اخلا�س ملو�سوع 
له يف اللغة، بل يوؤتى بلفظ يتبع ذلك املعنى �سرورة، فيكون يف ذكر التابع دللة 

على املتبوع. وميثل له ببيت عمر بن اأبي ربيعة:
ِلَنْوَفٍل اإّمــا  الِقرِط  َمْهَوى  وها�ِسُمبَعيَدُة  �َسْم�ٍس  َعْبُد  واإّمــا  اأَبوها 

وقد اأراد ابن اأبي ربيعة و�سف املراأة بطول العنق، فعدل عن هذا الو�سف 
واأتى بلفظ يدل عليه، فقال: »بعيدة مهوى القرط«. وهذا من املبالغة يف الو�سف. 

وهذه املبالغة تعدُّ ح�سنة.)58(
ويرى ابن �سنان كذلك اأن من نعوت الف�ساحة والبالغة اأن يراد معنى فيو�سح 
باألفاظ تدّل على معنى اآخر. ومن خالل اأمثلته التي عر�سها جند اأن ابن �سنان مييل 
اإىل اأن يكون غر�س الأديب ما يجعل فيه متثيل املعنى باإخراجه من الناحية املعنوية 

اإىل احل�ّس وامل�ساهدة. ومّثل على ذلك بقول الّرماح بن ميادة:
َجَعْلَتني يََدْيَك  مُيَنى  يف  تَُك  �ِسماِلَكااأَمَلْ  يف  بَْعَدها  َعْلِني  جَتْ فال 

ويعّلق ابن �سنان باأن ال�ساعر اأراد »اأين كنت عندك مقّدًما فال توؤخرين، ومقّربًا 
فال تبعدين. فعدل يف العبارة عن ذلك اإىل: اأيّن كنت يف ميينك، فال جتعلني يف 

�سمالك؛ لأن هذا املثال اأظهر اإىل احل�ّس«)59(.
ُر  ِرْجاًل وتُوؤَخِّ ُم  تَُقدِّ »اأراَك  امل�سهورة  فالكناية  النرث  ال�سرط يف  اأمثلة هذا  اأما 

اأُْخرى«)60(. 
ل ابن �سنان  ا ف�ساحة ال�ستعارة والكناية، وقد ف�سّ ومن �سروطه الأخرى اأي�سً
يف  »تاأثري  فلها  ال�ستعارة  فاأّما  البالغينْي؛  اللونني  هذين  يف  الف�ساحة  اأوجه  يف 

امل�سدر ال�سابق، 230-229.   -58
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من  قدمه  ما  �سمن  من  �سنان  ابن  ويتناول  وكيدة«)61(.  وعالقة  ظاهر،  الف�ساحة 
الأمثلة تلك التي توافرت بها »�سروط الف�ساحة« يف ال�ستعارة؛ وبع�س ال�ستعارت 

القبيحة من مثل ا�ستعارة اأبي متام امل�سهورة يف قوله:
فقد اأخَدَعْيك  ِمــْن  ْم  ــوِّ َق ــُر  َدْه َجْجَت هذا الأنَاَم ِمْن َخْرِقكيا  اأ�سْ

مما  واأبعدها  ال�ستعارات،  اأقبح  من  هر(  الدَّ )اأخاِدَع  اأن  �سنان  ابن  ح  ويو�سّ
ا�ستعريت له. وما ذلك من اأبي متام اإل من �سوء توفيقه. اأّما ال�سبب الذي قبحت 
فيه هذه ال�ستعارة فهو اأّن اأبا متام قد بنى ا�ستعارة على ا�ستعارة ومل ينب ا�ستعارته 
على حقيقة؛ »اإذ اإن مراده اأن ين�سب اإىل الدهر اجلور وامليل؛ وامليل والإعرا�س 
اإىل  متام  اأبو  ن�سبهما  ولذلك  املنكب؛  وازورار  الأخدع  بانحراف  يكونان  اإنا 

الأخدع«)62(.
البالغة  �سروط  الف�ساحة، و�سرًطا من  اأ�سول  من  اأ�ساًل  فتكون  الكناية  واأما 

حني يكنى عن اأمر ما يف املوا�سع التي ل يح�سن فيها الت�سريح)63(.
ومن اأمثلته على ح�سن الكناية قول املتنبي:

ْو ال�سَّ اأَمَلِِ  ِمْن  َعْيُت  ادَّ ما  النُّحوُلتَّدِعي  َحْيُث  ْوُق  اإِلَْيها وال�سَّ ِقِ 
اّدعته من  فيما  الكناية ح�سنت هنا »لأنه كّنى عن كذبها  اأن  �سنان  ابن  ويرى 

�سوقها باأح�سن كناية«)64(.

امل�سدر ال�سابق، 120.   -61
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خ�متة

• بالّدرا�سة والبحث من حيث ف�ساحتها، وقد جاءت 	 املفردة  اللفظة  حظيت 
اآراء الدار�سني لها متفاوتة؛ فقد بداأت مبالحظات وو�سايا، ثّم تطورت على 
للكلمة  حتفظ  من�سبطة،  واأ�س�س  حمددة،  مبادئ  اإىل  والنقاد  الأدباء  اأيدي 

ف�ساحتها، التي هي مناط الإبانة والإفهام.
• بدا التاأثر وا�سًحا بني ال�سابق والالحق من املتقّدمني يف احلديث عن �سروط 	

ف�ساحة اللفظة املفردة، وكمل ن�سوجها عند ابن �سنان اخلفاجي يف �سورة 
اأكرث منهجّية، واأقوم ترابًطا.

• وقد كان حر�س هوؤلء املتقّدمني على ف�ساحة اللفظة املفردة نابًعا من اأهمّية 	
اأثرها يف املعنى الذي  اآلة البيان، ومن ثّم  اللفظة يف الإبانة والإفهام، واأنها 

تنتظم فيه.
• تبلورت ال�سورة ال�سمولية الكا�سفة �سروط ف�ساحة املفردة العربية عند ابن 	

وعمق  الفكر  ن�سوج  معلنة  له،  ال�سابقني  ببع�س  تاأثره  رغم  اخلفاجي  �سنان 
م بالأمثلة والبيان.  الوعي يف طرحه من بيان مدعَّ
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ملخ�س البحث

لقد حاولنا يف هذا البحث ا�ستجالء الروؤية الإ�سالمية لدور الرتبية النموذجية 
يف التنمية الجتماعية والقت�سادية التي دعا اإليها الإ�سالم ووظفها النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم كتجربة علمية وعملية، اأثمرت تكوين جيل من ال�سحابة ر�سوان اهلل 
العلمية، واملهارة  الإميانية، واملقدرة  القناعة  تبعهم  فيهم، وفيمن  عليهم، حتققت 
 العملية، فاأخرجوا اأمة كانت خري الأمم، وبنوا ح�سارة كانت اأرقى ح�سارات العامل. 
اإذا كان من مقت�سيات تطور الأمة الإ�سالمية وتقدمها هو اأن تدرك حقيقة وجودها، 
اإرادتها،  عن  يعرب  الذي  الأف�سل  وحتقيق  وبنائها،  الأر�س  عمارة  يف  ووظيفتها 
من  ي�سبح  فاإنه  املتفوق،  العلمي  للتح�سيل  املحقق  للعمل  دافع  اأهم  وي�سكل 
اأن تركز على تكوين نوذج الإن�سان املقتدر علميا، الفاعل يف  مقت�سيات الرتبية 
املهارة  اإن�سان  العلمية،  املقدرة  اإن�سان  والعبادة،  العقيدة  اإن�سان  تنمويا،  املجتمع 
العلوم.  تعلم  اأهداف  املادية كهدف من  الفعالية  ترقى  بها  التي  املتفوقة،  العملية 
اآنذاك ميكن لالأمة اأن تغري نف�سها وتغري الظروف املحيطة بها، وتتحرر من القابلية 
للتبعية، وتنتقل من و�سع التقليد اإىل و�سع التجديد، ومن التباع اإىل الإبداع. 
وباكت�سابها لهذا الو�سع حت�سل على اإجازة التاأهيل لتمار�س دورها ال�ستخاليف 

الإعماري، كما اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل. 
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دور الرتبية والتعليم يف التنمية الجتماعية والقت�سادية - وفق الروؤية الإ�سالمية

Abstract

The Role of Education in the Social and 
Economic Development According to the Islamic Vision

Pro. Berradjel Ali
Dr. Berradjel Ihsene

In this research, we attempted to clarify the Islamic vision of the role 
of exemplary education in social and economic development, which was re-
ferred to by Islam and used by the Prophet (peace and blessings of Allah 
be upon him) as a scientific and practical experiment, which resulted in the 
formation of a generation of companions, Faith conviction, scientific ability, 
and practical skill, they brought out a nation that was the best of nations, and 
built a civilization that was the finest civilizations of the world. If one of the 
requirements of civilized awareness is that the Islamic nation realizes its real-
ity and function in building the earth, and achieving the best that expresses 
its will, and constitutes the most important motive reflects the achievement of 
excellence scientific attainment gives the opportunity to get the expertise and 
skills that meet the immediate and future needs of the nation. It becomes the 
education requirement is to focus on the formation of a model of man capable 
of scientifically, socially active in the society, a man of worship and creed a 
man of scientific ability, a person of superior practical skill, in which material 
effectiveness is a goal of learning sciences. Then the nation can change itself 
and change the circumstances surrounding it, free from dependency, and shift 
from the tradition to the status of renewal, and from the pursuit to creativity. 
By acquiring this status, it will be granted the qualification permit to exercise 
its role in the settlement, as God commanded.
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مقدمة

روؤية ح�سارية  وتنمويا، وفق  تربويا  الإ�سالمية  الأمة  واقع  معاينة  اأن  �سك  ل 
معينة، يف ظل التحولت القائمة اإقليميا وعامليا، يحمل اأبعادا ودللت ح�سارية 
دقيقة  معاينة  الواقع  هذا  معاينة  اإن  لالأمة.  امل�ستقبلية  بالق�سايا  تتعلق  عميقة، 
التي  احل�سارية  التغريات  واعيا مبجريات  اإدراكا  اأ�سا�سا  يقت�سي  وعميقة و�ساملة، 
تواجهها الأمة الإ�سالمية، باعتبارها اأمة م�ستهدفة بالإق�ساء وال�ستغالل واحلرمان 
اإىل »التعومل  العامل  اأن اجته  الفعالة، ل�سيما بعد  الآليات احل�سارية  من اكت�ساب 
بع�س  وح�سب  للمجتمعات.  الذاتية  اخل�سو�سيات  اإلغاء  وحماولة  الكلي«، 
موؤ�سرات الو�سع الراهن، فاإن هذا التوجه ينبئ باحتمال زيادة ال�سراع احل�ساري، 
والتخلف.  الفقر  ظاهرة  وارتفاع  العاملية،  التوترات  وزيادة  احلروب،  ون�سوب 
العاملية،  الرتدادية  للهزات  تعر�سا  املجتمعات  اأكرث  الإ�سالمية  املجتمعات  وتعد 

التي تنبئي بنتائج قد ل حتمد عقباها. 
�سرعيًة  مطالبة  مطالبة،  الإ�سالمية  الأمة  تكون  اخلطري،  الو�سع  هذا  اأمام 
وح�سارية ب�سرورة تفعيل موروثها احل�ساري الرثي بن�سو�س الوحيني قراآنا و�سنة 
توّجه  التي  والعوامل  لالأ�سباب  وال�سمول  والدقة  العمق  من  عليه  يتوفران  وما 
الأمة، وتقودها اإىل الرقي احل�ساري ب�سريا وماديا، ي�سعها يف املوقع املنا�سب لها 
يف اخلريطة العاملية احلديثة، تكون لها يف هذا املوقع مكانة مقتدرة، وقوة فعالة. 
ذلك اأن املكانة املعتربة يف امل�سهد العاملي الراهن والقادم تتحدد مبقدار القوة التي 
بدورها  القدرة  وتعتمد  الأمة.  بها  تتمتع  التي  القدرة  بدورها على درجة  تعتمد 
على جمموعة من املقومات التي متثل بدورها قوى احل�سانة والفاعلية يف امل�سهد 

العاملي الراهن والقادم؛ فال ح�سانة بدون قدرة، ول فاعلية بدون ح�سانة)1(. 
الثالث. كلية الرتبية. جامعة امللك �سعود.  اأحمد مذكور، ندوة العوملة واأولويات الرتبية، اجلزء  علي   -1

الريا�س، 2006، �س، 1084.
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بناء على هذه الروؤية، فاإن اإثارة ق�سية تفعيل املوروث احل�ساري لالأمة وتوظيفه 
يف خمتلف جمالت احلياة، يجمع بني جتربة املا�سي ورهانات احلا�سر وتنبوؤات 
توجيهات  من  يت�سمنه  وما  املوروث  هذا  باأهمية  عميقا  وعيا  يتطلب  امل�ستقبل، 
واأ�ساليب فعالة لإعداد الأفراد اإعدادا يوؤهلهم للقيام باملهام احل�سارية لالأمة، ول 
ميكن لهذا الوعي اأن يتخذ امل�سار ال�سحيح له اإل بتوظيف هذا املوروث كمركب 
باخل�سو�س،  والتنموية  الرتبوية  وميادينها  احلياة  اأن�سطة  خمتلف  يف  جوهري 
ليتمكن  وتقنيا،  دينيا وفكريا ومهاريا  اإعدادا  امل�سلم  الإن�سان  اإعداد  والعمل على 
باقتدار من التحكم يف تخطيط التنمية القت�سادية والجتماعية وت�سيريها وتنفيذ 
اإقليميا  املتوافرة  نظريا وتطبيقيا  الكافية  العلمية  الأدوات  ا�سرتاتيجياتها، وتوظيف 
وعامليا، وا�ستثمار النتائج العلمية املحققة يف خمتلف التخ�س�سات العلمية، مهما 

كان انتماوؤها ونوعها وم�سدرها. 
الرتبوي وتفعيل دوره يعد مطلبا  اإذا كان توظيف هذا املوروث يف املجال 
ح�ساريا �سامال، يدفع الأمة اإىل التطور والرقي، و التحرر من التبعية والتخلف، 
فاإن ذلك يتطلب و�سع اإطار مرجعي حمدد للم�سروع الرتبوي املفعل يف الواقع، 
اعتمادا على اأ�سالة الأمة وقيم ح�سارتها النابعة من القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، 
ذلك اأن غياب الإطار املرجعي املنا�سب للم�سروع الرتبوي القائم حاليا، واعتماد 
امل�ساريع الرتبوية الأجنبية اجلاهزة املنجزة يف اأطر ح�سارية تختلف عن اإطار الأمة 
وتناق�سات خطرية يف  �سلبيات وخماطر كثرية،  الأ�سلي، اجنرت عنه  احل�ساري 
بناء �سخ�سية الأفراد من جميع اأبعادها. وهذا يدفعنا اإىل تاأكيد �سرورة مراجعة 
حاليا،  الرتبوية  منظوماتنا  يف  املعتمد  الرتبوي  امل�سروع  ومرتكزات  مكونات 
روؤية  بو�سفها  الإ�سالمية  الروؤية  بني  جتمع  وا�سحة  مرجعية  وفق  اأهدافه  وحتديد 
�ساملة ومتكاملة، والتجربة العاملية بو�سفها جتربة اإن�سانية م�سرتكة، تفيد منها جميع 

املجتمعات. 
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انطالقا من هذه الروؤية الت�سخي�سية املّبينة للم�سلك العام للبحث، ولالإ�سكالية 
القائمة فيه، جند ما يكفي من املربرات والدواعي الأ�سا�سية للبحث فيه بقناعة كاملة، 
على اأمل اأن يفي بالأغرا�س الأ�سا�سية املج�سدة لدوره وقيمته، وتتمثل اأ�سا�سا يف: 

اإبراز الدور الفعال للرتبية يف حتقيق الفعالية احل�سارية املن�سودة. - 1

اإبراز مدى حاجة امل�سروع الرتبوي لالأمة الإ�سالمية اإىل التاأ�سيل والتوظيف - 2
م�ستوياتها،  كل  الرتبوية يف  النظم  النبوية يف  وال�سنة  الكرمي  للقراآن  الفعال 

ويف كافة تخ�س�ساتها. 

نوذج - 3 باإعداد  اإل  ليقوم  لالأمة  احلقيقي  احل�ساري  النبعاث  اأن  عن  تاأكيد 
الإن�سان الفعال وتكوين، يحمل اأدق مفاهيمه الإن�سانية، واأبرز قيمه الأخالقية 
والنف�سية والجتماعية، واأكمل موا�سفاته الوظيفية، واأرقى مهاراته الأدائية، 

طبقا ملاجاء يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية. 

ومن خالل مااأ�سرنا اإليه �سابقا تتجلى الأهمية العلمية والقيمة الرتبوية والتنموية 
للبحث، التي ي�ستمدها اأ�سا�سا من: 

اأهمية املو�سوع اأو املجال احليوي الذي يبحث فيه. - 1

قيمة املعرفة التي يكت�سبها الأفراد من خالل التعليم والتعلم، باعتبار اأن املعرفة - 2
اأ�سبحت معيارا اأ�سا�سيا لتقدير م�ستوى الرقي الإن�ساين يف هذا الع�سر، وعاماًل 

اأ�سا�ِسيًّا لتحقيق الغايات الإن�سانية العليا، وهي: احلرية، العدالة والكرامة. 

تنمية - 3 واأن  التنمية،  يف  اأ�سا�سيًّا  فاعاًل  الإن�سان  ت�سع  املعرفية  املجتمعات  اإّن 
تفكريه وتفعيل ن�ساطاته يعد اأغلى راأ�س مال متلكه الأمة لبناء احل�سارة. 
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يف - 4 بالأخ�س  الإ�سالمية،  الأمة  به  متر  الذي  الراهن  الو�سع  خلطورة  نظرا 
ت�ساعد  قد  علمية  ُم�َساَهَمًة  البحث  هذا  ياأتي  والتنموي،  الرتبوي  املجالني 
الذاتية  ال�سروط  من  توفريه  ي�ستوجب  ملا  اأف�سل  وا�ستيعاب  اأكرث  فهم  على 

واملو�سوعية لعمارة الأر�س وال�ستخالف فيها. 
اإن ما اأ�سرنا اإليه من احليثيات واملربرات الداعية اإىل البحث يف هذا املو�سوع 
ا�ستثار لدينا دافعا قويا لدرا�سته، ح�سب ما اقت�سته طبيعته البنائية، وذلك اعتمادا 
الراهنة  الو�سعية  لو�سف  املنا�سب  املنهج  لكونه  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  على 
للمو�سوع، وتف�سري جوانبها املختلفة وفق الروؤية املتبناة يف التعامل مع العنا�سر 

الأ�سا�سية املكونة للبحث. 
تناولها يف  للبحث، ومت  الأ�سا�سية  املعامل  البيانات، مت حتديد  بناء على هذه 

حمورين اأ�سا�سيني: 
املحور الأول: تناول مفهوم الرتبية والتنمية من الناحية اللغوية وال�سطالحية، 
الآيات  بع�س  اإليه  اأ�سارت  ما  الإ�سالم، من خالل  التنمية يف  مفهوم  مركزا على 
القراآنية والأحاديث النبوية ال�سريفة، ويحدد هذا املحور الغايات الأ�سا�سية للتنمية 
يف ثالث غايات: عبادة اهلل، وال�ستخالف يف الأر�س، وعمارة الكون. ومبا اأن 
البحث مركز على التنمية، والتنمية تعني الإعمار، فقد مت الرتكيز على هذه الغاية 
اأ�سا�س  باعتباره  الإ�سالم  الإن�سان يف  مكانة  اإبراز  مع  واملادية،  الب�سرية  بعنا�سرها 

التنمية وغايتها. 
الفرد  اإعداد  يف  الإ�سالمي  الرتبوي  املنهج  بالتحليل  تناول  الثاين:  املحور 
اإبراز  مع  احلديث،  الع�سر  يف  التنمية  مقت�سيات  وفق  )تنمويا(  ح�ساريا  الفاعل 
الروؤية  تنمويا، ثم و�سع روؤية تغيريية ح�سب  الفاعل  مميزات وخ�سائ�س الإن�سان 
للتنمية،  اأي  للتغيري؛  اأ�سا�سية  النف�سية كبيئة مركزية  البيئة  دة يف  الإ�سالمية، حمدَّ
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والتوكل  باهلل  بالإميان  اإل  يتم  احلقيقي ل  الإعمار  اأو  احلقيقية  التنمية  اأن  تاأكيد  مع 
عليه، والعتماد على الذات، وتوظيف العقل كقوة للتفكري والتدبر، واليد كقوة 

للعمل والتنفيذ. 
املحور الأول:

مفهوم الرتبية والتنمية
اأول: مفهوم الرتبية يف اللغة وال�صطالح

النمو والزيادة)2(.  تعني  الرتبية  اأن كلمة  اإىل  اللغة  القوامي�س ومعاجم  ت�سري 
وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   چ  تعاىل  قوله  عليه  يدل  ما  وهو 
 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ.)3( وقوله چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چ)4(. 
اأَ و َنَّى، وقد ورد هذا املعنى يف  كما اأن كلمة تربية م�سدر للفعل )ربَّى(؛ اأي ن�سَّ

قوله تعاىل چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ    چ)5(.
مفهوم  لتحديد  الأ�سلية  حروفها  اإىل  الكلمة  تُرجع  اللغوية  املعاجم  اأن  ومبا 
الكلمة حتديدا دقيقا، فاإن احلروف الأ�سلية لكلمة »تربية« هما الراء والباء )رب(، 
الرتبية  معنى  منها:  متعددة  معاين  لبع�سهما  �سمهما  عند  احلرفان  هذان  ويحمل 

تعبريا عن الزيادة. 

ابن منظور، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، اجلزء الأول، الطبعة الأوىل، 1990. �س، 385.  -2
)�سورة احلج، 5(.   -3

)�سورة البقرة، 276(.  -4
)�سورة الإ�سراء: الآية 24(.   -5
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وقد وردت يف الرتاث الرتبوي الإ�سالمي عدة م�سطلحات ُوظفت للدللة 
على معنى الرتبية نذكر منها: 

والطباع  احلميدة  بال�سفات  التحلي  به  يُق�سد  الأدب:  اأو  التاأديب  م�سطلح 
احل�سنة والأخالق الفا�سلة، ويت�سمن التاأديب معنى النماء والزيادة. 

ومبا اأن م�سطلح الأدب اأو التاأديب يت�سمن النماء والزيادة، فهو وثيق ال�سلة 
اآداباً ؛ وت�سمية التعليم  تُ�ستق منه ت�سمية املعارف  مب�سطلح الرتبية، حيث ميكن اأن 

تاأديباً، وت�سميُة املربي اأو املعلم موؤدباً)6(.
و م�سطلح الأدب اأو التاأديب م�سطلٌح �سائٌع، ورد يف بع�س اأحاديث النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم منها: 
ما روي عن جابر بن �سمرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

قال: )لأن يوؤدب الرجل ولده خرٌي من اأن يت�سدق ب�ساع()7(. 
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  اأن�س ر�سي اهلل عنه  وما روي عن 

)اأكرموا اأولدكم، واأح�سنوا اأدبهم()8(. 
م�سطلح التعليم: �ساع ا�ستخدامه كثريا، وورد ذكره يف بع�س اآيات القراآن 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ   چ  تعاىل  الكرمي، مثل قوله 
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    چ)9(.

كما ورد هذا امل�سطلح يف بع�س اأحاديث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، فقد 
اأحمد �سلبي، تاريخ الرتبية الإ�سالمية، مكتبة النه�سة، القاهرة، الطبعة ال�ساد�سة، 1978، �س، 58.  -6

�سنن الرتمذي، باب ما جاء يف اأدب الولد، احلديث رقم 1956، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة الأوىل،   -7
1423 هـ 2002 م �س، 575، وقال هذا حديث، لي�س عند اأهل احلديث بالقوي. 

�سنن ابن ماجة، ج 2، حتقيق، حممد فوؤاد عبد الباقي، احلديث رقم 3671، دار اإحياء الرتاث العربي،   -8
بريوت لبنان، 1975، �س، 1211. 

)�سورة اجلمعة، الآية 2(.  -9
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روي عن عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال 
)خريكم من تعلم القراآن وعلمه()10(. 

وقد ا�ستخدم علماء الفكر الرتبوي الإ�سالمي هذا امل�سطلح ب�سكل وا�سح يف 
كثري من املواقف، ومن بينهم الإمام )اأبو حامد الغزايل، ت: �سنة505 هـ( يف كتابه 
)ف�سل العلم والتعليم والتعلم( و)برهان الدين الزرنوجي، ت: �سنة 591هـ( يف 
كتابه )تعليم املتعلم طريق التعلم(، و )عبد الرحمن بن خلدون، ت: �سنة808 هـ( 
اأن ا�ستخدام م�سطلح  يف كتابه املقدمة )يف التعليم وطرقه()11(. وهنا ن�سري اإىل 
اجلانب  تنمية  على  خا�س  ب�سكل  ركز  الإ�سالمي،  الرتبوي  الرتاث  يف  )التعليم( 
املعريف املتمثل يف طلب العلم وحت�سيله. ويالحظ اأن امل�سطلحات امل�ستخدمة اأكرث 
يف هذا املجال للدللة على معنى الرتبية، تتمحور كلها حول التنمية، والتن�سئة، 
والرعاية، والتهذيب، والتاأديب، واحلر�س على التعلم والتثقيف، من اأجل حتقيق 
التكيف املطلوب لالإن�سان، واإحداث التغيري املرغوب وفقا ل�سنن اهلل يف الكون. 

على  يعتمد  كونه  من  الرغم  فعلى  الرتبية،  لكلمة  ال�سطالحي  املعنى  اأما 
املفهوم اللغوي، اإل اأنه يختلف من َعامل اإىل اآخر اأو من مدر�سة فكرية اإىل اأخرى، 
واأن هذا الختالف يعود اإىل تاأثر العلماء واملفكرين بالتغريات الزمانية واملكانية، 
من  لذا  والدينية،  الثقافية  وبالنتماءات  والقت�سادية،  الجتماعية  وبالظروف 
الطبيعي اأن تكون نظراتُهم اإىل مفهوم الرتبية خمتلفة. ومن العتبارات والأ�سباب 

التي جعلت الختالف بني العلماء اأمرا طبيعيا، نذكر مايلي: 
طبيعة مو�سوع الرتبية املتغري.    -1

رواه البخاري، يُنظر �سحيح البخاري، احلديث رقم 5027، �س، 926، ورواه الرتمذي، احلديث رقم،   -10
2912، �س، 812. 

حممد نا�سر، الفكر الرتبوي العربي الإ�سالمي، وكالة املطبوعات، الكويت، ط، 1، 1977، 324، 345،   -11
.459
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تداخل العوامل املختلفة و املوؤثرة يف الرتبية مثل الوراثة والبيئة.    -2
الختالف حول مفهوم الطبيعة الب�سرية.    -3

تعدد اأوجه احلياة وات�ساع جمالتها.    -4
تنوع العلوم واملعارف التي تت�سل بالإن�سان ب�سفته مو�سوع الرتبية وهدفها.    -5
وعلى الرغم من كل هذه الأ�سباب والعوامل، فاإن املعنى ال�سطالحي للرتبية 
وتفعيل  الإن�سان،  ل�سخ�سية  املُختلفة  اجلوانب  تنمية  عملية  كونها  عن  يخرج  ل 

اأدواره يف احلياة. 
املختلفة  امل�سطلحات  من  تبني  كما  والزيادة،  النمو  تعني  الرتبية  كانت  اإذا 
املرادفة للرتبية، والنمو يعني الإعداد والتوجيه اإىل امل�ستقبل ح�سب راأي )جون 
وقوامي�س  اللغة  معاجم  يف  جاء  كما  بالتعليم،  كبرية  عالقة  ذات  فهي  ديوي(. 
الرتبية، حيث ترى اأن التعليم هو الذي يوفر ال�سروط والظروف املنا�سبة للح�سول 
على املعرفة، و احل�سول على �سخ�سية متكاملة واأخالق عالية، و على الو�سائل 

التي ي�ستطيع الإن�سان اأن يعي�س بها حياة اأف�سل)12(. 
الجتماعية  املظاهر  واأن  كاأجزاء،  ل  ككل  ينمو  الإن�سان  اأن  املالحظ  ومن 
ها على بع�ٍس، واأن الإن�سان  والعاطفية واجل�سمية والعقلية للنمو كلها يعتمد بْع�سُ
بتوجيه  تقوم  التي  الرتبية هي  واأن  باإمكانات وا�ستعدادات خمتلفة،  يولد مزودا 
هذا النمو نحو الأهداف املرغوب فيها. وقد عرب عن ذلك الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم يف احلديث ال�سريف بقوله )ما من مولود يولد على الفطرة فاأبواه يهودانه 

اأو ميج�سانه اأو ين�سرانه()13(. ويت�سق هذا احلديث مع ما جاء يف قوله تعاىل چٹ  

عبد القادر علي، اأ�سول الرتبية، دار ال�سروق، عمان الأردن، ط1، 1988، �س، 17.  -12
احلديث  قريبة،  ب�سيغة  م�سلم  رقم، 1385، �س، 241. وورد يف �سحيح  احلديث  البخاري،  �سحيح   -13

رقم، 2658، �س، 1149.
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چ)14(.  ڃ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
هذه النظرة الكلية اإىل النمو الإن�ساين هي الأ�سل يف الرتبية الإ�سالمية. 

ثانيا: مفهوم التنمية لغة وا�صطالحا
التنمية يف اللغة م�ستقة من الفعل )نّى( مبعنى زاد اأو كرث، يقال: اأنيت ال�سيء 

ونّيته: جعلته ناميا)15(.
ومن الناحية ال�سطالحية، تعرف التنمية، باأنها كل زيادة اإيجابية اإرادية كمية 
ونوعية ل�سيء من الأ�سياء. فكلمة زيادة تنفي النق�س والهدر واخل�سارة، وكلمة 
النمو،  وبني  بينها  فللتفريق  اإرادية  اأما  الطيبة.  النافعة  الزيادة  بها  يق�سد  اإيجابية 

فالنمو يعني الزيادة التلقائية كما اأو نوعا دون تدخل اإرادة الإن�سان فيه)16(. 
اإن م�سطلح التنمية، ي�ستعمل للدللة على اأناط خمتلفة من الأن�سطة الب�سرية 

مثل: التنمية القت�سادية، والتنمية الجتماعية، والتنمية الب�سرية. 
بالن�سبة للتنمية القت�سادية يق�سد بها ب�سكل خا�س ال�ستخدام الأمثل للموارد 

الطبيعية والب�سرية، لتحقيق الزيادات املمكنة وامل�ستمرة يف الدخل الفردي. 
اأما التنمية الجتماعية فيق�سد بها تغيري الظروف الجتماعية لالأفراد عن طريق 
زيادة قدرتهم على ا�ستغالل الطاقة املتاحة اإىل اأق�سى حد ممكن، وبتح�سيل اأكرب 

قدر من الرفاهية. 
الإن�سان  اإعداد  بها  فيق�سد  الب�سرية،  املوارد  تنمية  اأو  الب�سرية،  التنمية  اأما 
ِبَح م�سدرا للنفع اأو طريقا اإليه، ويطلق البع�س لفظ املوارد الب�سرية  وتكوينه ِليُ�سْ

على اجلزء املنتج من الب�سر املوجود يف جمتمع ما من املجتمعات)17(. 
)�سورة ال�سم�س، 10-7(.   -14

ابن منظورن ل�سان العرب، ، 341.   -15
جمال عبده، دور املنهج الإ�سالمي يف تنمية املوارد الب�سرية، دار الفرقان، عمان، ط1، 1984، �س، 41.  -16

املرجع نف�سه، 45.  -17
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يرتبط  اإذ  التنموية؛  الأنواع  بني كل هذه  وتكامال  تداخال  هناك  اأن  ويالحظ 
كل نوع منها مع الأ�سكال الأخرى ارتباطاً وثيقاً من حيث التاأثري الوظيفي املتبادل 

بينهما. 
مفهوم التنمية يف الإ�صالم: 

�سطحيا  اأو  تكوينه  يف  ب�سيطا  مفهوما  لي�س  الإ�سالم  يف  التنمية  مفهوم  اإن 
ومتوا�سلة،  م�ستمرة  عمليات  اإىل  ي�سري  مركب،  مفهوم  هو  بل  تاأثريه،  يف 
م�سطلح  يكن  مل  واإن  متفاعلة.  وجمالت  وعالقات  واإمكانات  اأدوات  واإىل 
فقد  النبوية،  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ن�سو�س  يف  اللفظ  بهذا  واردا  التنمية 

 )(»ورد باألفاظ عديدة مرتادفة، مثل »التعمري« و»العمارة« و»احلياة الطيبة 
فم�سطلح التنمية املتداول يف خمتلف املجالت الجتماعية والقت�سادية يقرتب 
والكفاءة  الكفاية  لتحقيق  اهلل  ب�سرع  العمل  يعني  الذي  العمران  م�سطلح  من 
م�ستمر  نو  اإىل  والو�سول  باحلرية،  وال�سعور  التبعية،  من  للتحرر  الإنتاجية 

للطيبات، وذلك بال�ستخدام الأمثل لكل ما �سخر اهلل من موارد لقوله تعاىل چ ىئ  
چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ی  ی  ی        ی  جئ  چ )18( وقوله تعاىل 

ک  ک  گ  گ  گگ  چ)19(

وقد حاول الباحثون املعا�سرون يف القت�ساد الإ�سالمي و�سع تعريف حمدد 
للتنمية، يكون مطابقا اأو قريبا ملا حتمله امل�سامني الواردة يف القراآن الكرمي وال�سنة 

النبوية، ومن بني التعاريف التي ميكن اعتمادها يف هذا البحث نذكر مايلي: 
الإميان  فيه  يتوافر  اإ�سالمي  مناخ  يف  الإنتاجي  بالن�ساط  القيام  هي  »التنمية 

�سنعتمد يف البحث على بع�س الآيات، والأحاديث النبوية التي تت�سمن معاين هذه الألفاظ، ومما هو   
وا�سح يف خمتلف الآيات القراآنية، اأن التنمية تعني احلياة الطيبة.

)�سورة هود، 61(.  -18
)�سورة النحل، 97(.  -19
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تطبيق  يتبع  والجتماعي،  القت�سادي  املناخ  يف  هيكلي  تغري  هي  اأو  والتقوى«. 
عمارة  للتو�سع يف  الب�سرية  الطاقات  ويعبئ  بعقيدته،  والتم�سك  الإ�سالم  �سريعة 
اإطار التوازن بني الأهداف  باأف�سل الطرق املمكنة يف  الأر�س، والك�سب احلالل 

املادية والأهداف غري املادية()20(. 
ويتبني من هذه التعاريف، اأن النظرة الإ�سالمية للتنمية، نظرة �ساملة تت�سمن 
جميع نواحي احلياة املادية والروحية واخللقية، وركزت على بناء الإن�سان بو�سفه 
حموًرا اأ�سا�سيًّا للعملية التنموية، فالإن�سان حمورها وهدفها باعتباره الكائن الوحيد 
يف هذا الكون القادر على اإحداث التغيري والتطوير، والقيام بعملية تنموية ملا يف 
الكون، وذلك مبا اخت�سه به اهلل �سبحانه وتعاىل عن بقية الكائنات من قوى عقلية 
وج�سدية، ليعي�س حياة طيبة مليئة بالإجنازات لينال ثمرة عمله ال�سالح والنافع يف 

الدنيا والآخرة. 
وفّعالة،  وفاِعلة  واعية  اإعمارية  م�ستقبلية  روؤية  حتدد  الت�سور  بهذا  فالتنمية 
تت�سمن اأ�سول وعي الإن�سان وحركات �سعيه، مت�سلة �سمن اأ�سول عنا�سر الكدح 

ڃ      ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ    چ  تعاىل  قوله  يف  ذلك  جاء  كما  احل�ساري، 
ڃچ)21(.

البعيد،  الأمد  اإىل  ممتدة  م�ستقبلية  ح�سارية  قيمة  التنمية  حتمل  املعنى  بهذا 
تتحرك �سوب الكون كله للبناء والتعمري، ولي�س للهدم والتدمري، كما يظهر ذلك 
من اآثار احل�سارة املادية يف هذا الع�سر، التي اأف�سدت احلياة يف هذا الكون، مثل 
ما يحدث لطبقة الأزون، وما يحدث لالأر�س من تلوث اإ�سعاعي نووي، وغريها 
من الأ�سرار واملخاطر التي اأ�سبحت تهدد احلياة الب�سرية فوق هذا الكوكب احلي. 

القاهرة،  للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة،  ال�سالم  الثقافة والتنمية، دار  واأزمة  اأمة  كمال حطاب،   -20
ط1، 2007، �س، 83 .
)�سورة الن�سقاق، 6(.  -21
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الإ�سالمية  الروؤية  وفق  واحلياتية،  والإن�سانية  الكونية  القيم  اإىل  النظرة  اإن 
لال�ستخالف والإعمار، حترك يف كيان الإن�سان امل�سلم الوعي بامل�سوؤولية التي ُكلف 

چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     تعاىل  قوله  كما جاء يف  التي حملها،  وبالأمانة  بها، 
الطاقات  حترك  كما  چ)22(،  ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  

والفاعليات وجت�سيدها يف القوة والعمل والتمكن والتمكني، وهذا م�سداقا لقول 
املوؤمن ال�سعيف  اإىل اهلل من  الر�سول اهلل عليه و�سلم )املوؤمن القوي خري واأحب 

ويف كل خري()23(. 

عمران  ي�سمل  �سامال،  ح�ساريا  مفهوما  حتمل  الت�سور  هذا  �سمن  والتنمية 
وعامل  الأ�سخا�س،  وعامل  الأفكار،  عامل  يف  اأ�سا�سا  املتمثلة  املختلفة،  العوامل 
الأ�سياء، كما �سماها »مالك بن نبي«، واأن هذا الت�سور ال�سامل هو الذي يحرك 
ال�سنن  اإدراك يعي فعل  ال�سعي �سمن  فاعلية  اإىل  الدافع  الوعي  عنا�سر واأ�سول 
التنمية ت�سبح تعبريا عن غايات  فاإن  الت�سور  �سمن هذه العوامل)24(، ووفق هذا 

عامة، وحفظ ال�سرورات اخلم�س الأ�سا�سية لالإن�سان وهي: 

حفظ الدين بو�سفه عن�سرًا جوهريًّا يف التنمية.    -1
حفظ النف�س بو�سفها عملية عمرانية اأ�سا�سية.    -2

حفظ العقل مبا ي�سري اإليه ذلك من مهمات يف ال�سياغة العمرانية.    -3

)�سورة، الأحزاب، 72(.  -22
رواه م�سلم، يُنظر �سحيح م�سلم، احلديث رقم، 2664، �س، 1152.   -23

البتدائي  تعليمه  تلقى   .1973 �سنة  تويف  )اجلزائر(،  تب�سة  مدينة  يف   1905 �سنة  ولد  جزائري،  مفكر   
والإعدادي يف م�سقط راأ�سه، ثم انتقل اإىل ق�سنطينة، وهناك در�س اللغة الفرن�سية، مع التزامه بح�سور 
الدرو�س بامل�سجد، تعرف على جملة ال�سهاب التي ت�سدرها جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني اآن ذك، 
الكهرباء، اهتم كثريا مب�سكالت  نال �سهادة مهند�س يف  اإىل فرن�سا،  الثانوية هاجر  اأمت درا�سته  اأن  وبعد 

احل�سارة يف العامل الإ�سالمي، األف عدة كتب ترجمت اإىل لغات خمتلفة، تويف �سنة1973 م. 
كمال حطاب، مرجع �سابق، 292.  -24
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حفظ الن�سل مبا ي�سري اإليه من الهتمام وموا�سلة العمل �سمن عمليات التنمية    -4
الب�سرية. 

حفظ املال مبا ي�سري اإليه من عملية ا�ستخالفية عمرانية، ومبا يوفر عنا�سر البنية    -5
الأ�سا�سية للعملية التنموية. 

�سمن هذه الروؤية ال�ساملة تتبلور الروؤية الوا�سحة مل�ستقبل التنمية اأو الإعمار، 
بحيث جتعل عنا�سر هذه الروؤية �سمن جوهر مفهوم التنمية والعمران)25(. 

دعا  الإ�سالم  فاإن  ن�سبيا،  احلديثة  املفاهيم  من  يعد  التنمية  مفهوم  كان  اإذا 
امتالك  اإىل  دعا  كما  و�سلم،  عليه  اهلل  النبي �سلى  الوحي على  نزول  منذ  اإليها، 
الو�سائل والآليات ال�سرورية للبناء والتعمري، وال�ستفادة من كل ما من �ساأنه اأن 
ي�ساهم يف التقدم والرقي بالإن�سان اإىل اأرقى املراتب احلياتية، واإىل اأعلى املواقع 
امل�سلمني  تقدم  من  تزيد  التي  الأ�سباب  بجميع  الأخذ  على  وحث  احل�سارية، 
ومتلكهم لعنا�سر وعوامل القوة العلمية واملادية والعملية، وجند ذلك وا�سحا يف 

ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   چۇ   تعاىل  قوله 
ېچ)26(، وقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم )اأنتم اأعلم باأمر دنياكم()27(. 
يبقى  الإن�ساين  وال�سعي  العمل  جمال  اأن  اإىل  والنبوي  الرباين  الدليل  هذا  ي�سري 
ممتدا يف الآفاق الكونية كلها، وعلى مدار الزمن اإىل قيام ال�ساعة، لتحقيق التنمية 

وزيادة التقدم، اإذا ما اأخذ امل�سلمون باأ�سبابه، والتزموا ب�سريعة اهلل و�سنة نبيه. 

املرجع ال�سابق، 293.  -25
)�سورة الأنفال، 60(.  -26

رواه م�سلم، يُنظر �سحيح م�سلم، احلديث رقم، 2363، �س، 1035، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 1423   -27
هـ 2002 م.
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الغايات الأ�صا�صية للتنمية طبقا للمفهوم الإ�صالمي: 
بالوظائف  الإ�سالمي  للمفهوم  طبقا  للتنمية  الأ�سا�سية  الغايات  حتديد  ميكن 
الأ�سا�سية خللق الإن�سان ووجوده؛ اإذ ي�سري القراآن الكرمي اإىل اأن اهلل خلق الإن�سان 

ليقوم بثالث وظائف اأ�سا�سية هي: 
عبادة اهلل لقوله تعاىل چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ)28(.   -1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  تعال  لقوله  الأر�س  اخلالفة يف    -2
پڀ     چ)29(. 

عمارة الأر�س لقوله تعاىل چ ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  چ)30(. وذكر »ابن    -3
تعمرونها  عّمارا  جعلكم  اأي  فيها؛  وا�ستعمركم  تعاىل:  قوله  معنى  اأّن  كثري« 
وت�ستغلونها)31(، وذكر اأن اهلل اأمركم بعمارتها، اأي بالقيام مبا هو �سالح ونافع، 

ومبا يحتاج اإليه الإن�سان من متطلبات احلياة. 
يالحظ هنا اأن الوظائف الثالثة. العبادة واخلالفة والعمارة، مرتبطة فيما بينها 

ارتباطا وثيقا، فكل واحدة مت�سلة بالأخرى. 
الغاية التعبدية: 

اإليه،  الأمر  وت�سليم  وحده،  هلل  بعبادة  القيام  هو  الب�سري  الوجود  اأ�سل  اإن 
والعمل على حتقيق �سريعته، ومفهوم العبادة كغاية للمجتمع الإ�سالمي امل�ستخلف 
واأفكاره،  و�سلوكياته  الإن�سان  اأعمال  جميع  �سوب  يتجه  �سامل،  مفهوم  املعّمر، 
ونفهم من هذا اأن جميع ن�ساط الإن�سان عبادة، وبهذا الفهم، تناول علماء الإ�سالم 

)�سورة الذاريات، 56(.  -28
)�سورة البقرة، 30(.  -29
)�سورة هود، 61(.   -30

تف�سري ابن كثري، اجلزء الثالث، ، دار الأندل�س، بريوت، ط7، 1985، 561.  -31
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مفهوم العبادة على اأن جميع الأعمال الإن�سانية كلها األوان من العبادات، مظهرها 
اأي  ل�ساحله؛  والأر�س من موجودات  ال�سماء  ملا يف  وت�سخريه  الإن�سان،  �سيطرة 
يجعلها خا�سعة لإرادته، وي�ستغل ثرواتها وكنوزها، وي�ستفيد من ثمراتها، خدمة 
له وللكائنات الأخرى، معتمدين يف ذلك على قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )ما 
من م�سلم يزرع زرعا اأو يغر�س غر�سا فياأكل منه طري اأو اإن�سان اأو بهيمة اإل كان له به 
�سدقة()32(. وينطوي حتقيق املفهوم ال�سامل للعبادة على نتيجتني اأ�سا�سيتني هما: 

حتقيق احلياة الكرمية الطيبة يف الدنيا.    -1
الفوز باجلنة يف الآخرة.    -2

فيها  مبا  الدنيا  تكون  بحيث  ومتوا�سل،  م�ستمر  ترابط  النتيجتني  هاتني  وبني 
نتيجة �سعيه وعمله واإعماره، حيث يجزى  مقدمة لالآخرة، يح�سل فيها الإن�سان 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک   چ  مبا عمل  الأوفى  اجلزاء  اإن�سان  كل 
ک  ک  ک  گ  گ      چ)33(. فالعقيدة تَُعدُّ اأكرب حافز على التنمية، وبذل 
اجلهد يف �سبيل نيل جزاء الدارين، فاإذا اعتقد املرء اأن جهده لن ي�سيع، حتى واإن 
مل ينل ثمرة جهده يف الدنيا ف�سيجد اأجره موفورا عند ربه يف الآخرة، �ساَعف 

هذا الإميان من طاقة عمله وجهده)34(. 
بناء على هذا املفهوم فاإن حياة الإن�سان ل تتوقف على العامل الدنيوي، بل 
متتد اإىل العامل الأخروي، وعلى هذا الأ�سا�س تكون الدار الآخرة �سابطا ومراقبا 
وموجها لعمل الإن�سان وحلركته يف الدنيا، ومن ثم فاإن الإن�سان امل�سلم يربط يف 
الآخرة  املقيم يف  والنعيم  فانية،  ق�سرية  الدنيوية كحياة  منافعه  بني  و�سعيه  وعيه 

كحياة طويلة اأبدية. 
رواه ال�سيخان، يُنظر �سحيح البخاري، احلديث رقم 2320، �س، 404، ويُنظر �سحيح م�سلم، احلديث   -32

رقم 1553، �س، 675.
)�سورة الزلزلة، 7- 8(.  -33

اجلزائر،  غرداية  القراره،  الرتاث  جمعية  الأموال،  يف  ال�ستخالف  نظرية  حمدي،  �سالح  بن  حممد   -34
2004، �س، 219.



اأ. د. علي براجل - د. اإح�شان براجل

318

دور الرتبية والتعليم يف التنمية الجتماعية والقت�سادية - وفق الروؤية الإ�سالمية

والإ�سالم ينظر اإىل احلياة الكرمية الطيبة، على اأنها عائد دنيوي للعبادة، كما 
تعد و�سيلة للغاية العليا، التي ُخلق الإن�سان من اأجلها، وهي عبادة اهلل، فال ميكن 
حتقيق العبادة مبفهومها ال�سامل، وحتقيق ال�سعادة يف احلياة الفانية والأبدية دون 

اإعمار الأر�س التي تعد غاية من غايات وجود الإن�سان يف الكون. 
الغاية ال�صتخالفية: 

ما  ح�سب  متعددة،  معان  اإىل  ت�سري  جندها  ال�ستخالف  كلمة  عن  بحثنا  اإذا 
وردت يف القراآن الكرمي، ويف معاجم اللغة العربية منها: اخلالفة وتعني النيابة عن 

الغري، اأو وكالة عنه، ومنها خليفة وجمعها خالئف)35(.
و�سنقت�سر هنا على املعنى الذي يعني النيابة، فقد ورد يف القراآن يف اآيات 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل  اهلل  فيقول  و)خالئف(،  )خليفة(  خمتلفة 
خت   حت   جت   يب    ىب   مب   چ  تعاىل  وقوله  چ)36(.  پڀ   پ   پ   پ  
مت  ىت  يت  جث  مث        ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس    چ)37(. 

ويتفق جمع من املف�سرين، اأن املراد باخلالفة، اخلالفة عن اهلل يف تنفيذ اأوامره 
قرن  بعد  قرنا  بع�سا  بع�سهم  اأقواما يخُلف  اأن  اإىل  »ابن كثري«  النا�س، وي�سري  بني 
يف  اهلل  بخليفة  الإن�سان  ا�ستهر  ثمة  ومن  �سلف)38(.  بعد  وخلفا  جيل  بعد  وجيال 
الأر�س، كما اأطلق املعنى على اأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، باأن اهلل �سيجعلهم 

خلفاء الأر�س، بهم تعمر البالد، و على اأيديهم يتحقق الأمن جلميع العباد. 
على  لالإن�سان  اجل�سمي  الوجود  تعني  ل  الأر�س  يف  هلل  الإن�سان  خالفة  اإن 
اخلالفة  واإنا  والأفعال،  الأعمال  من  ي�ساء  مبا  والقيام  فوقها،  وال�سري  الأر�س، 

ابن منظور ل�سان العرب، 431(.  -35
)�سورة البقرة، 30(.  -36

)�سورة الأنعام، 165(.  -37
تف�سري ابن كثري، ج، 3، �س، 142.  -38
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والقيام  النا�س،  بني  العدل  وحتري  ال�سالح،  والعمل  والطاعة  الإميان  تقت�سي، 
بامل�سوؤولية. واخلالفة بعامة جندها مف�سلة يف قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم )كلكم 
راع، وكلكم م�سوؤول عن رعيته، الإمام راع وم�سوؤول عن رعيته، والرجل راع 
عن  وم�سوؤولة  زوجها  بيت  يف  راعية  واملراأة  رعيته،  عن  م�سوؤول  وهو  اأهله  يف 

رعيتها، واخلادم راع يف مال �سيده وم�سوؤول عن رعيته()39(. 
وال�ستخالف يقوم على بع�س الركائز الأ�سا�سية التي حتدد اأبعاده وم�سامينه. 
ملكية اهلل املطلقة للكون: فاهلل هو الذي ميلك الكون ملكية كلية اأ�سيلة، وله    -1
ملك هلل،  الأر�س  امل�ستخلف يف  الإن�سان  فيه، وحتى  الت�سرف  وحده حق 
وجميع  وعلمه،  وماله  واأعماله  ت�سرفاته،  جميع  عن  القيامة  يوم  ف�سيحا�سبه 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم )ل  اأن�سطته يف احلياة. وقد جاء يف حديث 
تزول قدما َعْبٍد يوَم القيامِة حتى يُ�ساأَل عْن ُعُمِرِه فيما اأفناُه، وعْن ِعلِمِه ماذا 

فعل به وعْن مالِه ِمْن اأْيَن اأكت�سبه وفيما اأْنَفَقُه وعْن �سبابه فيما اأْبالُهِ (.)40(
عبودية الإن�سان املطلقة هلل: تعني العبودية هلل ت�سليم الأمر له، وعدم اخل�سوع    -2
يعني  املفهوم  هذا  فاإن  ثم  ومن  واأوامره،  اهلل  منهج  دون  منهج  اأو  اأمر  لأي 
ال�سيادة على جميع خملوقات اهلل، بحيث يكون كل ما يف الكون م�سخرا له. 

الغاية الإعمارية التنمية: 
مبا اأن البحث مركز اأ�سا�سا على التنمية، والتنمية تعني الإعمار، فاإننا �سرنكز 

ل فيها. وقد ورد لفظ الإعمار يف القراآن الكرمي بوجهني:  على هذه الغاية ونف�سِّ
ی   ی     ی   ی   ىئ   چ  تعاىل  قوله  يف  الأر�س  اإعمار  الأول:  الوجه    -
جئچ)41(. اأي جعلكم عمارها، واأذن لكم يف عمارتها. واملعمر املنزل الوا�سع 

�سحيح البخاري، احلديث رقم، 893، �س، 157.   -39
يُنظر �سنن الرتمذي، احلديث رقم، 2422، �س، 619، وقال هذا حديث ح�سن �سحيح.   -40

)�سورة هود، 61(.   -41
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من جهة املاء والكالأ الذي يقام فيه. 
الوجه الثاين: اإعمار امل�ساجد بالعبادة يف قوله تعاىل چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     -
ہچ)42(.  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں  
العمارة،  طلب  كثري(  )ابن  قول  يف  جاء  كما  املف�سرين،  عند  وال�ستعمار 
وربط معنى العمارة احل�سية بالعمارة الروحية، اأو كون املعنيني مندجمني اأو 
نابعني من مفهوم واحد)43(؛ يعطي لهذا املفهوم معنى اأو م�سمونا خا�سا مييزه 
عن اأي مفهوم اآخر لال�ستعمار اأو العمارة. حيث اإن هذا املفهوم بهذا املعنى 
نابع من اأ�س�س وم�سلمات ت�ستبطن مفهوم ال�ستخالف والعبادة، حيث تعد 
العبادة طبقا لهذا املفهوم مفهوما �سامال، ي�سمل جميع حركات الإن�سان يف 
الكون، ويكون الإن�سان الذي خلقه اهلل لعبادته وعمارة اأر�سه وخالفته مقتديا 

على قدر طاقته الب�سرية بالأفعال الإلهية. 
بالكون،  الإن�سان  لعالقة  ال�سحيح  املدخل  الإعمار  قيمة  متثل  هذا  على  بناء 
اأمكن  واإذا  احلياة.  هذه  يف  لالإن�سان  التنموية  للوظيفة  ال�سحيح  الفهم  وكذلك 
تربية الفرد امل�سلم عقديا على اأن وظيفته التنموية هي الإعمار وبناء ح�سارة اإن�سانية 
غاية  هي  التي  الأر�س،  يف  ال�ستخالف  دور  اأدى  قد  يكون  بذلك  فهو  �ساملة، 
وجود الإن�سان وهدفه الأ�سمى. واإذا متكن الإن�سان من تاأدية هذا الدور، ف�سيكون 
مبا  عليه  اأنعم  تعاىل،  اهلل  نظر  مو�سع  كان  ومن  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  نظر  مو�سع 
يحقق احلياة الطيبة يف الدنيا، والفوز باجلنة يف الآخرة، اأما من اأعر�س عن ذلك 
قوله  كما جاء يف  اأعمى،  القيامة  يوم  و�سيُح�سر  الدنيا،  �سنكا يف  معي�سة  له  فاإن 

تعاىل چ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  
حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب   خب   مب   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ چ)44(. 

)�سورة التوبة، 18(.  -42
تف�سري ابن كثري، ج، 3، �س، 561.  -43

)�سورة طه، 126-124(.  -44
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ويف ال�سنة النبوية اأحاديث ت�سري اإىل التنمية، وحتث على الإعمار. 
ففيما يتعلق باإعمار الأر�س وغر�س الأ�سجار وزراعة النباتات. روى البخاري 
عن اأن�س ر�سي اهلل عنه اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قال: )اإن قامت ال�ساعة، 
ويف يد اأحدكم ف�سيلة، فاإن ا�ستطاع األ تقوم حتى يغر�سها، فليغر�سها()45(. يدل 
هذا احلديث على مدى حر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على العمل املثمر، وهو 
يعلم يقينا، اأن هذا الغر�س ل ياأكل منه اأي خملوق، مادامت ال�ساعة قائمة، اإل اأنه 
الأجر والثواب،  الأر�س، ونيل  الإن�سان يف  اأحقية خالفة  يوؤكد  عمل �سروري، 
ويجعلها اهلل ل�ساحبها �سدقة. فعن اأن�س ر�سي اهلل عنه، قال: قال ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم )ما من م�سلم يغر�س غر�سا، اأو يزرع زرعا فياأكل منه طري اأواإن�سان 
اأو بهيمة اإلكان له به �سدقة()46(. وملا كانت الأر�س ل تُنبت، والّنبت ل ينمو ول 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأمر  �سيء حي،  كل  منه  اهلل  الذي جعل  املاء  بتوفر  اإل  يثمر 
و�سلم بحفر الآبار املائية و�سق الأنهار، وهي من الأعمال التي يُحيي بها الإن�سان 
الأر�س، وينمي بها الزرع، وينال بها املوؤمن ثوابها بعد موته، فَعن اأبي هريرة قال: 
قال ر�سول اهلّل �سلى اهلل عليه و�سلم )اأَن مما يلحق املوؤمن من عمله وح�سناته بَْعد 
موته: علما علمه ون�سره، وولدا �ساحلا تركه، وم�سحفا ورثه، اأو م�سجدا بناه، اأو 
بيتا لبن ال�سبيل بناه، اأو نهرا اأجراه، اأو �سدقة اأخرجها من ماله يف �سحته وحياته، 

تلحقه من بَْعد موته()47(. 
فقد  املختلفة.  وال�سناعات  واحلرف  كاملهن  اليدوي،  بالعمل  يتعلق  وفيما 
الإن�سان حياة طيبة،  الإعمار، وليحيا  ملبداأ  فيه وحثت عليه جت�سيدا  ال�سنة  رّغبت 
وليحافظ على كرامته، وال�ستغناء عن �سوؤال النا�س، فاأكل الإن�سان من عمل يده 

رواه البخاري، يُنظر: �سحيح البخاري، احلديث رقم 479، ج 1، �س 242.  -45
رواه ال�سيخان، يُنظر: �سحيح البخاري، احلديث رقم 2320، �س، 404، ويُنظر �سحيح م�سلم، احلديث   -46

رقم 1553، �س، 675.
رواه ابن ماجه. يُنظر: �سنن ابن ماجه، احلديث رقم 3605، ج1، �س، 88.  -47
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يعطيه.  ل  اأو  يعطيه  فقد  ذاك،  اأو  هذا  في�ساأل  يده  ميد  اأن  من  له  واأ�سرف  اأف�سل 
وكانوا  اأيديهم،  �سنائع  من  ياأكلون  كانوا  الأنبياء  اأن  الكرمي  القراآن  ورد يف  فقد 
احلديد،  ت�سييل  كيفية  تعلم  »داود«  فالنبي  واحلرف.  املهن  خمتلف  يف  يعملون 
لبناء  احلديد،  على  القطر  اإفراغ  كيفية  تعلم  القرنني«  »ذا  و  والت�سنيع،  لالإعمار 

ال�سد ملقاومة الف�ساد يف الأر�س، وقد جاء ذلك وا�سحا يف قوله تعاىل چ جب  حب     
جخچ)48(؛  خبمب  ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  
والقطر هو النحا�س املذاب، يتخلل احلديد، ليزداد قوة و�سالبة. وقد ا�ستخدمت 
اإليه  النحا�س  من  ن�سبة  اإ�سافة  اأن  فوجد  احلديد،  تقوية  يف  حديثا  الطريقة  هذه 
و�سجله  القرنني،  ذا  اإليه  اهلل  هدى  الذي  هذا  وكان  و�سالبته.  مقاومته  ت�ساعف 
يف كتابه اخلالد �سبقا للعلم الب�سري احلديث بقرون ل يعلم عددها اإل اهلل. هذه 
املادة احليوية احلديد التي خ�س�س اهلل لها �سورة كاملة يف القراآن، اأ�سبحت متثل 
عن�سرا هاما يف بنا احل�سارة، ومادة اأ�سا�سية لإعداد القوة ال�سناعية، وتدخل يف 
لإرهاب  احلربية،  القوة  لإعداد  اأي�سا  اأ�سا�سية  ومادة  القت�سادية،  التنمية  جمال 
و�سع  الإ�سالم  اأن  هذا  من  يتبني  وامل�سلمني.  الإ�سالم  عن  والدفاع  الأعداء، 
اأ�سا�سيتني  مادتني  تقوم على  التنمية احل�سارية،  اأ�س�س  ا�سرتاتيجيا لإر�ساء  تخطيطا 
بها  يكفُّ  ْنعة  فال�سّ والنحا�س،  احلديد  وهما:  املعا�سرة،  احل�سارة  ع�سب  متثالن 
يف  جاء  وقد  والباأ�س.  ال�سرر  نف�سه  عن  بها  ويدفع  النا�س،  عن  نف�سه  الإن�سان 

قوله تعاىل چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  گ  گ  گ   
مع  الآية  تلتقي هذه  ڻچ)49(،  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   

قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم )ما اأكل اأحد طعاما قط خريا من اأن ياأكل من 
عمل يده، واإن نبي اهلل داود عليه ال�سالم كان ياأكل من عمل يده()50(. نرى يف 

)�سورة الكهف، 96(.  -48
)�سورة �سباأ، 11-10(.  -49

�سحيح البخاري، كتاب البيوع، احلديث رقم 2072، �س، 361.   -50
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هذا املوقف كيف دعا الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل العتماد على الذات، 
وجعل متعة احلياة وقيمة الطعام يف عمل الفرد ذاته، وكيف �سخر اهلل لداود قوى 
وطاقات التنمية احل�سارية �سناعة وعمرانا وبناء، ويظهر ذلك من خالل الإ�سارات 
الوا�سحة اإىل احلديد والنحا�س اللذين اأ�سبحا يف هذا الع�سر �سروريني للح�سارة 
املعا�سرة)51(. وقد حر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حر�سا �سديدا على العمل 
لإعمار الأر�س وك�سب الرزق، وحت�سني الظروف املعي�سية للفرد واملجتمع، وهذا 
اأف�سل واأ�سرف من اأن يبقى الإن�سان عاطال مت�سول. فعن اأن�س بن مالك ر�سي اهلل 
عنه، اأن رجال من الأن�سار اأتى اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ف�ساأله، فقال: اأما 
يف بيتك �سيء؟. قال: بلى، حل�س نلب�س بع�سه ونب�سط بع�سه، وقعب ن�سرب فيه 
فاأخذهما ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  بهما،  فاأتاه  بهما.  ائتني  قال:  املاء.  من 
اأنا اآخذهما بدرهم. قال ر�سول اهلل  بيده، وقال: من ي�سرتي هذين؟. قال رجل: 
�سلى اهلل عليه و�سلم: من يزيد على درهم؟ مرتني اأو ثالثا. قال رجل: اأنا اآخذهما 
ا�سرِت  وقال:  الأن�ساري،  فاأعطاهما  الدرهمني  واأخذ  اإياه،  فاأعطاهما  بدرهمني. 
ف�سّد  به،  فاأتاه  به.  فائتني  بالآخر قدوماً  اأهلك، وا�سرت  اإىل  فانبذه  باأحدهما طعاما 
فيه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، ول 
اأرينك خم�سة ع�سر يوماً، ففعل، فجاء وقد اأ�ساب ع�سرة دراهم، فا�سرتى ببع�سها 
ثوبا، وببع�سها طعاما. فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )هذا خري لك من 
اأن جتيء امل�ساألة نكتة يف وجهك يوم القيامة. اإن امل�ساألة ل ت�سلح اإل لثالث: لذي 
فقر مدقع، اأو لذي غرم مفظع، اأو لذي دم موجع()52(. وروي عن اأبي هريرة 
يغدو  )لأن  يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �سمعت  قال:  عنه  اهلل  ر�سي 
اأحدكم فيحتطب على ظهره فيت�سدق به، وي�ستغني به من النا�س، خري له من اأن 
ي�ساأل رجال اأعطاه اأو منعه ذلك، فاإن اليد العليا اأف�سل من اليد ال�سفلى، وابداأ مبن 

عماد الدين خليل، التف�سري الإ�سالمي للتاريخ، دار العلم للماليني، بريوت، ط3، 1981. �س، 220.   -51
رواه اأبو داود. يُنظر �سنن اأبي داود، ج2، احلديث رقم 1641، �س، 516.   -52
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اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  اآخر، عن عبد اهلل بن عمر  تعول()53(. ويف موقف 
و�سلم قال وهو على املنرب وهو يذكر ال�سدقة والتعفف عن امل�ساألة: )اليد العليا 
خري من اليد ال�سفلى، واليد العليا املنفقة، وال�سفلى ال�سائلة()54(. اليد التي تعطي 

خري من اليد التي تتقبل. 
الر�سول  عن  ورد  فقد  فيه،  والتو�سع  وجتويده  الإنتاج  بزيادة  يتعلق  ما  اأما 
اأنه قال )من اأحيا اأر�سا ميتة فهي له()55(. هذا نداء �سريح  �سلى اهلل عليه و�سلم 
وت�سجيع مبا�سر على ربط الإن�سان بالأر�س، وزيادة امل�ساحات ال�ساحلة لال�ستثمار 
والإنتاج، ورّخ�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باأحقية امللكية لكل من اأحيا اأر�سا 

ميتة اأو هامدة اأو مهجورة، ت�سجيعا على العمل وحتفيزا على الإنتاج. 
يبني لنا هذا احلديث اأن اأ�سلوب الإحياء من الأ�ساليب الإ�سالمية التي ت�سعى 
هذا  ويف  وتنويعه.  وجتويده  الإنتاج  جمال  وتو�سيع  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  اإىل 
املجال ن�سري اإىل اأن النظام الإ�سالمي انفرد باأ�سلوب من اأ�ساليب التنمية، وهو نظام 
الوقف اأو احلبو�س. هذا النظام متيزت به البالد الإ�سالمية يف الفرتات التاريخية 
املا�سية يف جميع جمالت التنمية املعربة عن طبيعة احلياة كالآبار املائية، والأرا�سي 
اإىل  التجارية.  التعليمية، واملحالت  الزراعية، والب�ساتني الفالحية، واملوؤ�س�سات 
امل�سرتك، وامل�ساركة  بالعمل  الإ�سالمي  غري ذلك. وهذا يدل على وعي املجتمع 
اجلماعية يف عملية التنمية، اإن هذا املوقف يعرب عن ميزة خا�سة يتميز بها النظام 
الإ�سالمي، وهي التكافل الجتماعي الذي عرب عنه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
اإذا  الواحد  املوؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد  يف قوله )مثل 

ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى()56(. 
�سحيح م�سلم، احلديث رقم 106 )1042(، �س، 416.   -53

�سحيح م�سلم، احلديث رقم 94 )1033(، �س، 414.  -54
يُنظر �سحيح البخاري، ج2، �س، 823. ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.   -55
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اإن ما ميكن اأن ن�ستخل�سه من موؤ�سرات التنمية احلقيقية، اأنها تنطلق من الذات، 
وخرباتهم  اأبنائها  قدرات  على  وتعتمد  وتقاليدها،  وعاداتها  الأمة  قيم  من  وتنبثق 
وجتاربهم، وكفاءاتهم الذاتية. فالأمة التي ل متلك قدرات وموؤهالت علمية كافية، 
اأو التي ل تتمتع بحرية كاملة، والتي ل متلك احل�سانة الذاتية، اأول تعتمد عليها، فال 
ميكن لها اأن تت�سدى لعوا�سف احل�سارة املعوملة، التي اأ�سبحت تع�سف بقوة لتحطيم 
عنا�سر القوة لالأمم ال�سعيفة، واقتالعها من جذورها كما تُقتلع الأ�سجار من الأر�س. 
بهذه الروؤية العميقة، عالج الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ظاهرة الفقر والبطالة 
يف املجتمع وحر�س على توفري و�سائل الإنتاج الذاتية واملادية، وعمل على حتويل 
الأيدي العاطلة اإىل اأيٍد عاملة منتجة، ولو كان الإنتاج قليال والعمل �ساقا، وغرّي 
العزة  �سلوك  اإىل  لكرامتهم،  وُمهني  لقيمتهم،  منق�س  �سلوك  من  الأفراد  �سلوك 
والكرامة، والعمل والإنتاج، والعتماد على الذات، وخّطط لتوظيف القدرات 
والطاقات املعطلة، وحولها اإىل قدرات وطاقات فعالة خلدمة الفرد واملجتمع. واإذا 
كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ربط بني هذه الأبعاد ربطا اقت�ساديا واجتماعيا 
واأخالقيا، منذ زمن طويل، فاإنه يف هذا الع�سر عجزت املجتمعات املتقدمة وغري 
على  التنميةـ،  معيقات  والبطالة  الفقر  لظاهرة  الفعالة  احللول  اإيجاد  عن  املتقدمة 
املتطورة،  التكنولوجية  والو�سائل  املختلفة،  الطبيعية  الرثوات  توفر  من  الرغم 

والكفاءات العلمية املتنوعة.    
القت�سادية  القيم  بني  الرتابطية  النظرة  النبوية،  الروؤية  هذه  يف  نالحظ 
القت�سادية  النظريات  يف  نراه  ل  الذي  الرتابط  هذا  والأخالقية.  والجتماعية 
نبي(  بن  )مالك  ويحلل  وال�سرتاكية.  الراأ�سمالية  بانتماءاتها  واحلديثة،  القدمية 
موقف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حتليال اجتماعيا واقت�ساديا واأخالقيا، ي�سعه 
يف اإطار احلق والواجب، ويرى باأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يعطينا يف ق�سية 
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املجتمع  ياأخذها من  اأن  لقمة عي�س، كان من حقه  يوما  ي�ساأل  اأتى  الذي  املت�سّول 
بن�س من القراآن الكرمي يف الزكاة، وكان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأدرى النا�س 
بتطبيقه، كما كان �سلى اهلل عليه و�سلم اأجود من الرياح ال�سخية يف الربيع لتقدمي 
هذه اللقمة مل�سكني جاء يطلبها. ولكن اأعمال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ت�سريع 
اأو عربة لأمته، فاأ�سار على الرجل باأن يحتطب لياأكل من عمل يده. فاإذا حللنا هذه 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم  اأبعادها اخللقية، نرى كيف يحل  الق�سة من حيث 
اأزمة اجتماعية تعر�س عليه يف �سورة مت�سّول من امل�ساكني، فيف�سل حلها يف نطاق 
الواجب على احلق، واإذا قدرنا الأبعاد القت�سادية فاإننا نراه يف�سل احلل يف نطاق 

الإنتاج)57(. 
اهتمام الإ�صالم بالإن�صان باعتباره اأ�صا�س التنمية وغايتها: 

به  الرتقاء  على  تقوم  فهي  الإن�سان،  وغايتها  اأ�سا�سها  الإ�سالمية  التنمية  اإن 
ال�سرورات  �سالمة  عليه، وعلى  ونف�سيا وعقليا وج�سديا وماديا، وحتافظ  روحيا 
تعاىل  قوله  يف  جاء  كما  لالإن�سان،  اهلل  تكرمي  من  ذلك  يف  وتنطلق  له،  الأ�سا�سية 

ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک  چک  

ڱ  ں  ںچ.)58( 

املقهور  والإن�سان  التنموي،  للن�ساط  الأ�سا�سي  املحرك  هو  الإن�سان  اإن 
اأن يرفع عن  فاإذا مل يقدر على  تنمويا،  اأن يوؤدي دورا  املغلوب الفقري، ل ميكن 
نف�سه القهر وال�ستغالل، والظلم والحتقار، واأن يق�سي على الفقر والحتياج، 
فقد  هنا  ومن  املتوفرة.  املادية  املوارد  طبيعة  كانت  مهما  تتحقق  لن  التنمية  فاإن 
يرتقي  لكي  جاء  كما  وال�ستغالل.  والقهر  الظلم  النا�س  عن  لريفع  الإ�سالم  جاء 
به، وبكونه خليفة اهلل يف  يليق  اإىل م�ستوى  به وبقدراته وطاقاته  بالإن�سان ويرتفع 

مالك بن نبي، امل�سلم يف عامل القت�ساد، دار الفكر املعا�سر، دم�سق، 2000، �س، 107-106.  -57
)�سورة الإ�سراء، 70(.  -58
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الأر�س، ولكي يقوم بالوظيفة ال�ستخالفية، والتمّكن منها متّكنا حقيقيا، اهتمت 
ال�سنة النبوية بالإن�سان، وركزت اأكرث على عقله، باعتباره القوة الفاعلة واملدبرة 
واملحركة للعمل، واملوجهة له، لذلك اأمرت ال�سنة النبوية باملحافظة عليه، ونهت 
اأنواع  جميع  ذلك  يف  مبا  العقل،  وظيفة  يعّطل  ما  كل  تناول  اأو  ا�ستعمال  عن 
والأدوية  والعقاقري  املتعددة،  باأنواعها  واملخدرات  املختلفة،  مب�سمياتها  اخلمور 
املنومة وامل�سببة للهالو�س)(، واملواد املنتَجة املوجهة لال�ستعمالت والأغرا�س 
متداولة  واأ�سبحت  الع�سر،  هذا  يف  ال�سباب  اأو�ساط  يف  �ساعت  التي  املتنوعة، 
مبختلف الأ�سكال والأنواع، وت�ستورد وتهرب من مكان اإىل مكان، وتباع باأغلى 
الأثمان. فعن النعمان بن ب�سري قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول: 
)اإن اخلمر من الع�سري والزبيب والتمر واحلنطة وال�سعري والذرة، واإين اأنهاكم عن 

كل م�سكر()59(. 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  لأن  ؟  امل�سكرة  الأنواع  هذه  النهي عن  ملاذا 
يدرك باأنها اأم اخلبائث، ويدرك املخاطر والأ�سرار ال�سحية والنف�سية والجتماعية 
لذلك،  الداعي  املربر  كان  مهما  وتناولها  �سربها  عن  ترتتب  التي  والقت�سادية، 
يف  نف�سه  يُدخل  اأو  عقله،  يفقد  عندما  الإن�سان  قيمة  تنحط  كيف  اأي�سا  ويدرك 

غيبوبة تعطله عن القيام باأي عمل يقربه اإىل اهلل عبادة اأو اتنفاعا يف الدنيا. 

الإ�سالم  يفر�سها  التي  الدائمة  اليقظة  تنايف  م�سكر  باأي  ال�سكر  غيبوبة  )اإن 
على قلب امل�سلم ليكون مو�سوًل باهلل يف كل حلظة مراقباً هلل يف كل خطوة، ثم 
ليكون بهذه اليقظة عاماًل اإيجابياً يف ناء احلياة وجتددها، ويف �سيانتها من ال�سعف 
والف�ساد، ويف حماية نف�سه وماله وعر�سه، وحماية اأمن اجلماعة امل�سلمة و�سريعتها 

اأمرا�س نف�سية وعقلية ت�سببها عقاقري، جتعل الفرد يدرك منبهات غري موجودة يف الواقع، ويقوم بتاأويل   
خربات خيالية على اأنها اإدراكات فعلية. 

�سنن اأبي داود، احلديث رقم 3677، �س، 556: 557.   -63
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لي�س مرتوكا لذاته ولّذاته، فعليه يف كل  امل�سلم  ونظامها من كل اعتداء، والفرد 
وتكاليف  لنف�سه  وتكاليف  لربه  تكاليف  الدائمة،  اليقظة  ت�ستوجب  تكاليف  حلظة 
لأهله وتكاليف للجماعة امل�سلمة التي يعي�س فيها، وتكاليف لالإن�سانية كلها ليدعوها 
ويهديها، وهو مطالب باليقظة الدائمة لينه�س بهذه التكاليف، وحتى حني ي�ستمتع 
بالطيبات فاإن الإ�سالم يحتم عليه اأن يكون يقظاً لهذا املتاع فال ي�سبح عبداً ل�سهوة 
ال�سكر  وغيبوبة  لأمره،  املالك  تلبية  فيلبيها  رغباته  على  دائماً  ي�سيطر  اإنا  لّذة،  اأو 
ل تتفق َولقد كرم اهلل الإن�سان بالعقل ليتمكن من القيام بامل�سوؤولية والأمانة التي 
يحملنها، وحمل  اأن  فاأبني  والأر�س  اهلل على ال�سماوات  اأن عر�سها  بعد  حملها، 
وذلك  الكون،  يف  تعاىل  اهلل  �سنن  اكت�ساف  على  القادرة  القوة  يتطلب  الأمانة 
والتعلم  والتدبر  للتفكر  لالإن�سان  اهلل  وهبها  كقوة  العقل  طريق  اإل عن  يتحقق  ل 

والبحث والكت�ساف. 
املحور الثاين:

املنهج الرتبوي الإ�صالمي يف اإعداد الفرد الفاعل تنمويا. 
اإن م�سكلة تخلف الأمة الإ�سالمية عن القيادة وفقدانها ملنزلة اخلريية وال�سيادة، 
التي  الر�سالة الإ�سالمية  اإطار  اإل يف  تعالج  اأن  تنموي، ل ميكن  تربوي  من منظور 
نبي هذه  عليه و�سلم،  اهلل  الر�سول �سلى  ببعثة  اأي  بدايتها من غار حراء؛  كانت 
الأمة، ومربيها الأول والأمثل، وكان مفتاح الرتبية والتنمية احلقيقيتني، الذي فتح 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ  هو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عقل  به  اهلل 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    چ)60(. وهو املفتاح الذي تفتح به جميع الأبواب، وتنه�س به 

جميع الأمم. 
اإن الإن�سان املتاأمل يف هذا الكون، واملتدبر يف احلياة الب�سرية كلها، يالحظ 

)�سورة العلق، 1- 3(.  -60
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بالر�سالة،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  وتكرمي  القراءة،  مقت�سيات  بني:  الربط 
ال�ستخالف والإعمار يف  الإن�سان، وم�سوؤولية  بها  اهلل  ميز  التي  التعلم  وخا�سية 

الأر�س. 
فاإذا كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم تعلم من �سديد القوى؛ اأي من جربيل 
عليه ال�سالم چ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    چ)61(، فاإن ذلك 
من مقت�سيات التعلم الكامل، ال�سادر ممن ات�سف بالكمال، وهو اهلل العليم اخلبري. 
واإذا كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، تعلم من جربيل، كما جاء يف الآية ال�سابقة، 
فذلك ليحفظه اهلل من التعلم عن الإن�سان، والإن�سان ناق�س، والتعلم على الناق�س 
يكون ناق�سا. انطالقا من هذه العتبارات، بعث اهلل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأميا، والأمية يف حقه كمال ويف حق الب�سر نق�سان.
وتعليمه  كامال،  ربه  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  تعلم  كان  هنا  ومن 
زمان  لكل  �ساحلا  كان  كامال،  تعلمه  كان  وملا  وفعال،  موؤثرا  بعده  من  لأ�سحابه 
باأبعاده املا�سية واحلا�سرة وامل�ستقبلة، و�ساحلا لكل مكان ببيئاته الطبيعية املختلفة، 

ل حتده حدود جغرافية اأو �سيا�سية اأو جن�سية اأو غريها. 
وكان خري من تعلم عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم هم �سحابته، واأخذوا 
فيهم،  حتققت  لهم،  النبوي  والتعليم  التعلم  هذا  خالل  ومن  مبا�سرة،  وعنه  منه 
اأمة  فاأخرجوا  العملية،  واملهارة  العلمية  واملقدرة  الإميانية،  القناعة  تبعهم  وفيمن 

كانت خري الأمم، وبنوا ح�سارة كانت اأرقى ح�سارات العامل. 
لقد ظل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يعّلم ويعمل ويدعو طوال العهد املكي 
على اإحداث التغيري العقدي والت�سوري، ومن ثم اإحداث تغيري املنظومة احل�سارية 
العامة للمجتمع، ماديا ومعنويا، تربويا وتنمويا ب�سورة تتنا�سب مع الإطار العقدي 

)�سورة النجم، 7-5(.  -61
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والرتبوية  الدعوية  اجلهود  ان�سبت  لذلك  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  عند  من  املوحى 
للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم على اإعداد الإن�سان ب�سورة تت�سق مع ماهيته كب�سر 
خلقه اهلل ليكون خليفته يف اأر�سه، يقوم بواجب اإعمارها، ومن ثم كانت الدعوة 
مرّكزة حول اإعداد الفرد قبل اإعداد اأي عن�سر اآخر من عنا�سر التنمية، لأن حمك 
الداخلي  فالتغيري  الأخرى،  العنا�سر  يوجد  الذي  الإن�سان  هو  الكون  يف  التغيري 
والنظام  عامة  الكون  على  ينعك�س  الذي  اخلارجي،  للتغيري  �سرورية  مقدمة 
الجتماعي ب�سورة اأكرث خ�سو�سية. فاهلل �سبحانه وتعاىل ربط تغيري اأحوال الكون 

واملجتمع، بتغيري ما بالنف�س الب�سرية، وقد جاء ذلك يف قوله تعاىل چ ھ    ھ  ے   
ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ     چ)62(. 

احل�سارة  التاريخ  يف  ظهرت  النبوي  والتبليغ  الرباين  الرتبوي  املبداأ  بهذا 
الإن�سانية ال�ساملة املتكاملة، الداعية اإىل: 

القراءة، وتعليم الإن�سان وتعلمه.   -1
عمارة الأر�س وال�ستخالف فيها.    -2

يف  له  خليفة  وجعله  والتكرمي،  بالتف�سيل  وخ�سه  الإن�سان  اهلل  خلق  ملا 
مو�سوع  الإن�سان  اأي  هو؛  كان  وعمارتها،  اإ�سالحها  م�سوؤولية  وحّمله  الأر�س، 
الرتبية، واأ�سا�س التنمية، وغايتهما الأ�سا�سية. وملا كان بهذا امل�ستوى من امل�سوؤولية 
ال�ستخالفية والوظيفة الإعمارية، فاإن الإ�سالم اأعلى من �ساأنه، ورفع من قيمته، 
النافع والعمل ال�سالح،  العلم  به وبتنمية قدراته، وا�ستثمار كل طاقاته يف  واهتم 

لتحقيق �سعادة الدارين، الدنيا والآخرة. 
لقد حث الإ�سالم على طلب العلم و تعليمه وتعلمه، خالل مراحل حياة الفرد 
به،  والعمل  فيه،  والرتغيب  طلبه  على  كلها، وحث  الأر�س  اأرجاء  وعلى  كلها، 

)�سورة الرعد، 11(.  -62
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و�سلك جميع الطرق املو�سلة اإليه. فطلب العلم اأ�سرف ما يطلبه الطالب، واأف�سل 
مايرغب فيه الراغب، واأنفع ما يك�سبه الكا�سب، واأغلى ما يتح�سله املتح�سل. 

من  وترفع  العلم،  طلب  يف  ترغب  كثرية  اآيات  وردت  الكرمي  القراآن  ففي 
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی   منزلة العلماء، منها قوله تعاىل چ 
یچ)63(، وقوله تعاىل چ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
چ)65(،  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث      چ  تعاىل  چ)64( وقوله  ٺ 
وغري ذلك من الآيات الكثرية، اأما يف ال�سنة النبوية وردت اأحاديث كثرية، نذكر 
منها. فعن اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه قال: �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
يقول: )من �سلك طريقا يلتم�س فيه علما �سهل اهلل له طريقا اإىل اجلنة، واإن املالئكة 
ال�سماء  له من يف  ي�ستغفر  العلم  واإن طالب  العلم،  لطالب  اأجنحتها ر�سا  لت�سع 
ومن يف الأر�س حتى احليتان يف املاء، واإن ف�سل العامل على العابد كف�سل القمر 
على �سائر الكواكب. واإن العلماء ورثة الأنبياء. اإن الأنبياء مل يورثوا دينارا ول 
درهما، اإنا ورثوا العلم، فمن اأخذه اأخذ بحظ وافر()66(. نالحظ يف هذا احلديث 
اإىل  الطريق  بت�سهيل  العلم  طالب  قيمة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قّدر  كيف 
اجلنة، وكيف �سخر اهلل كل ما يف الكون لال�ستغفار له، وكيف رفع منزلة العلماء 
اإىل منزلة الأنبياء، بل جعلهم ورثتهم. والعلماء املرفوعون اإىل هذه املنزلة هم 
العلماء الذين ا�ستناروا بنور العلم، وا�ستنار به النا�س، فهوؤلء من خلفاء الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم. 

)�سورة الزمر. 9(.  -63
)�سورة الرعد 19(.  -64

)�سورةاملجادلة، 11(.  -65
�سنن ابن ماجه، احلديث رقم 223، ج1، �س، 81. وورد يف �سنن الرتميذي، عن اأبي هريرة، قال: قال   -66
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )من �سلك طريقا يلتم�س فيه علما �سهل اهلل له طريقا اإىل اجلنة( باب ف�سل 

طلب العلم، احلديث رقم، 2651، �س، 748. قال هذا حديث ح�سن. 
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تفعيل املوروث الإ�صالمي مطلب ح�صاري
احلياة  يف  دوره  وتفعيل  ــ  و�سنة  قراآنا  الإ�سالمي  املوروث  اإىل  الرجوع  اإن 
حا�سرا وم�ستقبال، يعد مطلبا دينيا وتربويا وتنمويا؛ اأي مطلبا ح�ساريا �سامال، كما 
الأمم  الذي حتتله بني  الإ�سالمية، ومبوقعها احل�ساري  الأمة  بواقع  يعد وعيا عميقا 

الأخرى. 
اإىل  الذاتي لالأمة، ويدفعها  بتفعيل هذا املوروث يحرك الوعي  ال�سعور  اإن 
كاأمة  اإليه  تنت�سب  اأن  يليق  ل  الذي  احل�ساري  املاأزق  هذا  من  للخروج  ال�سعي 
م�ستخلفة يف الأر�س. اإن ال�سعور بالتخلف احل�ساري لالأمة، والإدراك احلقيقي 
ملكانتها وقيمتها بني الأمم، هو يف حد ذاته وعي ح�ساري نا�سئ عن ال�سعور بوجود 
مع  والتكيف  التعاي�س  �سبل  واإيجاد  اإثباتها،  ب�سرورة  اأي�سا  وال�سعور  الذات، 
الظروف التي ت�سكل نط التفكري احل�ساري الواعي يف ظل امل�سار العاملي املوجه 

وفق منظور معومل. 
للتبعية  القابلية  من  والتحرر  الذات،  اإثبات  اإرادة  تاأتي  ل  هذا  خ�سم  ويف 
لالآخر، اإل باتِّباع املنهج الرتبوي الذي جنح به امل�سلمون الأولون يف اإر�ساء اأ�س�س 
التنمية احل�سارية، ويف تغيري العامل بكامله �سرقا وغربا �سمال وجنوبا، وقد يكون 
قول )مالك بن اأن�س( اأ�سدق دليل للتعبري عن واقع الأمة الإ�سالمية، عندما قال 
»ل ي�سلح اآخر هذه الأمة اإل مبا �سلح به اأولها«. فاأولها �سلح بالتعليم الإ�سالمي 
ال�سحيح، فكانت خري اأمة اأخرجت للنا�س، واآخرها لن ي�سلح اإل بالرجوع اإليه، 
والعتماد عليه يف املناهج التعليمية، حتى ت�ستعيد الأمة اخلريية التي كانت عليها 

ما�سيا والتي وعدها اهلل بها م�ستقبال. 
اإذا كانت الدلئل املا�سية واملوؤ�سرات امل�ستقبلية توؤكد اأحقية الأمة الإ�سالمية 
يف ال�سيادة والقيادة وال�سهادة على الأمم الأخرى. ملاذا اأ�سبحت اأمة تابعة بعد ما 
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كانت اأمة متبوعة ؟ 
وملاذا اأ�سبحت اأمة متخلفة بعدما كانت اأمة متقدمة ذات ح�سارة راقية؟ 

اكت�سافات واإبداعات  اأمة متعلمة ذات  بعدما كانت  اأمّية  اأمة  اأ�سبحت  وملاذا 
علمية متميزة ؟ 

الع�سر،  هذا  ظروف  يف  الق�سية  هذه  اأطراف  فك  ال�سعب  من  يكون  قد 
واأو�ساعه املتاأزمة، ووفق منظور اإ�سالمي يجمع بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل. 
قد يكون ذلك اأمرا �سعبا اإىل حد كبري، مع غياب روؤية متكاملة موؤ�س�سة ح�ساريا 
لتنمية الوعي باأهمية توظيف هذا املوروث وفق ما اأ�سار اإليه القراآن الكرمي، ودعا 
اإليه الهدي النبوي ال�سريف، الذي جاء لتكرمي الب�سرية وترقيتها، وتوفري اأ�سباب 

ال�سعادة لها يف الدنيا والآخرة. 
ومن جهة اأخرى قد يبدو اأمرا �سهال اإذا عدنا اإىل ما�سي اأمتنا وتاريخها املليء 
بالإجنازات التنموية الإعمارية، والإبداعات العلمية؛ اأي ملا كانت خري اأمة اأخرجت 
واأ�سبحت  الأجنا�س،  جميع  على  اأ�سرقت  كال�سم�س  ح�سارتها  وكانت  للنا�س، 
الب�سر جميعا،  فيها  تعاليم الإ�سالم وظيفة كلية، ي�سرتك  وظيفة احل�سارة يف ظل 
ل فرق بني الإن�سان الأ�سيوي والإفريقي كمكان جغرايف، ول فرق بني الإن�سان 
الأبي�س والأ�سود كلون ب�سري، ول فرق بني الإن�سان العربي والأعجمي كانتماء 

عرقي. فمعيار التفا�سل والختالف بني جميع الأجنا�س هو التقوى چ ڄ  ڃ  
ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ)67(. بهذا 
املبداأ الرباين والتبليغ النبوي ان�سهر النا�س جميعا يف اإطار ح�ساري واحد. وهو 
العن�سرية،  الفوارق  فيها كل  التي تذوب  الإن�سانية،  اإىل عاملية احل�سارة  يرمز  ما 
وتلغى منها كل احلدود اجلغرافية، وتتكامل فيها كل اجلهود الب�سرية، وتوظف فيها 

)�سورة احلجرات، 13(.  -67
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كل الطاقات واخلربات الإن�سانية للبناء والتعمري. 
مميزات الإن�صان الفاعل تنمويا 

ملا اأراد اهلل لالإن�سان اأن يكون خليفته يف الأر�س، ليبني وينّمي ويعّمر، ميزه 
على �سائر املخلوقات مبيزات منها: 

القدرة العقلية على التعلم.    -1
املقدرة اجل�سدية على العمل و الإبداع والتنفيذ.    -2

الإرادة احلرة لختيار اأ�سلوب احلياة التي يقوده اإليها فكره)68(.    -3
بهذه امليزات رفع اهلل مكانة الإن�سان فوق كل املخلوقات، وجعله خليفة يف 

ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  لعمارتها  الأر�س 
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڦچ)69(. اإن م�ساألة ا�ستخالف الإن�سان يف الأر�س ارتبطت بالإبداع والتغيري 
ثمرة العلم والتعلم، والعمل والإنتاج حتقيق التنمية، وجمانبة الإف�ساد يف الأر�س، 

واللتزام بالقيم والتعاليم التي اأمر اهلل باتِّباِعَها. 
تك�سف لنا هذه الروؤية مدى عمق الأ�س�س التي منحها اهلل لالإن�سان و�سموليتها 
وتكاملها لتمكينه من القيام بوظيفة الإعمار يف الأر�س، اإذا وظف القوة العقلية، 
ذلك لأن العقل، يعد اأكرب قوة، واأكرب قدرة، متيز بها الإن�سان، وبه ُكرم وُف�سل 
على كثري من خلق اهلل تف�سيال، وبه ا�ستحق اخلالفة يف الأر�س، وبه ائتمن عليها، 

وبه نال �سرف العبودية هلل تعاىل)70( وقال تعاىل چ  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  

عماد الدين خليل، مرجع �سابق، �س، 192.   -68
)�سورة البقرة، 30(.  -69

الطيب برغوث، الفعالية احل�سارية والثقافة ال�سننية، مركز الراية للتنمية الفكرية، دم�سق، 2006، �س،   -70
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لنا  تربز  ںچ)71(.  ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
هذه الآية ثالث ق�سايا اأ�سا�سية وهي: 

التكرمي، ويدخل فيه خلق بني اآدم على هذه ال�سورة احل�سنة، وخ�سه مبا مل    -1
يخ�س به اأي خملوق اآخر.

وامل�سروبات،  املاأكولت  من  وطاب  لذ  مما  رزقهم  اأي  الطيبات،  من  الرزق    -2
خمتلف  يف  احلياة  ظروف  مع  يتنا�سب  ومبا  والأنواع،  الأجنا�س  ومبختلف 

البيئات. 
التف�سيل على كثري من اخللق تف�سيال، وخا�سة تف�سيله بالعقل الذي اأنعم به    -3
على الإن�سان ليتاأمل ويتدبر يف كيفية خلق الكون على النحو الذي ي�ساعده، 
ق�سدية خلقها و�سر  الأر�س، ويدل على  ال�ستخالف يف  اأمر  عليه  وي�سهل 

وجودها يف هذه احلياة. قال تعاىل چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  
ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ)72(. 

وملا كان العقل ل ميكنه اأن يوؤدي وظيفته، ويبلغ اأق�سى فعالياته اإل يف �سوء ما 
يتاح له من قدرة معرفية، وخربة عملية، فاإن العناية به بالرتبية والتعليم النابعني من 

املنهج الرتبوي الإ�سالمي، اأ�سبحت من ال�سرورات الأ�سا�سية يف حقه. 
بناء على هذه املقت�سيات، حث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على تعلم العلم، 
ال�سريف  العلم فر�سا وواجبا، كما جاء يف احلديث  الفكر، وجعل طلب  وتنمية 
)طلب العلم فري�سة على كل م�سلم()73(. واأمر باحل�سول عليه من اأي مكان، ومن 
اأي م�سدر مهما كان، ول يخ�سى الإن�سان امل�سلم يف ذلك لومة لئم، كما جاء يف 

)�سورة الإ�سراء، 70(.  -71
)�سورة النحل، 12(.  -72

�سنن ابن ماجه، ج1، مرجع �سابق. احلديث رقم، 224، �س، 81.   -73
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اأحق  فهو  اأنى وجدها  املوؤمن  �سالة  عليه و�سلم )احلكمة  اهلل  الر�سول �سلى  قول 
بها()74(.

الإعمارية،  واملهمة  ال�ستخالفية  الأحقية  ح�سب  املطلوبة  التنمية  حتقيق  اإن 
ل يكون اإل بتكوين نوذج اإن�ساين موؤمن باهلل، مقتدر علميا وعمليا، يحمل اأدق 
مفاهيمه الإن�سانية، واأكمل موا�سفاته الوظيفية، التعبدية وال�ستخالفية والإعمارية، 
واأبرز قيمه النف�سية والجتماعية، يحيي تاريخ الأمة الإ�سالمية، ويعيد لها ال�سفة 

اخلريية التي و�سفها اهلل بها چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  
ٹ  ٹ   چ)75(. اإن حتقيق هذا النموذج الإن�ساين يتطلب توافر اأربعة م�ستويات 

هامة لتحقيق التنمية املطلوبة: 
م�ستوى عاليا من الإميان.    -1

م�ستوى عاليا من القتدار العلمي واملعريف.    -2
م�ستوى عاليا من اخلربة العملية واملهارية.    -3

م�ستوى عاليا من الوعي احل�ساري الفعال.    -4
تعد هذه امل�ستويات الأربعة �سروطا ذاتية ومو�سوعية، ت�سمح لالأمة اأن تعي 
املطلوبة.  بالفعالية  ال�ساملة  التنموية  بوظيفتها  وت�سطلع  حقيقتها  وتدرك  ذاتها 

فالفعالية املطلوبة من الناحية الرتبوية والتنموية فعالية مركبة وعملية معقدة. 
وعلمية  وعقلية  نف�سية  عملية  هي  مركبة:  فعالية  كونها  حيث  من  اأول: 
يف  يظهر  متكامال  وظيفيا  ارتباطا  مرتبطة  عنا�سرها  وكل  واحد،  اآن  يف  وعملية 
�سكل قدرات ومهارات تتفاعل مع املحيط البيئي الطبيعي تفاعال اإيجابيا. فالدافعية 
�سنن الرتمذي، كتاب العلم، احلديث رقم، 19، وورد اأي�سا يف �سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، احلديث   -74

رقم 15.
)�سورة اآل عمران، 110(.  -75
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الفطرة  من  ابتداء  امل�سلم  لالإن�سان  النف�سية  الأعماق  يف  تكمن  والإنتاج  لالإبداع 
من حيث هي الإ�سالم، وهو ما يعطيها املفهوم الوظيفي ال�سامل ل�سخ�سية امل�سلم 

چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  

ائ       ائ  ەئ  چ)76(.

ثانيا: من حيث كونها عملية معقدة: فهي مكونة من عنا�سر ي�سعب عزلها 
عن بع�سها، وف�سل ما ينتج عنها. فالبعد العقلي للفعالية يتجلى يف كونها قدرة 
هي اأعظم قدرة خ�س بها اهلل الإن�سان دون غريه من املخلوقات، وهي �سر تفوقه 
يف جمال تعلمه، واإناء خرباته ما جعل العملية الرتبوية تتخذ اأجود حالت املرونة، 
املبدع، ومتثل روح  املثمر واجلهد  العمل  الن�ساط، واأ�سلم طرق  واأقوى �سروب 
فعالية الإن�سان العلمية والعملية، فبف�سلها عرف الإن�سان امل�سلم حقيقته، وحقيقة 
وجوده وعالقته بربه، وا�ستوعب ما يف الأكوان من معجزات واأ�سرار، وما يف 

التاريخ من خربات ح�سارية.)77(
اإذا كان من مقت�سيات الوعي احل�ساري التنموي، هو اأن تدرك الأمة الإ�سالمية 
حقيقة وجودها ووظيفتها يف عمارة الأر�س وبنائها، وحتقيق الأف�سل الذي يعرب 
عن اإرادتها، وي�سكل اأهم دافع للعمل املحقق للتح�سيل العلمي املتفوق. فيكون 
اإل  تتحقق  ل  الأمة  قناعة  كانت  فاإذا  ربانية،  اإميانية  قناعة  عن  �سادرا  العمل  هذا 
من  ي�سبح  بدينها  ومرتبطة  نابعة  قيمها  اأن  ومبا  قيمها،  اأ�س�س  على  مبنية  كانت  اإذا 
مقت�سيات الرتبية اأن تركز على تكوين نوذج الإن�سان املقتدر الفاعل يف املجتمع، 
اإن�سان املهارة العملية املتفوقة،  اإن�سان املقدرة العلمية،  اإن�سان العقيدة والعبادة، 
اخلربة  بها  لت�سل  العلوم  تعلم  اأهداف  من  كهدف  املادية  الفعالية  ترقى  بها  التي 

واملهارة اإىل اأرقى الدرجات. 
)�سورة الروم، 30(.  -76

البهي حممد، الدين واحل�سارة الإن�سانية، دار الفكر للن�سر والتوزيع، بريوت، ط2، 1974. �س، 120.   -77
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اأ�سبح  الكلي«،  »التعومل  منظور  و�سيادة  احل�ساري،  التعقد  ظل  ويف 
زيادة  اأ�سا�سيا،  ح�ساريا  وعامال  دينيا،  مطلبا  املتميزة،  الفعالية  ذي  اإن�سان  اإعداد 
ومولد  التنمية،  اآليات  وحمرك  الع�سر،  روح  العلم  حت�سيل  اأ�سبح  ذلك،  على 
الطاقات الفكرية، وقد اعتربت بع�س الدوائر القت�سادية يف العامل تعليم الإن�سان 
ميدانا ا�ستثماريا مربحا. لذلك فاإن اأف�سل ا�ستثمار لأية اأمة هو ا�ستثمارها يف تعليم 

اأبنائها.)78(
اإذا كانت املواقع احل�سارية للمجتمعات يف القرن املا�سي حتدد ح�سب القوة 
القت�سادية، واإنتاج املواد وال�سلع املختلفة، فاإنه يف هذا القرن تغريت املعطيات، 
املجتمعات،  قوة  لتقدير  العاملي  املعيار  هو  العلمي  والإنتاج  التعليم  واأ�سبح 
وفعاليتها احل�سارية، واأ�سبحت املعرفة والتعلم واملعلومات والذكاء الذي اأح�سن 

تدريبه، هي اخلدمات اجلديدة للتجارة الدولية الرابحة)79(. 
اإذا كان الفكر الغربي يرى باأن املعيار العاملي لتقدير قوة املجتمعات يتمثل يف 
ذكاء الأفراد والإنتاج العلمي، فاإن املفكر )مالك بن نبي( يركز على الفكرة الدينية 
كقوة اأ�سا�سية للفعالية احل�سارية، ويعتربها املحرك الأ�سا�سي للحركية احل�سارية، 
بل عن�سرا بيولوجيا يف ج�سمها، ول ميكن اأن ينف�سل عنها. »فعندما �سعف دور 
حدث  العقل،  قوة  على  العتماد  ومت  احل�سارية،  الوظيفة  من  واأق�سي  الدين، 
على  لل�سيطرة  كافيا  يكن  مل  العقل  دور  اأن  غري  وا�سع،  اأفقي  انت�سار  للح�سارة 
الغرائز التي حتررت من قيودها. وعندئذ �سلكت احل�سارة منحنى النزول«)80(. 
اأ�سا�سيني  معيارين  و�سع  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأن  جند  الفكرة،  هذه  �سوء  على 
بينهما ربطا قويا، وهما  للرفع من �ساأن الأقوام والأمم يف الدنيا والآخرة، وربط 
كنج روجر، اجلامعة يف ع�سر العوملة، ترجمة. فهد بن �سلطان ال�سلطان، مكتبة فهد الوطنية. الريا�س.   -78

2008، �س، 250 251.
عبد املعطي، اأمة معر�سة للخطر، مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي، الريا�س. 1984.، 15.  -79

مالك بن نبي، �سروط النه�سة، ، دار الفكر، القاهرة، 1969. �س، 99.  -80
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چ)81(.  يت  ىت     مت   خت   حت   جت    يب   ىب   مب   تعاىلچ  قال  والعلم.  الإميان 
يفقهه يف الدين()82(.  به خرياً  الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم )من يرد اهلل  وقول 
تربز هذه الروؤية دور العلم والإميان يف الرفع من �ساأن الأقوام، لذلك جند الأمم 
تقدما  حققت  مثمرا  توظيفا  له  واملوظفة  فيه،  واملتحكمة  العلم،  على  املتح�سلة 
باحلروب  لي�ست  الآن  الأمم  بني  احل�سارية  املناف�سة  اأن  واأدركت  متميزا،  ح�ساريا 
الإ�سالمية،  الأرا�سي  من  كثري  يف  الآن  يجري  ما  مثل  ال�سعوب،  اأرواح  وزهق 
املعريف  القتدار  على  تتوقف  املطلوبة  الفعالية  اأن  غري  والفعالية.  بالإرادة  بل 
لأبناء الأمة، والقتدار املعريف يتوقف على الفعالية الرتبوية التي باإمكانها اأن متنح 
املجتمع فعالية عملية متّكن من حتقيق فعالية ح�سارية. ويرى )الطيب برغوث( اأن 

حتقيق هذه الفعالية ينبغي اأن ت�ستوعب الأبعاد اخلم�س التالية: 
فعالية عقدية   -1
فعالية فكرية   -2

فعالية روحية   -3
فعالية �سلوكية    -4

فعالية اإجنازية   -5
فالفعالية العقدية املتكاملة، متنح الإن�سان روؤية كونية متوازنة، تف�سر له حقيقة 
الوجود، وحتقق عالقاته العبادية والت�سخريية وال�سيادية مع كل املوجودات ذات 
التي  الإبداعية،  الفكرية  الفعالية  تتاأ�س�س  الروؤية  هذه  �سوء  وعلى  به.  العالقة 
ي�سبح الكون الآفاقي والأنف�سي والجتماعي كله مو�سع مالحظة وبحث وتاأمل 

)�سورة املجادلة، 11(.   -81
البخاري، احلديث رقم71، �س، 22. ويُنظر: �سحيح م�سلم، احلديث  يُنظر: �سحيح  ال�سيخان:  رواه   -82

رقم، 1037، �س، 415.



اأ. د. علي براجل - د. اإح�شان براجل

340

دور الرتبية والتعليم يف التنمية الجتماعية والقت�سادية - وفق الروؤية الإ�سالمية

املمار�سة  تزيدها  روحية،  فعالية  تثمران  والفكرية  العقدية  والفعالية  وا�ستثمار. 
العبادية قوة با�ستمرار. 

وهذه امل�ستويات الثالثة من الفعالية توؤ�س�س مل�ستوى الفعالية ال�سلوكية التي 
الأداء  م�ستوى  يرتقي  حيث  ال�سابقة،  للفعاليات  الأول  الأ�سا�س  املق�سد  ت�سكل 
ال�سلوكي للفرد ومن ثم للمجتمع اإىل اأعلى حالت اإيجابيته واأخالقيته وجماليته، 

ومن ثم اإىل اأعلى م�ستوى مردوديته التنموية. 
وامل�ستويات الأربعة ال�سابقة من الفعالية ت�سب كلها يف امل�ستوى اخلام�س وهو 

الفعالية الإجنازية، البعد امل
ال�ستثماري  التحكم  على  املتزايدة  القدرات  مينحنا  الذي  باملنهج  اأي  الإجناز؛ 

الأمثل يف امل�سخرات املتاحة)83(.
وامل�ستوعبة  للمعرفة  املنتجة  املجتمعات  هي  الفاعلة ح�ساريا  املجتمعات  اإن 
لها، والتي متتلك العقول املتميزة بالقتدار املعريف. اإننا نعي�س يف ع�سر القتدار 
املعريف القائم على كفاءة التعلم امل�ستدام، وكفاءة توظيف الطاقات الذهنية يف 
مبادرات معرفية جريئة وطموحة، والتي اأ�سبحت وحدها ت�سمن الدور واملكانة 

يف ال�سراكة العاملية)84(. 
اإّن جمتمع املعرفة ي�سع الإن�سان كفاعل اأ�سا�سي يف التنمية، اإذ هو معني الإبداع 
الفكري واملعريف واملادي، كما اأنه الغاية املرجوة من التنمية الب�سرية كع�سو فاعل 

يوؤثر ويتاأثر، ويبدع لنف�سه ولغريه. 
هكذا نريد لالأمة الإ�سالمية اأن يتوّفر لديها نظام تربوي نوذجي يتخذ املنهج 
الرتبوي الإ�سالمي قراآنا و�سنة قاعدة وو�سيلة وغاية، يحقق اجلودة الرتبوية العالية، 
الطيب برغوث، مدخل اإىل �سريورة ال�سنن ال�ستخالفية، مركز الراية للتنمية الفكرية، دم�سق، 2006،   -83

�س، 229-227. 
م�سطفى حجازي، الإن�سان املهدور، املركز الثقايف العربي، بريوت، 1995، �س، 315.  -84
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الآنية  الحتياجات  تلبي  التي  واملهارات  اخلربات  على  للح�سول  الفر�سة  ومينح 
الظروف  تغري  اأن  لالأمة  واآنذاك ميكن  احل�سارية.  التنمية  لدفع عجلة  وامل�ستقبلية 
املحيطة بها، وترفع عن نف�سها القابلية للتبعية، وتنتقل من و�سع التقليد اإىل و�سع 
ال�ستقبال  و�سع  من  و�سعها  تغري  ثَمَّ  َوِمْن  الإبداع،  اإىل  التباع  ومن  التجديد، 
اإىل و�سع الإر�سال. وباكت�سابها لهذا الو�سع حت�سل على اإجازة التاأهيل لتمار�س 

دورها ال�ستخاليف الإعماري، كما اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل. 
الروؤية الإمنائية التغيريية وفق املنظور الإ�صالمي. 

كيف يكون التغيري، ومن اأين يبداأ. ؟ 
بعد اأن ا�ستعر�سنا الروؤية الإ�سالمية يف كيفية معاجلة اأزمة التنمية، اأو الإعمار 
يف املجتمع، لحظنا اأنها قد �سارت بتوافق تام، مع �سنن البناء الجتماعي، التي 
ترافق عملية الربط احل�ساري لالإن�سان بروؤية كونية �ساملة. قد ل نحتاج اإىل دلئل 
لتحديد الروؤية التغيريية اأكرث من الدليل القراآين الذي حدد البيئة املركزية الأ�سا�سية 

للتغيري الجتماعي الأ�سيل، وهي البيئة النف�سية، قال تعاىل چ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ)85(.

لقد ن�ست هذه الآية الكرمية عن �سرورات خا�سة باملنهج التغيريي ملا بالأنف�س، 
ذلك لأن تغيري ما بالأنف�س يعد �سرطا جوهريا لتغيري املجتمع، واخلروج به من دائرة 
الكفر اإىل دائرة الإميان، كمبداأ اأ�سا�سي، ومن التخلف اإىل التقدم، ومن الهزمية 
اإىل النت�سار، ومن التبعية اإىل التحرر، ومن الذل اإىل العزة، ومن الحتقار اإىل 
الفتخار، وكما قال »مالك بن نبي« اإنها �سرعة ال�سماء غري نف�سك تغري التاريخ)86(. 
اإن تغيري ما بالأنف�س الهادف يتم عن طريق املناهج الرتبوية امْلُ�ْسَبعة بالقيم امل�ستوحاة 

)�سورةالرعد، 11(.   -85
مالك بن نبي �سروط النه�سة، مرجع �سابق، �س، 32.  -86
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التنمية، وا�ستخراج ما يف الأر�س من اخلريات  من الكتاب وال�سنة، واأن حتقيق 
يتم بغر�س الإميان باهلل والتوكل عليه، كما قال تعاىل چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ چ)87(. 

لقد نبهنا الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، وحذرنا من الوقوع يف هذه التبعية 
الدينية واحل�سارية، واأمرنا بالتوكل على اهلل يف جميع ق�سايانا، وقد ورد ذلك يف 
قوله �سلى اهلل عليه و�سلم )لو اأنكم كنتم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطري تغدو خما�سا وتروح بطانا()88(. اإن الإميان باهلل والتوكل عليه يعد من 
ال�سروط الذاتية التي بها يتم تغيري الأو�ساع البيئية والجتماعية املحيطة بنا، فلكي 

يتحقق التغيري يف البيئة التي حتيط بنا ي�ستوجب حتقيقه اأول يف نفو�سنا.
انطالقا مما اأوردناه من ال�سروط الأ�سا�سية لعمارة الأر�س وال�ستخالف فيها، 
واملناهج  الرتبوية  النظم  ا�ستعارة  عملية  اإىل  حتتاج  ل  الإ�سالمية  الأمة  اأن  يتبني 
البيئات  يف  املنتجة  احل�سارية  املواد  ونقل  واملهنية،  العلمية  واخلربات  الدرا�سية 
اإىل  اأو  والف�سة،  الذهب  من  القناطري  اآلف  اإىل  اأو  وتتقدم،  لتتح�سر  الأجنبية 
اإىل  حتتاج  ل  تتطور.  كي  والن�ساء  الرجال  ماليني  اإىل  اأو  الدولرات،  باليني 
اإن�سان موؤمن متعلم قوي فعال، يعرف واجبه  تربية  اإىل  بقدر ما حتتاج  كل ذلك 
الأ�سياء،  نق�س  يف  لي�ست  فامل�سكلة  لهما.  ويعمل  الأخروي،  وجزاءه  الدنيوي 
فالأمة الإ�سالمية متلك من الإمكانات ما ميكنها من ا�سترياد جميع منتجات العامل، 
ولي�ست يف قلة الأ�سخا�س، فعدد اأفراد الأمة يح�سى مبئات املاليني ن�سمة، ولكنهم 
بدون فعالية، ي�ستهلكون ول ينتجون، ي�ستوردون ول ي�سدرون، يف�سدون ول 
ي�سلحون، فكرثتهم اأ�سبح غثاء كغثاء ال�سيل. قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأومن  قالوا:  ق�سعتها.  اإىل  الأكلة  تتداعي  كما  عليكم  الأمم  تتداعى  اأن  )يو�سك 

)�سورة، الأعراف، 96(.  -87
�سنن الرتمذي، احلديث رقم 2349، �س، 674. وقال هذا حديث ح�سن �سحيح.   -88
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اأنتم كثري، لكنكم غثاء كغثاء ال�سيل،  يا ر�سول اهلل؟ قال: ل، بل  قلة نحن يومئذ 
ولينزعن اهلل من �سدور اأعدائكم املهابة منكم، وليقذفن يف قلوبكم الوهن. قيل: 
نظرًة  نظرنا  اإذا  املوت()89(.  الدنيا وكراهية  قال: حب  اهلل؟  يا ر�سول  الوهن  وما 
مو�سوعيًة اإىل واقع الأمة الإ�سالمية احل�ساري، وحللناه حتليال واقعيا، وو�سعناه 
يف ميزان التقييم الديني والجتماعي والقت�سادي؛ اأي ميزان التقييم احل�ساري 
ال�سامل، على امل�ستويني الإقليمي والعاملي، جند اأن م�سكلة الأمة م�سكلة ح�سارية 
متاأزمة، ناجتة عن عدم التزامها مبا دعا اإليه القراآن واأمر به الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم. 

�سنن اأبي داود، ج2، احلديث رقم، 4297، �س، 514.  -89
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النتائج العامة للبحث: 
املتجهة  والتنموية،  الرتبوية  التوجيهات  يف  العامة  النظرة  هذه  خالل  من 
الأ�سا�سية  النتائج  نلّخ�س  اأن  ميكن  واإعمارها،  الأر�س  وتنمية  الفرد  تربية  �سوب 

للبحث يف النقاط التالية: 
عليه  يدل  وما  الأمة،  حياة  يف  الرتبية  بدور  الإ�سالم  اهتمام  مدى  تبني  لقد   -1
�سمن  وتتفاعل  تتناغم  واأخروي،  دنيوي  حياتي  ن�سق  �سمن  التنمية  مفهوم 

مكونات الإعمار وال�ستخالف يف الأر�س. 
التنمية وفق الروؤية الإ�سالمية، تنمية ذاتية تنبثق من قيم الأمة الإ�سالمية، وتعتمد   -2
على قدرات اأبنائها وخرباتهم وجتاربهم، وكفاءاتهم الذاتية، مع التطلع اإىل 

التجارب العاملية، وال�ستفادة منها، مبا يتوافق مع خ�سو�سياتها.
اإن جناح اخلطط التنموية، يعتمد اأ�سا�سا على الإميان باهلل والقتدار املعريف،   -3

واملهارة العملية املتفوقة. 
يعد الإميان باهلل والتوكل عليه من ال�سروط الذاتية التي بها يتم تغيري الأو�ساع   -4

البيئية والجتماعية املحيطة بالأمة. 
الرتقاء  على  تقوم  فهي  الإن�سان،  وغايتها  اأ�سا�سها  الإ�سالمية  التنمية  اإن   -5
بالإن�سان روحيا ونف�سيا وعقليا وج�سديا وماديا، وتنطلق يف ذلك من تكرمي 

اهلل لالإن�سان وتف�سيله. 
لها،  واملوظفة  للمعرفة  املنتجة  املجتمعات  تنمويا هي  الفاعلة  املجتمعات  اإن   -6

والتي متتلك العقول املتميزة بالقتدار املعريف. 
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التو�صيات العامة للبحث: 
اعتماد املرجعية الإ�سالمية قاعدة اأ�سا�سية للرتبية والتنمية، مع ال�ستفادة من   -1
يفر�سها  التي  العالقات  املتميزة، والق�سايا ذات  العاملية  اخلربات واملهارات 

منطق التوا�سل والتعاون بني الأمم. 
اللتزام  يكون  اأ�سا�سه  الأمة، وعلى  اأبناء  نفو�س  باهلل يف  الإميان  مبداأ  تعميق   -2

مبنهج اهلل يف الإعمار وال�ستخالف يف الأر�س. 
تفعيل املوروث احل�ساري لالأمة قراآنا و�سنة، يجمع بني جتربة املا�سي وواقع   -3
خمتلف  يف  جوهري  كمركب  وتوظيفه  امل�ستقبل،  وتوقعات  احلا�سر  الأمة 

اأن�سطة احلياة وميادينها الرتبوية والتنموية. 
�سرورة عودة الأمة اإىل ذاكرتها احلقيقية قراآنا و�سنة، تلك الذاكرة احلية التي   -4
ن�ستخل�س منها العرب، ون�ستنطق منها الأحداث واملواقف التي تْذكر، وتُذّكر 

مبا اأنعم اهلل على عباده، من و�سائل ومواد الإعمار التنمية.
ليتمكن  وتقنيا،  ومهاريا  وعلميا  دينيا،  اإعدادا  واإعداده  بالإن�سان  الهتمام   -5
وت�سيريها  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  تخطيط  يف  التحكم  من  باقتدار 

وتنفيذ ا�سرتاتيجياتها. 
اإ�سراك جميع الفعاليات، وذوي اخلربات من جميع التخ�س�سات، وت�سجيعهم   -6
وتوعيتهم، ب�سرورة التعاون، والعمل امل�سرتك ملواجهة التحديات احل�سارية. 
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امل�س�در واملراجع

• القراآن الكرمي 	
• كتب احلديث النبوي ال�صريف. 	

�سنن الرتمذي، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة الأوىل، 1423 هـ 2002 م.- 1
�سنن ابن ماجه، حتقيق، حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، - 2

بريوت لبنان، 1975.
الطبعة - 3 الثاين،  اجلزء  احلوت.  يو�سف  وفهر�سة(،  )درا�سة  داود،  اأبي  �سنن 

الأوىل، دار اجلنان للطباعة، بريوت، 1988.
�سحيح البخاري، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة الأوىل، 1424 هـ 2003 م.- 4
�سحيح م�سلم، دار ابن حزم، بريوت، الطبعة الأوىل، 1423 هـ 2002 م.- 5

• كتب التف�صري	
ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، اجلزء الثاين، دار الأندل�س، بريوت، الطبعة - 6

ال�سابعة، 1985.
تف�سري القراآن العظيم، اجلزء الثالث، دار الأندل�س، بريوت، الطبعة ال�سابعة، - 7

.1985
• القوامي�س	

ابن منظور، ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، اجلزء الأول، الطبعة الأوىل، - 8
1990م. 
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الأوىل، - 9 الطبعة  ع�سر،  اخلام�س  اجلزء  بريوت،  �سادر،  دار  العرب،  ل�سان 
.1990

• الكتب	
مكتبة - 10 تاريخها،  فل�سفتها -  نظمها -  الإ�سالمية.  الرتبية  تاريخ  �سلبي،  اأحمد 

النه�سة، القاهرة، ط، 6، 1978.
جمال عبده، دور املنهج الإ�سالمي يف تنمية املوارد الب�سرية، دار الفرقان، - 11

عمان، ط، 1، 1984.
حجازي م�سطفى، الإن�سان املهدور، املركز الثقايف العربي، بريوت، 1995. - 12
يو�سف عبد املعطي اأمة معر�سة للخطر، مكتب الرتبية لدول اخلليج العربي، - 13

الريا�س. 1984. 
ال�سلطان، - 14 �سلطان  بن  فهد  ترجمة.  العوملة،  ع�سر  يف  اجلامعة  روجر،  كنج 

مكتبة فهد الوطنية، الريا�س 2008.
والن�سر - 15 للطباعة  ال�سالم  دار  والتنمية،  الثقافة  واأزمة  الأمة  حطاب،  كمال 

والتوزيع والرتجمة، القاهرة، الطبعة الأوىل، 2007.
مالك بن نبي، �سروط النه�سة، دار الفكر، القاهرة، 1969.- 16
 امل�سلم يف عامل القت�ساد، دار الفكر، دم�سق، 2000.- 17
والتوزيع، - 18 للن�سر  الفكر  دار  الإن�سانية،  واحل�سارة  الدين  البهي،  حممد 

بريوت، الطبعة الثانية، 1974. 
الرتاث - 19 جمعية  الأموال،  يف  ال�ستخالف  نظرية  حمدي،  �سالح  بن  حممد 
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القراره، غرداية اجلزائر، 2004.
حممد نا�سر، الفكر الرتبوي العربي الإ�سالمي، وكالة املطبوعات، الكويت، - 20

ط، 1، 1977، 324، 345، 459.
عبد القادر علي، اأ�سول الرتبية، دار ال�سروق عمان الأردن، الطبعة الأوىل، - 21

 .1988
وحتمياتها - 22 )العوملة  الرتبية،  واأولويات  العوملة  ندوة  مذكور،  اأحمد  علي 

امللك  جامعة  الرتبية.  كلية  الثالث.  اجلزء  الثقافية(،  واحل�سانة  التكنولوجية 
�سعود. الريا�س، 2006.

والعوملة(، - 23 الرتبوية  )امل�سكلة  الرتبية،  واأولويات  العوملة  ندوة  براجل،  علي 
اجلزء الثالث. كلية الرتبية. جامعة امللك �سعود. الريا�س، 2006.

عماد الدين خليل، التف�سري الإ�سالمي للتاريخ، دار العلم للماليني، بريوت، - 24
الطبعة الثالثة، 1981.

للمطبوعات، - 25 التعاون  دار  الإ�سالم  يف  الرتبوي  النظام  القر�سي،  �سريف 
بريوت، 1983.

الطيب برغوث، مدخل اإىل �سريورة ال�سنن ال�ستخالفية، مركز الراية للتنمية - 26
الفكرية، دم�سق، 2006.

للتنمية - 27 الراية  مركز  ال�سننية،  والثقافة  احل�سارية  الفعالية  برغوث،  الطيب 
الفكرية، دم�سق، 2006.



م�صروع حفظ الّنعمة يف امل�صتودع اخلريي 
باملدينة املنّورة 

واأثره على الفرد واملجتمع

د. �سلطان بن علي حممد �ساهني
جامعة طيبة باملدينة املنورة
اململكة العربية ال�صعودية
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ملخ�س البحث
مو�سوع البحث: لقد جعل اهلل تعاىل حاجة الإن�سان اإىل الطعام؛ لتدل على 
�سعفه وحاجته اإىل غريه، ونعمة الطعام من اأعظم النعم التي حتفظ الإن�سان، فال 

حياة بال طعام. 
والبحث يتناول مو�سوع حفظ النعمة واأثره على الفرد واملجتمع، ويقدم نوذجاً 
حياً لها يتمثل يف »م�سروع حفظ النعمة« بجمعية امل�ستودع اخلريي باملدينة املنورة. 

اأهم النتائج: 
من اأ�سباب زوال النَِّعِم ُكْفرها، وقد اأكد �سبحانه اأن كفر النعمة �سبب حللول    -1

غ�سب اهلل تعاىل. 
املنورة  املدينة  م�ستودع  عليه  ي�سرف  اإن�سانية  مبادرة  النعمة  حفظ  م�سروع    -2
اخلريي، يهدف اإىل التغلب على مظاهر البذخ ورمي الفائ�س من الطعام، 
واإعادة توزيعه على الفقراء واملحتاجني، وذلك بدعم من اأمانة املدينة املنورة. 

التو�صيات واملقرتحات: 
�سرورة عمل حملة توعوية طوال ال�سنة حول خدمات وم�ساعدات م�سروع    -1

حفظ النعمة، والتوعية حول ثقافة حفظ النعمة يف املجتمع. 
اأن يحا�سب النا�س اأنف�سهم، واأن يغريوا من �سلوكهم يف ا�ستهالك الأطعمة،    -2
فوق  طعاماً  ت�سنع  فال  الطعام،  يف  الإ�سراف  عدم  على  الأ�سر  حتر�س  واأن 
احلاجة، واحرتام  مبقدار  الطعام  من  الأخذ  اأبناءها على  تربي  واأن  حاجتها، 

النعمة وحفظها مهما كانت قليلة. 
تعميم جتربة م�سروع حفظ النعمة على مناطق ومدن اململكة، والعامل العربي   -3

والإ�سالمي.
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Abstract

Save grace project in the Charity House in Madina
and its Impact on the Individual and the Community

Dr. Sultan Shahin

Research topic: I have to make God a person’s need for food to show 
weakness and his need for others, and blessing the food of the greatest bless-
ings that preserve the rights, there is no life without food. 

The research focuses on the preservation of grace and its impact on the 
individual and the community, and provides a living example of it is the “Save 
grace project” Association of Charity House in Medina. 

The most important results: 

1-  Graces of the reasons for the demise of Kfarha, has confirmed that the 
Almighty Kafr grace reason to solutions wrath of God Almighty. 

2-  Conservation Project Grace is a humanitarian initiative is supervised by 
Medina charity warehouse, designed to overcome the manifestations of 
extravagance and throw a surplus of food, and redistribute it to the poor 
and needy, and with the support of Al-Madinah Municipality. 

Recommendations: 

1-  Awareness campaign needs to be done throughout the year about the ser-
vices and assistance Conservation Project Grace, and awareness on the 
culture of keeping grace in the community. 

2-  That people are held accountable for themselves, and change their be-
havior in the food consumption, and ensure families no extravagance in 
food, do not make food over the need for, and educates their children to 
take food by need, and respect for grace and saved no matter how small. 

3-  Circulating Conservation Project Grace experience the regions and cities 
of the kingdom, the Arab and Muslim world. 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني اأما 
بعد؛ 

اأمر اهلل تعاىل بحفظ نعمة الطعام،  اأهمية الطعام يف حياة الإن�سان  نظًرا اإىل 
ٺچ  ٺ   ٺ   ٺ         ڀڀ   ڀ     ڀ    پ   چ  واإهدارها،  فيها  التبذير  وعدم 
كفر  اأن  �سبحانه  اأكد  فقد  ُكْفِرها،  النَِّعِم  زوال  اأ�سباب  من  لأن  31[؛  ]الأعراف: 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    چ  تعاىل:  قال  وجل،  عز  اهلل  غ�سب  حللول  �سبب  النعمة 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گچ ]طه: 81[. وجاء يف 
عام ولو كان لقمًة واحدًة اأَْو اأََقل،  ال�سنة اإكرام النِّْعَمة، وعدم ال�ستهانة بقليل الطَّ
حابة ر�سي اهلل عنهم اأَخذوا اإِكرام النعمة واحرتامها، وعدم ال�ستهانة بقليلها  َوال�سَّ
عام  الم، فما كانوا ر�سي اهللُ عنهم يحتقرون قليل الطَّ اَلة وال�سَّ من النَّبي عليه ال�سَّ
اٍن؛  ُرمَّ َة  َحبَّ ول  عَنَبًة  ول  مترة  يحتقرون  ل  كانوا  �سدقًة،  يقدموه  اأَو  يرفعوه  اأَْن 
عام كْفٌر ِللنِّْعَمِة،  ر؛ ولعلمهم اأَنَّ اإِهانة الطَّ ِلِعْلِمِهْم اأَنَّ اهلل تعاىل يعاملهم مبثاقيل الذَّ
َواأَنَّ ُكْفَر النِّْعَمِة يُِزيُلَها َوَل يُْبِقيَها. وجمعيات حفظ النَِّعم بادرة طيبة؛ حيث يُجَمُع 
ُع َعَلى الُفَقَراِء واملحتاجني عموماً، ومن هذه  فيها فائ�س الولئم واحلفالت ويَُوزَّ
امل�سروع  �ساحبة  املنورة،  باملدينة  اخلريي  امل�ستودع  جمعية  املباركة  اجلمعيات 
اإن�سانية ي�سرف عليه م�ستودع املدينة  النعمة؛ وهو مبادرة  الرائد، م�سروع حفظ 
املنورة اخلريي، يهدف اإىل التغلب على مظاهر البذخ ورمي الفائ�س من الطعام، 

واإعادة توزيعه على الفقراء واملحتاجني، وذلك بدعم من اأمانة املدينة املنورة. 
املنورة  املدينة  م�ستودع  جمعية  ابتكارات  اأحد  من  امل�سروع  هذا  ويعترب 
اخلريي، التي تدعم امل�ساريع اخلريية بالتعاون مع بع�س املح�سنني، الذين يجودون 
بني  الجتماعي  التكافل  روح  تعزيز  يف  النبيلة  غايتها  حتقيق  �سبيل  يف  ب�سخاء 
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بهذا  للتعريف  املو�سوع  هذا  باختيار  قمت  فقد  لذا  املجتمع؛  �سرائح  خمتلف 
امل�سروع الرائد واأثره على الفرد واملجتمع، ليكون نوذجاً يحتذى به، واأ�ساأل اهلل 

تعاىل التوفيق ال�سداد. 
- اأهمية املو�صوع و�صبب اختياره: 

تظهر اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره يف النقاط التالية: 
تناوله ملو�سوع مهم وهو نعمة الطعام التي تعد من املتطلبات الأ�سا�سية عند    -1

الإن�سان. 
تناوله ملبادرة حفظ النعمة واأهميتها واأثرها على الفرد واملجتمع.    -2

اإبرازه لتجربة م�سروع حفظ النعمة يف امل�ستودع اخلريي باملدينة املنورة.    -3
باملدينة  اخلريي  بامل�ستودع  النعمة  حفظ  م�سروع  تطوير  ا�سرتاتيجية  اقرتاح    -4

املنورة. 
- اأهداف البحث: 

 تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق الأهداف التالية: 
واملجتمع،  الفرد  على  واأثره  وال�سنة  الكتاب  يف  الطعام  حفظ  مفهوم  بيان    -1

والتعريف بامل�ستودع اخلريي، وم�سروع حفظ النعمة فيه. 
بيان اأثر م�سروع حفظ النعمة على الفرد واملجتمع باملدينة املنورة.    -2

و�سع ا�سرتاتيجية تطوير م�سروع حفظ النعمة.    -3
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- منهج البحث: 
لقد اعتمدت يف درا�ستي على املنهج الو�سفي التحليلي)1( يف التعامل مع 
املادة العلمية التي تخدم الدرا�سة وحتقق اأهدافها؛ وخرجت الأحاديث اإذا كانت 
يف ال�سحيحني، وبينت حكمها اإذا كانت يف غري ال�سحيحني باإيراد حكم املحققني 

املعتربين فيها. 
خطة البحث: لقد ق�سمت املو�سوع اإىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.    -

مقدمة: ت�سمل اأهمية املو�سوع و�سبب اختياره، واأهدافه، ومنهجه، وخطة    -
البحث. 

املبحث الأول: حفظ الطعام يف الكتاب وال�سنة واأثره على الفرد واملجتمع،    -
والتعريف بامل�ستودع اخلريي، وم�سروع حفظ النعمة فيه. 

حفظ النعمة يف الكتاب وال�سنة واأثرُه على الفرد واملجتمع.    -1
مفهوم حفظ النعمة لغة وا�سطالحاً.  اأ- 

ب- حفظ النعمة يف الكتاب وال�سنة. 
اأثر حفظ النعمة على الفرد واملجتمع.  ج- 

التعريف بجمعية امل�ستودع اخلريي باملدينة املنورة.   -2
الن�ساأة والتاأ�سي�س جلمعية امل�ستودع اخلريي.  اأ- 

اأهداف اجلمعية.  ب- 
هو املنهج الذي يهتم بو�سف الظواهر ال�سلوكية والطبيعية يف بيئة معينة، وذلك ملعرفة اأ�سبابها، وو�سع   -1
احللول املنا�سبة لها بعد جمع املعلومات حولها وحتليلها. وكثريا ما ي�ستخدم الطريقة املنطقية ال�ستقرائية 
وال�ستنتاجية للتو�سل اإىل قاعدة عامة. )ينظر: كتابة البحث العلمي، اأبو �سليمان عبدالوهاب اإبراهيم، 

ط3، 1408هـ، دار ال�سروق، جدة، �س25-24(
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اأن�سطة اجلمعية.  ج- 
التعريف مب�سروع حفظ النعمة بامل�ستودع اخلريي باملدينة املنورة.    -3

دوافع تاأ�سي�س امل�سروع. اأ-  
ب- برامج امل�سروع واأن�سطُته.

ما يتميز به امل�سروع.  ج- 
املبحث الثاين: اأثر م�سروع حفظ النعمة على الفرد واملجتمع باملدينة املنورة.   -

عدد الوجبات التي يقدمها امل�سروع.    -1
عدد املناطق التي يغطيها امل�سروع يف املجتمع.    -2

اجلهات التي لها �سراكة مع امل�سروع، وي�ستقبل منها امل�سروع فائ�س النعمة.    -3
مدى ِر�سى امل�ستفيدين من خدمات امل�سروع.    -4

املبحث الثالث: ا�سرتاتيجية تطوير م�سروع حفظ النعمة:    -
اأوًل-اجلانب التثقيفي.    -

ثانياً: الآليات التنفيذية لتوزيع الطعام.   -
اخلامتة: ت�سمل اأهم النتائج والتو�سيات.    -
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املبحث الأول: حفظ الطعام يف الكتاب وال�صنة واأثره على الفرد 
واملجتمع، والتعريف بامل�صتودع اخلريي، وم�صروع حفظ النعمة فيه. 

1- حفظ النعمة يف الكتاب وال�صنة: 
اأ- مفهوم حفظ النعمة لغة وا�صطالحًا: 

املاَل  َحِفَظ  ويقال:  وَحَر�َسُه،  �سانَُه  حفظاً،  ال�سيء  »َحِفَظ  اللغة:  يف  احلفظ 
َبَطُه وَوَعاه فهو حافٌظ وحفيٌظ، ومنه من  وحفظ العهَد مل يُخْنُه والعلَم والكالَم �سَ

َحِفَظ حجًة على من مل يْحَفظ«)2(، فاحلفُظ هو �سيانُة ال�سيِء وِحرا�َسُته. 
حيث  اللغوي  املعنى  من  قريب  ال�سطالحي  املعنى  ال�صطالح:  يف  احلفظ 
يدور حول حفظ ال�سيء و�سيانته و�سبطه، فمن تعريفات احلفظ يف ال�سطالح،  
ْبُط ال�سوِر املدركِة«)3(، اأو »هو تاأكُد املعقول وا�ستحكامه يف العقل، ويقال:  »�سَ
يف  ال�سيء  ل�سبِط  وتارًة  التفهم،  اإليه  يُوؤدي  ما  يثبُت  بها  التي  النف�ِس  لهيئِة  تارًة 

النف�ِس، وي�ساده الن�سيان«)4(. 
اأو ال�سيء الذي له  والنعمة لغة: تدور معاين النعمة يف اللغة حول املال، 
قيمة، وطيب العي�س والطعام، قال اجلوهري »الِنْعَمُة: اليُد، وال�سنيعُة، واملنَُّة، وما 
اأُْنِعَم به عليك. وكذلك الُنْعمى«)5(، وفالٌن وا�سُع الِنْعَمِة؛ اأي وا�سع املال. والَنَعُم: 

واحد الأْنعاِم، وهي املال الراعية، واأكرث ما يقع هذا ال�سم على الإبل)6(. 

1412ه،  للمطبوع(،  )موافق  ال�ساملة  املو�سوعة  طبعة  واآخرون،  م�سطفى  اإبراهيم  الو�سيط،  املعجم   -2
)مادة حفظ(، 185/1. 

التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين )ت816ه(، حتقيق: اإبراهيم الأبياري، ط1، 1405هـ، دار   -3
الكتاب العربي - بريوت، )باب احلاء(، �س120. 

ر�سوان  حممد  حتقيق:  )ت1031ه(،  املناوي  الروؤوف  عبد  حممد  التعاريف،  مهمات  على  التوقيف   -4
الداية، ط1، 1410هـ، دار الفكر املعا�سر - بريوت، دم�سق، )باب احلاء ف�سل الفاء(، �س164. 

ال�سحاح يف اللغة، اأبو ن�سر اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفرابي )393ه(، املو�سوعة ال�ساملة، )حرف   -5
النون، مادة )نعم(، 219/2. 
ينظر: املرجع نف�سه، 219/1.   -6
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ُم)7(، قال  وتطلق النعمة يف القراآن الكرمي على احلالة احل�سنة، والنَّْعَمُة: التََّنعُّ
ڇ   ڇ   چ  تعاىل:  وقال   ،]40 ]البقرة:  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  تعاىل: 
ڇچ ]املائدة: 3[، وقال تعاىل: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
الآيات.  من  ذلك  غري  اإىل   ،]174 عمران:  ]اآل  چ  ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ  
َم. اأي: َجَعَلُه يف  َمُه تَْنِعيماً َفَتَنعَّ َم: تََناَوَل ما فيه النِّْعَمُة وِطيُب الَعْي�ِس، يقال: نَعَّ »َوتََنعَّ
ٍب، قال: چ ڳ  ڱ  چ ]الفجر: 15[، وطعاٌم نَاِعٌم،  ِنْعَمٍة. اأي: ِلنِي َعْي�ٍس وَخ�سْ

وجارية نَاِعَمٌة«)8(. فتطلق النعمة على الطيب من الطعام مما يطيب به العي�س. 
والنعمة ا�صطالحًا: 

َكاِفٍر،  َعَلى   ِ هلِلَّ ِنْعَمَة  َل  ثَمَّ  َوِمْن  �َسْرًعا،  َعاِقَبُتُه  َمُد  حُتْ ُماَلِئٍم  ُكلُّ  »ِهَي  النعمة 
َمْد َعَواِقُب ِتْلَك  ْنيَا َواإِْن مَلْ حُتْ ُهْم: ُكلُّ ُماَلِئٍم، َفاْلَكاِفُر ُمْنَعٌم َعَلْيِه يِف الدُّ َوَقاَل بَْع�سُ
النَِّعِم«)9(، فالنعمة هي كل خري من عمل �سالح اأو طاعة هلل اأو قراءة القراآن وتبليغه 
اأو النبوة والإميان والرحمة)10(، والإيواء والهداية والإغناء)11(، وقيل النعمة »هي 

ما ق�سد به الإح�سان والنفع ل لغر�س ول لعو�س«)12(. 
واملق�سود باللفظ املركب »حفظ النعمة« احلفظ وال�سيانة لكل طعام طيب يقدمه 
املرء لإكرام ال�سيف وغريه، ويزيد عن حاجته، وهذا هو التعريف الإجرائي للبحث. 

اأبو  الأ�سفهاين  بالراغب  املعروف  املف�سل  بن  حممد  بن  احل�سني  القراآن،  غريب  يف  املفردات  ينظر:   -7
القا�سم )ت502ه(، حتقيق: �سفوان عدنان داودى، دار العلم الدار ال�سامية، دم�سق بريوت، 1412 هـ، 

 .814/1
املفردات يف غريب القراآن، مرجع �سابق، 815/1.   -8

حا�سية ال�ساوي على ال�سرح ال�سغري، اأحمد بن حممد ال�ساوي )املتوفى: 1241هـ(، املو�سوعة ال�ساملة،   -9
16/1، غري موافق للمطبوع. 

ينظر: تف�سري البحر املحيط، حممد بن يو�سف ال�سهري باأبي حيان الأندل�سي )ت774ه(، حتقيق: �سدقي   -10
حممد جميل، دار الفكر بريوت، 1420 هـ، 498/10، وتف�سري التحرير والتنوير املعروف بتف�سري ابن 
عا�سور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور التون�سي )املتوفى: 1393هـ(، موؤ�س�سة 

التاريخ العربي، بريوت - لبنان، ط1، 1420هـ/2000م، 357/30. 
ينظر تف�سري البحر املحيط، الأندل�سي، 364/8.   -11

التعريفات: اجلرجاين، �س311.   -12
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ب- حفظ النعمة يف الكتاب وال�صنة: 
لقد جعل اهلل تعاىل حاجة الإن�سان اإىل الطعام؛ لتدل على �سعفه وحاجته اإىل 

غريه، ونعمة الطعام من اأعظم النعم التي حتفظ الإن�سان فال حياة بال طعام. 
الأَْنعام  �سورتَي  يِف  ُذِكَر  ما  اأَكرث  ُذِكَر  عام  الطَّ اأَنَّ  الكرمي  القراآن  وياُلحظ يف 
عام، َوالنَّحل يُْنتج الع�سل،  َوالنَّحل، َوالأَْنَعام مْنها الأَْلَبان َواللُّحوم، وهي اأَْفَخر الطَّ
ذكر  من  فيها  ما  لكرثِة  النَِّعِم؛  �سورة  ى  ت�سمَّ النَّحل  َو�سورة  عام،  الطَّ اأَْطيَب  وهو 
عام، والتمتع  ورتني َذَكَر اهلل تعاىل ما يكون �سبباً لبقاء الطَّ النَِّعِم)13(، ويِف هاتني ال�سُّ
ته وذهابه، ووقوع اجُلوع والهالك به؛ فبقاء النِّعم  به، وازدياده، وما يكون �سبباً لقلَّ
ْكر، ويِف �سورة النَّحل َذَكَر اهللُ تعاىل اخلليل -عليه  وناوؤُها وزيادتها مْرتهٌن بال�سُّ

الم - وو�سفه باأنه كان �ساكراً لأَْنُعِمِه، چ ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ال�سَّ
]النحل: 120- ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃچ 

َمان  ال�سِّ بالعجول  يفان  ال�سِّ يُكرم  كان  واخلليل  بال�ّسكر،  �سبحانه  فو�سفه   ،]121
ًة رغم كرمه؛ لأَنَّه قيَّد نعم اهلل تعاىل  يفان، ومل يجد قلَّ حتَّى ُكنَِّي ِمْن َكَرِمِه: اأَبا ال�سِّ

عليه بال�سكر)14(. 
فمن اأ�سباب زوال النَِّعِم ُكْفرها، وقد اأكد �سبحانه اأن كفر النعمة �سبب حللول 

غ�سب اهلل تعاىل؛ حيث قال تعاىل: چ ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 

]طه: 81، 82[. 

ينظر: الربهان يف علوم القراآن، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر الزرك�سي )املتوفى: 794هـ(،   -13
ت: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، ط1، 1376 هـ - 1957 م، دار اإحياء الكتب العربية عي�سى البابى احللبي 

و�سركائه، 269/1. 
1435/5/20هـ  املقبل،  جامع  يف  احلقيل،  اإبراهيم  ال�سيخ  الطعام((  ))اإكرام  جمعة  خطبة  ينظر:   -14
 http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa. الرابط:  على  املنربية(  للخطب  املنرب  )موقع 

asp?mediaURL=10846
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ْيطان يف حترمي ما اأحل  وقد جاء يف القراآن الكرمي النهي عن اتّباع خطوات ال�سَّ
ائ   ائ   ى        ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   چ  تعاىل:  فقال  تعاىل،  اهلل 
ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئچ ]الأنعام: 142[ وال�سيطان يدعو لكل �سوٍء، 
ويزين  والع�سيان،  والنفاق  واجلحود  الكفر  فيزين  مع�سية،  كلَّ  للعبد  ويزين 
الإِ�سراف يف املاآكل، وامل�سارب، واحلفالت، والولئم، وهو ما جاَء النَّْهي عنه يف 
ا، وبذكر الثمار واحلبوب الَِّتي  مو�سع اآخر من �سورة الأَنعام مقرونًا بالأَكل اأَي�سً

ے   چ  تعاىل:  قال  النَّا�س احلبوب،  ياأْكل  ما  فاأغلب  الأَكل؛  هي من �سرورات 
ۅچ  ۋ   ۋ   ٴۇ       ۈۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ  

]الأنعام: 141[. 
اأمر اهلل تعاىل بالأكل وال�سراب حلفظ نف�س الإن�سان من الهالك، ونهى  وقد 
فوق  وال�سرب  بالأكل  نف�سه  املرء  ي�سر  ل  حتى  فيه،  والتبذير  الإ�سراف  عن 

حاجته)15(؛ قال تعاىل: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        
ٺ  ٺ  ٺچ ]الأعراف: 31[، فاأحل اهلل يف هذه الآية الأكل وال�سرب من غري 
اإ�سراف اأو خميلة؛ حيث ياأكل الإن�سان ما تدعو احلاجة اإليه، وهو ما �سد اجلوعة 
النف�س، ولذلك  فيه من حفظ  ملا  اإليه عقاًل و�سرعاً،  الظماأ، فهذا مندوب  ن  و�سكَّ
ورد ال�سرع بالنهي عن الو�سال؛ لأنه ي�سعف اجل�سد ومييت النف�س، وي�سعف عن 

العبادة، وذلك مينع منه ال�سرع ول يقبله العقل)16(. 
حرام،  فقيل:  قولني:  على  احلاجة  قدر  عن  الزائد  يف  العلماء  اختلف  وقد 
وقيل: مكروه. قال ابن العربي: وهو ال�سحيح، فاإن قدر ال�سبع يختلف باختالف 

ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، عبد الرحمن بن نا�سر بن عبد اهلل ال�سعدي )املتوفى:   -15
1376هـ(، املحقق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1 1420هـ -2000 م، �س287. 
ينظر: اجلامع لأحكام القراآن = تف�سري القرطبي، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري   -16
دار  اأطفي�س،  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  حتقيق:  671هـ(،  )املتوفى:  القرطبي  الدين  �سم�س  اخلزرجي 

الكتب امل�سرية - القاهرة، ط2، 1384هـ - 1964 م، 193/7. 
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البلدان والأزمان، واختالف ال�سن والإن�سان)17(. 
حياة  بها  التي  العي�س  لقمة  تاأمني  بنعمة  مكة  اأهل  على  تعاىل  اهلل  امنت  وقد 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعاىل:  قال  والعرفان،  ال�سكر  وت�ستوجب  الإن�سان 
ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿچ ]قري�س: 1-4[، فقد اأمر اهلل قري�ساً، وهم اأهل مكة بال�سكر، واأن يوحدوه 
ويخل�سوا له العبادة؛ حيث اإن رغد الرزق، والأمن من املخاوف، من اأكرب النعم 

الدنيوية، املوجبة ل�سكر اهلل تعاىل)18(. 
ولذا  الواحدة؛  واللقمة  الواحدة،  للتمرة  العتبار  َبِويَِّة  النَّ نَِّة  ال�سُّ ويِف 
اأَنَّ  فاأَخرب  حديثه؛  يف  عدة  مرات   - وال�سالم  ال�سالة  عليه   - النَّبي  ا�ستخدمها 
الرجل حني يطعم زوجته لقمة فهي له �سدقة، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »لَْي�َس 
ْقَمَتاِن، َوالتَّْمَرُة َوالتَّْمَرتَاِن«)19(؛  ْقَمُة َواللُّ ُه اللُّ امِل�ْسِكنُي الَِّذي يَُطوُف َعَلى النَّا�ِس تَُردُّ
ْقَمَة، َومَلْ يَْحَتِقْرَها، وَقاَل �سلى اهلل عليه  اَلُم التَّْمَرَة َواللُّ اَلُة َوال�سَّ َفاْعَترَبَ َعَلْيِه ال�سَّ
اِة، َويِف َكْوِنِه  ْلُف: ُخفُّ ال�سَّ ٍق«)20(، َوالظِّ رَّ اِئَل َولَْو ِبِظْلٍف حُمَ وا ال�سَّ و�سلم: »ُردُّ
اأَتَى  »اإَِذا  و�سلم:  عليه  اهلل  وَقاَل �سلى  ِة،  الِقلَّ ِمَن  يُْعَطى  َما  َغايَِة  يِف  ُمَبالََغٌة  ًقا  رَّ حُمَ
اأَْو  لُْقَمًة  ْو  اأَ  ، اأُْكَلَتنْيِ اأَْو  ْكَلًة  اأُ َفْليَُناِوْلُه  َمَعُه،  يُْجِل�ْسُه  مَلْ  َفاإِْن  ِبَطَعاِمِه،  َخاِدُمُه  اأََحَدُكْم 
التَّمرة ومل يحقرها لقلتها،  َوِعاَلَجُه«)21(، بل اعترب بع�س  ُه  َويِلَ َحرَّ َفاإِنَُّه   ، لُْقَمَتنْيِ
اأَن  يطراأ عليه  مَتَْرٍة«)22(؛ فمن  قِّ  ِب�سِ َولَْو  النَّاَر  »اتَُّقوا  اَلُم:  َوال�سَّ اَلُة  ال�سَّ َعَلْيِه  فَقاَل 

ينظر املرجع ال�سابق، 193/7.   -17
ينظر تف�سري الكرمي املنان يف تف�سري كالم الرحمن، ال�سعدي، �س935.   -18

اأخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب باب قول اهلل تعاىل {ل ي�ساألون النا�س اإحلافا}، 154/2،   -19
حديث )1479(. 

اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند يف كتاب �سفة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، باب ما جاء يف امل�ساكني،   -20
حديث )1646(، قال ال�سيخ �سعيب الأرنوؤوط: اإ�سناه ح�سن. )381/5(. 

اأخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب ما يقول اإذا فرغ من طعامه، حديث )5460(، 106/7.   -21
ال�سدقة، حديث  والقليل من  ب�سق مترة  النار ولو  اتقوا  باب  الوحي،  بدء  البخاري يف كتاب  اأخرجه   -22

 .136/2 ،)1417(
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يكرم بع�س مترة فريفعها اإِن كانت �ساقطة، وياأكلها اأَو يت�سدق بها؛ فاإِنَّ �ِسقَّ التَّْمَرِة 
ِمُل  اأَنَّها قالت: َجاَءْتِني ِم�ْسِكيَنٌة حَتْ قد يِقيَك من النَّاِر. وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
اْبَنَتنْيِ لََها، َفاأَْطَعْمُتَها ثاََلَث مَتََراٍت، َفاأَْعَطْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما مَتَْرًة، َوَرَفَعْت اإِىَل ِفيَها 
ِت التَّْمَرَة الَِّتي َكانَْت تُِريُد اأَْن تَاأُْكَلَها بَْيَنُهَما،  مَتَْرًة ِلَتاأُْكَلَها، َفا�ْسَتْطَعَمْتَها اْبَنَتاَها، َف�َسقَّ
َفَقاَل:  ِلَر�ُسوِل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم،  َنَعْت  َفاأَْعَجَبِني �َساأْنَُها، َفَذَكْرُت الَِّذي �سَ
نََّة« اأَْو: »اأَْعَتَقَها ِبَها ِمَن النَّاِر«)23(، وقد يدخل النَّاَر عبٌد  »اإِنَّ اهللَ َقْد اأَْوَجَب لََها ِبَها اجْلَ
يف مترٍة اأَو ُخْبَزٍة اأَْلقاها ومل يَاأْبَْه بها، اأَو يُ�ْسَلُب ما بني يديه من النِّعم ب�سببها. وتاأَمل 
اأقل منها،  اأَو  لُْقَمًة واحدة  اإِكرام النعمة، وعدم ال�ستهانة بقليل الطعام ولو كان 
يف قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم »اإذا َوَقَعْت لُْقَمُة اأََحِدُكْم َفْليَاأُْخْذَها، َفْليُِمْط َما 
ْيَطاِن، َوَل مي�سح يده باملنديل َحتَّى يَْلَعَق  َكاَن ِبَها ِمْن اأًَذى َوْليَاأُْكْلَها، َوَل يََدْعَها ِلل�سَّ
ول  والأَواين ل حتتقر،  والقدور  َحاف  ال�سّ الطعام يف  بقايا  اإن  بل  اِبَعُه«)24(،  اأَ�سَ
ي�ستهان بها، وتكرم وت�سان، وت�ْسَلت فتوؤْكل، َقال اأَنَ�ٌس ر�سي اهلل عنه: )َواأََمَرنَا اأَْن 
َعَة()25(، ولقد اأخذ ال�سحابُة ر�سي اهلل عنهم اإِكرام النعمة واحرتامها  نَ�ْسُلَت اْلَق�سْ
َرْت  وعدم ال�ستهانة بقليلها من النبي عليه ال�سالة وال�سالم؛ فعن مْيُمونََة اأَنََّها اأَْب�سَ
اٍن يِف الأَْر�ِس َفاأََخَذْتَها وَقالَْت: )اإِنَّ اهللَ َل يُِحبُّ الَف�َساَد()26(، ويف املوطاأ:  َة ُرمَّ َحبَّ
اأن م�سكيناً ا�ستطعم عائ�سة اأم املوؤمنني وبني يديها عنب؛ فقالت لإن�سان: خذ حبة 
فاأعطه اإياها، فجعل ينظر اإليها ويعجب؛ فقالت: اأتعجب! كم ترى يف هذه احلبة 
من مثقال ذرة. وروي عن �سعد بن اأبي وقا�س: اأنه ت�سدق بتمرتني، فقب�س ال�سائل 
يده، فقال لل�سائل: ويقبل اهلل منا مثاقيل الذر، ويف التمرتني مثاقيل ذر كثرية)27(. 

اأخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�سلة باب ف�سل الإح�سان اإىل البنات، حديث )6863(، 38/8.   -23
اأخرجه م�سلم يف كتاب الأ�سربة، باب ا�ستحباب لعق الأ�سابع، حديث )5421(، 114/6.   -24
اأخرجه م�سلم يف كتاب الأ�سربة، باب ا�ستحباب لعق الأ�سابع، حديث )5426(، 115/6.   -25

الطبقات الكربى، ملحمد بن �سعد اأبو عبد اهلل الب�سري 230 هـ، 139/8، ت: اإح�سان عبا�س، دار �سادر   -26
- بريوت، الطبعة: 1 - 1968 م. 

موطاأ الإمام يف كتاب ال�سدقة، باب الرتغيب يف ال�سدقة، حديث رقم )1811( 998/2.   -27
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فما كان ال�سحابة ر�سي اهللُ عنهم يحتقرون قليل الطعام اأَن يرفعوه اأَو يقدموه 
اأَنَّ اهلل تعاىل يعاملهم  اٍن؛ لعلمهم  ُرمَّ َة  َحبَّ ِعَنَبًة ول  �سدقًة، ل يحتقرون مترة ول 
يزيلها ول  النعمة  كفر  واأَن  للنعمة،  كفر  الطعام  اإِهانة  اأن  ولعلمهم  الذر؛  مبثاقيل 

يبقيها. 
وال�سراب،  الطعام  الإ�سراف يف  عليه و�سلم عن  اهلل  النبي �سلى  نهى  وقد 
واأن ل ياأكل وي�سرب املرء اإّل بالقدر الذي يكفيه؛ قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
َكاَن َل  َفاإِْن  ْلَبُه  يُِقْمَن �سُ ُكاَلٌت  اأُ اآَدَم  اْبِن  بَْطٍن َح�ْسِب  ِمْن  ا  ِوَعاًء �َسرًّ اآَدِميٌّ  َماَلأَ  »َما 
الََة َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِه َوُثُلٌث ِل�َسَراِبِه َوثُُلٌث ِلَنَف�ِسِه«)28(، قال ال�سنعاين »وهذا التقدير  حَمَ
النبوي من اأنفع �سيء للبدن والقلب؛ لأن البطن اإذا امتالأ من الطعام �ساق عن 
والتعب  الكرب  له  النف�س وعر�س  ال�سراب �ساق عن  عليه  فاإذا ورد  ال�سراب، 
بحمله، و�سار مبنزلة احلامل حماًل ثقياًل هذا اإىل ما يلزم من ف�ساد القلب وق�سوته 
ال�سهوات؛  اإىل  ويحركها  وانبعاثها،  ونحوها،  الطاعات  عن  اجلوارح  وتخاذل 

ولذلك قيل: فاإن الداء اأكرث ما تراه يكون من الطعام اأو ال�سراب«)29(. 
وقد بني النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ما تكون به �سعادة الإن�سان ورغد عي�سه، 
اإذا اأمن له ما يحتاج اإليه يف حياته من ال�سالمة والأمان وعدم اخلوف، واإ�سباعه 
َبَح  بطنه من الطعام الذي يحفظ له مهجته، قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم »َمْن اأَ�سْ

قال  الأكل، حديث )2380(، 168/4،  ما جاء كراهية كرثة  باب  الزهد،  الرتمذي يف كتاب  اأخرجه   -28
الرتمذي: هذا حديث ح�سن �سحيح، )�سنن الرتمذي، لأبي عي�سى حممد بن عي�سى الرتمذي )209، 
279 هـ(، املحقق: ب�سار عواد معروف، دار الغرب الإ�سالمي - بريوت، 1998 م(، و اأخرجه احلاكم يف 
امل�ستدرك يف كتاب الرقائق، ح )7945( قال م�سطفى عطا: "هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه، 
تعليق الذهبي يف التلخي�س: �سحيح" )امل�ستدرك على ال�سحيحني، حممد بن عبداهلل اأبو عبداهلل احلاكم 
القادر عطا،  العلمية - بريوت، ط1، 1411 - 1990، حتقيق: م�سطفى عبد  الكتب  الني�سابوري، دار 

 .)367/4
ِغرِي، حممد بن اإ�سماعيل بن �سالح بن حممد احل�سني، الكحالين ثم ال�سنعاين،  التَّنويُر �َسْرُح اجَلاِمع ال�سَّ  -29
د  اإ�سحاق حممَّ د  اإبراهيم، عز الدين، املعروف كاأ�سالفه بالأمري )املتوفى: 1182هـ(، املحقق: حممَّ اأبو 

اإبراهيم، مكتبة دار ال�سالم، الريا�س، ط1، 1432 هـ - 2011 م، 413/2. 
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ْنيَا« )30(؛  َا ِحيَزْت لَُه الدُّ نَّ ِمْنُكْم اآِمًنا يِف �ِسْرِبِه ُمَعاًفى يِف َج�َسِدِه ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِمِه َفَكاأَ
واملعنى اأن من جمع اهلل له بني عافية بدنه، واأمن قلبه حيث توجه، وكفاف عي�سه 
الدنيا مل  التي من ملك  النعم  له جميع  اهلل  اأهله، فقد جمع  يومه و�سالمة  بقوت 
يح�سل على غريها، فينبغي اأن ل ي�ستقبل يومه ذلك اإل ب�سكرها باأن ي�سرفها يف 
باأ�سرها)31(.  الدنيا  اأعطي  وكاأنا  يفرت عن ذكره،  مع�سيتة، ول  املنعم ل يف  طاعة 

وبذلك يتبني كيف اأن الكتاب وال�سنة يدعوان اإىل حفظ النعمة واإكرامها. 
ج- اأثر حفظ النعمة على الفرد واملجتمع: 

ما يف  كل  له  و�سخر  تعّد ول حت�سى،  ل  بنعم  الإن�سان  على  تعاىل  اهلل  اأنعم 
ڄ   ڄ      ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    تعاىل:چ  قال  الدنيا،  يف  بها  لينتفع  الكون؛ 
ڄ   ڃچ ]النحل: 18[، وقال �سبحانه چ ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  
يئ  جب  حبچ ]النحل: 53[، فاإذا �سكر الإن�سان هذه النعم ا�ستحق دوامها عليه 

چ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ومتتعه بها؛ قال تعاىل: 
ڃ   ڃ  ڃچ ]اإبراهيم: 7[. 

الطعام  ونعمة   - عموماً  الإن�سان  على  بها  اهلل  اأنعم  التي  النعم  كفر  اأن  كما 
وال�سراب على �سبيل املثال - من اأ�سباب زوالها؛ قال تعاىل: چ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
هي  القرية  »وهذه   ،]112 ]النحل:  ڃچ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ      
مكة امل�سرفة التي كانت اآمنة مطمئنة ل يهاج فيها اأحد، وحترتمها اجلاهلية اجلهالء 

" هذا  اأبو عي�سى  قال  التوكل على اهلل، حديث )2346(،  باب يف  الزهد  الرتمذي يف كتاب  اأخرجه   -30
حديث ح�سن غريب"، وقال ال�سيخ الألباين: ح�سن. )اجلامع ال�سحيح �سنن الرتمذي، حممد بن عي�سى 
اأبو عي�سى الرتمذي ال�سلمي، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، 

574/4، الأحاديث مذيلة باأحكام الألباين عليها(. 
ينظر: في�س القدير �سرح اجلامع ال�سغري، زين الدين حممد املدعو بعبد الروؤوف بن تاج العارفني بن   -31
علي املناوي )املتوفى: 1031هـ(، دار الكتب العلمية بريوت - لبنان ط1 1415 ه - 1994 م، 88/6. 
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اأبيه واأخيه، فال يهيجه مع �سدة احلمية فيهم، والنعرة  حتى اإن اأحدهم يجد قاتل 
العربية، فح�سل لها من الأمن التام ما مل يح�سل ل�سواها، وكذلك الرزق الوا�سع. 
وكانت بلدة لي�س فيها زرع ول �سجر، ولكن ي�سر اهلل لها الرزق ياأتيها من كل 
مكان، فجاءهم ر�سول منهم يعرفون اأمانته و�سدقه، يدعوهم اإىل اأكمل الأمور، 
وينهاهم عن الأمور ال�سيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة اهلل عليهم، فاأذاقهم اهلل �سد ما 
لبا�س اجلوع الذي هو �سد الرغد، واخلوف الذي هو �سد  كانوا فيه، واألب�سهم 

الأمن، وذلك ب�سبب �سنيعهم وكفرهم وعدم �سكرهم«)32(. 
واملال  النف�س  على  الأمن  توفري  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بني  وقد 
والعر�س، واإ�سباع املرء من الطعام وال�سراب، مما له اأثر عظيم يف �سعادة الإن�سان 
�ِسْرِبِه،  يِف  اآِمًنا  ِمْنُكْم  َبَح  اأَ�سْ »َمْن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  ع�سيه،  ورغد 

ْنيَا«)33(.  َا ِحيَزْت لَُه الدُّ ُمَعاًفى يِف َج�َسِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِمِه، َفَكاأَنَّ
ومن نعمة اهلل تعاىل على بالد احلرمني ما من اهلل عليها، بنعم عظيمة، ومنها 
نعمة اخلري والرزق الوفري، ووفرة الطعام وال�سراب؛ حيث جتلب اإليها اخلريات 

من كل مكان. 
ڎ    چڌ   تعاىل:  قال  النعم،  هذه  تعاىل  له  ن�سكر  اأن  ياأمرنا  تعاىل  واهلل 
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک   چ ]النحل: 114[، 
ووعد   .]152 ]البقرة:  وئچ  ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى    چ  تعاىل:  وقال 

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ   چ  تعاىل:  له  ال�سكر  مع  باملزيد  �سبحانه 
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ ]اإبراهيم: 7[. 

قدرها،  ويعرف  احلفظ؛  اأ�سكال  من  �سكل  باأي  الطعام  نعمة  يحفظ  فاملوؤمن 
تف�سري تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، ال�سعدي، �س451.   -32

�سبق تخريجه �س13.   -33



د. �شلطان بن علي حممد �شاهني

366

م�رسوع حفظ الّنعمة يف امل�ستودع اخلريي باملدينة املنّورة واأثره على الفرد واملجتمع

ول ي�ستهني بها اأو يرمي بها، قال اهلل تعاىل: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
اأمر اهلل �سبحانه  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژچ ]البقرة: 172[. وهنا 
اأهل الإميان باأكل الطيبات من الرزق، و�سكر اهلل تعاىل على هذه النعم با�ستعمالها 
النعمة،  ال�سالح هو الذي ي�سكر اهلل تعاىل على  املوؤمن  يف طاعة اهلل تعاىل؛ لأن 
النعم  زوال  اأ�سباب  من  الكفر  اأن  كما  اخلري،  ويجلب  النعم،  يحفظ  وال�سكر 

وفقدانها)34(. 
فال�ستهانة بالنعم ورميها من الإ�سراف والتبذير، وهذه اأخالق املتغطر�سني، 

واملتكربين، ومن ل يقدر لالأمور قدرها، قال اهلل تعاىل: چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺچ ]الأعراف: 31[. ويف هذه الآية 
يجمع اهلل الطب كله يف كلمات قليلة؛ حيث ياأمر بالأكل وال�سرب بقدر احلاجة 
من غري اإ�سراف ول خيالء، وهو ما �سد اجلوع، و�سكن العط�س)35(، ولهذا اأر�سد 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم امل�سلم اإىل الأكل وال�سرب بقدر احلاجة، فقال النبي 
ُكاَلٌت يُِقْمَن  ا ِمْن بَْطٍن َح�ْسِب اْبِن اآَدَم اأُ �سلى اهلل عليه و�سلم »َما َماَلأَ اآَدِميٌّ ِوَعاًء �َسرًّ

الََة َفُثُلٌث ِلَطَعاِمِه َوُثُلٌث ِل�َسَراِبِه َوثُُلٌث ِلَنَف�ِسِه«)36(.  ْلَبُه َفاإِْن َكاَن َل حَمَ �سُ
ۇئ    ۇئ   وئ   وئ   چ  بقوله  وعقوبتهم،  املبذرين  عن  �سبحانه  اأخرب  َولََقْد 
جئ   ی   یی   ی     ىئ   ىئ     ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  
تعاىل،  اهلل  مع�سية  ماله يف  املنفق  هو  واملبذر  ]الإ�سراء: 27-26[،  چ  حئ  مئ 
وقرن اهلل بينه وبني ال�سيطان؛ لأن ال�سيطان جحد نعمة ربه ومل ي�سكرها، فكذلك 
اإخوانه من بني اآدم املبّذرون اأموالهم يف معا�سي اهلل، ل ي�سكرون اهلل على نعمة 
من  به  عليهم  اهلل  اأنعم  فيما  وي�ستنون  ونه،  ويع�سُ اأمره  يخالفون  ولكنهم  عليهم، 

ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، ال�سعدي، �س81.   -34
ينظر: تف�سري القراآن العظيم، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي ]700 -774 هـ[،   -35

املحقق: �سامي بن حممد �سالمة، دار طيبة للن�سر والتوزيع، ط2، 1420هـ - 1999 م، 406/3
�سبق تخريجه �س12.   -36
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يها بالُكفران)37(.  الأموال التي خّولهموها عّز وجل �سنته من ترك ال�سكر عليها، وتلقِّ

اأنه يوؤدي اإىل نتيجة �سيئة  ومن خطورة الإ�سراف والتبذير، والكفر بالنعم، 
للغاية؛ وهي دمار وخراب، وتفرق و�ستات، مثل ما ذكره اهلل عن قوم �سباأ، قال 

تعاىل: چ ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ 
]�سباأ: 15 - 17[. ويف هذه الآية قد ق�س اهلل تعاىل ق�سة قبيلة �سباأ، وهي قبيلة 
معروفة يف اليمن، وم�سكنهم بلدة »ماأرب« فقد اأعطاهم اهلل تعاىل النعم، و�سرف 
عنهم من النقم، فكان عليهم اأن ي�سكروا نعم اهلل تعاىل، باأن يعبدوا اهلّل وي�سكروا له 
ويعرفوا حقه �سبحانه وتعاىل، ولكنهم اأعر�سوا عن املنعم، وعن عبادته، وبطروا 
بهذه  تعاىل  اهلّل  فعاقبهم  وبنعمته،  باهلّل  بكفرهم  اأنف�سهم  فظلموا  النعمة، وملوها، 
الذي  املتوعر،  العرم  �سيل  عليها  فاأر�سل  عليهم،  فاأبادها  اأطغتهم،  التي  النعمة، 
ذات  اجلنات  تلك  فتبدلت  ب�ساتينهم،  وخرب  جناتهم،  واأتلف  �سدهم،  خرب 
احلدائق املعجبة، والأ�سجار املثمرة، و�سار بدلها اأ�سجار ل نفع فيها، وهذا جزاء 

وعقوبة كل من كفر باهلّل وبطر النعمة )38(. 

الفقراء  قلوب  يك�سر  مما  النفايات  مع  بالنعم، ورميها  ال�ستهانة  اأن  �سك  ول 
وامل�ساكني؛ لأنهم ل يجدون ما ي�سدون به رمقهم، وهذه النعم تُرمى يف النفايات. 
حرم  لذلك  والف�سة،  الذهب  اآنية  يف  وال�سرب  الأكل  قلوبهم  يك�سر  مما  اأن  كما 
اآنية الذهب والف�سة ملا يف ذلك من ك�سر  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الأكل يف 

ينظر: جامع البيان عن تاأويل اأي القراآن تف�سري الطربي، حتقيق عبد اهلل الرتكي، دار هجر للطباعة والن�سر،   -37
د. ت، 430/17. 

ينظر: تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، ال�سعدي، �س677.   -38
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قلوب الفقراء، واإثارة احلقد واحل�سد على الأغنياء)39(، قال النبي �سلى اهلل عليه 
يَباَج َفاإِنََّها لَُهْم  ِريَر َوالدِّ ِة َوَل تَْلَب�ُسوا احْلَ َهِب َواْلِف�سَّ و�سلم »َل تَ�ْسَربُوا يِف اآِنيَِة الذَّ
ْنيَا َولَُكْم يِف اْلآِخَرِة«)40(، كما يوؤكد تقرير بريطاين اإن ن�سف الغذاء املنتج  يِف الدُّ
النقل،  وو�سائل  والتخزين  احل�ساد  اأعمال  ل�سوء  القمامة  يرمى يف  تقريباً  بالعامل 
اأعده  الذي  للتقرير  ووفقاً  وامل�ستهلكني.  للبائعني  الر�سيد  غري  ال�سلوك  وكذلك 
مليارات طن  اأربعة  ينتج حوايل  العامل  فاإن  بلندن،  امليكانيكيني  املهند�سني  معهد 

مرتي من الغذاء �سنويا، لكن 1. 2 مليار طن اإىل مليارين منها ل يوؤكل)41(. 
وهناك درا�سة على نفايات م�ستوى دول اخلليج مفادها اأن ن�سبة الأطعمة من 

نفايات هذه الدول )40%( من جمموع هذه النفايات)42(. 
لذلك فاإِن جمعيات حفظ النِّْعمة بادرة طيبة، حني يجمع فيها فائ�س الطعام 
الفقراء  على  ويوزع  وغريها،  والفنادق  واملوؤ�س�سات  واحلفالت  الولئم  من 
واملحتاجني، ولكن الأهم من ذلك كله اأن يحا�سب النا�س اأنف�سهم، واأن يغريوا من 
الطعام والولئم  فيهم القت�ساد يف  ير�سخ  الأطعمة، واأن  ا�ستهالك  �سلوكهم يف 
الطعام،  يف  الإ�سراف  عدم  على  الأ�سر  حتر�س  واأن  واحلفالت،  واملنا�سبات 
مبقدار  الطعام  من  الأخذ  على  اأبناءها  تربي  واأن  فوق حاجتها،  طعاماً  ت�سنع  فال 
حاجتهم، وعلى احرتام النعمة وحفظها مهما كانت قليلة، ويكون رب الأ�سرة هو 
القدوة يف ذلك، واأَن يقت�سد يِف الولئم والأعرا�س والحتفالت، فال يو�سع من 
الطعام فيها اإِل بقدر حاجة املدعوين، واأَن ترتك املباهاة واملفاخرة يف ذلك، واإل 
ال�سافعي  الع�سقالين  الف�سل  اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح  ينظر:   -39
 ،1379 بريوت،   - املعرفة  دار  اخلطيب،  الدين  وحمب  الباقي  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  )852ه(، 

 .98/10
اأخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب اآنية الف�سة، حديث )5633(، 146/7.   -40

ينظر املرجع نف�سه.   -41
الفوائد على  ال�سعوي، موقع �سيد  �سليمان  اإبراهيم بن حممد بن  "نعمة ل قمامة،  بعنوان  ينظر: مقال   -42

https://saaid.net/arabic/87.htm :الرابط
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فاإِن كفر النعمة، واإهانة الأَطعمة؛ �سبب للنق�س والقلة واجلوع)43(. 

2- التعريف بجمعية امل�صتودع اخلريي باملدينة املنورة. 

اأ- الن�صاأة والتاأ�صي�س جلمعية امل�صتودع اخلريي: 

تاأ�س�ست جمعية امل�ستودع اخلريي باملدينة املنورة عام 1415هـ، وكانت  لقد 
واقع  اإىل  حتول  اخلريين  بع�س  لدى  وهاج�ساً  حقيقة،  اإىل  حتول  حلماً  فكرتها 
والتربعات  واملالب�س  الأثاث  من  املهدرة  الرثوة  �سخامة  راأوا  حينما  ملمو�س، 
العينية وغريها لدى املو�سرين، مع وجود فئة من املجتمع يف اأم�س احلاجة اإىل مثل 
هذه الرثوة، فكانت فكرة اجلمعية التي توجت بدعم من �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري عبد املجيد بن عبد العزيز اآل �سعود -يرحمه اهلل-اأمري منطقة املدينة املنورة 

يف حينه عام 1415هـ)44(. 

فمن طيبة الطيبة بلد الر�سول الكرمي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم كانت انطالقة 
والإخاء؛  التعاون  من  اإميانية  ق�سة  ليحكوا  الأول؛  الإ�سالم  جليل  الأوىل  اخلري 

ې  ې  ى   چ  القراآن فقد قال اهلل جلَّ يف عاله:  لنا  وليج�سدوا واقعاً حكاه 
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى  
]�سورة  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ 
احل�سر: 9[، وا�ستمر �سيل العطاء والرب والإح�سان؛ لي�سري على خطى الإميان اأجياًل 
متتابعة، واليوم ويف اأر�س املحبة والعطاء بالد احلرمني ال�سريفني، تعددت �سبل 
اخلري ومنارات العطاء. ومت ت�سكيل جمل�س لالإ�سراف، وو�سعت اللبنة الأوىل لهذا 
1435/5/20هـ  املقبل،  جامع  يف  احلقيل،  اإبراهيم  ال�سيخ  الطعام((  ))اإكرام  جمعة  خطبة  ينظر:   -43
 http://www. alminbar. net/alkhutab/khutbaa. الرابط:  على  املنربية(  للخطب  املنرب  )موقع 

asp?mediaURL=10846
http://mosa.gov.sa/ الرابط:  على  املنورة  باملدينة  اخلريي  امل�ستودع  جلمعية  الر�سمي  املوقع  ينظر   -44

portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6
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ئت وحدات التخزين واملرافق اخلدمية الأخرى على اأر�س تقرب  ال�سرح، واأُن�سِ
الأجـر  له  اهلل  املح�سنني، كتب  اأحد  اأوقفها  مربع،  مرت  اآلف  ع�سرة  من  م�ساحتها 

اجلزيل والثواب العظيم. 

وتكونت اللجان والأق�سام العاملة، وما اإن اأعلن امل�سروع على اأهايل املدينة 
بامل�ستودع  الت�سال  والإح�سان  واخلري  الرب  اأهل  من  النا�س  ت�سارع  حتى  النبوية 
طالبني نقل تلك العينات من بيوتهم اإىل امل�ستودع جزاهم اهلل خرياً.. فكم كانت 

�سبباً يف تخفيف ما يعانيه اأهل الفاقة وامل�سكنة. 

لل�سعي  وال�سالح  الثقة  اأهل  من  للمتطوعني  اأبوابه  اخلريي  امل�ستودع  وفتح 
على الأرامل واليتامى والفقراء وامل�ساكني...؛ عمال بقول احلبيب �سلى اهلل عليه 
ْيَل  اللَّ اْلَقاِئِم  اأَِو  اهلِل  �َسِبيِل  يِف  َكامْلَُجاِهِد  َوامْلِ�ْسِكنِي  ْرَمَلِة  اْلأَ َعَلى  اِعي  »ال�سَّ و�سلم: 
اِئِم النََّهاَر«)45(. وحفاظاً على ماء وجه الفقري ورغبة يف بقاء اأنفته وعزته اتخذ  ال�سَّ

امل�ستودع لذلك �سعاراً وهو: ]الفقري... نعرفه ول يعرفنا... ناأتيه ول ياأتينا[. 

ب- اأهدافها: من اأهداف اجلمعية ما يلي)46(: 

حتقيق التكافل الجتماعي بني امل�سلمني وجت�سيد مبداأ ال�سعور باجل�سد الواحد.    -1
الرب وبذل  لعمل  اأ�س�س علمية يحتذى  برنامج عملي ومو�سوعي على  تنفيذ    -2

امل�ساعدة مل�ستحقيها. 
اإيجاد م�سارف حقيقية وموثوقة للزكاة وال�سدقة من اأهل احلاجة وامل�سغبة.    -3
اإيجاد اآلية لال�ستفادة من الفائ�س يف الأثاث وال�سجاد والأجهزة واملالب�س.    -4

اأخرجه البخاري يف كتاب النفقات، باب ف�سل النفقة على الأهل، حديث رقم )5353(، 80/7.   -45
ينظر املوقع الر�سمي جلمعية امل�ستودع اخلريي باملدينة املنورة على الرابط:   -46

 http://mosa. gov. sa/portal/modules/smartsection/item. php?itemid=6
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دخل  على  احل�سول  يف  مل�ساعدتهم  احلاجة  وذوي  الأ�سر  من  اأفراد  تاأهيل    -5
منا�سب يتوافق مع قدراتهم. 

التعاون مع �سالت الأفراح واملحالت التجارية لال�ستفادة من الفائ�س لديهم    -6
وتخفي�س الر�سوم على خدماتهم للمحتاجني. 

دعم م�ساريع الرب مثل اإفطار ال�سائمني وهدية �سيوف الرحمن.    -7

ج- اأن�صطة اجلمعية: 
جلمعية امل�صتودع اخلريي اأن�صطة كثرية منها: 

التربعات العينية - التربعات النقدية - اإدارة امل�ستودعات - البحث الطارئ 
امل�ساجد وترميمها  بناء  املياه -  الكوارث - حمطات  اإدارة  الطارئة -  الرعاية   -
- ال�سفاعة للتوظيف - الزيارات املتبادلة للجهات - اإكرام �سيوف الرحمن - 
التمور  م�سنع  ت�سغيل   - التمور/الأ�ساحي  -ا�ستقبال  ال�سائمني  اإفطار  م�سروع 
- م�سروع حفظ النعمة - ا�ستقبال زكاة الفطر النقدية - ا�ستقبال زوار املعر�س 

- برنامج ال�ستقطاع. 
3- التعريف مب�صروع حفظ النعمة: 

م�سروع حفظ النعمة هو مبادرة اإن�سانية ي�سرف عليه م�ستودع املدينة املنورة 
اخلريي، يهدف اإىل التغلب على مظاهر البذخ ورمي الفائ�س من الطعام، واإعادة 

توزيعه على الفقراء واملحتاجني، وذلك بدعم من اأمانة املدينة املنورة. 
املنورة  املدينة  م�ستودع  جمعية  ابتكارات  اأحد  من  امل�سروع  هذا  ويعترب 
اخلريي، التي تدعم امل�ساريع اخلريية بالتعاون مع بع�س املح�سنني، الذين يجودون 
بني  الجتماعي  التكافل  روح  تعزيز  يف  النبيلة  غايته  حتقيق  �سبيل  يف  ب�سخاء 
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اخلريي  املنورة  املدينة  م�ستودع  جمعية  فاأطلقت  املجتمع)47(.  �سرائح  خمتلف 
مبادرة رائدة متمثلة يف »م�سروع حفظ النعمة«، ومما مييز امل�سروع اأنه ميتلك اأكرب 
مبنى للم�سروع يف ال�سرق الأو�سط متخ�س�س بجمع الفائ�س من الأطعمة وجمهز 
باأحدث الأجهزة واملعدات املتطورة، ويعمل فيه عدد من اخلرباء املخت�سني يف 

هذا املجال. 
مبنى  اإىل  واإي�ساله  الطعام  من  الفائ�س  جمع  على  امل�سروع  فكرة  وتقوم 
وتقدميه  امل�سروع،  مقر  يف  تاأهيله  اإعادة  تتّم  لكي  وقت؛  اأ�سرع  يف  امل�سروع 
اآمنة؛  حرارة  درجة  يف  م�ستوى  اأف�سل  وعلى  طيبة،  ونكهة  بجودة  للمحتاجني 
حيث يبداأ العمل يف اخلطوة الأوىل بتوجه �سيارات امل�سروع -على �سبيل املثال 
من  الأطعمة  فائ�س  لأخذ  املركزية،  املنطقة  فنادق  اأحد  الإميان  دار  فندق  اإىل   -
وجبات الإفطار، وبعد اأن مت التاأكد من حرارة الطعام، يقوم فريق العمل بو�سع 
احلرارة  بدرجة  الأطعمة  و�سول  ت�سمن  خا�سة،  حافظات  يف  الطعام  وجبات 
امل�ستلمة نف�سها، �سمن �سروط ال�سحة وال�سالمة، وتتميز حافظات الطعام بقدرتها 
على الحتفاظ بدرجة احلرارة ملدة 6 �ساعات دون اأن تتاأثر الأطعمة التي بداخلها. 
فريق  ا�ستقبالهم  يف  وكان  امل�سروع،  مقر  اإىل  العمل  فريق  توجه  ذلك  بعد 
عمل اآخر قام بالعمل على تاأهيل الأطعمة، وهي اخلطوة الثانية التي يتم من خاللها 
بعد  الوجبات  بتق�سيم  الفريق  قام  ثم  ومن  الأطعمة،  حرارة  درجة  على  احلفاظ 
فهي  الثالثة  اخلطوة  اأما  وجبة.  اإىل250  اأعدادها  و�سلت  والتي  التاأهيل  خطوة 
الأحياء  وبع�س  الأربطة  اإىل  العمل  فريق  توجه  حيث  الوجبات؛  توزيع  مرحلة 

ال�سكنية يف املدينة، ومت تقدمي الوجبات اإىل املحتاجني)48(. 
ينظر: درا�سة جدوى القت�سادية: م�سروع تعبئة وتغليف النعمة، مركز الأعمال لال�ست�سارات القت�سادية،   -47

�س9. 
ينظر: خط اإنتاج الطعام حتى اي�ساله للم�ستفيد حيث يو�سح مراحل عمل امل�سروع منذ ا�ستقبال الطعام   -48

حتى توزيعه، )�س42، مالحق البحث(. 
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قبل  ال�سباحية  الفرتة  يف  امل�سروع  اإىل  ياأتي  الذي  الطعام  اإىل  بالن�سبة  هذا 
اإنه  اأما بالن�سبة اإىل الذي يتم جمعه يف امل�ساء وقبل الفجر؛ حيث  وجبة الغداء، 
يوجد فريق عمل يبا�سر يف امل�سروع حتى ال�ساعة اخلام�سة �سباحاً، لتلقي البالغات 
بوجود الطعام الفائ�س يف الفنادق وق�سور الأفراح وغريها من اجلهات املتربعة 
بامل�سعقة بحيث  يتم �سعقه  امل�سروع  اإىل  الطعام  الفائ�س. وبعد و�سول  بالطعام 
حلفظ  درجة  اأف�سل  وهي  ال�سفر،  حتت  18درجة  درجة  اإىل  برودته  درجة  ت�سل 
الطعام، ومن ثم يتم حفظه، حتى يتم اإعادة تاأهيله وت�سخينه وتقدميه للم�ستفيدين 

يف وجبة الغداء. 
اأ- دوافع تاأ�صي�س امل�صروع: مل�صروع حفظ النعمة عدة دوافع منها)49(: 

الرغبة يف الأجر والثواب.   -1
�سيانة الأطعمة املهدرة واملحافظة على النعمة.   -2

�سد حاجة �سريحة من املجتمع يف اأم�س احلاجة للطعام.  -3
عدم اإدراك بع�س فئات املجتمع خلطورة الإ�سراف يف الأطعمة واإلقائها يف   -4

مقالب النفايات. 
عدم معرفة معظم النا�س لكيفية توزيع الأطعمة واإي�سالها مل�ستحقيها.   -5

عدم وجود الو�سيط بني فئات املجتمع ذات الدخل العايل والفقراء لتو�سيل   -6
الأطعمة الفائ�سة. 

ينظر: التقرير ال�سنوي 1435ه-1436ه " م�سروع حفظ النعمة " جمعية م�ستودع املدينة املنورة اخلريي،   -49
�س6. 
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لذلك كانت روؤية امل�سروع: اأن ي�سل اإىل توزيع معدل )3000( وجبة يوميا 
بنهاية عام 1438هـ. 

والر�سالة التي يحملها هي: جمع فائ�س الأطعمة يف املدينة املنورة وتاأهيلها 
واإي�سالها للمحتاجني وفق املعايري ال�سحية وال�سالمة العاملية بالتكافل مع اجلهات 

ا لالإ�سراف يف املجتمع.  ذات العالقة �سكراً هلل، وا�ستدامة لنعمه، وحدًّ
ب- برامج واأن�صطة م�صروع حفظ النعمة: 

مل�سروع حفظ النعمة برامج واأن�سطة منها)50(: 
برنامج يومي )قوافل اخلري(: وهو الربنامج الأ�سا�سي الذي يهتم بجمع فائ�س   -1
على  توزيعها  ثم  وال�سالمة،  ال�سحة  معايري  وفق  معها  والتعامل  الأطعمة، 

املحتاجني، مراعني حفظ كرامتهم، وحفظ الأطعمة من الهدر والمتهان. 
الع�سر  يف  امل�سروع  ينفذها  التي  الربامج  من  وهو  علينا:  �سحورك  برنامج   -2
الأواخر من رم�سان، �سيافة لزوار طيبة الطيبة من من�سوبي جمعيات، وحلق 

القراآن الكرمي؛ حيث يتم توزيع �ستني وجبة على مدى يومني. 
ج- مما يتميز به امل�صروع ما يلي)51(: 

العمل وفق معايري �سحة و�سالمة الغذاء )HACCP()52(، وهو نظام يعرف   -1
ينظر التقرير ال�سنوي 1435ه-1436ه " م�سروع حفظ النعمة "، �س19-18.   -50

ينظر: التقرير ال�سنوي 1435ه-1436ه " م�سروع حفظ النعمة " جمعية م�ستودع املدينة املنورة اخلريي،   -51
�س22. 

الها�سب: هو نظام يتبع يف ت�سنيع الأغذيه كو�سيلة لتاأكيد �سالمتها، كما انه نظام رقابي يهتم يف املقام   -52
الإنتاج والت�سنيع  بطريقة حتديد م�سادر اخلطر يف جميع مراحل   Food Safety الغذاء  ب�سالمة  الأول 
والنقل  واحلفظ  والت�سنيع  الإعداد  مبراحل  مرورا  امل�ستهلك  يد  وحتى  اخلام  املادة  من  بداية  الغذائي 
 Critical احلرجة  التحكم  نقاط  ي�سمى  ما  خالل  من  الت�سنيع  مراحل  مراقبة  وتتم  الخ  والتداول.... 
بدقة ملنع وا�ستبعاد اأي اأخطار تهدد �سالمة الغذاء �سواء اأكانت معروفة اأم حمتملة اأو   Control Points
تقليلها مل�ستوى امن ومقبول. )انظر: مقال بعنوان "ماذا تعرف عن نظام الها�سب Haccp System" على 
https://www. facebook. com/permalink. php?id=221559914540180&story_ الرابط: 

fbid=412067165489453، تاريخ الإ�سافة: 4 اإبريل 2012م، ومو�سوعة الويكبيديا على النت(.
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املواد  تاأخذ  ولذلك  احلرجة؛  التحكم  نقاط  وحتديد  املخاطر،  حتليل  بنظام 
اإن ذلك يعطي �سماناً  العاملية؛ حيث  النظام �سفة  تطبق هذا  التي  واملن�ساآت 
كافياً لبناء الثقة بني املنتج وامل�ستهلك؛ وميكن القول باأن الإن�سان يتعر�س لكثري 
من املخاطر ال�سحية الناجتة من تناول اأغذية حتتوي على م�سببات الأمرا�س. 
ونظام الها�سب )HACCP( نظام متكامل ل�سمان التحكم يف جميع العمليات   
امل�ستهلك، ويعترب  وخطراً على �سحة  تنتج غذاء �ساراً  اأن  املمكن  التي من 
الكاملة  والرقابة  التحكم  طريق  عن  و�سحية  اآمنة  اأغذية  لإنتاج  وقائياً  نظاماً 
على خطوات اإنتاج الأغذية، مثل فح�س املواد الأولية امل�ستخدمة، ومتابعة 

موا�سفات التخزين والتوزيع والتح�سري، وطرق واآليات احلفظ املتبعة. 
جودة  على  امل�سروع  يحر�س  مبا�سرة:  جمعها  بعد  يتم  ل  الأطعمة  توزيع    -2
الغذاء و�سالمته، لذلك يقوم الفريق العامل باإح�سار الفائ�س اإىل امل�سروع، 

والتعامل معه وفق اللوائح واملعايري التي ت�سمن جودة املنتج. 
جمال  يف  �س  متخ�سّ العاملني  طاقم  اأن  النعمة  حفظ  م�سروع  به  يتميز  ممّا    -3
الأغذية وامل�سروبات، من خريجي كلية ال�سياحة والفندقة، تخ�س�س »اإنتاج 

طعام«، ولديه العديد من اخلربات يف جمال الأغذية. 
املتخ�س�سة  ال�سركة  اختيار  مت  حيث  واأحدثها؛  الأجهزة  اأف�سل  ا�ستخدام   -4
فائقة، ودرا�سة متاأنية لل�سوق، واملعدات  بعناية  يف جتهيز املطاعم والفنادق 
مليوناً  بلغت )1،092،647،25  بتكلفة  امل�سروع  احتياج  تلبي  التي  الالزمة 

واثنني وت�سعني األفاً و�ستمائة و�سبعة واأربعني رياًل �سعودياً(. 
الأو�سط؛  ال�سرق  م�ستوى  على  نوعه  من  مبنى  اأكرب  على  امل�سروع  يقوم   -5
حيث يقع على اأر�س م�ساحتها 2500م يف منطقة مهمة وحيوية، وهي �سوق 

اخل�سار املركزي، و�سوق املواد الغذائية. 
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يوجد بامل�سروع �سالة طعام للزائرين لتناول الوجبات بامل�سروع، وهي �سالة   -6
مكيفة ومريحة ومميزة تت�سع ل 128 �سخ�سا. 

املبحث الثاين: اأثر م�صروع حفظ النعمة على الفرد واملجتمع 
باملدينة املنورة. 

ميكن لنا اأن نتلم�س اأثر م�سروع حفظ النعمة على الفرد واملجتمع باأن نعرف 
عدد الوجبات التي ينتجها امل�سروع يف ال�سهر الواحد والعام كله، وعدد املناطق 
�سراكة  لها  التي  اجلهات  عدد  نعرف  واأن  املجتمع،  يف  امل�سروع  يغطيها  التي 
تاأهيلها  اإعادة  يتم  ثم  ومن  النعمة،  فائ�س  امل�سروع  منها  وي�ستقبل  امل�سروع  مع 
امل�سروع لهم  امل�ستفيدين عن مدى ما حققه  ن�ساأل  وتوزيعها على املحتاجني، ثم 
من �سد حاجتهم وفاقتهم، ون�ساألهم عن امل�سروع ومعرفتهم به، وما وجهة نظرهم 
حول ن�ساطه؟، وما يقدمه من م�ساعدات وخدمات حلفظ النعمة وتوزيعها ؟، وما 

مقرتحاتهم لتطويره ؟. 
1- عدد الوجبات التي يقدمها امل�صروع: 

عدد الوجبات التي مت توزيعها لعام 1435هـ ما جمموعه: 23. 634 وجبة. 
عدد الوجباتال�صهر
6423رم�سان
5747�سوال

9307ذو القعدة
2157ذو احلجة
23. 634الإجمايل

اجلدول رقم )1(
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�صكل رقم )1(
هذا عدد الوجبات يف عام 1435 هـ بينما جند عدد الوجبات يف عام 1436 
ت�ساعف ب�سكل كبري حيث بلغ ما جمموعه 113837 وجبة كما يف اجلدول التايل: 

عدد الوجبات ال�صهر 
6. 408 حمرم 
8. 590 �سفر 

9. 562 ربيع الول 
10. 162 ربيع الثاين 

8. 472 جمادى الول 
10. 288 جمادى الثاين 

11. 499 رجب 
9. 977 �سعبان 
11. 103 رم�سان 
8. 004 �سوال 

13. 289 ذو القعدة 
14. 214 ذو احلجة 
113837الإجمايل

اجلدول رقم )2(
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�صكل رقم )2(
وقد ذكر يل مدير امل�سروع الأ�ستاذ/فهد الأحمدي اأن امل�سروع يوزع يوميا 

قرابة 450وجبة. 
2- عدد املناطق التي يغطيها امل�صروع يف املجتمع: 

يبني اجلدول التايل املناطق التي يوزع فيها امل�سروع وجباته وهي عبارة عن 
ت�سع مناطق يف املدينة املنورة.

�صورة رقم )1(
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�صورة رقم )2(
3- اجلهات التي لها �صراكة مع امل�صروع، وي�صتقبل منها امل�صروع فائ�س النعمة: 
تتعاون عدة جهات مع م�سروع حفظ النعمة، وي�ستقبل منها فائ�س الطعام، 
وامل�ساكني  الفقراء  من  املحتاجني  على  وتوزيعه  وجتهيزه،  تاأهيله  يعاد  ثم  ومن 
وغريهم مما يحتاج اإىل الطعام. واجلدول التايل يبني عدد اجلهات التي تتعاون مع 

امل�سروع؛ حيث ت�سل اإىل 37 جهة.

اجلدول رقم )3(

�سالة الطعام
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4- مدى ِر�صى امل�صتفيدين من خدمات امل�صروع: 
لقد قام امل�سروع بقيا�س مدى ِر�سى امل�ستفيدين عن خدماته، وتبني من خاللها 
ن�سبة عالية ت�سل اإىل 88% ممتاز وجيد جدا، بينما اجليد واملقبول بن�سبة 12% وهذا 
يدل على ِر�سى امل�ستفيدين عن خدمات امل�سروع، واخلدمة العظيمة التي يقدمها 

للفرد واملجتمع. واجلدول التايل يو�سح ذلك. 

اجلدول رقم )4(
وللتاأكد من ذلك الأثر، فقد مت ت�سميم ا�ستبانة لقيا�س مدى اأثر م�سروع حفظ 
هذه  يف  مو�سح  هو  كما  ال�ستبانة  نتيجة  وكانت  واملجتمع.  الفرد  على  النعمة 

اجلداول التالية. 
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جدول رقم )5( يو�صح توزيع اأفراد العينة ح�صب الفئات الوظيفية
الن�صبةالتكرارفئات العينة

80%80عامل
5%5طالب
5%5عاطل

7%7عاجز اأو مري�س
3%3مطلقة اأو اأرملة

100%100الإجمايل

وخدمات  م�ساعدات  من  امل�ستفيدين  اأغلب  اأن  نالحظ  اجلدول:  قراءة    -
مع  قليلة  واملطلقات  الأرامل  ن�سبة  اأن  وجند  والطالب  العمال  من  امل�سروع 
حاجة هذه ال�سريحة، ولكن وجود مركز التوزيع يف �سوق اخل�سار املركزي 
هو �سبب زيادة �سريحة العمال، ولو كان للم�سروع نقاط توزيع يف الأحياء 
الفقرية لختلفت الن�سبة، واإن كان امل�سروع يقوم باإي�سال عدد من الوجبات 
ب�سكل يومي للمطلقات والأرامل يف الأربطة كما علمت من العمال يف مركز 

التوزيع يف امل�سروع. 
جدول رقم )6( يو�صح توزيع اأفراد العينة ح�صب الفئات احلالة الجتماعية

الن�صبةالتكرارفئات احلالة الجتماعية
22%22متزوج
75%75اأعزب

3%3اأرمل اأو اأرملة

قراءة اجلدول: نالحظ اأن اأغلب الفئات الجتماعية امل�ستفيدة من امل�سروع    -
فئة العزاب وهم اأغلبهم من العمال؛ الكالم نف�ُسه اأقوله ب�سبب وجود مركز 

التوزيع يف �سوق اخل�سار املركزي. 
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جدول رقم )7( يو�صح توزيع اأفراد العينة ح�صب الفئات العمرية للعينة
الن�صبةالتكرارفئات العمرية للعينة

25-1510%10
35-2545%45
49-352%2

43%5043-فما فوق
100%100الإجمايل

قراءة اجلدول: اأغلب امل�ستفيدين من ال�سباب، ثم يليهم كبار ال�سن.    -
جدول رقم )8( يو�صح توزيع اأفراد العينة ح�صب اجلن�س

الن�صبةالتكرارفئات جن�س العينة
97%97ذكر
3 %3اأنثى

100%100الإجمايل

قراءة اجلدول: نالحظ اأن اأغلب الفئات الجتماعية امل�ستفيدة من امل�سروع    -
الذكور واأغلبهم من العمال؛ الكالم نف�ُسه اأقوله ب�سبب وجود مركز التوزيع 

يف �سوق اخل�سار املركزي. 
جدول رقم )9( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة من م�صاعدات الإطعام

هل ت�صتفيد من م�صاعدات الإطعام 
الن�صبةالتكرارمن م�صرع حفظ النعمة ؟

100%100نعم
0%0ل

100%100الإجمايل
قراءة اجلدول: جميع اأفراد ال�سريحة ي�ستفيدون من م�ساعدات الإطعام.    -
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جدول رقم )10( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة من م�صاعدات 
امل�صروع ب�صكل يومي

الن�صبةالتكرارهل الوجبات تقدم ب�صكل يومي ؟

100%100نعم

0%0ل

100%100الإجمايل

م�ساعدات  من  ي�ستفيدون  ال�سريحة  اأفراد  اأن جميع  نالحظ  اجلدول:  قراءة    -
امل�سروع ب�سكل يومي، وهذا يدل على الفائدة الكبرية التي يقدمها امل�سروع 

لل�سركاء واملحتاجني. 
جدول رقم )11( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة حول الوجبات 

التي تقدم اأنها �صاخنة ومتنوعة وذات جودة عالية
هل الوجبات التي تقدم �صاخنة 

الن�صبةالتكرارومتنوعة ؟

100%100نعم

0 %0ل

100%100الجمايل

�ساخنة  تقدم  التي  الوجبات  اأن  يرون  ال�سريحة  اأفراد  قراءة اجلدول: جميع    -
ومتنوعة وذات جودة عالية. 
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جدول رقم )12( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة حول الوجبات 
التي تقدم اأنها كافية

الن�صبةالتكرارهل الوجبات التي تقدم كافية؟

100%100نعم

50%0ل

100%100الإجمايل

كافية؛  تقدم  التي  الوجبات  اأن  يرون  ال�سريحة  اأفراد  اجلدول: جميع  قراءة    -
حيث تقدر الوجبات بني الن�سف كيلو اأو تزيد قلياًل. 

جدول رقم )13( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة يف �صوؤال: حول 
مدى �صد امل�صروع حلاجة املحتاجني من الطعام

م�صروع حفظ النعمة ي�صد حاجة 
الن�صبةالتكراراملحتاجني للطعام

100%100اأوافق

0%0حمايد

0%0ل اأوافق

100%100الإجمايل

املحتاجني  حاجة  ي�سد  امل�سروع  اأن  العينة  اأفراد  جميع  يرى  اجلدول:  قراءة    -
للطعام. 
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جدول رقم )14( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة يف �صوؤال: حول 
مدى �صّد امل�صروع لأغلب حاجة املحتاجني للطعام. 

م�صروع حفظ النعمة ي�صد اأغلب 
الن�صبةالتكرارحاجة املحتاجني للطعام 

100%100اأوافق

0%0حمايد

0%0ل اأوافق

100%100الإجمايل

حاجة  اأغلب  ي�سد  امل�سروع  اأن  العينة  اأفراد  جميع  يرى  اجلدول:  قراءة    -
املحتاجني للطعام. 

جدول رقم )15( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة يف �صوؤال: اأن 
امل�صروع ل يوفر وجبات كافية حلاجة املحتاجني للطعام. 

م�صروع حفظ النعمة ل يوفر وجبات كافية 
الن�صبةالتكرارحلاجة املحتاجني للطعام 

7%7اأوافق
0%0حمايد

93%93ل اأوافق
100%100الإجمايل

قراءة اجلدول: ل يوافق اأغلب اأفراد العينة اأن امل�سروع ل يوفر وجبات كافية    -
حلاجة املحتاجني للطعام. 
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جدول رقم )16( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة يف �صوؤال: اأن 
م�صروع حفظ النعمة يحفظ فائ�س الطعام من الهدر

م�صروع حفظ النعمة يحفظ فائ�س 
الن�صبةالتكرارالطعام من الهدر 

100%100اأوافق

0%0حمايد

0%0ل اأوافق

100%100الإجمايل

قراءة اجلدول: يرى جميع اأفراد العينة اأن امل�سروع يحفظ فائ�س الطعام من    -
الهدر. 

جدول رقم )17( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة يف �صوؤال اأن 
امل�صروع يقدم وجبات ذات جودة عالية

م�صروع حفظ النعمة يقدم وجبات 
الن�صبةالتكرارذات جودة عالية 

81%81اأوافق

6%6حمايد

13%13ل اأوافق

100%100الجمايل

قراءة اجلدول: يرى اأغلب اأفراد العينة اأن امل�سروع يقدم وجبات ذات جودة    -
عالية. 
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جدول رقم )18( يو�صح راأي توزيع اأفراد العينة امل�صتفيدة يف �صوؤال: اأن 
م�صروع حفظ النعمة يقوم بالدعاية الكافية للتعريف بخدماته وم�صاعداته

م�صروع حفظ النعمة يقوم بالدعاية الكافية 
الن�صبةالتكرارللتعريف بخدماته وم�صاعداته

32%32اأوافق
13%13حمايد

55%55ل اأوافق
100%100الإجمايل

قراءة اجلدول: يرى اأغلب اأفراد العينة اأن امل�سروع ل يقوم بالدعاية الكافية    -
للتعرف بخدماته وم�ساعداته، وهذا الأمر ل�سك اأنه يوؤكد لنا �سرورة اأن يزيد 

امل�سروع من الدعاية للتعريف بخدماته وم�ساعداته. 
املبحث الثالث: ا�صرتاتيجية تطوير م�صروع حفظ النعمة. 

ل�سك اأن م�سروع حفظ النعمة يف امل�ستودع اخلريي يقدم خدمة متميزة يف 
حفظ الطعام واإعادة تاأهيله وتوزيعه على الفقراء واملحتاجني وغريهم ممن يرغب 
امل�سروع حول مقرتحاتهم  امل�ستفيدين من  �سوؤال على  الطعام. وقد مت طرح  يف 
وجهة  من  املقرتحات  بع�س  اإليها  واأ�سفت  املقرتحات،  هذه  وجمعت  لتطويره، 

نظري لت�سكل يف جمموعها ا�سرتاتيجية تطوير امل�سروع، وهي: 
اأوًل: اجلانب التثقيفي: 

عمل حملة توعوية ب�سكل م�ستمر طوال ال�سنة للتوعية املجتمعية باأهمية حفظ   -1
التجاري  املراكز  يف  النعمة  حفظ  م�سروع  وم�ساعدات  وخدمات  النعمة 
والأ�سواق واملنا�سبات، حيث اإنه مع تطور و�سائل الت�سال التي جعلت من 
العامل قرية �سغرية؛ اأ�سبح العتماد على الدعاية والإعالن لت�سويق الب�سائع 
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واخلدمات، من الأمور التي ل ميكن ال�ستغناء عنها)53(. 
الرجال  للراغبني من  تقدم  الطعام والغذاء،  تثقيفية يف حفظ  عمل دورات   -2

والن�ساء)54(. 
اأخالق  حول  امل�سروع  يف  التوزيع  ق�سم  يف  للعمال  توعوية  دورات  عمل   -3
التعامل مع الآخرين وح�سن املعاملة، يقول )جون زينجر( يف كتابه )22 �سراً 
اإدارياً لتحقيق الكثري بالقليل(: »اإن احلاجة ما�سة للتدريب بالفعل، فاملناف�سة 
العاملية والقوة العاملة دائمة التغيري والأ�سكال الإدارية اجلديدة والتكنولوجيا 
واإذا  اأفرادنا.  على  �سخمة  واأعباء  متطلبات  فر�ست  قد  اأمور  كلها  احلديثة 
كان على قوة عاملة �سغرية يف �سركة قل�ست حجمها اأن توؤدي وحدها كل 

الأعمال، فالبد من اأن نرفع من م�ستوى مهاراتها«)55(. 

الثالثاء، 12  الإ�سافة:  تاريخ  الإن�سان«/ح�سني حممد،  التدريب يف حياة  »اأهمية  بعنوان  مقال  ينظر:   -53
اأكتـوبـــر 2010م على الرابط:

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=637  
هذا ما اأكده بحث بعنوان »اإنتاج اأعالف غري تقليدية من خملفات املطاعم با�ستخدام التقنية احلديثة«   -54
امللك  مدينة  والبيئة،  الطبيعية  املوارد  بحوث  معهد  الرقيعي،  حممد  بن  الدكتور/اإبراهيم  اإعداد 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية. كما هذا الأمر يطبق يف عدد من الدول املتقدمة مثل اليابان، حيث ت�سهد 
�سناعة تدوير الغذاء يف اليابان اقبال اأكرب، فيتخل�س اليابانيون كل عام من حوايل 20 مليون طن من 
عام 2007م، وجرت  للفقراء يف  العاملية  الغذائية  امل�ساعدات  اأمثال  نحو خم�سة  اأي  الطعام  خملفات 
العادة على التخل�س من النفايات يف مقالب قمامة حيث تتحلل وتنتج غاز امليثان الذي ي�سهم يف ظاهرة 
الحتبا�س احلراري، لكن الت�سريعات احلكومية منذ عام 2001 حفزت �سناعة التدوير التي حتول بقايا 
الطعام اىل علف حيواين وخم�سبات، اأو تنقل املخلفات اىل مواقع خا�سة حيث ي�ستخدم غاز امليثان 
الناجت عن تعفنها يف ت�سغيل حمطات لتوليد الكهرباء. )ينظر: مقال بعنوان " اليابان تعيد ت�سنيع خملفات 

الطعام لتغذية احليوانات"Wed Jul 23، 2008 8: 30am GMT، على الرابط:
)http: //ara.reuters.com/article/idARAEGO33010520080723  

البتدائية  للمرحلتني  التعليمي  تيمية  ابن  مبجمع  النعمة(  )اإكرام  م�سروع  �سمن  التجربة  هذه  طبقت   -55
واملتو�سطة بخمي�س م�سيط لَِقْت �سداً طيباً؛ حيث مت توزيع حاويات حلفظ الطعام خارج املجمع يف بع�س 
وحث  اخلارجي  الفناء  يف  املجمع  داخل  الطعام  حلفظ  حاويات  و�سع  وكذلك  والبوفيهات،  املطاعم 

الطالب على و�سع باقي الطعام فيها وذلك من باب �سكر النعمة وغر�س مبداأ حفظ النعمة. 
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ثانيًا: الآليات التنفيذية لتوزيع الطعام: 
عمل اأطعمة ب�سكل يومي وتوزيعها على املحتاجني.   -1

اأعالف  الأيدي وال�ستفادة منه يف عمل م�سروع  الذي م�سته  الطعام  قبول   -2
به  يقوم  ما  وهذا  امل�سروع،  لدعم  م�سدرا  ليكون  وبيعه)56(،  احليوانات 
امل�سروع الآن ِبح�َسب علمي؛ حيث يعمل على ا�ستقبال الطعام الذي م�سته 

الأيدي وتدويره اإىل اأعالف حيوانية. 
تقدمي املاء والع�سري مع الوجبات التي تقدم للمحتاجني.   -3

يف  التجارية  واملراكز  املولت  يف  الطعام  حلفظ  حاويات  تو�سع  اأن  اقرتح   -4
ردهة املطاعم؛ حيث ياأخذ منها من يحتاج اإىل الطعام، وما تبقى يتم جمعه 
اأو الع�ساء وتوزيعه مبا�سرة. َوالغر�س من ذلك ن�سر  يف نهاية وجبة الغداء 

الوعي حول ثقافة حفظ النعمة)57(. 
وت�سمل  الفقرية،  الأحياء  يف  تكون  حيث  ونقاطها؛  التوزيع  مراكز  زيادة   -5
وتوزيع  امل�سروع،  يف  التوزيع  مركز  يف  للزحام  جتنباً  ال�سعيفة،  ال�سرائح 

الأرقام على امل�ستفيدين حيث ياأخذ كل واحد دوره. 
بوا�سطة   2010 مار�س   1 فى  ن�سرت  احلايل«،  وقتنا  يف  والإعالن  الدعاية  »اأهمية  بعنوان  مقال  ينظر:   -56

raniaFashion، موقع: اأيادينا للم�سروعات والأعمال على الرابط:
http: //ayadina. kenanaonline. com/posts/181703#http: //kenanaonline. com/u -   

ers/raniaFashion/posts/112843
وينظر: مقال بعنوان "خطوات النجاح يف التجارة"، حممد حممد، تاريخ الإ�سافة: 5 يناير 2015 على   
http: //mawdoo3. com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D :الرابط
8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%A

7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
اأطلق م�سروع »بنك الطعام ال�سعودي« باملنطقة ال�سرقية، حمالت ومعار�س تثقيفية ت�ستهدف املراأة كونها   -57
العامل املهم يف تر�سيد ا�ستهالك الأطعمة ودعوتها ملحاولة خف�س معدل الوجبة اليومي بن�سبة 25%، واإن 
زاد �سيء يوزع بعبوات قامت اإطعام باإهدائها ال�سيدات لرت�سيخ املفهوم بالتجربة. لذلك حققت جمعية 
جائزة  الأوىل  جائزتني  ب�سببها  ح�سدت  جناحات،  ال�سرقية  »باملنظقة  ال�سعودي  الطعام  بنك  »اإطعام« 
اإيجابي اخلليج كاأف�سل م�سروع اإيجابي واجتماعي على م�ستوى اخلليج، والثانية جائزة كامبدن لالأعمال 
اخلريية برعاية بنك اأبو ظبي الإ�سالمي كاأحد اأف�سل ثالثة م�ساريع خريية على م�ستوى ال�سرق الأو�سط.  
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اإلزام املطاعم والفنادق وموؤ�س�سات اإنتاج الطعام بعمل �سراكة مع »م�سروع   -6
حفظ النعمة« ل�ستقبال فائ�س الطعام. 
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اخل�متة

امل�ستودع  يف  النعمة  حفظ  ))م�سروع  حول  املتوا�سع  بحثي  خامتة  فهذه 
تعاىل  اهلل  اأ�ساأل  والذي  واملجتمع((،  الفرد  على  واأثره  املنورة  باملدينة  اخلريي 
وتوفيقه،  تعاىل  اهلل  ف�سل  من  فهو  �سواب  من  كان  فما  فيه،  وفقت  قد  اأكون  اأن 
الكرمي  القارئ  ال�سيطان، واألتم�س من  وما كان من خطاأ وتق�سري، فهو مني ومن 
النتائج  اأهم  بر�سد  اأختم بحثي  اأن  اأخيه. ولعلي  مراآة  فاملوؤمن  الن�سح والتوجيه، 

والتو�سيات للبحث. 
- اأهم النتائج: 

من اأ�سباب زوال النَِّعِم ُكْفرها، وقد اأكد �سبحانه اأن كفر النعمة �سبب للحلول    -1
غ�سب اهلل تعاىل. 

م�سروع حفظ النعمة هو مبادرة اإن�سانية ي�سرف عليه م�ستودع املدينة املنورة    -2
اخلريي، يهدف اإىل التغلب على مظاهر البذخ ورمي الفائ�س من الطعام، 
واإعادة توزيعه على الفقراء واملحتاجني، وذلك بدعم من اأمانة املدينة املنورة. 

- التو�صيات: 
�سرورة عمل حملة توعوية طوال ال�سنة حول خدمات وم�ساعدات م�سروع    -1

حفظ النعمة، والتوعية حول ثقافة حفظ النعمة يف املجتمع. 
ردهة  يف  التجارية  واملراكز  املولت  يف  الطعام  حلفظ  حاويات  تو�سع  اأن    -2
تبقى يتم جمعه يف  اإىل الطعام، ومن  ياأخذ منها من يحتاج  املطاعم بحيث 
نهاية وجبة الغداء اأو الع�ساء وتوزيعه مبا�سرة، الغر�س من ذلك ن�سر الوعي 

حول ثقافة حفظ النعمة. 
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اأن يحا�سب النا�س اأنف�سهم، واأن يغريوا من �سلوكهم يف ا�ستهالك الأطعمة،    -3
فوق  طعاما  ت�سنع  فال  الطعام،  يف  الإ�سراف  عدم  على  الأ�سر  حتر�س  واأن 
احلاجة، واحرتام  مبقدار  الطعام  من  الأخذ  اأبناءها على  تربي  واأن  حاجتها، 

النعمة وحفظها مهما كانت قليلة. 
وت�سمل  الفقرية،  الأحياء  يف  تكون  حيث  التوزيع؛  ونقاط  مراكز  زيادة    -4
امل�سروع، وتوزيع  التوزيع يف  للزحام يف مركز  ال�سعيفة، وجتنباً  ال�سرائح 

الأرقام على امل�ستفيدين بحيث ياأخذ كل واحد دوره. 
تعميم جتربة م�سروع حفظ النعمة على مناطق ومدن اململكة، والعامل العربي    -5

والإ�سالمي. 
اإن�ساء اأوقاف خريية لدعم امل�سروع ومتويله ب�سكل دائم؛ حيث تكون م�سادر    -6

ثابتة ودائمة. 
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بن تاج العارفني بن علي املناوي )ت: 1031هـ(، دار الكتب العلمية بريوت، 
لبنان ط1، 1415 هـ - 1994 م. 

• اإبراهيم، ط3، دار ال�سروق 	 اأبو �سليمان عبدالوهاب  كتابة البحث العلمي، 
جدة، 1408هـ. 

• امل�ستدرك على ال�سحيحني، حممد بن عبداهلل اأبو عبداهلل احلاكم الني�سابوري، 	
عبد  م�سطفى  حتقيق:   ،1990  -  1411 ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

القادر عطا. 
• م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، اأحمد بن حنبل اأبو عبداهلل ال�سيباين )ت241هـ(، 	

موؤ�س�سة قرطبة - القاهرة. 
• ال�ساملة 	 املو�سوعة  طبعة  واآخرون،  م�سطفى  اإبراهيم  الو�سيط،  املعجم 

1412هـ. 
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• املفردات يف غريب القراآن، احل�سني بن حممد بن املف�سل املعروف بالراغب 	
دار  داودي،  عدنان  �سفوان  حتقيق:  هـ(،   502 )ت  القا�سم  اأبو  الأ�سفهاين 

العلم الدار ال�سامية، دم�سق بريوت، 1412 هـ،. 
• موطاأ الإمام مالك، مالك بن اأن�س اأبو عبداهلل الأ�سبحي )ت 179 هـ(، حتقيق: 	

د. تقي الدين الندوي، دار القلم - دم�سق، ط1 1413 هـ - 1991 م. 
- مواقع النت: 

املقبل،  جامع  يف  احلقيل،  اإبراهيم  ال�سيخ  الطعام((  ))اإكرام  جمعة  خطبة   -1
1435/5/20هـ )موقع املنرب للخطب املنربية( على الرابط:

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=10846

املوقع الر�سمي جلمعية امل�ستودع اخلريي باملدينة املنورة على الرابط:  -2
http://www.mcw.org.sa

- املقالت: 
تاريخ  حممد،  الإن�سان«/ح�سني  حياة  يف  التدريب  »اأهمية  بعنوان  مقال   -1

الإ�سافة: الثالثاء، 12 اأكتـوبـــر 2010م على الرابط:
http://www. edutrapedia. illaf. net/arabic/show_article. thtml?id=637

مقال بعنوان »اأهمية الدعاية والإعالن يف وقتنا احلايل«، ن�سرت فى 1 مار�س   -2
على  والأعمال  للم�سروعات  اأيادينا  موقع:   ،raniaFashion بوا�سطة   2010

الرابط:
http://ayadina. kenanaonline. com/posts/181703#http://kenanaon-
line. com/users/raniaFashion/posts/112843.
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مقال بعنوان »خطوات النجاح يف التجارة«، حممد حممد، تاريخ الإ�سافة:   -3
5 يناير 2015 على الرابط:

http://mawdoo3. com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%
AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD_%D9
%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8
%B1%D8%A9.

https://:على الرابط »Haccp System مقال بعنوان »ماذا تعرف عن نظام الها�سب  -4
 www.facebook.com/permalink.php?id=221559914540180&story

ومو�سوعة  2012م،  اإبريل   4 الإ�سافة:  تاريخ   ،_fbid=412067165489453

الويكبيديا على النت(. 
https:// :على الرابط »Haccp System مقال بعنوان »ماذا تعرف عن نظام الها�سب  -5
www.facebook.com/permalink.php?id= 221559914540180&sto-

ry_fbid=412067165489453، تاريخ الإ�سافة: 4 اإبريل 2012م، ومو�سوعة 

الويكبيديا على النت(. 
ال�سعوي،  �سليمان  بن  حممد  بن  اأ/اإبراهيم  قمامة،  ل  »نعمة  بعنوان  مقال   -6

https://saaid. net/arabic/87. htm :موقع �سيد الفوائد على الرابط
 Wed »مقال بعنوان »اليابان تعيد ت�سنيع خملفات الطعام لتغذية احليوانات  -7

Jul 23، 2008 8: 30am GMT، على الرابط:

.)http://ara.reuters.com/article/idARAEGO33010520080723  
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College of Islamic and Arabic Studies in Brief
History & Inception 
Bachelor Program:
- The College of Islamic and Arabic Studies, an academic institution in the higher education field in UAE. It 

is one of the knowledge’s minaret in Dubai as well as a genuine support for human resources development 
in UAE.

- It was established by Mr. Juma Al Majid and supervised and taken care by a truehearted group of the 
people of this country, who appraise the value of knowledge and high rank of education.

- The Government of Dubai took care of this blessed step which was incorporated by the decision of the 
Board of Trustees issued in 1407 AH corresponding to the academic year 1986-1987.

- The decision of Al-Azhar University President no. 1995 of 1991 dated 9/7/1991 was issued to make the 
certificate granted by the college equivalent to Al-Azhar University.

- On 02/ 04/ 1414 AH corresponding to 18/4/1993, His Highness Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 
Minister of Higher Education and Scientific Research of the UAE issued the decree no. (53) for the year 
1993 granting the license to the college to work in the field of higher education.

- Then, he issued the decree no. (77) for the year 1994 related to the equivalence of the bachelor’s degree in 
Islamic and Arabic studies issued by the college with the first university degree in Islamic studies.

- Later, he issued the decree no. (55) for the year 1997 concerning the equivalence of the bachelor’s degree 
in Arabic language granted by the College of Islamic and Arabic Studies in Dubai with the first university 
degree in this specialization.

- On 24/5/2017, the Board of Trustees, decided to open the doors for enrollment in graduate studies for male 
students, specializing in Shari’a and Arabic for the academic year 2017-2018.

- Number of students in the 33rd academic year 1439/1440 AH 2018/2019 AD are (169) male students and 
(918)female students in B.A program and (93) female students in Graduate Studies program and (59) male 
students with (152) students in the total of the Post-Graduate program.

- The college celebrated the first graduating batch of 23 Sha’ban 1412 AH, 26 December 1992 AD under the 
patronage of his Highness Sheikh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum Vice President and Prime Minister 
and ruler of Dubai (May Allah Have Mercy On Him). 

- The celebration of College graduation for the second Class male students and the first Class female 
students was in 29/10/1413 AH, 21 April 1993 AD.

- The College will celebrate this year 2018/2019 AD the twenty-nine graduating Class of male students and 
the twenty-eight of female students specializing in Islamic Studies, and the fifteen male students and the 
twenty-one female students Class specializing in Arabic Language and Literature. 

2. Graduate Studies in the College a pioneer step:
- Graduate Studies Department in the College was established in the academic year 95/1996 AD to achieve 

a noble objective and a high goal. This is to prepare well- equipped students with the skills, competences 
and knowledge to face new challenges in life and the feeling of homesickness especially female students.

- This program awards M.A in Islamic Studies/ Shari’a and Arabic Language and Literature and later 
registration in the Doctoral Program in Fiqh/ Jurisprudence, which started 2004/2005 AD.

- Doctoral program of Arabic Language and Literature( in both literature/ criticism and linguistics /grammar 
departments ) started in 2007/2008 .

- The decision of the Minister of Higher Education and Scientific Research No. (56) in the year 1997 
AD was issued in comparing the degree of the higher diploma in Islamic Fiqh / Jurisprudence which is 
awarded with the degree of higher diploma in this specialization.

- Masters in Islamic Studies (Jurisprudence) and (Foundations of Jurisprudence) which the College grants 
in these two majors. 

- On 24/2/2017, Mohammed bin Rashid Global Centre for Endowment Consultancy granted Dubai 
Endowment Sign to the College.
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- (226) Female students graduated from the Post-Graduate program in the College; (97) of them were in 
the Masters in Islamic Studies (Jurisprudence) and (Foundations of Jurisprudence) and (77) were in the 
Masters in Arabic Language and Literature (Language and Grammar, and Literature and Criticism). Since 
the onset of the Ph.D. program, with Total of (52) students, (22) students of them graduated from the 
Islamic Studies Department and (30) from Arabic Language Department.

3. Vision, Mission and Objectives:
Vision: “The College is a leading educational institution with a scientific and research efficiency which 
contributes to ensure the cultural identity of the UAE community, focusing on raising the awareness of Islamic 
sciences and the Arabic language, and knowledge achieved with the requirements of the present time.”
Mission: “The College is working on the development of the level of the students in Islamic studies and 
Arabic language and literature, and on personal development and leadership skills and provides scientific 
research for the development of scientific methods and tries to achieve academic excellence to build a 
knowledge-based society with a high quality service for the community.
Objectives: The College seeks to achieve these objectives:
a- Academic Objectives: To develop the students’ academic knowledge in their majors (Islamic Studies and 

Arabic Language and Literature) trough enhancing their research skills in all fields required nowadays. 
b- Practical Objectives and skills: Including enhancing the basic and renewed reading, writing and research 

skills. 
c- Behavioral Objectives: Graduate students exemplifying the national moral codes which enhance the 

love to their country, goodness, beauty, construction and widening their ambiance to consider future 
generations. . 

4. Board of Trustees:
- The Board of Trustees directs the general affairs of the College to achieve its aims. The Board includes 

in addition to The Board of Trustees supervises the general affairs of the college and guides it so that 
it can attain its goals. In addition to its founder, the Board also includes distinguished dignitaries, well 
known for their scientific knowledge, opinions, experience, who sponsor scientific, social, economic and 
administrative activities in the UAE.

5. The College Departments: 
The College comprises 2 departments which constitute an integrated unit that decides unanimously on its 

curriculum and on the graduation of its students:
1. Department of Islamic Studies 
2. Department of Arabic Language and Literature 

- It is to be noted that in the college admission is opened to both male and female students. The college also 
offers graduate studies (M.A. in Islamic Shariah majoring in Fiqh and Osool, M.A. in Arabic Language 
majoring in either Literature and Criticism or Linguistics. A Ph.D in Islamic Shariah with a major in Fiqh 
and Osool, and a Ph.D in Literature and Criticim and in Linguistics.

6. The study system:
- For a B.A degree the period of study for holders of a G.S.C. certificate in both Science and Literature is 4 

years. The college follows the semester system implemented since 2001. Attendance is compulsory.

7. Scientific and Social activities:
- A scientific journal under the sponsorship of the college is issued bi-annually. The research work of 

professionals from inside and outside the college is supervised by the college. And (22) text books have 
already been published in the college project (University Book Project).

- An International scientific Symposium in Hadeeth Sharif is held every 2 years in the college; The 9th 
Edition will be next March 2019.
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We would like to subscribe in the Journal of the College of Islamic and Arabic Studies for the 
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Rules of Publishing
First:

The Journal of the College of Islamic and Arabic Studies publishes scientific research in 
both Arabic and English languages. The research presented to the journal must be original, 
genuine in its theme, objective in nature, comprehensive, of academic novelty and depth, 
and does not contradict Islamic values and principles. The research papers will be published 
after being evaluated by referees from outside the editorial board, according to the standard 
academic rules.

Second:

All research work presented for publication in the journal must comply with the following 
conditions:

1.  The research work should not have been previously published by any other institution, and 
is not derived from any other research study or treatise through which the researcher has 
acquired an academic degree. This is to be certified by an affidavit of undertaking duly 
signed by the researcher which is sent to the journal with the research paper.

2.  The researcher can not publish his research elsewhere or present it for publication unless 
he receives a written permission from the editor in chief of the journal.

3.  Research which embodies Quranic quotes or Prophetic sayings (Ahadith) is required to be 
properly marked and foot-noted.

4.  The research must be computer typed using Word 2010, double spaced, font size 16, 
with a minimum of Fifteen (15) pages (about 5000 words) and a maximum of 30 pages 
(about 10,000 words), sent 1 hard copy of the research and 1 soft copy. The name of the 
researcher must be written in Arabic and English along with an autobiographical account, 
including his/her name, academic status, position, place of work and full address.

5.  The research must include an abstract, in the Arabic and English languages that should not 
exceed 200 words.

6.  Tables, figures and additional illustrations referred to should be consecutively numbered 
and presented in the appropriate sections of the research.

7.  The following scientific method of documentation should be used:

*  The Sources and the text - citation in the research are referred to by Serial numbers put 
upwards between brackets (e.g. (1) (2)) and to be shown in detail at the bottom of each 
page as it appears in the core of the research.

*  Explanations and additional notes are distinguished by the symbol (*).

*  The Sources and references are printed at the end of the research and are arranged in 
alphabetical order according to the name of the author followed by the book’s title and 
any additional informations.

 Books: Name of the author, title of the book, name of editor (if any), name of publisher, 
place of publication, edition # (if any), date of publication (if any), and if there is no 
date of publication write in brackets (no date). 
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 Research in Periodicals: Name of the author, title of research, name of journal, 
publishers, place of publication, journal # (if any), edition #, the date, the page numbers 
of the research in the journal (From/To).

8. The researcher must review his research according to the suggestions given by the referees 
and must send a copy of the revised version to the journal, with a report.

Third:

1.  The material published in the journal represents the viewpoints of their writers only and 
do not represent those of the journal.

2.  The research papers sent in to the journal will not be sent back to the researcher whether 
they are published or not.

3.  The arrangement of the articles in the journal is subject to technical consideration.

4.  The researcher will receive five (5) off-prints and two copies of the issue in which his 
research was published.

5.  All correspondence should be sent to the following address:

 Editor in Chief, Journal of the College of Islamic and Arabic Studies,

 P.O. Box 34414

 Dubai, United Arab Emirates

 Tel: 00-971-4-3706557

 Fax: 00-971-4-3964388

 Email: research@islamic-college.ae - iascm@iascm.ae
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PREFACE

Editor in Chief : Prof. Ahmed Othman Rahmani
Praise be to Allah, who praised Himself for what He deserves in the Holy Qur’an, and I 

bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad is His slave 
and His Messenger,

This issue of the College of Islamic and Arabic Studies Magazine, in addition of its new 
topics, reflects the status of this magazine in the field of academic reading. As we present 
the 56th issue of the magazine to the honorable readers, we are more pleased to inform them 
of the classification of the magazine is ranked fourth among more than 350 brilliant distinct 
refereed magazines for the adoption of the criteria of accreditation (ARCIF), which seeks to 
be in line with the international standards of scientific classification in this field.

There is no doubt that this distinction would not have been achieved without the efforts of 
committed researchers to the systematic standards of scientific research aimed at achieving 
the causes of scientific progress, which promotes the advancement of civilization. Hence 
because of these published researches, which exceeded five hundred researches in various 
fields of scientific studies in which some of them are published in English language for 
expanding reading space, the reading was expanded that consequently led to the magazine’s 
uniqueness.

I say this because all these efforts will contribute to the achievement of the noble goals 
that the academic staff - headed by the general supervisor of the magazine and the editorial 
board - always strive to achieve them, for the benefit of all humanity.

Today, this issue (the 56th) comes up with themes that aim to renew the presentation 
in the service of the development policy adopted by the magazine. We will read these new 
subjects through the following axes:

The Axis of Jurisprudential Studies: includes two studies:

1.  (The Jurisprudential Rule/ The Basic of Worships is Acts of Abstention)

 The researcher discussed the meaning of the jurisprudential rule and its importance, its 
guide and the branches underneath it then the exclusion of al-Qaeda and the evidence 
of the excluded and its application. He concluded the research with a set of results and 
a recommendation to amend the text of the rule to reduce its exclusions which said: 
“Original in purely physical acts of abstention”. 

2.  Digital Money from Islamic Jurisprudence Point of View (Bitcoin as a Model). The 
researcher demonstrates the Islamic judiciary rule in the Bitcoin currency and stating the 
reality of digital money, its characteristics, advantages and disadvantages to reach the rule 
of dealing with it in Islamic Jurisprudence, adopting in this concern several approaches, 
most notably are the descriptive, deductive and analytical approaches. He concludes that 
it is impermissible to deal with the current form of Bitcoin whether in buying or selling 
or prospecting. The research has also recommended the issuance of unanimous decisions 
to prevent and criminate the manipulation of it by governments and the need to offer 
alternative electronic currencies in accordance with the provisions of Islamic Law.
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B. The Axis of Literature and Criticism: includes three studies for new researchers:
1.  The structure of the Repetition in the Poetry of the Emirati Poet Khalfan bin Musabih 

(Love of Religion),in which the researcher aims to study the structure of repetition in the 
poetry of the Emirati poet (Khalfan Bin Musabah), and try to identify the nature of this 
structure and its different types, and try to detect the significance of repetition, and to 
what extent the poet was able to employ the phenomenon of repetition in the poem, and 
to make it an effective tool within the poetic text,expressing through the repetition of his 
feelings and visions.

2.  The Self-Alienation in Emirati Poetry (the poet Ahmad Amin Al-Madani as a Model). 
The study concentrated on the concept of alienation which can be considered as the most 
prominent element in Al Madini’s poems, on the alienation that he suffered from and on 
all conditions which affect his literary output. It is noticed that all types of alienation are 
due to what is called spiritual alienation, as if the self is the basis of all previous types of 
alienation. 

3.  The Styles of Narration, Digression and Repetition in Mafdi Zakaria al-Sha’ri’s Poetic 
Speech (An Empirical Exploratory Reading Between the Poet and the Reader). This 
research aims to provide an empirical exploratory but not standard reading of these 
stylistic structures as a distinct element in which the poet can control he freedom of 
perception of the recipient and impose his point of view through the general context of 
the aesthetic speech.

C. The Axis of Linguistic and Rhetorical Studies: It also contains three studies;
1.  The Morphological Obligation in Trilateral Verbs Structures in the Light of Linguistic 

Preference. This research aims to investigate the preference standards which were used by 
Arab linguists to describe the ideal form of trilateral verbs and to determine its obligatory 
morphological provisions and even presenting so many descriptive signs for analogy 
given by linguists to the trilateral verbs structures.

2.  Al-Jahiz’s Rhetoric of Moderation. This study proves that the rhetorical perception of 
Al-Jahiz’s prose is not governed by aesthetic statements defined by the logic of standard 
rhetoric, which is limited to simile, metaphor and figurative language in general. So 
Al-Jahiz’s texts revealed rhetorical components that go beyond the common aesthetic 
elements in the old rhetorical lesson in which it enabled us to deal with eloquence of 
moderation divided into aesthetic characteristics relating moderation to good stylistic 
formulation, religious belief and behavior.

3.  The Eloquence Conditions of the Single Acronym in Between with Ibn Sinan al-Khafaji and 
his Predecessors Rhetorical Comparison. This research sought the views of the preceding 
rhetoricians in the eloquence conditions of the single acronym as it appeared in their 
heritage. It sheds light on those conditions, and its analysis, comparison and sometimes 
criticism .The researcher adopted a descriptive analytical approach to investigate what 
is agreed upon among preceding rhetoricians of the eloquence conditions for a single 
acronym, and to compare in according to Ibn Sinan al-Khafaji opinion.
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D. The Axis of Educational and Cultural Studies: includes two studies:

1.  The Role of Education in the Social and Economic Development According to the Islamic 
Vision. The research clarifies the Islamic vision of the role of exemplary education in 
social and economic development. Education requirements focus on the formation of 
a model of a scientifically capable man, socially active person in the society, a man of 
worship and creed, a man of scientific ability, a person of superior practical skills in which 
material effectiveness is a goal of learning sciences

2.  Save Grace Project in the Charity House in Madina and its Impact on the Individual and 
the Community. The research focuses on the preservation of grace and its impact on the 
individual and the community, and provides a living example of it which is “Save Grace 
Project” Association of Charity House in Medina. The researcher mentioned that this 
project is a humanitarian initiative and is supervised by Medina Charity Warehouse. He 
recommended in circulating the experience of Save Grace Project in all the regions and 
cities of the kingdom, the Arab and Muslim World.

After this presentation, we invite the honorable reader to see the content of the research, 
and we look forward to your correspondence with your opinions and suggestions, and your 
researches and studies, enrich the magazine, and support its scientific process……Always 
Asking Great God for success and rightness.
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Science and education were fundamental ideas in all the projects and speeches of Sheikh 
Zayed, may Allah have mercy on him, like most reformers, but they were distinguished for 
him as a Head of State by a combination of theoretical concepts, decisions and practical 
efforts. These efforts soon produced a fruitful result in the sky of beautiful Emirates. It has 
been able, after a short period of time, to provide its institutions with the national cadres 
that are capable to benefit the state as well as the whole humanity. Therefore, the role of 
knowledge and education in the history of the UAE was a strong indicator of the reasons for 
development, the indicators that show the distinctive horizons, a measure of vitality, and a 
sign of its status among the people of the world. The UAE has obtained the best record in 
several fields, including the UAE passport, which has become internationally the top.

The credit in that is attributed to the model character, as some scholars believe that one 
of the most prominent qualities of Sheikh Zayed was that he was a practical man, to the 
extent that everything for him was requiring an answer to this simple question: “Is this matter 
possible or not?”(1) He even looked to the future more than to the past. And just he completes 
one mission, he will ask himself what is next. It is a good coincidence that this wonderful 
quality is a joint factor between him and his deputy, the Prime Minister Sheikh Rashid, may 
Allah have mercy on him, who was also a very practical man who does not regret anything 
that happened in the past(2).

Thus, he has always evaluated the achievements of the past so that he could manage those 
of the present time, including the mechanism of management tools and means and programs 
improve the status quo and push it towards the bright future.

Sheikh Zayed’s Belief in the Value of Knowledge in Life:

In fact, the researches that deal with the life of Sheikh Zayed was convinced that right 
development requires adopting the right knowledge (because the leaner is the one who 
thinks and sees) to overcome the necessities related to the past to the stage of comprehensive 
investment, including the improvement of the quality of education, to exceed what it was in 
the seventies(3).

From the start till now, the UAE policy has been to strongly encourage the individual and 
community initiatives, as it is evident in the multiplicity of private and national scientific and 
educational institutions. This resulted in encouraging scientific discoveries, literary products, 
and scientific and methodological research. Sheikh Zayed described that by saying “you are 
the real wealth of this homeland, and you are the shield and the strong barrier that protect it.(4)”

1- Graeme H. Wilson :Zayed, Man who built a Nation p.433

2- Ibid: p.434 

3- The pervious reference P:338

4- A statement of the 8 principles (the title of one these principles: (Lands of Talents) 
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It seems that the interest of the leadership in science started at a very early time. This was 
evident in the speech of Sheikh Zayed to the students of Ras Al Khaimah schools during his 
visit in 1973. This reveals his great ambitions and scientific aspirations for the UAE society: 
The truth is that I am always happy whenever I meet the children who are the pillars of the 
future of this country and when I see them eager for scientific learning that is the basis of 
progress and development.

Sheikh Zayed’s Awareness to the Role of Higher Education in the Human Investment:
He was deeply aware of the role of the higher education system in the UAE to provide 

the local market with highly qualified and skilled nationals. So he used to emphasize the 
importance of raising the level of human resources operating in the country(1).

The establishment of the Center for Documentation and Research in 1968 under the 
guidance of the late Zayed at Al-Hosn Palace to be one of the evidences of the depth of 
UAE history, expressing the relationship between the present and the past. This was a strong 
indicator in drawing the attention of the researchers to the importance of heritage in raising 
the enthusiasm(2).

Through some instructions provided to the students, he confirmed the importance of 
science considering the later as the real guarantee of continued growth and readiness for 
future development. He said :”Wealth has always been a goal of cupidities, and therefore I 
urge you to equip yourselves with science to face the future(3)”. He emphasized to the students 
the role of the country in making education easy and he invited them in one of his dialogues 
to work hard for acquiring scientific knowledge, and that the wise leadership in this country 
will never hesitate to provide the students who seek knowledge with all the facilities.

One of the most ambitious indicators that shows his awareness of the higher education 
importance in human development is the establishment of the academic institutions university 
institutions to complete the pace of education development. In each decade he established a 
university or college, and through his reign many institutions were opened such as the UAE 
University in 1976, the Higher Colleges of Technology in 1988, and Zayed University in 
1988(4) . In 1986, the College of Islamic and Arabic Studies was established with programs 
approved by the Ministry of Education. In 1998, Zayed University was established.

His Belief in the Experimental Approach:

It is worth mentioning here that Sheikh Zayed believed in the value of the experimental 
approach in developing the mechanism of practical and scientific thinking of Man. Moreover, 
he thought that “the experience that the Man lives should pass through right and wrong and 
the faithful and diligent is the one who overtakes the error and learn from it and realize the 
right thing(5)”.

1- Graeme H. Wilson :Zayed, Man who built a Nation P:339

2- Sheikh Zayed Memories & Achievements 1918-2004 P:99 

3- Zayed, Thought and work p.78

4- ar. Wikipedia.org/wiki

5- Previous reference p.79
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His faith manifested in the importance of the experimental approach in the adoption of 
the scientific method in agriculture, challenging the psychological obstacles in his saying: 
“we used to hear that our agriculture does not have a future, but with the grace of Allah the 
Almighty and with firm determination we were able to turn the desert into a green land (1)”.

There is no doubt, that his strong conviction in Man’s building for the comprehensive 
development made him more concerned to upgrade the UAE University to have the most 
modern language labs and bring the Japanese experts to install these labs(2).

The firm belief in the importance of science in the comprehensive development is what 
led Ain Shams University to grant the “honorary doctorate to Sheikh Zayed in the field of 
agriculture in 1997 due to his permanent support for the experimental method in the field of 
agriculture(3). 

His Awareness to the Impact of Science on Minds:

As the knowledge value is different in value and scientific techniques are diversified, 
Sheikh Zayed is aware of the impact of knowledge in minds, values and ethics, constantly 
considering the selection factor, to always consider what is right and more appropriate 
for the march that he establishes the rules and sets the programs. So, In an interview with 
Czechoslovakian delegation he said: “We are keen to see this development done at significant 
rates, and in such development we take from the world what benefits us and what is consistent 
with our reality(4) “.

The writer of the book of (Leaders Made History) wrote under the title Sheikh Zayed 
and the scientific advancement: “Education has become a right for all and that educational 
policy requires that education is a right for every citizen, and that the state is responsible for 
the education of its citizen. Accordingly, the ministry of education has set up its educational 
policy(5)“.

Sheikh Zayed realized the value of good example and model in developing societies and 
building civilization; in the occasion of “Prophet Mohammad’s birth” he said that: “Islam 
and the Holy Prophet were the foundation of a great country that raised the Arab nations and 
the Islamic nation to the peak, when they dominated the world(6)”.

The Sheikh’s belief in the role of similarities in traditions as a mechanism in strengthening 
bonds of proximity between societies made him realized the scientific fact of the importance 
of the status of the region in the context of urban development, and then concludes that “Gulf 

1- Graeme H. Wilson :Zayed, Man who built a Nation P:344

2- Leaders Made History: Zayed Elkhair p.316

3- Ibid p.412

4- Zayed, Thought and work p.88

5- Leaders Made History: Zayed Elkhair p.313

6- Zayed, Thought and work p.91
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Arabs are similar in nature and customs converged since ancient times, their interests and fate 
are one and it is essential that their rulers have meetings and conferences between them in 
order to facilitate mutual work and expand the scope of participation(1)”.

Science and Real Development Factors of Man’s Abilities:

Above all things Sheikh’s goal has always been the building of Man because of his strong 
conviction that Man is the real permanent wealth and that well established human is the one 
who deserves the contemporary life; when he said: “Today, we are proud that we are capable 
of building men from the sons of the nation(2)”.

Sheikh Zayed believes that the man is the capital of the society, so the building of Man and 
equipped him/her with science is an imperative to move to the ranks of civilized countries. 
It is necessary, then, to pay attention to Man by developing his/her cognitive, scientific and 
educational capacities. Therefore, “The state has given the priority for building man as the 
most expensive potential of this country(3).”

Perhaps one of the most important aspects of taking care of man’s building is the scientific 
scholarships of higher education abroad, especially in the United States, the United Kingdom, 
Australia and Canada(4). Between 2000 and 2013, there were 7,500 students(5).

In a profound analysis, Sheikh Zayed affirms the correlation of several elements in 
building of a good person who has the potential of development and growth, including 
science, finance, faith and religion. As he stated “ there will be no real, qualified and capable 
human fortune to build the nation if we do not adhere to the principles of our true religion, 
because the Holy Quran is the basis of faith and the essence of life and progress through 
generations(6)”.

He, may Allah have mercy on him, was aware of the value of relationship among the 
progress, prosperity and faith. He, (may Allah have mercy upon his soul) emphasized that the 
relationship between knowledge and faith is essential, and its with such twofold relationship 
prosperity will come true. “Knowledge and faith are the way to attain progress and prosperity, 
realize our noble goals and achieve our comprehensive renaissance(7)”.

He was very concerned about the relationship between knowledge and economics. So, 
in his speech at opening convocation of Al-Ain University, he confirmed the vital role of 
knowledge in preserving money and ensuring its flow, stating that such bi-relationship is 
correlative to achieve happiness, when he said: “It is time to regain our pride and glory, and 

1- Previous reference p.288 

2- Ibid p.88

3- Ibid p. 572

4- ar. Wikipedia.org/wiki

5- www.alittihad.ae/article/113665/2013/i

6- Zayed, Thought and work p.572

7- Ibid p. 572
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this cannot be by money only, rather it should be accompanied by a well-planned knowledge 
and enlightened minds, otherwise the fate of money will be distress and loss, the largest 
investment of money lies in building generations of educated and knowledgeable youth(1)”.

Furthermore, the Sheikh’s awareness of the value of knowledge in life made him look 
forward to the human unity in the field of impartial scientific research, which seeks to 
disseminate the causes of development and progress and achieve prosperity and happiness 
for all humanity. He was, therefore, very happy to see the participations in scientific efforts 
to achieve the requirements of scientific life, such as space exploration. Especially when 
efforts are made with the participation of some Arab scholars. He believes that “every human 
being on this planet is proud of space trips because they embody faith in Allah and His 
unique omnipotence. As Arab, we feel that we have a great role in this project and these 
researches. We are also proud of the great contribution and the remarkable progress made by 
Arab scholars since long ago in the field of space sciences. We hope that peace prevails and 
people realize the extent of the dangers that threat them because of fighting(2)”.

The Impact of Sheikh Zayed Educational Plan on Leadership:

As we trace the history of the development of education and scientific research in the 
UAE during the reign of sheikh Zayed, we can see clearly the continuous renewal in building 
the institutions that contribute to the innovations in the golden reign of emirates, which is 
recognized by all the countries of the world. In 1962 the educational institutions started 
with 4000 students(3), and have doubled, when the number of teachers only had reached into 
22,282 male and female teachers(4). This reflects the rate of development and the leadership 
will in the field of continuous training in the homeland. 

Again, it shows the great efforts that seeks to make dramatic changes in the frameworks 
and tracks of education to ensure the delivery of the scientific vision and the new educational 
philosophy to the school community in its various components(5).

The scientific and educational institutions that opened up in the early seventies in UAE 
were very few, but men’s determination and the sincerity of their intentions had launched to 
create institutions that took into account the principle of innovation in methods and programs. 
It is one of the most prominent features of societies that always aspire to a better life. This 
is evidenced by Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum saying: (“Land of Talents”), 
in which he shows that Dubai [as applied to the whole UAE]: “ It is built on the talented 
and its existence superior depends on keeping it a destination for the outstanding and its 
competitiveness depends on the continued attractiveness of minds and ideas. It is necessary 

1- Leaders Made History p. 315 

2- Zayed, Thought and work p.229

3- ar. Wikipedia.org/wiki

4- www.elbayan.ae, 24th of September 2018.

5- The preparation of the Ministry of Education for the Academic Year 2017-2018. The 
Ministry of Education Website.



19

to identify our policies and procedures to renew our attractiveness to the talents, and we must 
build a better life in Dubai for those with the best minds and ideas(1)”.

After a fruitful development, in 2008 the ministry established the National Commission 
for Scientific Research(2) which in 2013 introduced 96 proposals containing the programs 
of competitive grants to ensure the researchers’ scientific quality and competency. Some 
of them were dedicated for delegates abroad and to include the faculties and master and 
doctorate program applicants. Others were allocated to encourage innovation and creation 
prizes. And some were directed towards research cooperation between universities and sector 
of industries in the country(3).

Hence, we find that education which started in Sheikh Zayed’s reign in the eighties has 
steadily progressed to reach the stage of the specialized scientific research which contributes 
to the production of scientific dissertations in the master and doctorate programs in different 
disciplines and areas of knowledge.

1- A statement of the 8 principles, the title of one these principles: (Lands of Talents)

2- ar. Wikipedia.org/wiki

3- WWW.MOE .GOV.AE




