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ج�معة الو�سل يف �سطور
»جامعة الو�سل« موؤ�س�سة جامعية من موؤ�س�سات التعليم العايل والبحث العلمي يف الدولة، وقد حتّولت مبوجب قرار وزاري 

رقم )107( لعام 2019، من »كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية« - اال�سم ال�سابق - اإىل: جامعة الو�سل. 
وقد مرت اجل�معة مبرحلتني اأ�س��سيتني:

املرحلة الأوىل: 
ن�ساأت النواة االأ�سا�سية للجامعة �سنة 1986-1987م مب�سمى »كلية الدرا�سات االإ�سالمية والعربية«، عند تاأ�سي�سها من ال�سيد 

جمعة املاجد وتعهدها باالإ�سراف والرعاية مع فئة خمل�سة من اأبناء هذا البلد اآمنت بف�سل العلم و�سرف التعليم.
اجلامعي  العام  املوافق  1407هـ  عام  يف  ال�سادر  االأمناء  جمل�س  قرار  وج�ّسدها  املباركة  اخلطوة  هذه  دبي  حكومة  رعت   

1987/1986م.
العايل  التعليم  نهيان وزير  اآل  نهيان بن مبارك  ال�سيخ  اأ�سدر معايل �سمّو  وبتاريخ 1414/4/2هـ املوافق 1993/9/18م   

والبحث العلمي يف دولة االإمارات القرار رقم )53( ل�سنة 1993م بالرتخي�س لها بالعمل يف جمال التعليم العايل.
1- برامج البك�لوريو�س:

�سدر القرار رقم )77( ل�سنة 1994م يف �ساأن معادلة درجة البكالوريو�س يف الدرا�سات االإ�سالمية والعربية بالدرجة اجلامعية   
االأوىل يف الدرا�سات االإ�سالمية.

بالدرجة اجلامعية  املمنوحة  العربية  اللغة  البكالوريو�س يف  �ساأن معادلة درجة  ل�سنة 1997م يف  القرار رقم )55(  ثم �سدر   
االأوىل يف هذا التخ�س�س.

اُعتمد برنامج بكالوريو�س علوم املكتبات واملعلومات عام 2020.   
احتفلت بتخريج الرعيل االأول من طالبها يف 23 �سعبان 1412هـ املوافق 1992/12/26م حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ   

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

نهاية عام 2021-2020  اإىل  العام اجلامعي االأول يف 1407/1406 هـ املوافق - 1987/1986م  تاأ�سي�سها يف  تخرج منذ   
)13053(؛ منهم )10395( طالبة و )2658( طالًبا.

برامج الدرا�س�ت العلي�:
اأن�سئ برنامج الدرا�سات العليا بها يف العام اجلامعي 1996/1995م يخّول للملتحقني به احل�سول على درجة املاج�ستري يف   

ال�سريعة االإ�سالمية واللغة العربية واآدابها، و�سرع يف برنامج الدكتوراه بدًءا من العام 2005/2004م.
اعتمدت بدءاً من العام 2008/2007 برنامج الدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها يف �سعبتي االأدب والنقد واللغة والنحو.  

ويف 2017/2/24، يعلن مركز حممد بن را�سد العاملي ال�ست�سارات الوقف والهبة، عن منحها عالمة دبي للوقف.  
اأعيد اعتم�د برامج امل�ج�ستري والدكتوراه؛ ف�س�رت اجل�معة متنح: 

درجة املاج�ستري يف الدرا�سات االأدبية والنقدية.   
درجة املاج�ستري يف الدرا�سات اللغوية.   

درجة املاج�ستري يف الفقه واأ�سوله.   
درجة الدكتوراه يف الفل�سفة يف الفقه واأ�سوله.   

درجة الدكتوراه يف الفل�سفة يف الدرا�سات االأدبية والنقدية.   
درجة الدكتوراه يف الفل�سفة يف الدرا�سات الل�سانية.   

بلغ املجموع الكلي للخريجني واخلريجات يف الدرا�سات العليا اإيل تاريخ �سدور العدد، )319( طالًبا؛ منهم )220( خريجا   
ب�سهادة املاج�ستري و )99( خريجا ب�سهادة الدكتوراه.
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�إىل   ،2019 لعام   107 رقم  وز�ري  بقر�ر  و�لعربية(  �لإ�سالمية  �لدر��سات  )كلية  من  تطورت  �لثانية:  �ملرحلة 
)جامعة �لو�سل(، لتحمل عدة ُم�ْستجد�ت يف:

�لروؤية: 
تطمح جامعة �لو�صل �إىل �أن تكون لرب�جمها وقدر�تها �لبحثية �ل�صد�رة �إقليميًّا ودوليًّا.

�لر�سالة: 
تقدمي بر�مج غري ربحية ذ�ت جودة عالية يف �لبكالوريو�س و�لدر��صات �لعليا؛ لتاأهيل كو�در متخ�ص�صة ل�صوق �لعمل �ملحلي 
و�لإقليمي، وتعزيز �لقدر�ت �لبحثية وتطوير �لتفكري �لإبد�عي، وتنمية �ل�صر�كة �ملجتمعية يف بيئة جامعية تت�صم بالأ�صالة و�حلد�ثة 

و�لبتكار.
جمل�س �لأمناء:

�إ�صافة �إىل رئي�صه  �أهد�فها، وي�صم �ملجل�س  بالإ�صر�ف على �ل�صوؤون �لعامة للجامعة وتوجيهها لتحقيق  يقوم جمل�س �لأمناء 
)موؤ�ص�س �جلامعة( عدد�ً من �ل�صخ�صيات �ملتميزة �لتي جتمع بني �لعلم و�ملعرفة و�لر�أي و�خلربة، ممن ميثلون �لفعاليات �لعلمية 

و�لجتماعية و�لقت�صادية و�لإد�رية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
كليات �جلامعة: ت�سمل �جلامعة �لأتية:

كلية �لدر��صات �لإ�صالمية.  
كلية �لآد�ب.  
كلية �لإد�رة.  
نظام �لدر��سة:

مدة �لدر��صة للح�صول على درجة �لإجازة )�لبكالوريو�س( �أربع �صنو�ت حلاملي �ل�صهادة �لثانوية �ل�صرعية �أو �لثانوية �لعامة   
بفرعيها: �لعلمي و�لأدبي �أو ما يعادلهما.

تقوم �لدر��صة يف �جلامعة على �أ�صا�س �لنظام �لف�صلي وقد ُطبق منذ �لعام �جلامعي 2002/2001.  
يلتزم �لطالب باحل�صور ومتابعة �لدرو�س و�لبحوث �ملقّررة.  

�صنتان و�لدكتور�ه ثالث �صنو�ت، مع �صنة متهيدية مت�صمنة يف  �ملاج�صتري  برنامج  �لعليا: مدة  �لدر��صات  �لدر��صة يف  نظام   
كليهما.

�لبحث �لعلمي و�خلدمة �ملجتمعية: يهتم �لبحث �لعلمي بعدد من �ملحاور منها: 
�ملوؤمتر�ت: تقيم �جلامعة عدًد� من �ملوؤمتر�ت �لعلمية �ملحكمة �صنويًّا منها:   -1

ندوة علمية دولية يف �حلديث �ل�صريف كل �صنتني، وقد كانت ندوتها �لعا�صرة يف 2021.  
موؤمتر �للغة �لعربية �لدويل، ويقام كل �صنتني. وعقد �ملوؤمتر �لثاين يف 2022.   

موؤمتر �لدر��صات �لإ�صالمية �لدويل، ويقام كل �صنتني. وعقد �ملوؤمتر �لأول يف 2022.   
�ملوؤمتر �لدويل للدر��صات �لعليا و�لبحث �لعلمي، ويقام كل �صنتني. وعقد �ملوؤمتر �لثاين يف 2021م.   

�ملوؤمتر �لدويل لل�صانيات، يعقد كل عامني، عقد �ملوؤمتر �لأول 2021.   
�ملوؤمتر  �لدويل لل�صرديات، يعقد كل عامني، عقد �ملوؤمتر �لأول يف2022.   

�ملجالت �ملحكمة: ت�صدر جامعة �لو�صل ثالث جمالت علمية حمكمة، وهي:   -2
جملة جامعة �لو�صل، ت�صدر مرتني كل عام.   

جملة فكر ومعرفة، ت�صدر عن كلية �لآد�ب مرة يف �لعام.   
جملة �ملوئل، ت�صدر عن كلية �لدر��صات �لإ�صالمية، مرة يف �لعام.   

�لكتاب �لعلمي: ت�صدر �جلامعة �لكتاب �لعلمي، وله فرعان:   -3
�لأول: �لكتاب �لعلمي )مرجع در��صي(، و�صدر منه 31 كتابًا.   

�لثاين: �لكتاب �لعلمي )غري �ملخ�ص�س لأغر��س در��صية(.   
انًا. م�صروع طباعة �لر�صائل �جلامعية، ت�صهر �جلامعة على طباعة �لر�صائل �لعلمية �جلامعية �ملتميزة وتوزيعها جمَّ  -4

�ملكتبة �لإلكرتونية، مفتوحة �لو�صول )open access( على موقع �جلامعة.   -5
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ق�سيمة ا�سرتاك
 )....................( ملّدة  الو�ســل  جامعــة  جمّلة  يف  ا�سرتاكي/ا�سرتاكنا  قبول  اأرجو 
من:................................................................ ابتداء  �سنة، 
- اال�ســـم الكامـــل:................................................................

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

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

- الربيد االإلكرتوين:..................................................................

اال�سرتاك:.................................................................. قيمـة   -

ر�سوم اال�سرتاك

م�سدر اال�سرتاك
قيمة اال�سرتاكنوع اال�سرتاك

الطلبةاالأفراداملوؤ�س�ساتالكميةالفرتة

داخل دولة االإمارات العربية املتحدة
50 درهم اإماراتي80 درهم اإماراتي100 درهم اإماراتي2�سنة واحدة

100 درهم اإماراتي150 درهم اإماراتي200 درهم اإماراتي4�سنتان

خارج دولة االإمارات العربية املتحدة
30 دوالر اأمريكي40 دوالر اأمريكي50 دوالر اأمريكي2�سنة واحدة

60 دوالر اأمريكي80 دوالر اأمريكي100 دوالر اأمريكي4�سنتان

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

- خارج دولة االإمارات العربية املتحدة: حتويل م�سريف.
- البيانات: جامعة الو�سل. 

بنك دبي االإ�سالمي - دبي
AE030240001520816487801 :رقم االآيبان

يُر�سل و�سل االإيداع على العنوان العادي: )رئي�س حترير جملة جامعة الو�سل 
�س.ب. 34414 دبي - دولة االإمارات العربية املتحدة. هاتف: 0097144128717(

  research@alwasl.ac.ae, awuj@alwasl.ac.ae :اأو العنوان االإلكرتوين
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قواعد الن�سر
: اأوالاً

على  ترجمًة،  اأو  حتريًرا  والفرن�سية؛  واالإجنليزية  العربية،  باللغات  العلمية  البحوث  املجّلة  تن�سر 
القيم  مع  تتعار�س  وال  والعمق،  وال�سمول  باملو�سوعية  تت�سف  مبتكرة  اأ�سيلة  بحوثاً  تكون  اأن 
االإ�سالمية، وذلك بعد عر�سها على حمكمني من خارج هيئة التحرير بح�سب االأ�سول العلمية 

املتبعة.

ا: ثانياً
يراعى يف البحث اأن يتميز باالأ�سالة واأن ي�سيف اإ�سافة جديدة للعلم واملعرفة، واأن يكون   .1
م�ستوفياً للجوانب العلمية مبا يف ذلك عر�س االأ�س�س النظرية واالأهداف اخلا�سة من اإجراء 

البحث واالإجراءات امل�ستخدمة يف ا�ستخال�س النتائج وعر�س النتائج واملناق�سة. 
تخ�سع جميع البحوث املقدمة للن�سر يف املجلة لل�سروط االآتية:  .2

اأال يكون البحث قد ن�سر من قبل اأو قدم للن�سر اإىل جهة اأخرى، واأال يكون م�ستاًل من بحث   .3
خطياً  تعهداً  يقدم  اأن  الباحث  الباحث درجة علمية، وعلى  بها  نال  اأكادميية  ر�سالة  اأو من 

بذلك عند اإر�ساله اإىل املجلة. 
تقبل البحوث التي تكون جزءا من ر�سالة جامعية مل تناق�س بعد.   .4

ال يجوز للباحث اأن ين�سر بحثه بعد قبوله يف املجلة يف مكان اآخر اإال باإذن خطي من رئي�س   .5
التحرير، واإال تكفل الباحث ب�سداد التكلفة املالية لتحكيم بحثه خالل الدورة التحكيمية. 

يراعى �سبط االآيات القراآنية وكتابتها بالر�سم العثماين، وتخريج االأحاديث النبوية ال�سريفة،   .6
اإن ا�ست�سهد بها يف البحوث.

بواقع  �سفحة   )20( عن  �سفحاتها  عدد  يقل  اأال  على  )مفردة(،  مب�سافات  البحث  يُكتب   .7
)5000( خم�سة اآالف كلمة، وال يزيد عن )30( �سفحة يف )7500( �سبعة اآالف وخم�سمائة 
 )30( عن  البحث  زاد  واإذا   ،)Simplified Arabic( نوع   )16( اخلط  وحجم  كلمة، 
�سفحة، فعلى الباحث دفع تكاليف الطباعة لل�سفحات الزائدة؛ وهي )5( دوالرات عن 

كل �سفحة. 
الباحثني  اأ�سماء  تر�سل من البحث ن�سخة اإلكرتونية، وفق برنامج “Word 2010” وتكتب   .8
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العلمية،  ورتبهم  احلالية  ووظائفهم  عناوينهم  تذكر  كما  واالإجنليزية،  العربية  باللغتني 
بح�سب ك�سف البيانات املرفق؛ وذلك )بغر�س التوثيق الدويل(.

يُرفق مع البحث ملخ�س باللغة العربية )يف حدود 120 كلمة( واآخر باللغة االإجنليزية )يف   .9
حدود 150 كلمة(، ويت�سمن على االأقل اأهداف البحث واإ�سكاليته، ومنهجُه واأهم نتائجه، 

واإ�سهامات البحث، وخم�سة كلمات مفتاحية.
بغر�س  وذلك  االإجنليزية؛  باللغة  واملراجع  امل�سادر  لقائمة  الكاملة  الرتجمة  بالبحث  يُرفق   .10

التوثيق الدويل.
ترقم اجلداول واالأ�سكال وال�سور التو�سيحية وغريها على التوايل بح�سب ورودها يف منت   .11

البحث، وتزود بعنوانات ي�سار اإىل كل منها بالت�سل�سل نف�سه، وتقدم باأوراق منف�سلة.
يتبع املنهجية العلمية يف توثيق البحوث على النحو االآتي:  .12

اإىل  قو�سني  بني  تو�سع  اآليًّا  مت�سل�سلة  باأرقام  البحث  منت  واملراجع يف  امل�سادر  اإىل  ي�سار   
االأعلى )هكذا:)1( )2(( وتبني بالتف�سيل يف اأ�سفل ال�سفحة وفق ت�سل�سلها يف املنت.

ا�سم  االآتي:  النحو  على  البحث  لها يف  اأول ورد  الكتاب( يف  ببوغرافيا)معلومات  تذكر   
املوؤلف، عنوان الكتاب، ا�سم املحقق )اإن وجد( اأو املرتجم، دار الن�سر، بلد دار الن�سر، 
رقم الطبعة ي�سار اإليها بـ )ط( اإن وجدت، التاريخ اإن وجد واإال ي�سار اإليه بـ )د.ت(. اأما 
بحوث الدوريات فتكون املعلومات على النحو االآتي: )ا�سم املوؤلف، عنوان البحث، ا�سم 
التاريخ، مكان البحث يف املجلة ممثاًل  املجلة، جهة االإ�سدار، بلد االإ�سدار، رقم العدد، 

بال�سفحات )من...اإىل...(.
با�سم املوؤلف وعنوان امل�سدر، فاإن تكرر مبا�سرة يف  يُْكتَفى  اإيراد له  اأول  اإذا تكررت بعد   
يكتب:  الالحقة  ال�سفحة  يف  مبا�سرة  تكرر  فاإن  نف�سه(،  )املرجع  يكتب:  نف�سها  ال�سفحة 

)املرجع ال�سابق(.
ي�سار اإىل ال�سروح وامللحوظات يف منت البحث بنجمة )هكذا:*( اأو اأكرث.  

تثبت امل�سادر واملراجع يف قائمة اآخر البحث مرتبة ترتيباً هجائياً بح�سب ا�سم املوؤلف يليه   
الكتاب واملعلومات االأخرى.

املر�سلة  التقارير  وفق  بحثه  على  املحكمون  يطلبها  التي  التعديالت  باإجراء  الباحث  يلتزم   .13
اإليه، وموافاة املجلة بن�سخة معدلة من البحث، وتقرير عن التعديالت التي قام بها.

يحر�س الباحث على تدقيق بحثه لغويًّا، وال تقبل املجلة بحوًثا غري مدققة لغويًّا.  .14
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: ال�سروط االإ�سافية على البحوث املرتجمة:  ثالثااً
اأن ترفق مع الرتجمة املادة املرتجمة بلغتها اال�سلية.  .1

يرفق مع الرتجمة ملخ�سان اأحدهما بالعربية واالآخر باالإجنليزية اأو الفرن�سية، على اأال يتجاوز   .2
كل ملخ�س )120( كلمة، مع الكلمات املفتاحية.

تكون املادة املرتجمة حمكمة، اأو من�سورة يف اإحدى املجالت املحكمة، اأو قد تكون جزًءا   .3
من كتاب حمكم. 

ال يتجاوز عدد �سفحاتها /20 �سفحة/ من احلجم العادي )A4( )6000 كلمة( وال يقل   .4
عن /7 �سفحات/ .

املحافظة على الن�س االأ�سيل وتفادي االختزال ما مل يُ�َسْر اإىل ذلك وبهدف حت�سني الرتجمة.  .5
اأن تكون اجلمل مرتابطة ومتما�سكة وتخدم املعنى املق�سود يف املادة اال�سلية.  .6
يذكر يف اأول اإحالة يف الرتجمة ا�سم املوؤلف االأ�سلي مع نبذة عن اإ�سهاماته.  .7

ت�ستمل الرتجمة على مقدمة يف �سطور تبني االأهمية العلمية للمادة املرتجمة، واأهم النتائج   .8
املتوقعة 

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

البحوث املر�سلة اإىل املجلة ال تعاد اإىل اأ�سحابها �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.  .2
يخ�سع ن�سر البحوث وترتيبها العتبارات فنية، بح�سب خطة الن�سر.   .3

يحق للمجلة - عند ال�سرورة - اإجراء بع�س التعديالت ال�سكلية على البحوث املقبولة   .4
للن�سر دون امل�سا�س مب�سمونها.

البيانات واملواقع  قواعد  بها يف  اإلكرتونيا، وامل�ساركة  املقبولة  البحوث  ن�سر  للمجلة  يحق   .5
االإلكرتونية.

بحثه،  فيه  ن�سر  الذي  العدد  من   )PDF( اإلكرتونية  بن�سخة  بحثه  ن�سر  بعد  الباحث  يزود   .6
وم�ستلة ) PDF( لبحثه.
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ا: ر�سوم الن�سر:  خام�ساً
اإ�سهاًما من جملة جامعة الو�سل يف اإثراء احلركة البحثية يف دولة االإمارات العربية املتحدة   
ب�سكل خا�س، وكل االأقطار العربية واالإ�سالمية ب�سكل عام، فاإن املجلة ال حتمل الباحثني اأية 

ر�سوم، اإال ما �سبق االإ�سارة اإليه يف بند)7( ثانياً. 
تر�سل البحوث وجميع املرا�سالت املتعلقة باملجلة اإىل:  

رئي�س حترير جملة جامعة الو�سل
�س.ب.34414 دبــي - دولة االإمارات العربية املتحدة

هاتف:0097144128717 - فاك�س 0097143964388
research@alwasl.ac.ae, awuj@alwasl.ac.ae :اأو الربيد االألكرتوين
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االفتتاحية
�أ. د. خالد توكال

       رئي�س التحرير
املرجعية  واال�شت�شهادات  التاأثري  معامل  من  خطاًبا  التحرير  هيئة  تلقت   2022 �شبتمرب  نهاية  يف 
ARCIF(، وهو اإحدى مبادرات قاعدة بيانات )معرفة( للإنتاج  للمجلت العلمية العربية )اأر�شيف - 
يهنئ  واأنه   ،2022 للعام  للمجلت  ال�شابع  ال�شنوي  التقرير  اأطلق  باأنه  املجلة  فيه  اأفاد  العلمي  واملحتوى 
جملة جامعة الو�شل؛ الأنها قد جنحت يف حتقيق معايري اعتماد معامل )اأر�شيف - ARCIF(، املتوافقة 
مع املعايري العاملية وعددها 32 معياًرا. وكان املعامل قد قام بالعمل على فح�س ودرا�شة بيانات ما يزيد 
على )5100( عنوان جملة عربية علمية اأو بحثية يف خمتلف التخ�ش�شات، �شادرة عن اأكرث من )1400( 
هيئة علمية اأو بحثية يف )20( دولة عربية، وجنح منها )1000( جملة علمية فقط؛ لتكون معتمدة �شمن 

املعايري العاملية ملعامل )اأر�شيف - ARCIF( يف تقرير عام 2022. 

ياأتي هذا النجاح الذي حققته جملة اجلامعة ثمرة للجهود التي تقوم بها هيئة التحرير على طريق 
العلمي  للبحث  االإ�شرتاتيجية  خطتها  يف  اجلامعة  اعتمدتها  التي  للأهداف  حتقيًقا  والتح�شني  التطوير 

2020-2025 يف املحور اخلا�س باأوعية الن�شر وتطويرها. 

لقد �حتوى �لعدد �خلام�س و�ل�ستون على �أبحاث رتبت �ألفبائيًّا كما ياأتي: 

�لبحث �لأول: �لتكامل بني �لكلي و�جلزئي، در��سة �أ�سولية يف �لأدلة �لتبعية 

، وذكر  يعد هذا البحث حماولة لتو�شيح العلقة بني الكلي واجلزئي، عن طريق تو�شيح مفهوم كلٍّ
بع�س االأمثلة عليهما، و�شوابط التعامل معهما، وكيفية حتقيق بع�س االأدلة التبعية للتكامل بينهما؛ هادًفا 
بذلك اإىل التو�شل اإىل جمموعة من ال�شوابط التي يجب العمل بها لفهم الكلي واجلزئي ودفع التعار�س 

بينهما.

�لبحث �لثاين: جمالية �ملفارقة يف ق�سيدة »ر�سالة �إىل مهيار �لدم�سقي«، لعلي �ملتقي. 

يهدف هذا البحث اإىل الك�شف عن جمالية املفارقة يف ق�شيدة »ر�شالة اإىل مهيار الدم�شقي« لل�شاعر 
علي املتقي، وهي ق�شيدة من ق�شائد النرث، ُتربز حلم ال�شاعر يف حلظة من حلظات حياته ، متو�شًل يف 
املوؤول  انتخاب  قبل  العلمة  التي حتتملها  االحتماالت  ا�شتح�شار جل  ال�شيمائي من خلل  باملنهج  ذلك 

النهائي باالحتكام اإىل ال�شياق واالإملءات الثقافية.
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�لبحث �لثالث: در��سة حديث »يا مع�سر من �آمن بل�سانه ....« وبيان حكمه.

حاول هذا البحث درا�شة حديث )يا مع�شر من اآمن بل�شانه ....( درا�شة اإ�شنادية، بنينَّ من خللها حال 
رواة كل طريق للحديث وفق اأحكام اأهل اجلرح والتعديل، بعد اأن قام الباحث بجمع رواياته من الكتب 

امل�شنفة يف ال�شنة النبوية، ووقف على جميع األفاظه ومروياته. 

�لبحث �لر�بع: دللت �لبنى �لرتكيبية �ملحولة بالزيادة يف �حلديث �لنبوي.

اإ�شكاليته االإجابة عن عدد من الت�شاوؤالت املهمة التي �شكلت جوهره،  يحاول هذا البحث عرب طرح 
وتو�شيح  والفعلية  اال�شمية  اجلملتني  يف  الزيادات  واأمناط  بالزيادة  التحويل  مفهوم  درا�شة  اإىل  هادًفا 
ال�شريف.  النبوي  احلديث  ن�س  يف  بالزيادة(  )املحولة  الرتكيبية  البنى  عليها  ا�شتملت  التي  الدالالت 

متو�شًل يف ذلك باملنهج التحليلي. 

�لكلية  يف  ��ستطالعية  در��سة  �لب�سرية  �ملو�رد  معلومات  نظم  دعم  يف  �ملعرفة  دور  �خلام�س:  �لبحث 
�لتقنية �ل�سمالية - �لعر�ق.

هذا البحث يف االإدارة يتناول مفهومني هما املعرفة ونظم معلومات املوارد الب�شرية، وهما مفهومان 
موؤثران يف عمل املنظمات التي ترنو اإىل حتقيق اأهدافها؛ حماواًل الربط بني هذين املفهومني من خلل 
حمورين اأحدهما تاأطريي نظري واالآخر ميداين عملي، خمترًبا فيه علقة االرتباط بني هذين املتغريين، 
متو�شًل يف ذلك املنهج الو�شفي التحليلي. وكان من اأهم نتائج هذا البحث اأن هناك علقة ارتباط وتاأثري 

بني اأنواع املعرفة وموارد نظم معلومات املوارد الب�شرية باأنواعها. 

�لبحث �ل�ساد�س: رثائية مالك بن �لريب قر�ءة �سيميائية يف وظيفية �ملكّون �ل�ّسردّي

ي�شعى هذا البحث اإىل قراءة املكون ال�شردي يف ثلث وظائف �شيميائية )�شيميائية الفاعلية و�شيميائية 
االإدراك و�شيميائية العاطفة(، يف رثائية مالك بن الريب، مو�شًحا كيفية عمل الوظائف على متكني املعنى 

غري املوروث يف الن�ّس؛ متخًدا من املنهج التحليلي و�شيلة لذلك. 

�لبحث �ل�سابع: �لزكاة على �لالجئني )در��سة يف �ملفهوم و�حلكم(

اإىل بيان  ا�شتقرى هذا البحث حال اللجئني، وبيان حكم الزكاة عليهم يف �شوء املعطيات، و�شعى 
احلكم من خلل ا�شتعرا�س اآراء الفقهاء، واقًفا على اأدلتهم، مناق�ًشا اإياها، ومرجًحا بينها. متخًذا من 
املنهج الو�شفي و�شيلة لذلك. وقد حاول البحث اإثبات اأنهم ال يخرجون عن �شنفني من اأ�شناف الزكاة، 

فاإما اأن يكونوا فقراء، واإما اأن يكونوا من اأبناء �شبيل. 
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�لبحث �لثامن: ملكة �لبالغة يف �لل�سان عند �بن خلدون

انطلق هذا البحث من افرتا�س مفاده اأن امللكة البلغية ملكة من امللكات الل�شانية التي تتميز ب�شمات 
وخ�شائ�س ذاتية جتعلها تختلف عن غريها، �شاعًيا اإىل اإدراك طبيعة امللكة البلغية عند ابن خلدون 
وبيان خ�شائ�شها الذاتية، والك�شف عن �شروط حتققها. متو�شًل يف ذلك املنهج الو�شفي التحليلي واملنهج 

املقارن. 

ِج�ِسيَُّة و�أزمة �لُهوّية يف �لرو�ية �لكندية �ملعا�سرة ْ �لبحث �لتا�سع: �لنَّ

كتاب معا�شرين،  اأعمال  بع�س  املعا�شر يف  الكندي  االأدب  الرنج�شية يف  البحث مو�شوع  ناق�س هذا 
هادًفا اإىل تق�شي الطريقة التي اأثرت بها اأ�شطورة )نرك�شو�س( على اختيار الرموز ومعاجلتها، وانتقاء 
ال�شور وال�شخ�شيات يف االأدب الكندي املعا�شر. معتمًدا على املنهج التحليلي للن�شو�س، والتحليل النف�شي 

ل�شرب اأغوار ال�شخ�شيات الرنج�شية املفرت�شة ظاهريًّا يف الرواية الكندية. 

�لبحث �لعا�سر: �لن�سبية �لثقافية و�آثارها على �لق�سايا �لثقافية: �لت�سامح �لثقايف �أمنوذًجا

يهدف هذا البحث اإىل بيان مبادئ الن�شبية الثقافية ومنطلقات الت�شامح الثقايف واآثار هذه الن�شبية 
يف الت�شامح الثقايف، ولتحقيق هذا الهدف فقد اعتمد الباحث املنهج الو�شفي، من خلل تق�شيم البحث 
اإىل ثلثة مطالب هي: مبادئ الن�شبية الثقافية، ومنطلقات الت�شامح الثقايف، واآثار الن�شبية الثقافية يف 

ق�شية الت�شامح الثقايف.
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البحوث  ن�شر  اإحدى طرق  بو�شفها  العلمية  املوؤمترات  عن  قد حتدثنا  وال�شتني  الرابع  العدد  كنا يف 
تعقدها - يف  التي  باملوؤمترات   - الو�شل  اإ�شهام جامعة  االأثر، مو�شحني  واأبرزنا  االأهمية  نا  فبينَّ العلمية، 
دعم م�شرية البحث العلمي يف دولة االإمارات العربية املتحدة. اأما يف هذه الكلمة ف�شرنكز احلديث عن 

الدوريات العلمية، لنو�شح واقعها ون�شت�شرف م�شتقبلها، مناق�شني التحديات وكيفية مواجهتها.

تتعدد فوائد الن�شر يف الدوريات املحكمة وتت�شعب �شبلها، فمن فوائد تخ�س الباحثني واأع�شاء هيئة 
الباحثني  ترقية  يف  ي�شاعد  فاإنه  للباحثني،  بالن�شبة  فاأما  التعليمية،  املوؤ�ش�شة  مت�س  فوائد  اإىل  التدري�س 
دولية،  اأو  حملية  جلوائز  ير�شح  وبع�شها  فيها،  هم  التي  الرتبة  تلي  التي  العلمية  الرتبة  اإىل  ا  اأكادمييًّ
حكومية اأو اأهلية، وي�شاعد الباحثني على متابعة احلركة البحثية الدولية، ويح�شن من اأداء االأ�شاتذة يف 
االإنتاج  اإىل حت�شني  يوؤدي  العليا؛ مما  اأو الدرا�شات  البكالوريو�س  حما�شراتهم االأكادميية �شواء لطلب 
البحثي لهوؤالء الطلب. ف�شًل عن اأن البحوث الت�شاركية بني اأع�شاء هيئة التدري�س املنتمني اإىل موؤ�ش�شة 
علمية واحدة اأو عدة موؤ�ش�شات علمية توؤهلهم لتلقيح اأفكارهم البحثية؛ مما قد ينتج اأفكاًرا جديدة مل 
تكن قد طرحت من قبل. واأما فائدتها للموؤ�ش�شة التعليمية فاإنه يوؤدي بها اإىل ارتفاع ت�شنيف اجلامعات 
التي يعمل بها هوؤالء الباحثون يف الت�شنيفات العاملية، ون�شر الن�شاط العلمي للموؤ�ش�شات العلمية والبحثية 

العاملة يف جماالت معينة؛ خا�شة اإذا كانت اأوعية الن�شر تعتمد املعايري العلمية العاملية املتفق عليها. 

تظل  حتديات  فاإن  الدول  من  كبري  عدد  يف  العربية  الدوريات  لتطوير  املبذول  اجلهد  من  وبالرغم 
ظاهرة لرا�شدها، منها عدم التزام بع�س الدوريات العلمية باملعايري العلمية املتعارف عليها عامليًّا؛ فيوؤثر 
ذلك بال�شلب يف ت�شنيف هذه الدوريات �شمن قواعد البيانات العاملية التي ت�شنف هذه الدوريات وتقي�س 
التي يحملها  العلمية  التحرير، والرتب  م�شتويات االأداء فيها، بناء على عدد املعايري مثل: م�شتوى هيئة 
اأ�شحابها، وتنوعهم العلمي، ووجودهم املكاين، باالإ�شافة على �شوابط الدورة التحكيمية، وعدد القراءات 
واال�شت�شهادات التي حت�شل عليها الدوريات؛ وهو ما يوؤدي اإىل ح�شاب دقيق ملعامل تاأثري الدوريات. ومن 
هذه التحديات القلة الوا�شحة للمجلت امل�شنفة يف قواعد البيانات العاملية، وتن�شر باللغة العربية؛ وهو 

اأمر يوؤدي اإىل اأن جزًءا كبرًيا من االإنتاج البحثي العربي غري مرئي للعامل اخلارجي. 

بالدوريات  للرتقاء  احلكومية  وغري  احلكومية  املوؤ�ش�شات  تبذلها  التي  اجلهود  بع�س  نذكر  ولعلنا 
العربية، من هذه امل�شروعات: م�شروع تطوير الدوريات العربية. وهو م�شروع يقوم به احتاد اجلامعات 

كلمة امل�سرف: الدوريات العلمية العربية الواقع وامل�ستقبل
بقلم: الأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد عبد الرحمن
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العربية، بهدف تطوير الدوريات العربية والنهو�س بالبحث العلمي يف العامل العربي، وذلك عن طريق 
املوؤ�ش�شة االأم لقاعدة  العاملية   )Elsevier(  اتفاقية مت توقيعها بني احتاد اجلامعات العربية، وموؤ�ش�شة
الدوريات  ون�شر  الإدارة   Digital Commons من�شة  وباإن�شاء   ،)Scopus( امل�شهورة  العاملية  البيانات 
العلمية املحكمة للدخول يف قاعدة بيانات اأ�شكوب�س  باللغة العربية واالأجنبية. بهدف جعل املجلت العلمية 
واالرتقاء  العاملي  امل�شتوى  على  تاأثرًيا  واأكرث  والظهور  للكت�شاف  قابلية  اأكرث  العربي  العامل  املن�شورة يف 
بالعلم العربي، وتو�شيلها لكافة اأنحاء العامل وذلك من خلل توفري احلل االأمثل عامليًّا الكت�شاف حمتويات 
املجلت على حمركات البحث على �شبكة االإنرتنت مثل )Google( واإدراجها يف حمرك البحث االأكادميي 

 .)Google Scholars(

ا: معامل التاأثري العربي: ي�شتخدم هذا املعامل للتقييم االأكادميي ولتحديد جودة  ومن امل�شروعات اأي�شً
الدوريات ومتيزها االأكادميي؛ عن طريق توفري تقييم كمّي ونوعّي لرتتيب املجلت التي ت�شدر بالعربية، 
بالبحوث  الباحثني  ا�شت�شهاد  عدد  ا�شتعرا�س  مثل:  عوامل  عدة  حتليل  خلل  من  التقييم  هذا  وُيجرى 
املن�شورة يف هذه الدوريات، واأ�شالة البحوث املن�شورة وجودتها، وهيئة التحرير، ونوعية التحرير، وانتظام 

�شدور املجلة، ونظم التحكيم فيها. ف�شًل عن االلتزام باأخلقيات البحث العلمي والن�شر الدويل.  

ا للدوريات العلمية املحكمة فبادرت عام 1990 اإىل  لقد اأولت جامعة الو�شل منذ ن�شاأتها اهتماًما خا�شًّ
اإ�شدار جملة جامعة الو�شل؛ اإمياًنا مبكًرا منها اإىل �شرورة وجود دورية عربية تطبق املعايري واملقايي�س 
االآداب، خمت�شة يف  كلية  ت�شدر عن  وهي حولية  ومعرفة،  فكر  ت�شدر اجلامعة جملة  وكذلك  العاملية. 
العلوم االإن�شانية واالجتماعية، باالإ�شافة اإىل جملة )املوئل( التي ت�شدر عن كلية الدرا�شات االإ�شلمية. 

املخت�شة يف الدرا�شات االإ�شلمية. 

التخ�ش�شات  البحثي؛ عرب  الن�شاط  النوع من  للإ�شهام يف هذا  اأيامها  قابل  واجلامعة خمططة يف 
العلمية اجلديدة التي ُتفتح يف اجلامعة.

البحـوث



البحـوث





التكامل بني الكلي واجلزئي 
درا�سة اأ�سولية يف االأدلة التبعية

Integration Between the Macro (Total) and the 
Micro (Partial) Fundamental Study in the 

Subordinated Evidence

اأ. د. عالء الدين ح�صني رحال
جامعة زايد - االإمارات العربية املتحدة

اأ. را�صد �صعيد الظهوري
جامعة زايد - االإمارات العربية املتحدة

Prof. Alaeddin Hussein Suddiq Rahhal
Zayed University - United Arab Emirates

Rashed Saed Aldohore
Zayed University - United Arab Emirates

https://doi.org/10.47798/awuj.2022.i65.01

تاريخ تسلم البحث 2020/09/18 - وصدر خطاب القبول 2021/01/25





29

اأ. د. عالء الدين ح�سني رح�ل
اأ. را�سد �سعيد الظهوري التك�مل بني الكلي واجلزئي - درا�سة اأ�سولية يف الأدلة التبعية

Abstract

The research problem arises in clarify-
ing the relationship between the macro and 
the micro after clearing out their concept, 
and the disciplines that control dealing with 
them, and linking them with subordinated 
evidence.

The research explains the concept of 
the macro and the micro, mentions some ex-
amples of them, the conditions of their in-
ception, the disciplines of dealing with them, 
and how to achieve some of the dependent 
evidence for their integration.

It aims to find out a set of disciplines 
that must be worked out to understand the 
Macro and the Micro, to repel the conflict 
between them, and more likely not to pre-
cede one over the other.

The research clarifies the idea of   su-
periority, outweigh and chosen between the 
Macro and the Micro in some subordinated 
evidence, such as approval, to give the per-
missive partial/Micro to the precluding to-
tal/Macro, to block the pretexts by giving 
the precluding part to the permissive one, 
and the given interest.

Keywords: Integration - Macro (Total) 
- Micro (Partial) - Disciplines - Subordinat-
ed Evidence.

ملخ�س البحث
العالقة  تو�سيح  يف  البحث  م�سكلة  تربز 
وماهية  مفهومهما،  معرفة  بعد  واجلزئي  الكلي  بني 
ال�سوابط التي ت�سبط التعامل معهما، وربطهما باالأدلة 

التبعية.

يقدم البحث تو�سيًحا ملفهوم الكلي واجلزئي، 
ويذكر بع�س االأمثلة عليهما، والتعرف على ظروف 
حتقيق  وكيفية  معهما،  التعامل  و�سوابط  ن�ساأتهما، 

بع�س االأدلة التبعية للتكامل بينهما. 

من  جمموعة  اإىل  التو�سل  اإىل  ويهدف 
ال�سوابط التي يجب العمل بها لفهم الكلي واجلزئي 
تقدمي  يتم  اأال  الراجح  واأن  بينهما،  التعار�س  ودفع 

اأحدهما على االآخر. 

بني  واالختيار  الرتجيح  فكرة  البحث  ح  يو�سّ
الكلي واجلزئي يف بع�س االأدلة التبعية كاال�ستح�سان 
و�سد  املانع،  الكلي  على  املبيح  اجلزئي  تقدمي  وهو 
املبيح،  الكلي  على  املانع  اجلزئي  تقدمي  يف  الذرائع 

وامل�سلحة املر�سلة.

 - الكلي   - التكامل  املفتاحية:  الكلمات 
اجلزئي - ال�سوابط - االأدلة التبعية.
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املقدمة

النبي  حممد  النبيني  خامت  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
باإح�سان اإىل يوم  اآله و�سحبه، ومن تبعه  االأمني، املبعوث رحمة للعاملني، وعلى 

الدين وبعد، 
اأن  ما ميكن  ي�سمل كل  متكامل  ر�سالة خالدة، ودين  االإ�سالمية  ال�سريعة  فاإن 
الوفاء  ال�سرعية،  مبفاهيمها  ت�سمن  ال�سريعة  ق�سايا، ون�سو�س  باالإن�سان من  يلحق 

وال�سمول لكل ما ميكن اأن يطراأ على الب�سر من النوازل.
وهدف كل جمتهد اأن يعِرف كيفية ا�ستنباط االأحكام من االأدلة، وقد اعتمد 
و�ساغوا  حتتملها،  التي  ال�سرعية  االأحكام  ال�ستنباط  الن�سو�س  على  املجتهدون 

العديد من قواعد طرق اال�ستنباط لفهم الن�سو�س وا�ستنباط االأحكام منها.
متد  الأنها  ذلك  الفقهي؛  للعمل  ال�سابطة  املنظومة  الفقه  اأ�سول  قواعد  ومتثل 
امل�ستغل بالفقه باآليات النظر يف االأدلة ومعرفة دالالتها، و�سواًل اإىل ا�ستنباط احلكم 
ال�سرعي للم�سائل الفقهية، وقد اجتهد االأ�سوليون يف جتلية هذه القواعد وفهمها، 

فجاءت م�سنفاتهم ترجمة ملجهوداتهم تلك.
وقد تنوعت االأدلة عند االأ�سوليني، وتباينت مذاهبهم يف تق�سيمها من اأدلة 
اأ�سلية واأدلة  اأدلة  اإىل  اأو  نقلية واأدلة عقلية،  اأدلة  اإىل  فيها  متفق عليها وخمتلف 
تبعية؛ بناء على الزاوية التي نظروا فيها لهذه االأدلة، كما اختلفوا يف حجية بع�ٍس 

منها تبًعا للمدر�سة االأ�سولية التي ينتمون لها.
هذا وقد يعر�س لالأدلة بع�س من االأو�ساف التي ترقى بها اإىل رتبة الكلي، 
يف حال ت�سافرها على حتقيق مق�سد معني، فيحكم لها اإذ ذلك بكونها كلية، يف 

مقابل االأدلة اجلزئية التي تخت�س باالأحكام اجلزئية التف�سيلية.
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نناق�س يف بحثنا هذا بع�س االإ�سكاالت من مثل: ما مفهوم الكلي واجلزئي؟ 
وما �سوابط العالقة بني الكلي واجلزئي؟ وما عالقة االأدلة التبعية بالكلي واجلزئي؟ 
الأن غالب الكتابات ركزت على الناحية املنطقية ملفهوم الكلي واجلزئي من خالل 
تو�سيح  كيفية  وفهم  التبعية،  باالأدلة  واجلزئي  الكلي  ربط  فيها  وقّل  اال�ستقراء، 

التكامل بني الكلي واجلزئي.
ميثل هذا البحث حماولة للتعرف على الكلي واجلزئي وربطه باالأدلة التبعية؛ 
اإذ يرمي اإىل تو�سيح هذين املفهومني، وذكر بع�س االأمثلة عليهما، والتعرف على 
التبعية  االأدلة  بع�س  حتقيق  وكيفية  معهما،  التعامل  و�سوابط  ن�ساأتهما،  ظروف 

للتكامل بينهما. 
م�سكلة البحث: 

والكلي  اجلزئي  بني  العالقة  حتكم  التي  االإ�سكالية  يف  البحث  م�سكلة  تربز 
بعد معرفة مفهومهما، وماهية ال�سوابط التي ت�سبط التعامل مع الكلي واجلزئي، 

وربطها باالأدلة التبعية.
ويتفرع من هذه امل�سكلة عدة اأ�سئلة، وهي: 

ما املق�سود مبفهوم الكلي واجلزئي؟   -1
ما االأمثلة على الكلي واجلزئي؟ وكيف ن�ساأ مفهوم الكلي واجلزئي؟   -2

ما ال�سوابط التي ت�سبط العالقة بني الكلي واجلزئي؟    -3
كيفية تطبيق الكلي واجلزئي على بع�س االأدلة التبعية؟   -4
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اأهداف البحث: 
يرمي البحث اإىل جملة من االأهداف، وهي: 

اإي�ساح مفهوم الكلي واجلزئي.   -1
تع�سيد الكلي واجلزئي ببع�س االأمثلة املبينة لهما، والتعرف على كيفية ن�ساأة    -2

هذه املفاهيم.
التعّرف على ال�سوابط التي ت�سبط العالقة بني الكلي واجلزئي.   -3

التّعرف على كيفية تطبيق الكلي واجلزئي على بع�س االأدلة التبعية.   -4
الدرا�سات ال�سابقة: 

االجتهاد  يف  واأثره  واجلزئيات  الكليات  بني  »التن�سيق  بعنوان  �سابق  بحث 
املدارك  كليات  بني  التن�سيق  اإ�سكالية  فيه  الباحث  عر�س  الفقهي«)1(،  والرتجيح 
اأق�سام: اأولها يف بيان حقيقة الكليات  وجزئياتها، وق�سم الباحث بحثه اإىل اأربعة 
وبيان  التن�سيق،  منهج  تاأ�سيل  يف  وثانيها:  بينهما،  التن�سيق  وحقيقة  واجلزئيات 
التن�سيق،  بهذا  الكفيلة  االجتهادية  اخلطط  بيان  يف  وثالثها:  االأ�سا�سية،  مقوماته 
خالل  من  الفقهي  والرتجيح  االجتهاد  على  البحث  ق�سية  اأثر  بيان  يف  ورابعها: 
تطبيقات معا�سرة. وركز الباحث على معرفة االأ�سا�س الفل�سفي، واالإطار املرجعي 
الت�سريعية«؛  »الُكلِّيات  يف  ويتمثل  اأحكامه،  االإ�سالمي  الت�سريع  عليه  يبني  الذي 
لغر�س فهم االأدلة اجلزئية الظنية يف �سوء ذلك االإطار، وبنّي احلاجة اإىل ا�ستيعاب 
ال  بحيث  ا،  بع�سً بع�سها  يخدم  واحدة  �سورة  وت�سورها  الت�سريعية،  املنظومة 

 يُطلب اإليها احلكم على حقيقة اال�ستنباط اإال بجملتها، ال من دليل واحد منها. 

اإ�سالمية  جملة  الفقهي،  والرتجيح  االجتهاد  يف  واأثره  واجلزئيات  الكليات  بني  التن�سيق  حممد:  هندو   -1
املعرفة، جملد)18(، العدد 71، 1434ه-2013.



34

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

يف  ذلك  يتاأتّى  وال  امل�ستجدات،  مواكبة  املجتهدين  على  يتحتم  اأنه  وذكر   
القواعد،  على  والقيا�س  العمومات،  خالل  من  اإاّل  الن�سو�س  حمدودية  ظل 
ِّيات الت�سريعية«، وهو االأمر الذي  واال�ستدالل املر�سل، واأ�سا�س ذلك كله هو »الكُل

يحفظ لل�ّسريعة دميومتها و�سالحها لكل زمان ومكان. 
وانتفعنا من البحث يف اجلزء االأول اخلا�س ببيان حقيقة الكليات واجلزئيات، 
ويختلف بحثتا عنه يف اأننا �سرنكز على تلخي�س اأهم ال�سوابط للتعامل مع الكلي 
واجلزئي، واأننا �سنو�سح التكامل بني الكلي واجلزئي من خالل بع�س االأدلة التبعية 

كاال�ستح�سان و�سد الذرائع وامل�سلحة. 
املنهج:

الواردة يف  االأ�سوليني  اآراء  با�ستقراء  املنهج اال�ستقرائي،  البحث  اتبعنا يف 
كتب اأ�سول الفقه حول الكلي واجلزئي، ثم املنهج التحليلي لدرا�سة هذه االآراء 
وحتليلها، واأخرياً وّظفنا ما نتج معنا لفهم كيفية حتقيق بع�س االأدلة التبعية للتوازن 

والتكامل بني الكلي واجلزئي وبيان العالقة الهامة بينهما، وفق اخلطة االآتية: 
اأربعة مطالب، خ�س�سنا املطلب االأول لتعريف مفهومي  ق�سمنا البحث اإىل 
الكلي واجلزئي لغة وا�سطالًحا. وتعر�سنا يف املطلب الثاين لبع�س االأمثلة املو�سحة 
من  جمموعة  ذكرنا  الثالث  املطلب  ويف  املفهومني.  هذين  ن�ساأة  حنا  وو�سّ لهما، 
تطبيق  كيفية  و�سحنا  الرابع  املطلب  ويف  بينهما.  العالقة  ت�سبط  التي  ال�سوابط 

الكلي واجلزئي على بع�س االأدلة التبعية.
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املطلب الأول: تعريف الكلي واجلزئي لغة وا�سطالًح�

ا : الكلي لغة وا�سطالحاً اأوالاً
لغة: 

الن�سبة، كما  ياء  اآخره متثل  الياء يف  الكلّي: هو املن�سوب اإىل الكل؛ حيث 
هو متقرر عند النحاة واأرباب اللغة، وهو ا�سم يجمع االأجزاء، ومنه قوله تعاىل: 
ا: التناهي وبلوغ الغاية الق�سوى  چ ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ)1(، ويُراد به اأي�سً

يف �سيء ما، ومن ذلك قولهم: فالن العامِل كّل العامِل؛ اأي: بلغ املنتهى يف العلم.
وقد تعددت معاين كلمة )كل( تبًعا حلركة فاء الكلمة، وقد اأو�سلها ابن فار�س 
ل فيها القول اإىل اأن بلغ املعنى املراد للبحث قائاًل:  يف املقايي�س اإىل ثالثة معاٍن، ف�سَّ
»فاأما كل فهو ا�سم مو�سوع لالإحاطة«)2(، وعليه يت�سح اأن اأحد املعاين املو�سوعة 
لهذه الكلمة ي�سري اإىل معنى االإحاطة، وهذا املعنى يغني املتكلم عن ذكر اجلزئيات 

نة للمخاطب، في�سري م�ستح�سًرا لها واإن مل ي�سرح املتكلم بها.  املت�سَمّ
ا:  ا�سطالحاً

مفهومه  يف  ي�سرتك  الذي  فهو  الكلي  »واأما  قائاًل:  الكلي  ال�سبكي  عّرف 
كثريون، واإن �سئت قلت القدر امل�سرتك بني جميع االأفراد«)3(، وعّرف اجلرجاين 

الُكِلّي ب »الُكلِّي احلقيقي: ما ال مينع نف�س ت�سّوره من وقوع ال�سركة فيه«)4(. 

�سورة احلجر، االآية 30.   -1
- اأبو احل�سني، اأحمد بن فار�س: معجم مقايي�س اللغة، مادة كل، 121/5. 2

ال�سبكي، علي بن عبد الكايف: االإبهاج يف �سرح املنهاج، دار الكتب العلمية، بريوت، 1995م، 83/2.  -3
ط1،  بريوت،  العربي،  الكتاب  دار  االإبياري،  اإبراهيم  حتقيق  التعريفات،  حممد:  بن  علي  اجلرجاين،   -4

1405ه، �س239. 
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الُكلِّيات على معاٍن متعددة مثل:  اأو  الُكلِّي  اأطلق االأ�سوليون م�سطلح  وقد 
اأو  اللفظية  ال�سرعية:  و)العمومات  والتح�سينيات،  واحلاجيات  ال�سروريات 

املعنوية(.
ال�سروريات واحلاجيات والتح�سينيات. �سماها االأ�سوليون ُكلِّيات، كال�ساطبي  اأ-  
والتح�سينيات«)1(  واحلاجيات،  ال�سروريات،  هنا:  بالكليات  »اأعني  بقوله: 
العاّم  اال�ستقراء  من  م�ستفاٌد  بها  العلم  »اإذ  باال�ستقراء:  تتح�سل  اأنها  واأكد 
ردة  مطَّ كليات  العقل جمموعة يف  ت�سري يف  اأفرادها؛ حتى  الأ�ستات  الّناظم 

لة، وحاكمة غري حمكوم عليها«)2(. عاّمة ثابتة غري زائلة وال ُمتبدِّ
ردة يف جميع  املطَّ العامة، والقواعد  بها املعاين  يُق�سد  ال�سرعية،  ب- العمومات 
ريعة وتفا�سيلها، وهي نوعان: عمومات �سرعية لفظية يُطلق عليها  اأبواب ال�سَّ
ية، وهي التي دلَّت على العموم من خالل ن�سٍّ  ا ا�سم العمومات الن�سِّ اأي�سً
وعمومات  چ)3(،  ېئېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   چ  تعاىل:  قوله  يف  كما  بعينه، 
�سرعية معنوية تُعَرف بالعمومات اال�ستقرائية، وياأخذها العلماء من ا�ستقراء 
االأحكام اجلزئية، حتى ينتظم منها معنى كلي ال يتخلَّف؛ الأن االأ�سل الكلي 
ا �ستى ت�سافرت يف اإنتاجه)4(، وعليه فيكون »االأ�سل  يف الواقع مُيثِّل ن�سو�سً
املعنوي العام هو امل�ستقرئ من مواقع معناه يف عّدة ن�سو�س خا�سة، الحظه 
امل�سرع يف ت�سرفاته يف بناء اأحكام جزئية عديدة عليه؛ بحيث اأمكن اعتباره 
مق�سوًدا �سرعيًّا ثابًتا على �سبيل القطع، اأو على �سبيل الظن الغالب تبًعا لنوع 
اال�ستقراء.)5(« مع التاأكيد على اأن »العموم اإذا ثبت؛ فال يلزم اأن يثبت من 

ال�ساطبي، اإبراهيم بن مو�سى: املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، 30/1.   -1
ال�ساطبي: املوافقات، 77/1.   -2

�سورة االأنعام، االآية 164.   -3
انظر اجلندي، عبد احلليم: مالك بن اأن�س، دار املعارف، القاهرة، ط3، �س216.   -4

ط1،  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  واأ�سوله،  االإ�سالمي  الفقه  يف  مقارنة  بحوث  فتحي:  الدريني،   -5
1414ه-1994م، 125/1. 
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وهو  وردت،  اإذا  ال�سيغ  اأحدهما:  طريقان  له  بل  فقط،  العموم  يَغ  �سِ جهة 
امل�سهور يف كالم اأهل االأ�سول. والثاين: ا�ستقراء مواقع املعنى حتى يح�سل 
منه يف الذهن اأمٌر كلي عام، فيجري يف احلكم جمرى العموم امل�ستفاد من 

يغ«)1(. ال�سِّ

ومنها مثاًل: اأ�سل �سّد الذرائع، وقاعدة تقدمي امل�سلحة العامة على امل�سلحة 
فيها  ويدخل  النظام،  كحفظ  العامة؛  ال�سرعية  املقا�سد  �سائر  وكذا  اخلا�سة، 
تبيح  وال�سرورات  التي�سري،  جتلب  امل�سّقة  مثل:  اجلامعة،  الفقهية  القواعد  ا  اأي�سً
املق�سدية،  والقواعد  مة.  حمكَّ والعادة  بال�سك،  يزول  ال  واليقني  املحظورات، 
مل  وال�ّسارع  مقت�سياتها،  عليها  ويرتِّب  ال�ّسارع  به  يعتدُّ  ما  بامل�سلحة  املراد  مثل: 
ريعة غري  ال�سَّ تكاليف  ابتغى يف  َمن  فيه، وكلُّ  بال�ساقِّ واالإعنات  التكليف  يق�سد 
ما �ُسِرعت له؛ فقد ناق�س ال�ّسريعة)2(، واأكد ال�ساطبي على ت�سميتها كليات بقوله: 
هن اأمٌر ُكلِّي عاّم، فيجري  »والثاين: ا�ستقراء مواقع املعنى حتى يح�سل منه يف الذِّ

يف احلكم جمرى العموم امل�ستفاد من ال�سيغ.«)3( 

هذا التو�سع يف معنى الكلي اأوجد اختالًفا بني العلماء، فالكلي يحتمل اأكرث 
من معنى قال ابن عا�سور: »ولذلك جند بني العلماء اختالًفا كثرًيا يف االحتجاج 
اأو  اللفظية  الكلِّيات  اأي  القواعد؛  خالفت  اإذا  االآحاد  وباأخبار  االأعيان،  بق�سايا 

املعنوية«)4(. 
اأن  ما ميكن  اأو�سع  العامة هي  ال�سرعية  املعاين  اأن  اعترب  من  املعا�سرين  ومن 
ف الكلِّيات  ي�ستوعب م�سطلح الكليات يف اأغلب �سياقات وروِده، وبناًء عليه، عرَّ

ال�ساطبي: املوافقات، 3/ 298   -1
هندو، حممد: التن�سيق بني الكليات واجلزئيات واأثره يف االجتهاد والرتجيح الفقهي، �س86.   -2

ال�ساطبي: املوافقات، 298/3.   -3
ابن عا�سور، حممد الطاهر: مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية، م�سر، دار ال�سالم، 2014م، ط6، �س321.   -4
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باأنها: »كل معنى عام، اطرد يف كلِّ اأبواب ال�سريعة اأو بع�سها، �سواء ا�ستفيد من 
ن�س بعينه، اأم انتظم من ا�ستقراء جزئيات كثرية«)1(، وهو التعريف الذي نختاره، 
مع التاأكيد على اأن الُكلِّيات لي�ست على درجة واحدة من العموم، فاملقا�سد العامة 
الكربى  اخلم�س  الفقهية  والقواعد  اخلا�سة،  املقا�سد  من  ال�سريعة  الأبواب  اأ�سمل 
اأكرث ا�ستيعابًا للفروع من غريها، وقاعدة ابتناء ال�سريعة على جلب امل�سلحة ودرء 
املف�سدة اأ�سل تتفرع عنه كليات اأ�سيق، وهكذا، فاملعنى الواحد يكون كليًّا باعتبار 

ما حتته، وجزئيًّا باعتبار ما فوقه)2(.
للم�سالح:  الثالث  املراتب  جعل  عندما  التفاوت  هذا  ال�ساطبي  وبنّي 
الُكلِّيات »اإذ لي�س  اإليه  تنتهي  اأق�سى ما  ال�سروريات، واحلاجيات، والتح�سينيات 

فوق هذه الكليات كلي تنتهي اإليه، بل هي اأ�سول ال�سريعة«)3(.
املعنى  بناء  اأن  يت�سح  واال�سطالحي  اللغوي  املفهومني  بني  وباملقارنة 
حيث  لالإحاطة؛  املو�سوع  للكلمة  اللغوي  االأ�سل  على  قائًما  كان  اال�سطالحي 
يف  وارد  اأمر  وهذا  ا،  اأي�سً اال�سطالحي  اال�ستخدام  يف  املعنى  هذا  لوحظ 
�سياغتها،  يف  اللغوي  املعنى  اإىل  االأحيان  من  كثري  يف  ت�ستند  حيث  التعاريف؛ 

ويندرج تعريف الكلي حتت هذا الباب.
ا ا: اجلزئي لغة وا�سطالحاً ثانياً

لغة: 
ا حلقته ياء الن�سبة؛ اإذ اأ�سله جزٌء، وهو »الطائفة من ال�سيء« وفاًقا  اجلزئي اأي�سُ
البن فار�س يف املقايي�س)4(، فاجلزئيات: جمع جزئي، وهي ن�سبة اإىل اجلزء، وهو 

بع�س ال�ّسيء.
هندو، حممد: التن�سيق بني الكليات واجلزئيات واأثره يف االجتهاد والرتجيح الفقهي، �س85   -1

- انظر هندو، حممد: التن�سيق بني الكليات واجلزئيات واأثره يف االجتهاد والرتجيح الفقهي، �س86  2
ال�ساطبي: املوافقات، 7/3.   -3

انظر ابن فار�س: معجم مقايي�س اللغة، مادة جزاأ، 455/1.  -4
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ا:  ا�سطالحاً
ذكر االإمام القرايف للجزئي معنيني اثنني اأحدهما اأخ�س من االآخر، وهما: 

اأواًل: كل �سخ�س من نوع، كزيد وعمرو وغريهما من اأفراد االإن�سان.
ي�سدق  فاإنه  االأول؛  من  اأعم  وهذا  وغريه،  هو  كليٍّ  حتت  اندرج  ما  ثانياً: 
باأ�سخا�س)1(.  لي�ست  التي  واالأجنا�س  االأنواع  على  ا  اأي�سً وي�سدق  باالأ�سخا�س، 
ما  على  يطلق  فاالأول  مو�سع،  الثاين  واملعنى  �سيق،  االأول  املعنى  اأن  واحلا�سل 
يندرج حتت اإطالق معني ب�سكل مبا�سر؛ بحيث ال يقبل اال�سرتاك مع غريه، فزيد 
مثاًل مندرج حتت جن�س االإن�سان، واملعنى االآخر قد يقبل ا�سرتاك اأكرث من نوع: 
فالنبات واحليوان نوعان خمتلفان يندرجان حتت جن�س النامي مثاًل. ومن خالل 
االأمثلة يت�سح اأن العالقة بني املعنيني اللغوي واال�سطالحي وا�سحة؛ لكون اجلزء 
باأنه: »كّل دليل اأو  طائفة مندرجة حتت الكل، وميكن تعريف اجلزئي يف ال�سريعة 
معنى خا�س مب�ساألة معينة، ماأخوذ من اآية اأو حديث اأو قيا�س، اإذا انتظم مع غريه 

اأّدى اإىل معنى ُكلِّي«)2(.
ركة  ِره من وقوع ال�سَّ اأما عند املناطقة فاجلزئي احلقيقي هو: »ما مينع نف�ُس ت�سوُّ
فيه«، واأعّم منه )اجلزئي االإ�سايف(، وهو »كلُّ اأخ�سٍّ حتت االأعّم؛« اأي قد يكون 
ُكليًّا باعتبار ما حتته، لكّنه جزئيٌّ باعتبار ما فوقه)3(. وما كان من الت�سريعات جزئيًّا، 
اأن يراد تخ�سي�سه، ولعل  اأن يراد تعميمه، ويحتمل  وهي ق�سايا االأعيان، يحتمل 
اأن  هذا النوع هو الذي نهى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن كتابته، خ�سية 
على  اأطلق  عا�سور  ابن  اأن  هنا  ونلحظ  عامة)4(،  ُكلِّيات  اخلا�سة  اجلزئيات  تُتَّخذ 
انظر القرايف، �سهاب الدين اأحمد بن اأبي العالء: اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، عامل الكتب، بريوت،   -1

.134/1
هندو، حممد: التن�سيق بني الكليات واجلزئيات واأثره يف االجتهاد والرتجيح الفقهي، �س86   -2

انظر هندو، حممد: التن�سيق بني الكليات واجلزئيات واأثره يف االجتهاد والرتجيح الفقهي، �س86.   -3
انظر الطاهر، ابن عا�سور: مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية، �س321.   -4
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اجلزئيات م�سطلح ق�سايا االأعيان. 
املطلب الث�ين: التمثيل للكلي واجلزئي ون�س�أتهم�

نتناول يف هذا املطلب بع�س االأمثلة التو�سيحية للكلي واجلزئي يف الفرع 
االأول، ثم نذكر باخت�سار ن�ساأة الكلي واجلزئي يف الفرع الثاين.

الفرع االأول: اأمثلة الكلي واجلزئي
يت�سح من خالل التعريفني ال�سابقني للكلي واجلزئي اأنهما مفهومان اأ�سوليان 
�سعوبة  الذهن  اإىل  يتبادر  قد  اأمرين  بني  واملفا�سلة  للمقارنة  العلماء  يذكرهما 
ار االأ�سول �سبطوا العالقة بينهما اإىل  التوفيق بينهما يف بع�س االأبواب، اإال اأن نُظَّ
حّد مّكن العلماء من الت�سور ال�سحيح للم�ساألة، ومن ثم اخلروج باحلكم املتوافق 

مع مبادئ ال�سريعة واأ�سولها، وثمة مثاالن يو�سحان ما تقدم: 
بالق�سا�س  مّثل  املوافقات؛ حيث  تو�سيًحا يف  ال�ساطبي  االأول: ذكره  املثال 
مقطوع  كلي  وهذا  م�سروع،  النفو�س  فحفظ  واجلزئي،  الكلي  بني  العالقة  لبيان 
بق�سد ال�سارع اإليه، ثم �سرع الق�سا�س حفًظا للنفو�س، فقتل النف�س يف الق�سا�س 
حمافظة عليها بالق�سد، على الرغم مما قد يرتتب على ذلك من تخلف جرئي من 
جزئيات الكلي املحافظ عليه، وهو اإتالف هذه النف�س لعار�س عر�س وهو اجلناية 
على النف�س، فاإهمال هذا اجلزئي يف كّلّيه من جهة املحافظة على جزئي يف كّلّيه 
ا، وهو النف�س املجني عليها، ف�سار عني اعتبار اجلزئي يف كلي هو عني اإهمال  اأي�سً
هذا  من  يرد  ما  �سائر  وهكذا  وجهني،  من  كّلّيه  على  املحافظة  يف  لكن  اجلزئي، 

الباب)1(.

- انظر ال�ساطبي: املوافقات، 98/2. 1
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وبتحليل مثال ال�ساطبي يتبني عدة اأمور، من اأهمها: 
اأن الكلي املذكور يف املثال هو حفظ النفو�س عموًما، وهو اأ�سل يف االإ�سالم،    -

واأحد كليات ال�سريعة اخلم�سة.
اأن اجلزئي يتمثل يف الق�سا�س من القاتل املتعمد، وهو اأحد االأحكام الواردة    -

يف القراآن الكرمي.
قد يعر�س التعار�س يف ذهن بع�س من مل يتمعن يف فهم ن�سو�س ال�سريعة؛    -
و�سيانتها،  االأنف�س  بحفظ  ياأمر  فاالأول  واجلزئي،  الكلي  بني  �سي�سادم  اإذ 

والثاين يبيح اإزهاقها.
بتعبري  امل�ساألة  الكلي واجلزئي يف هذه  بني  التوفيق  ال�ساطبي عن وجه  يعرّب    -
دقيق؛ اإذ يقول: »ف�سار عنُي اعتبار اجلزئي يف كلي هو عنُي اإهمال اجلزئي«؛ 
وانت�ساره؛  القتل  تف�سي  مظنة  ق�سا�س  دون  املتعمد  القاتل  ترك  الأن  وذلك 
وعندها  لقتيلهم،  الثاأر  اإىل  اأنف�سهم  تلقاء  من  يبادرون  قد  الدم  اأرباب  الأن 
ال »يزداد النا�س بدفع ال�سر اإال �سًرا«)1(، كما اأن يف الق�سا�س بعًدا اآخر اأكرث 
اأهمية يتمثل يف اإ�ساعة االأمن والطماأنينة يف املجتمع)2(، واالأمن اأحد االأمور 
الهامة التي تتوخاها ال�سريعة يف املجتمعات، ففي ظلها يتحقق مق�سد العمارة 

يف االأر�س.
ا�سرتط  وعليه  وبطالنها،  العبادات  �سحة  يف  مبا�سر  اأثر  للنية  الثاين:  املثال 
العلماء تقدمي النية يف االأعمال التي يفعلها امل�سلم؛ لترباأ بها الذمة، ال �سيما اأمهات 
ا�سرتاطها يف  نازع يف  االأوزاعي  اأن  اإال  العبادات، كال�سالة والزكاة وال�سيام. 
اجلمهور  قول  �ساق  اأن  بعد  النووي  يقول  ال�سياق  هذا  ويف  ا،  خ�سو�سً الزكاة 

- حممد الطاهر بن عا�سور: مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية، �س 232. 1
انظر: حممد الطاهر بن عا�سور: التحرير والتنوير، الدار التون�سية للن�سر، تون�س، 1984م، 136/2.   -2
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القائلني بوجوب النية: »و�سّذ عنهم االأوزاعي فقال: ال جتب، وي�سح اأداوؤها بال 
نية كاأداء الديون«)1(.

وقد رد اجلمهور على قول االأوزاعي بعدة اأدلة، لعل من اأبرزها: 
قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإمنا االأعمال بالنيات«)2(.   -1

اإنها قربة حتتاج اإىل نية كال�سالة وال�سوم و�سائر العبادات، وعليه فال بد لها    -2
من نية؛ ليرتتب االأجر من اهلل تعاىل عليها.

النية  فتعينت  وامل�ساكني،  للفقراء  تدفع  اأنها  يف  ال�سدقة  ت�سبه  الزكاة  الأن    -3
للتفريق بني الفر�س والنفل)3(، وذلك كالفرائ�س وال�سنن يف باب ال�سلوات.
املثال؛  هذا  يو�سح  ما  واجلزئي  الكلي  بني  للعالقة  امل�ساألة  اإرجاع  ولعل يف 

حيث ميُكن اخلروج بجملة من النقاط مما تقدم، من اأهمها: 
يف  اجلمهور  ا�سرتطها  وعليه  وردها،  االأعمال  قبول  يف  �سرًطا  النية  متثل    -

العبادات، وهذا هو االأ�سل الكلي.
تعد الزكاة اأحد هذه العبادات، وهي متثل اجلزئي يف املثال احلايل.   -

باإجراء القيا�س الذي ينبني على املقدمة والنتيجة، نخرج اإىل نتيجة مفادها:    -
مبا اأن الزكاة عبادة من العبادات، فالنية �سرط لقبولها، وهذا ما خُل�س اإليه 

جمهور الفقهاء يف هذه امل�ساألة، مدعمني راأيهم باأدلة قوية.

النووي، يحيى بن �سرف: املجموع �سرح املهذب، دار الفكر، بريوت، 180/6.  -1
الوحي،  بدء  باب  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  حديث  من  البخاري  �سحيح  يف  البخاري  اأخرجه   -2

حديث رقم )1(.
انظر القا�سي عبد الوهاب البغدادي، اأبو حممد بن ن�سر: االإ�سراف على نكت م�سائل اخلالف، حتقيق   -3
احلبيب بن طاهر، دار ان حزم، بريوت، ط1، 1999م، 389/1. ال�سا�سي القفال، حممد بن اأحمد اأبو 

بكر: حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1980م، 122/3.
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اأثر يف  ا اأن العالقة بني الكلي واجلزئي لها  اأي�سً ومن التحليل ال�سابق يت�سح    -
فهم الن�سو�س الواردة يف الباب الواحد بعد جمعها، ولها اأثر يف الرتجيح 

ا. بني اأقوال الفقهاء اأي�سً
الفرع الثاين: ن�ساأة مفهومي الكلي واجلزئي

ال �سك اأن بع�س الفقهاء واالأ�سوليني يف اأثناء تعاملهم مع الن�سو�س ال�سرعية 
ما  على  بناء  بينهما  موازناتهم  فاأجروا  واجلزئي،  الكلي  بني  الفرق  اإىل  تنبهوا  قد 
تر�سخ يف اأذهانهم من مزية لكل واحد منهما، اإال اأن بع�س من خلف املتقدمني يف 
ذلك مل ينتبه لذلك، فجعل ي�سرب بع�س الن�سو�س ببع�س، فيقدم الكلي تارة، 

ويوؤخره تارة اأخرى دومنا �سابط يرجع اإليه. 
ولعل ن�ساأة هذين املفهومني تاأخرت قلياًل كتدوين- واإن كانت حا�سرة يف 

اأذهان االأ�سوليني - للحاجة الوظيفية اإليهما، ومن اأبرز اأ�سباب العناية بهما: 
ق�سية تناهي الن�سو�س يف مقابل جتدد الوقائع واالأحداث، فيُحتاج واحلالة    -1
هذه اإىل ما ي�سبط هذه اجلزئيات املتكاثرة حتت اأ�سل �سابط لها؛ لكي حتافظ 
تكن حا�سرة عند  ي�ستجد من وقائع مل  ما  مقابل  مرونتها يف  ال�سريعة على 
ينقل  املتكاثرة.  اجلزئيات  حتتوي  لكي  للكليات؛  ار  يُ�سَ وعليه  االأقدمني، 
الزجناين عن ال�سافعي يف هذا ال�سياق اأن »الوقائع اجلزئية ال نهاية لها وكذلك 
اأحكام الوقائع ال ح�سر لها، واالأ�سول اجلزئية التي تقتب�س منها املعاين والعلل 
حم�سورة متناهية، واملتناهي ال يفي بغري املتناهي؛ فال بد اإًذا من طريق اآخر 
يتو�سل بها اإىل اإثبات االأحكام اجلزئية وهي التم�سك بامل�سالح امل�ستندة اإِىل 
اأو�ساع ال�سرع ومقا�سده على نحو كلي واإن مل ي�ْسَتند اإىِل اأ�سل جزئي«)1(، 

اأديب،  حممد  د.  حتقيق:  االأ�سول،  على  الفروع  اأحمد: تخريج  بن  حممود  الدين  �سهاب  الزجناين،   - 1
بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2، 1398ه، �س 322.
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ويف هذا داللة كبرية على متر�س الفقهاء باالآليات التي تعطيهم القدرة على 
التعاطي مع م�ستجدات الوقائع واالأحداث، واأحد اأهم هذه االآليات ر�سد 
اجلزئيات، ومعرفة األ�سق الكليات بها؛ الأن الفقيه قد ال يجد من االآليات ما 
ي�سعفه يف التعامل مع الفرع الفقهي النازل اإال اأن يلحقه باأحد الكليات التي 

تتالءم معه.
احلاجة اإىل املمار�سة التطبيقية من خالل تنزيل االأحكام على الوقائع يف اأذهان    -2
املفتني، وعليه يذكر ال�سبكي اأن من اأهم وظائف املفتي تنزيل الكليات على 
تعليمه  اأثناء  الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم ( يف  الوقائع اجلزئية)1(، وكان 
لل�سحابة »ميرنهم وير�سدهم اإىل االجتهاد، كقوله ملا �ُسِئل عن احلمري)2(: »ما 

ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ  اجلامعة:  االآية  هذه  اإال  فيها  علّي  اهلل  اأنزل 
ڑچ)3(، فبنيَّ لهم بهذا اجلواب كيفية اندراج اجلزئي يف الكلي«)4(، ويف 
ا؛ لكي ت�ستمر  هذا التوجيه النبوي جليل ال�سحابة توجيه ملن ياأتي بعدهم اأي�سً
�سل�سلة الفقه ناب�سة حيوية، فاجلزئيات قد تتكاثر يف ذهن الفقيه، وينبغي عليه 
الفقهي  االإحلاق  يف  بغيته  يجد  وقد  حيالها،  يعينه  مبا  ي�ستنجد  اأن  حينها  يف 
القيا�س  طرد  ي�ستطيع  ال  لكنه  ال�سور؛  بع�س  يف  الفقهي  القيا�س  يف  متمثاًل 
يف �سائر هذه اجلزئيات، كما اأن القيا�س قد يت�سابه عليه يف بع�س اجلزئيات، 
واأن�سبها  االأقي�سة  اأوفق  للكليات الختيار  يلجاأ  باب، وعليه  باأكرث من  ل�سبهها 

للجزئية التي يتعامل معها. 

- انظر تقي الدين ال�سبكي، علي بن عبد الكايف: فتاوى ال�سبكي، دار املعارف، 213/1.  1
يره،  مثقال ذرة خريا  يعمل  فمن  قوله  باب  القراآن،  تف�سري  كتاب  البخاري،  البخاري: �سحيح  اأخرجه   -2

حديث رقم )4962(.
�سورة الزلزلة، اآية 7.   -3

العلمية،  الكتب  دار  االإ�سالمي،  الفقه  تاريخ  يف  ال�سامي  الفكر  الفا�سي:  احلجوي  احل�سن  بن  حممد   -4
بريوت، 1995م، 225/1. وينظر اأي�سا، 278/1.
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واعتبارها  الكليات  تثبيت  ميكن  وال�سنة  القراآن  ن�سو�س  تتبع  خالل  ومن 
ال�سكن  اأجل  من  الزواج  ت�سريع  حكمة  ذلك  اأمثلة  من  معتربة،  قطعية  اأ�سوال 
عن  الظلم  دفع  ق�سد  القتال  وجوب  وحكمة  الكون،  واإعمار  والرحمة  واملودة 
قاعدة  كل  يرجعون  بالقواعد  املن�سغلون  كان  فقد  دينهم،  عن  والدفع  امل�سلمني 
وال�سرورات  التي�سري،  جتلب  امل�سقة  قاعدة:  مثل  وال�سنة  القراآن  من  اأ�سلها  اإىل 
تبيح املحظورات)1(، وعلى املجتهد يف اال�ستنباط اأن يالحظ القواعد الكلية اأواًل 
ويقدمها على اجلزئيات، كما يف القتل باملثقل، فتقدم قاعدة الردع على مراعاة 

اال�سم الوارد يف اجلزئي)2(.
املطلب الث�لث: �سوابط التع�مل مع الكلّي واجلزئّي

حتكم العالقة بني الكلّي واجلزئّي جمموعة من ال�سوابط التي يجب امل�سري 
اإليها لئال يقع اال�سطراب يف ذهن الناظر يف التجاذبات التي قد تعر�س بينهما، 
وميكن القول اإن ال�ساطبي ِمن اأكرث من عالج العالقة بينهما يف املوافقات يف اأكرث 
من مو�سع، وميكن للناظر يف موافقات ال�ساطبي اخلروج ببع�س ال�سوابط التي 

يرجع اإليها يف فهم العالقة بني الكلي واجلزئي، من اأبرزها: 
اجلزئي؛  اإال يف  اخلارج  الكلي مبوجود يف  ولي�س  لكليه،  اجلزئي خادم  اأن    -1
فهو احلامل له، حتى اإذا انخرم، فقد ينخرم الكلي، فهذا اإذا مت�سمن له«)3(، 
تت�سكل  جزئي  من  اأكرث  وباجتماع  الأنه  لكليِّه؛  اخلادم  مبثابة  يعترب  فاجلزئيُّ 
ملا  الفقهية  الفروع  املتناثر يف  اجلزئي  فلوال  الكلي،  لهذا  الذهن  �سورة يف 
اجلزئيات  تتبع  على  يوؤكد  ما  وهذا  الفقيه،  ذهن  يف  للكلي  �سورة  تكونت 

وح�سرها ابتداء، لتنبني عليها الكليات الحًقا.
انظر ال�ساطبي: املوافقات، 3/1.   -1
انظر ال�ساطبي: املوافقات، 6/1.   -2

ال�ساطبي: املوافقات 352/5.  -3
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اإذا ثبت الكليُّ فال ي�سره تخلف لبع�س اجلزئيات »اإن االأمر الكلي اإذا ثبت    -2
كليًّا، فتخّلف بع�س اجلزئيات عن مقت�سى الكلي ال يخرجه عن كونه كليًّا«)1(؛ 
الأن هذه اجلزئيات التي ال تلتحق بكلي ال ت�ستطيع مناق�سة الكلي االأ�سلي؛ 
الأن هذه اجلزئيات لن تلحق بكلي اآخر ينظم �ستاتها، ويعار�س الكلي االأول، 
وهذا ما ميكن تلم�سه يف عمل الفقهاء؛ فكثرًيا ما يوردون ا�ستثناءات للقواعد 

الفقهية، وهذه اال�ستثناءات ال ترتد على االأ�سل الكلي باالإبطال. 

واأي�سا فاإن الغالب االأكرثي )الذي يعطيه االإح�ساء( ُمعترب يف ال�سريعة اعتبار 
العام القطعي؛ الأن املتخلِّفات اجلزئية اأو اال�ستثناءات ال ينتظم منها كلي يعار�س 
تبقى  فهي  )االإح�سائية(،  اال�ستقرائية  الكليات  �ساأن  وهذا  الثابت،  الكلي  هذا 
املتخلفة  اجلزئيات  اأن  ذلك  اجلزئيات؛  بع�س  مقت�ساها  عن  تخلف  واإن  �سحيحة 
اأ�ساًل،  تكون داخلة حتته  الكلي فال  الأمور خارجة عن مقت�سى  تخلفها  يرجع  قد 
اأو داخلة عندنا؛ لكن عار�سها على  لنا دخولها،  اأو تكون داخلة؛ لكن مل يظهر 
اخل�سو�س ما هي اأوىل به، فـتخلف اآحاد اجلزئيات عن مقت�سى الكلي اإن كان لغري 
عار�س، فال ي�سح �سرًعا، واإن كان لعار�س، فذلك راجع اإىل املحافظة على ذلك 

الكلي من جهة اأخرى، اأو على كلي اآخر)2(.

اأن اجلزئي ميثل املظهر اخلارجي للكلي؛ حيث يعّد الكلي مت�سمًنا يف اجلزئي،    -3
العلم  ثنايا اجلزئيات، فتلقي  ُكُمونًا يف  باأن للكلي  تبًعا لذلك:  القول  وميكن 
الكلي اإمنا هو من عر�س اجلزئيات وا�ستقرائها، واإال فالكلي من حيث هو كلي 
غري معلوم لنا قبل العلم باجلزئيات، والأنه لي�س مبوجود يف اخلارج، واإمنا هو 
م�سّمن يف اجلزئيات، فالوقوف مع الكلي مع االإعرا�س عن اجلزئي وقوف 

ال�ساطبي: املوافقات 83/2.  -1
االإماراتية،  العموم واخل�سو�س، �سحيفة االحتاد  الكليات واجلزئيات بدل  انظر اجلابري، حممد عابد:   -2

االثنني 7 مايو 2007م. 
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مع �سيء مل يتقرر العلم به بعد دون العلم باجلزئي، واجلزئي هو مظهر العلم 
ا فاإن اجلزئي مل يو�سع جزئيًّا اإال لكون الكلي فيه على التمام وبه  به)1(. واأي�سً
قوامه، فاالإعرا�س عن اجلزئي من حيث هو جزئي اإعرا�س عن الكلي نف�سه 
يف احلقيقة؛ والأن االإعرا�س عن اجلزئي جملة يوؤدي اإىل ال�سك يف الكلي من 
جهة اأن االإعرا�س عنه اإمنا يكون عند خمالفته للكلي اأو توهم املخالفة له، واإذا 
خالف الكلي اجلزئي مع اأنا اإمنا ناأخذه من اجلزئي، دّل على اأن ذلك الكلي 
مل يتحقق العلم به الإمكان اأن يت�سمن ذلك اجلزئي جزًءا من الكلي مل ياأخذه 
اإىل اجلزئي يف  الرجوع  اأمكن هذا، مل يكن بد من  املعترب جزًءا منه، واإذا 

معرفة الكلي.
ا للكلي، والواقع اأن اجلزئي هو التحّقق الواقعي للكلي،  فاجلزئي لي�س نقي�سً
وغيبنا  الكلي  عّظمنا  فاإذا  الكلي،  معنى  م�سامينه  يف  يحمل  واقعي  تطبيق  فكل 
تطبيقاته حتول هذا اإىل تعظيم نظري ال حقيقة له، فاإذا قيل يجب اأن نهتم بالف�سيلة 
كقيمة كلية كربى مثاًل، ال اأن نهتم بتطبيقاتها اجلزئية، فقد نلغي جزئياتها التي تعزز 
قيمة الف�سيلة، ونتهاون يف فتح كل الذرائع التي تعار�س هذه القيمة، ونقول بعد 
ذلك اأننا ننظر اإىل الف�سيلة كقيمة ال كتطبيقات، فهذا حفظ نظري غري حقيقي لقيمة 

الف�سيلة)2(.
تعظيماً  اأكرث  كان  ال�سريعة  جلزئيات  تعظيًما  اأكرث  الفقيه  كان  فكلما  وعليه 
للكليات، وكلما كان الفقيه م�ستهيًنا بجزئيات ال�سريعة كان اأكرث ا�ستهانة بالكلي، 
فال طريق لتعظيم الكلي اإال بتعظيم جزئياته وتطبيقاته؛ ولذا فقد تكون بع�س دعاوى 

تعظيم الكلي و�سيلة لتفريغ الكلي من حمتواه با�سم تعظيمه)3(.
انظر بن بيه، عبد اهلل: م�ساهد من املقا�سد، املوطاأ للن�سر، اأبو ظبي، ط3، 2016م، �س118-117   -1

1435ه،  ط1،  الريا�س،  للن�سر،  الوعي  دار  املدين،  اخلطاب  ماآالت  عمر:  اإبراهيم  ال�سكران،  انظر   -2
�س223. 

انظر ال�سكران: ماآالت اخلطاب املدين، �س224.   -3
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فتعظيم الكلي دون تطبيقاته تعظيم ملفهوم نظري حم�س ال واقع له، واإهمال 
الق�سد يف اجلزئيات يرجع اإىل اإهمال الق�سد يف الكلي، واجلزئيات لو مل تكن 
معتربة مق�سودة يف اإقامة الكلي مل ي�سح االأمر بالكلي من اأ�سله؛ الأن الكلي من 
حيث هو كلي ال ي�سح الق�سد يف التكليف اإليه؛ الأنه راجع الأمر معقول ال يح�سل 
يف اخلارج اإال يف �سمن اجلزئيات فتوجه الق�سد اإليه من حيث التكليف به توجه 
اإال بح�سول  فاإذا كان ال يح�سل  الوقوع،  يطاق، وذلك ممنوع  ما ال  تكليف  اإىل 
اجلزئيات، فالق�سد ال�سرعي متوجه اإىل اجلزئيات، واإهمال الق�سد يف اجلزئيات 

يرجع اإىل اإهمال الق�سد يف الكلي)1(.
بناء  طبيعية؛  نتيجة  وهذه  الكلي،  انخرام  ذلك  ف�سيتبع  اجلزئي  انخرم  اإذا    -4
على اأن النتائج تنبني على �سحة مقدماتها، فلو ح�سل اخللل يف اجلزئيات، 
ف�سيوؤثر ذلك على الكليات، وذلك ما ميكن ت�سوره يف اال�ستقراء اجلزئي؛ 
الأنه ي�ستلزم اإهمال جزئيات قد توؤثر يف فهم الكلي؛ فالعلم بال�سيء فرع عن 

ت�سوره، وهذا الت�سور ال يكون دقيقاً مع اإهمال بع�س اجلزئيات.
الكلي  بني  تعار�س  من  يتوهم  اأو  يعر�س  قد  ما  بني  اجلمع  اإىل  الفقهاء  يلجاأ    -5
واجلزئي وعلى الفقيه اأن يتحلى بالقدرة على اجلمع بني ما يوهم التعار�س، 
اإعمال  الأن  وذلك  للكلي)2(،  م�ستح�سر  وهو  اإال  اجلزئي  يذكر  مل  فال�سارع 
يف  كلٌّ  الن�سو�س  تتمو�سع  وعليه  بع�سها،  اإهمال  من  اأوىل  االأدلة  جميع 
م�ستثنياتها،  مع  الكلية،  للقاعدة  �سورة  تت�سكل  بحيث  بها؛  الالئق  مكانها 
باب  يف  مثاًل  والناظر  ال�سياق،  هذا  يف  يوظفونها  متعددة  اآليات  وللفقهاء 
ا من االأمثلة التي تبني كيفية اجلمع  العام واخلا�س واملطلق واملقيد يجد بع�سً

بني الن�سو�س. 
ال�ساطبي: املوافقات، 62/2. وانظر حميتو، يو�سف: اأ�سل اعتبار املاآل يف البحث الفقهي، مركز املوطاأ،   -1

اأبو ظبي، 2018، �س102. 
انظر ال�ساطبي: املوافقات 176/3.  -2
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التطبيق  عند  بجزئياتها  والكليات  بكلياتها  اجلزئيات  اعتبار  �سرورة  هنا  من 
»فاإذا ثبت باال�ستقراء قاعدة كلية ثم اأتى الن�س على جزئي يخالف القاعدة بوجه 
من وجوه املخالفة فال بد من اجلمع يف النظر بينهما؛ الأن ال�سارع مل ين�س على 
ذلك اجلزئي اإال مع احلفظ على تلك القواعد؛ اإذ كلية هذا معلومة �سرورة بعد 
ما  باإلغاء  القواعد  تخرم  اأن  ال�سريعة«)1(، فال ميكن واحلالة هذه  االإحاطة مبقا�سد 
اعتربه ال�سارع، واإذا ثبت هذا، مل يكن اأن يعترب الكلي ويلغى اجلزئي)2(. ودّل 
ذلك على اأن الكلي ال يعترب باإطالقه دون اعتبار اجلزئي، وهذا يوؤكد اأن املطلوب 
واجلزئي  ذلك،  اإىل  حقيقته  ترجع  اإمنا  الكلي  الأن  ال�سارع؛  ق�سد  على  املحافظة 

كذلك اأي�سا، فال بّد من اعتبارهما معا يف كل م�ساألة)3(.
بهذه  اجلزئيات  تلك  اعتبار  الواجب  اأن  ال�ساطبي يف  فكرة  تلخي�س  وميكن 
الكليات عند اإجراء االأدلة؛ اإذ حمال اأن تكون اجلزئيات م�ستغنية عن كلياتها، فمن 
بالكلي  اأخذ  من  كذلك  اأخطاأ،  فقد  كّليه  عن  معر�ساً  جزئي  يف  مثال  بن�س  اأخذ 

ا عن جزئّيه فقد اأخطاأ.)4(  معر�سً
املطلب الرابع: تطبيق الكلي واجلزئي على بع�س الأدلة التبعية

من اأهم قواعد الكليات اأال يُردَّ بها اأي حكم جزئي)5(، فاإن ما يخرم قاعدة 
�سرعية اأو حكًما �سرعيًّا لي�س بحق يف نف�سه، فالكليات تعتمد على تفا�سيل االأحكام 
اجلزئية، تقوم عليها وال تنكرها، ولو ُوِجد تعار�س بني قاعدة كلية وحكم جزئي 
يخالف  جزئي  على  الن�س  ياأتي  ثم  كلية  قاعدة  باال�ستقراء  يثبت  كاأن  تف�سيلي 
القاعدة بوجه من وجوه املخالفة، فاملنهج ال�سحيح يف ذلك لي�س اإنكار اجلزئي، 

ال�ساطبي: املوافقات، 6/3.   -1
انظر بن بيه: م�ساهد من املقا�سد، �س119.   -2
انظر بن بيه: م�ساهد من املقا�سد، �س 118.   -3

انظر ال�ساطبي: املوافقات، 8/3   -4
انظر ال�ساطبي: املوافقات، 556/2.   -5
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بل ال بّد من اجلمع يف النظر بينهما)1(.
يتعذر  قد  اأنه  اإال  �سبياًل،  اإليه  ا�ستطاع  اإذا  املجتهد  على  املتعني  هو  فاجلمع 
اجلمع يف بع�س االأحيان، في�سطر املجتهد حينها اإىل املوازنة بينهما تقدميًا الأحدهما 
على االآخر، فما املتعني عليه يف ذلك؟ هل عليه اأن يقّدم اجلزئي اأم الكلي؟ وهل 
متفاوت يف ذلك؟  االأمر  اأن  اأم  االإطالق؟  اأحدهما على  يقّدم  اأن  عليه  الواجب 

والقول الف�سل اأنه ال الكلي يقّدم باإطالق وال اجلزئي كذلك)2(.
على  بناء  تق�سيمها؛  يف  مذاهبهم  وتباينت  االأ�سوليني،  عند  االأدلة  تنوعت 
الزاوية التي نظروا فيها لهذه االأدلة، وقد ا�ستهرت عدة تق�سيمات لالأدلة ال يخلو 
الواحد منها من نقد، فق�سمت االأدلة اإىل متفق عليها وخمتلف فيها لتكون االأدلة 
القراآن وال�سنة واالإجماع والقيا�س، واملختلف فيها اال�ستح�سان  املتفق عليها هي 
قبلنا  من  و�سرع  ال�سحابي  وقول  واال�ست�سحاب  والعرف  املر�سلة  وامل�سلحة 
وعمل اأهل املدينة؛ لكن كرثة االختالف يف القيا�س جعلت التق�سيم غري م�سّلم به. 
وقول  واالإجماع  وال�سنة  القراآن  ليكون  وعقلية،  نقلية  اإىل  االأدلة  وق�سمت 
ال�سحابي اأدلة نقلية، ويكون القيا�س واال�ستح�سان وامل�سلحة وغريها اأدلة عقلية؛ 
لكن التق�سيم منتقد؛ الأن االأدلة النقلية بحاجة �سرورية للعقل، واأن االأدلة العقلية 
واأهمها القيا�س تقوم اأ�سا�ساً على النقل، وق�سمت االأدلة اإىل اأ�سلية وتبعية، وهناك 
من تناول االأدلة املختلف فيها، اأو االأدلة ما �سوى القراآن وال�سنة )الن�سو�س( على 
تبعاً  منها  بع�ٍس  حجية  يف  اختلفوا  كما  )الن�سو�س(،  الدليل  لفهم  م�سالك  اأنها 

للمدر�سة االأ�سولية التي ينتمون لها.
الكلي، يف  اإىل رتبة  بها  ترقى  التي  وقد يعر�س لالأدلة بع�س من االأو�ساف 

انظر ال�ساطبي: املوافقات، 9/3.   -1
انظر بن بيه: م�ساهد من املقا�سد، �س120.   -2
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حال ت�سافرها على حتقيق مق�سد معني، فيحكم لها اإذ ذلك بكونها كلية، يف مقابل 
االأدلة اجلزئية التي تخت�س باالأحكام اجلزئية التف�سيلية.

دليلي  يف  كما  كّليها،  حكم  عن  ي�سرفها  ما  اجلزئيات  لبع�س  يعر�س  قد 
كما  وي�ستوعبها،  اجلزئيات  اإحدى  كليٌّ  يتناول  وقد  الذرائع،  و�سد  اال�ستح�سان 

يف امل�سلحة املر�سلة)1(.
الذرائع،  و�سد  )اال�ستح�سان،  التبعية  االأدلة  ثالثية  على  التمثيل  يف  ولعل 

وامل�سلحة املر�سلة( تو�سيًحا لفكرة الرتجيح واالختيار بني اجلزئي والكلي.
: اال�ستح�سان اأوالاً

مثاله: اال�ست�سناع اجلزئي: مبيح    الكلي: مانع  
ظهر م�سطلح اال�ستح�سان بكرثة اأول ما ظهر عند اأبي حنيفة، فكرث تردده فيما 
نقل عنه من فروع، ويف اأغلب موا�سعه يذكر مقرونًا بكلمة القيا�س، مثل: القيا�س 
خالف  على  باال�ستح�سان  كذا  اأثبتنا  اأنّا  اأو  كذا،  ن�ستح�سن  ولكنا  بكذا  يق�سي 
اأ�ستح�سن  كلمة  جند  التتبع  كذا)2(وعند  واال�ستح�سان  كذا  القيا�س  اأو  القيا�س؛ 

واأدع القيا�س هي االأكرث ا�ستعمااًل. 
وقد ارتبط م�سطلح اال�ستح�سان بالقيا�س عند احلنفية موافًقا له يف احلكم تارة 
�سرح  ما جاء يف  القيا�س واال�ستح�سان«)3(، كذلك  مثل »وعلى هذا  االأقل  وهو 
�سورة اال�ست�سناع »اأما �سورة اال�ست�سناع فهي اأن يقول اإن�سان ل�سانع من خّفاف 
ال�سانع  ...فيقول  نحا�س  اأو  اأدمي  من  اآنية  اأو  خًفا  اعمل يل  اأو غريهما  �سّفار  اأو 

- انظر بن بيه: م�ساهد من املقا�سد، �س 104. 1
انظر �سلبي: حممد م�سطفى: اأ�سول الفقه االإ�سالمي، الدار اجلامعية، بريوت، ط4، 1403هـ-1983م،   -2

 .270/1
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الدقائق،  كنز  �سرح  الرائق  البحر  ابراهيم:  بن  الدين  زين  جنيم،  ابن   -3

 464/8 ،1997-1418
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القيا�س  جوازه  يف  ذكر  اهلل(  )رحمه  حممًدا  اأن  بدليل  ال�سحيح  وهو  نعم… 
واال�ستح�سان«)1(، وخمالفاً تارة اأخرى وهو االأكرث.

متقارب  بع�سها  كثرية  تعريفات  لال�ستح�سان  يجد  االأ�سول  لكتب  واملطالع 
هو  الكرخي  اإىل  ن�سبه  لال�ستح�سان  تعريفاً  التفتازاين  ذكر  فقد  متباين،  وبع�سها 
»العدول يف م�ساألة عن مثل ما حكم به يف نظائرها اإىل خالفه بوجه هو اأقوى«)2( 
اأي عدول عن الكلي، وقد رّجح عبد العزيز البخاري هذا التعريف ون�سبه اإىل 
الكرخي مع تعديل ي�سري؛ اإذ قال: »عدول االإن�سان عن اأن يحكم يف امل�ساألة مبثل ما 

حكم به يف نظائرها اإىل خالفه لوجه اأقوى يقت�سي العدول عن االأول«)3(.
وعند التتبع وجدنا لال�ستح�سان عند بع�س االأ�سوليني من غري احلنفية تعريفات 
هامة، منها على �سبيل املثال ما قاله �ساحب املعتمد »ينبغي اأن يُقال اال�ستح�سان هو 
ترك وجه من وجوه االجتهاد غري �سامل �سمول االألفاظ لوجه هو اأقوى منه وهو يف 
حكم الطارئ على االأول، وال يلزم على ذلك قولهم تركنا اال�ستح�سان بالقيا�س؛ 
الأن القيا�س الذي تركوا له اال�ستح�سان لي�س يف حكم الطارئ بل هو االأ�سل«)4( 

اأي اأن اال�ستح�سان هو عدول اإىل الدليل االأقوى من وجهة نظر املجتهد.
للرباءة  مغاير  االجتهاد  وجوه  من  وجه  »تَْرك  اال�ستح�سان  اأن  الرازي  وبنّي 
على  الطارئ  حكم  يف  وهو  منه  اأقوى  لوجه  اللفظية  والعمومات  االأ�سلية 

االأول«)5(فقد عّد الرازي اال�ستح�سان يف حكم الطارئ على الدليل االأول.
الكا�ساين: عالء الدين: بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، دار الكتاب العربي، بريوت، ط2، 1982م،   -1

 .2/5
1419هـ- ط1،  بريوت،  االأرقم،  دار  التنقيح،  حقائق  ك�سف  اإىل  التلويح  الدين:  �سعد  التفتازاين،   -2

1998م، 183/2. 
البخاري، عبد العزيز: ك�سف االأ�سرار على اأ�سول البزدوي، بريوت، دار الكتاب العربي، 7/4   -3

الب�سري، حممد بن علي اأبو احل�سني: املعتمد، حتقيق خليل املي�س، بريوت، دار الكتب العلمية، 1403ه،   -4
ط1، 296/2. 

الرازي، فخر الدين: املح�سول، حتقيق طه العلواين، جامعة االإمام حممد بن �سعود، الريا�س، 1400هـ،   -5
ط1، 171/6. 
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وذكر ال�ساطبي تعريًفا لال�ستح�سان على اعتبار اأنه قاعدة �سرعية لها ما مياثلها 
يف املذهب املالكي بقوله: »ومما ينبني على هذا االأ�سل قاعدة اال�ستح�سان وهو يف 
مذهب مالك االأخذ مب�سلحة جزئية يف مقابلة دليل كلي، ومقت�ساه الرجوع اإىل 
تقدمي اال�ستدالل املر�سل على القيا�س، فاإن من ا�ستح�سن مل يرجع اإىل جمرد ذوقه 
وت�سهيه واإمنا رجع اإىل ما علم من ق�سد ال�سارع يف اجلملة«)1(، وهذا تاأكيد من 

ال�ساطبي على اأن اال�ستح�سان هو ترك الدليل الكلي واالأخذ باجلزئي. 
وقد ا�ستثمر احلنفية اال�ستح�سان - مبعناه الوا�سع - يف حّل كثري من الق�سايا 
القواعد  يف  فاالأ�سل  العلة،  اطراد  عيوب  بع�س  من  التخل�س  اأولها  من  لعل 
الت�سريعية العامة اأن تطبق، لكن قد يرى املجتهد اأن تطبيقها املبا�سر يوؤدي اإىل حرج 
اأن يفتي على خالفها، مراعاة لظروف خا�سة  و�سيق على بع�س املكلفني فال بد 
تتعلق مبكلف على وجه اخل�سو�س، فاملري�س الذي ال يقدر على ال�سوم يف نهار 
رم�سان له اأن يفطر ا�ستثناًء اأو رخ�سة اأو بتعبري احلنفية ا�ستح�سانًا فاالأح�سن له هذا 
احلكم اال�ستثنائي ال احلكم االأ�سلي، فاال�ستح�سان ا�ستثناء اجلزئي املبيح من الكلي 

املانع، اأو هو تقدمي اجلزئي املبيح على الكلي املانع.
تُعطي هذه الطريقة للمجتهد هام�ًسا وا�سًعا للمقابلة بني الكلي واجلزئي لالأخذ 
الظرف  اأو  اخلا�سة  فاحلالة  لها،  يعطى احلكم  التي  احلالة  اآخر ح�سب  بحكم دون 
بالن�سبة للمكلف،  اال�ستثنائي هما اللذان يجعالن املجتهد يختار احلكم االأح�سن 
ويُثبت هذا املنهج �سالحية االأحكام ال�سرعية واإمكانية تطبيقها على جميع املكلفني 
واإن اختلفت ظروفهم؛ الأن املجتهد له اأن ي�ستح�سن احلكم الذي يحقق مق�سود 
ال�سارع لكل حالة على ِحدة، وهو املنهج الذي �سار عليه املالكية وعاجلوه مبنهج 

مراعاة مقا�سد ال�سارع وعربوا عنه بامل�سلحة.

ال�ساطبي: املوافقات، 4/ 206.   -1
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: �سد الذرائع ثانيااً
مثاله: �سب االأ�سنام اجلزئي: مانع    الكلي: مبيح  

هذا مثال اآخر لكيفية فهم االأدلة التبعية وحتقيق التوازن بني الكلي واجلزئي، 
ال تقدمي اأحدهما دائما، وهذا تقريًبا عك�س اال�ستح�سان فالكلي مبيح، لكن اجلزئي 

مينع.
و�سد الذرائع هي م�ساألة ظاهرها االإباحة ويتو�سل بها اإىل فعل ممنوع، وهي 
ال تقت�سر على موا�سع اال�ستباه واالحتياط، واإمنا ت�سمل كل ما يتم التو�سل به اإىل 

الف�ساد.
باجلزئي  املبيح وعمل  للكلي  اأنه ترك  تبني  الذرائع  تعريفات �سد  اأبرز  وبتتبع 
املانع، فالقا�سي عبد الوهاب يقول: »باأن ظاهر االأمر هو اجلواز اإذا قويت التهمة 
اجلد  ر�سد  وابن  مينع،  اجلزئي  لكن  مبيح؛  فالكلي  املمنوع«)1(،  اإىل  التطرق  يف 
املحظور«)2(،  الفعل  اإىل  بها  يتو�سل  ثم  االإباحة،  هي  االأ�سياء  ظاهر  »باأن  يقول: 
وي�سري القرطبي اإىل اأن �سد الذريعة هو »اأمر غري ممنوع يف نف�سه ولكن يخاف من 

ارتكابه الوقوع يف املمنوع«)3(.
اإىل  م�سلحة  هو  مبا  والتو�سل  التو�سل  هي  »باأنها  عرفها:  فقد  ال�ساطبي  اأما 
االإباحة  هو  االأ�سل  اإن  حيث  معناها  يف  التعريفات  هذه  وتت�سابه  مف�سدة«)4(. 

)الكلي( لكن عند التطبيق يتم املنع )اجلزئي(.

انظر القا�سي عبد الوهاب: اال�سراف على نكت م�سائل اخلالف، دار ابن حزم، بريوت، 1420ه-1999م،   -1
ط1، 275/1. 

انظر ابن ر�سد، حممد بن اأحمد: املقدمات املمهدات، 1408ه-1998م، 198/2.   -2
انظر القرطبي، حممد بن ابي بكر: اجلامع الأحكام القراآن، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1427ه- 2006م،   -3
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انظر ال�ساطبي: املوافقات، 4/ 118.   -4
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الذريعة ومتى  ب�سد  للعمل  ال�سروط وال�سوابط  العلماء جمموعة من  وذكر 
يعمل فيها، )1(فما وقع منعه من الذرائع هو ما عظم ف�ساد ماآله على �سالح اأ�سله، 
كحفر االآبار يف الطرقات، وما مل يقع منعه قد يغلب �سالح اأ�سله على ف�ساد ماآله 
نتاجها  اإليه من اعت�سار  توؤول  اأرجح مما  اإباحة زراعتها  اإن  كزراعة العنب، حيث 
خمًرا)2(، اإىل غريها من اأمثلة وتف�سيالت، تدور حول ترك الكلي املبيح والعمل 

باجلزئي املانع.
: امل�سلحة املر�سلة ثالثااً

اجلزئي: عاٍر عن احلكم   الكلي: يدرجها يف م�سلحة  
مثاله: توثيق عقود الزواج

ال�سرع،  مق�سود  على  املحافظة  »فامل�سلحة  بقوله:  امل�سلحة  الغزايل  عرف 
ومق�سود ال�سرع من اخللق خم�سة وهو اأن يحفظ عليهم دينهم ونف�سهم وعقلهم 
ون�سلهم ومالهم، فكل ما يت�سمن حفظ هذه االأ�سول اخلم�سة فهو م�سلحة وكل ما 
يفوت هذه االأ�سول فهو مف�سدة ودفعها م�سلحة«)3(، وجند يف تعريفات الغزايل 
فيها  التي قد يجتهد  امل�سالح  فيه كافة  االأول عام وتدخل  التعريف  اأن  للم�سلحة 
هي  املق�سودة  امل�سالح  اأن  حّدد  باأن  الثاين  التعريف  يف  ا�ستدرك  ولكنه  العبد، 
التي حتافظ على مق�سود ال�سرع، ويتبني من التعريف الثاين اأن امل�سلحة عرفت 
باأنها:  باملقا�سد واأنها تنح�سر يف حفظ االأ�سول اخلم�سة، وكذلك عرفها الطويف 
عرفها  اعتبار معني«)4( وكذلك  ببطالن وال  ال�سرع  لها  ي�سهد  التي مل  »امل�سلحة 
انظر ال�سنقيطي، حممد فال: حلى الرتاقي من مكنون جواهر املراقي، دار ابن حزم، بريوت، ط1، 2/   -1

 .407
انظر ابن عا�سور: مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية، دار القلم، دم�سق، ط1، �س356.   -2

الغزايل: امل�ست�سفى، 174/1.   -3
الطويف، جنم الدين اأبو الربيع: �سرح خمت�سر الرو�سة، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط1، 1987-1407،   -4
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ال�سوكاين باأنها: »املنا�سب الذي ال يعلم اأن ال�سارع األغاه اأو اعتربه«)1(.
الق�سد  يتجلى  واإمنا  امل�سروعية،  دليل  انتفاء  التعريفات  يق�سد من هذه  وال 
اأن تكون منا�سبة  املر�سلة البد  امل�سلحة  بها بعدم وجود دليل خا�س ومعني؛ الأن 
لت�سرفات ال�سرع ومقا�سده، الأن ت�سريع االأحكام مل يق�سد به اإال حتقيق م�سالح 
العباد، اأي جلب منفعة لهم اأو درء �سرر عنهم اأو رفع احلرج، وم�سالح النا�س 
البيئات،  باختالف  تتطور  و  النا�س  اأحوال  بتجدد  فتتجدد  جزئياتها،  تنح�سر  ال 
وامل�سلحة املر�سلة قد جتلب نفًعا يف زمن و�سرر يف اآخر، فامل�سالح واملفا�سد تعترب 
ال�سالح  بغلبة  م�سلحة  تعترب  امل�سلحة  اأن  ذلك؛  ومعنى  التغليب،  اأ�سا�س  على 
والنفع فيها، واأن املف�سدة تعترب مف�سدة بغلبة الف�ساد وال�سرر فيها، فالفعل لوحده 
يندرج  املنفعة لالأغلبية وحتقيق م�ساحلهم  عار عن احلكم، لكنه من حيث حتقيق 

حتت الكلي. 
ميكن تلخي�س كيف قدمت االأدلة التبعية التوازن والتكامل بني الكلي واجلزئي 

يف اجلدول االآتي: 
امل�سلحة املر�سلة�سد الذرائعاال�ستح�سان
الكلي: يدرجها يف م�سلحةالكلي: مبيحالكلي: مانع

اجلزئي: عار عن احلكماجلزئي: مانعاجلزئي: مبيح
مثاله: توثيق العقودمثاله: �سب االأ�سناممثاله: اال�ست�سناع

ال�سوكاين، حممد: اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم االأ�سول، دار املعرفة، بريوت، �س316.   -1
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من خالل النظر يف اجلدول املتقدم يت�سح: 
اأنه لي�س هناك اإعمال للكلي باإطالقه، واالأمر ينطبق على اجلزئي كذلك.   -1

اأن دليل اال�ستح�سان ودليل �سد الذرائع ميثالن مثااًل على اجلزئي يف مقابل    -2
مقابل  باجلزئي يف  العمل  اأي  ال�سورتني؛  لهما يف  احلكم  اأ�سل كلي، وكان 

الكلي، ترجيح اجلزئي على الكلي.
بينما متثل امل�سلحة املر�سلة الكلي، وتقابل جزئيًّا مل يرد فيه حكم من االأحكام    -3

التكليفية، وكان احلكم للكلي يف هذه ال�سورة.
اأن الكليات واجلزئيات كالن�س الواحد؛ فيتعني على املجتهد رفع التعار�س    -4

الذي قد يعر�س يف االأذهان اأثناء التطبيق الفقهي. 
مراعاة الكلي مع اجلزئي مًعا ي�ساعد على اال�ستنباط ب�سكل �سليم؛ فال نهدر    -5
بالكليات ونلغي اجلزئيات؛ لكن عند  نقنع  باجلزئيات، وال  الكلي ونتم�سك 

اإنزالها وتطبيقها ال بد من النظر اجل



58

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

اخل�متة

اأهم النتائج التي تو�سلنا اإليها: 
الكلي هو كل معنى عام اطرد يف كلِّ اأبواب ال�سريعة اأو بع�سها، �سواًء ا�ستفيد    -1
من ن�س بعينه، اأم انتظم من ا�ستقراء جزئيات كثرية، والُكلِّيات لي�ست على 
درجة واحدة من العموم، وهذا التو�سع يف معنى الكلي اأوجد االختالف 

بني العلماء.
اأ�سوليان يذكرهما العلماء للمقارنة واملفا�سلة بني  الكلي واجلزئي مفهومان    -2
اأمرين قد يتبادر اإىل الذهن �سعوبة التوفيق بينهما يف بع�س االأبواب، وقد 
يعر�س التعار�س يف ذهن بع�س من مل يتمعن يف فهم ن�سو�س ال�سريعة؛ اإذ 

�سي�سادم بني الكلي واجلزئي.
حتكم العالقة بني الكلي واجلزئي جمموعة من ال�سوابط التي يجب امل�سري    -3
تعر�س  قد  التي  التجاذبات  يف  الناظر  ذهن  يف  اال�سطراب  يقع  لئال  اإليها 

بينهما، ومن هذه ال�سوابط: 
اإن اجلزئي خادم لكليه، ولي�س الكلي مبوجود يف اخلارج اإال يف اجلزئي.    -

اإن الكلي اإذا ثبت فال ي�سره تخلف لبع�س اجلزئيات.   -
مت�سمًنا يف  الكلي  يعّد  للكلي، حيث  اخلارجي  املظهر  ميثل  اجلزئي  اإن    -

اجلزئي.
اإذا انخرم اجلزئي ف�سيتبع ذلك انخرام الكلي.   -

يلجاأ الفقهاء اإىل اجلمع بني ما قد يعر�س اأو يتوهم من تعار�س بني الكلي    -
واجلزئي، واأن الراجح يف هذا ال�ساأن اأال يتم تقدمي اأحدهما على االآخر 
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مطلقاً، بل يُ�سار يف كل م�ساألة اإىل ما ينا�سبها، فيقدم اجلزئي يف بع�س 
ال�سور، والكلي يف ال�سور االأخرى؛ تبعا ملا يراه الفقيه يف كل �سورة 

تطبيقية.
دليل  يف  كما  كّليها،  حكم  عن  ي�سرفها  ما  اجلزئيات  لبع�س  يعر�س  قد    -4
اال�ستح�سان وهو تقدمي اجلزئي املبيح على الكلي املانع، اأو دليل �سد الذرائع 
وهو تقدمي اجلزئي املانع على الكلي املبيح، وقد يتناول كليٌّ اإحدى اجلزئيات 
فكرة  تو�سح  التبعية  االأدلة  وهذه  املر�سلة،  امل�سلحة  يف  كما  وي�ستوعبها 

الرتجيح واالختيار بني اجلزئي والكلي.
اأهم التو�سيات: 

من  العرف  اأو  املدينة  اأهل  كعمل  التبعية  االأدلة  بقية  فهم  درا�سة حول  عمل    -1
خالل التوفيق بني الكلي واجلزئي.

فهم  م�ستثنياته، من خالل  الكلي مع  الدليل  ت�سكل  كيفية  عمل درا�سة حول    -2
االأدلة التبعية لتحقيق التوازن بني الكلي واجلزئي، ال تقدمي اأحدهما.

واحلمد هلل رب العاملني
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امل�س�در واملراجع
y .اإبراهيم عمر ال�سكران: ماآالت اخلطاب املدين، دار الوعي للن�سر، الريا�س، ط1، 1435هـ
y  اإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي: املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة، تعليق عبد اهلل دراز، دار الكتب

العلمية، بريوت.
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Abstract

The article aims to explore the aes-
thetics of the paradox in the poem entitled 
«A Letter to Mehyar Al-Dimashqi» by the 
poet Ali Al-Muttaqi. It is a prose poem that 
highlights the poet’s dream to break with 
the heritage and rely on himself in one mo-
ment of his life. Hence, the text takes us on 
a trip within the labyrinths of conflict be-
tween the self and its roots and between the 
various references and backgrounds that 
have pulled the contemporary man back and 
forth and led him to the worlds of loss and 
wandering. All this is done without giving up 
the typical specifications ensuring the po-
etic nature of the text and its communica-
tive character. What are, then, these speci-
fications? Has the poet achieved his sought 
dream of exclusivity and rebellion against 
the ‘father’ or has he been able to respond 
to the requirements of modernity without 
actually abandoning the roots? The study 
uses the semiotic approach without disclos-
ing it. Therefore, it seems to evoke most of 
the options that the sign bears before opt-
ing for the final interpretation and excluding 
the others by resorting to the cultural con-
text and dictates. 

Keywords: Prose poem, modernity, 
aesthetics, paradox, Mehyar, destruction 
and transcendence, poetic image, intertex-
tuality, heritage symbols, Islamic reference.

ملخ�س البحث
املفارقة  الك�سف عن جمالية  املقالة  تروم هذه 
لل�ساعر  الدم�سقي«  مهيار  اإىل  »ر�سالة  ق�سيدة  يف 
علي املتقي، وهي ق�سيدة من ق�سائد النرث، التي ترُبز 
مع  بالقطع  حياته  حلظات  من  حلظة  يف  ال�ساعر  حلم 
بنا الن�س  الرتاث واالتكاء على نف�سه، من هنا ي�سافر 
وبني  وجذورها،  الذات  بني  ال�سراع  متاهات  يف 
املعا�سر  االإن�سان  جتاذبت  التي  املرجعيات  خمتلف 

واأدخلته اإىل عوامل التيه وال�سياع.

كل هذا دون التخلي عن املوا�سفات ال�سامنة 
ل�سعرية الن�س وخ�سي�سته التوا�سلية.

ال�ساعر  حقق  وهل  املوا�سفات؟  هذه  فما 
حلمه بالتفرد والتمرد على االأب؟ اأم اأنه ا�ستطاع اأن 
ي�ستجيب الأ�سراط احلداثة دون التخلي عن اجلذور؟ 

دون  ال�سيمائي  باملنهج  املداخلة  تو�سلت  وقد 
جل  ا�ستح�سار  على  فعملت  ذلك  عن  تف�سح  اأن 
االحتماالت التي حتتملها العالمة قبل انتخاب املوؤول 
اإىل  باالحتكام  التاأويالت  باقي  وا�ستبعاد  النهائي 

ال�سياق واالإمالءات الثقافية.

الكلمات املفتاحية: ق�سيدة النرث - احلداثة 
والتجاوز  الهدم   - مهيار   - املفارقة   - اجلمالية   -
الرتاثية -  الرموز  التنا�س -  ال�سعرية -  ال�سورة   -

املرجعية االإ�سالمية.
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مقدمة

ن�ستغل اليوم بق�سيدة بكر، مل مت�س�سها يد النقد بَْعُد؛ لذا جعلنا البحث يقوم 
على اإ�سكال مركزي منوط بكيفية التحول من التمرد على اجلذور اإىل التمرد على 

الذات، واأثر ذلك يف لغة االإبداع.
وكانت البغية من اإثارة هذا االإ�سكال هي االنت�سار لثقافة االعتدال والو�سطية 
التي تاأخذ بتالبيب حلظتها احل�سارية دون اإلغاء اأ�سولها، يف حوار متوازن وهادئ 
كفيل ببيان قدرة االأ�سكال الكتابية اجلديدة على ا�ستيعاب اللحظات امل�سيئة من 

الرتاث، وتوثيق عرى االرتباط بني القيم احلداثية والقيم االإ�سالمية.
ت�ستدرجنا هذه االأهداف اإىل اإثارة جملة من االأ�سئلة والفر�سيات، وموؤداها:

ملاذا اختار ال�ساعر ق�سيدة النرث �سكاًل تعبرييًّا دون غريه؟
ملاذا تواترت لديه املالب�سة بني الق�سائد والر�سائل؟

ما رمزية مهيار الدم�سقي؟ وما عالقتها بتجربة ال�ساعر؟
ما عالقة عنوان الق�سيدة مبفتاحها )ن�س اأدوني�س(؟

ما الذي جعلها حتفل باملفارقات؟
اأوا�سر حلمتها  اأن بني مهيار واأدوني�س و�ساعرنا - كما �سيت�سح بعُد -  يبدو 
الرف�س و�سداها التمرد، ما يقود اإىل افرتا�س اأن الق�سيدة اإمنا حتمل خطابًا، وتوجه 
ر�سائل اإىل املتمرد الذي قد يكون فرًدا اأو جماعة، اأو قد يكون هو ال�ساعر نف�سه 
�سفاف،  تخييلي  ا�ستدالل  لينخرط يف  واالن�سطار؛  التيه  من  عا�س حلظات  الذي 
راح  رام به اإقناع ذاته، ومن خاللها كل متمرد باأن ال خري يف التنكر لالأ�سول واطِّ

جبة االأ�سالف.
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ولتعقب هذا احلوار وما اعتوره من مفارقات جتهر بها اللغة ال�سعرية، تو�سلنا 
الن�س من  بها  يحفل  التي  العالمات والرموز  تفح�س عن  �سيميائية  نظرية  بخلفية 
ومتثل  موؤول.  طريق  عن  مو�سوٍع  على  بور�س  عند  يُحيل  »ماثول«  هي  حيث 
�سل�سلة االإحاالت ما ي�سمى بال�سيميوز. ونحن يف هذا البحث �سعينا اإىل االإبقاء 
على املوؤول النهائي مع اإ�سمار االحتماالت االأخرى التي مل يكن لها ن�سيب يف 

ترجيح الداللة.
1- ال�ساعر والتجربة: 

ق�سيدة  اأو  اجلديدة  الق�سيدة  �سمن  ال�سعرية  املتقي)1(  علي  جتربة  تن�سلك 
االإق�ساء  من  وموجة  االنتقادات،  من  �سياًل  ظهورها  منذ  واجهت  التي  النرث)2( 
واالإلغاء والنق�س والرف�س، فكان قدرها اأن تعي�س ردًحا من الزمن يف الهام�س، 
نحو  �سعًيا  واملكوث يف حمرابها  باأهدابها،  التعلق  اأ�سروا على  اأ�سحابها  اأن  غري 
التجديد، فتاأتى لهم مراكمة الن�سو�س، حتى ا�ستد اأزر هذا النمط انت�ساًرا ملفهوم 
الكتابة املنفتحة والعابرة لالأجنا�س، اأو ما ي�سميه عز الدين املنا�سرة بالن�س العابر 

الدكتور علي املتقي �ساعر وناقد. ولد �سنة 1960م باجلنوب املغربي وحتديًدا مبدينة زاكورة. عمل اأ�ستاًذا   -1
بالتعليم الثانوي التاأهيلي، بعدها ق�سى �سنتني تكوينيتني )تكوين املكونني( بكلية علوم الرتبية بالرباط، 
بدءا من 1987م، )اأ�سحت  العريقة  القرويني  التابعة جلامعة  العربية  اللغة  بكلية  التدري�س  اإىل  ليتحول 
تابعة جلامعة القا�سي عيا�س منذ مو�سم 2015-2016 وحتديًدا 21 غ�ست 2015(. �سغل من�سب نائب 
�سنة  الن�سبي  تقاعده  على  ح�سل  اأن  اإىل  2003م  �سنة  من  نف�سها  بالكلية  الرتبوية  ال�سوؤون  يف  للعميد 

2018م. والتحق بعدها بجامعة حممد اخلام�س - اأبو ظبي- اأ�ستاذا زائرا.
الق�سيدة، طبعة 2009م، وكتاب »الق�سيدة  منه هذه  الذي ا�سطفينا  ال�سفلي«  العامل  له ديوان »بريد   

العربية املعا�سرة بني هاج�س التنظري وهاج�س التجريب« )طبعة 2009م(.
وله جمموعة من املقاالت وامل�ساهمات يف موؤمترات ومنابر �ستى.  

تعددت اأ�سماء هذا النمط اجلديد حتى اإن عز الدين املنا�سرة اأ�سار اإىل خم�سة وع�سرين م�سطلحا تعاورته   -2
ودلت عليه، منها: ال�سعر املنثور، والنرث ال�سعري والكتابة احلرة، والكتابة النرثية �سعرا، وكتابة ال�سعر 
ال�سعرية  وال�سذرات  اخلنثى،  والكتابة  ال�سعري،  والقول  االأجد،  والق�سيدة  احلرة،  والق�سيدة  نرًثا، 
والنرثية، والن�س املفتوح، والنرث املركز، والكتابة خارج الوزن، واخلاطرة ال�سعرية، وق�سيدة النرث... 
)ينظر: ق�سيدة النرث: اإ�سكاليات الت�سمية والتجني�س والتاأريخ - جملة نزوى العمانية - عدد 29- ال�سنة 

2002م - �س80(.
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لالأنواع.)1(
ولئن كان اأحمد عبد املعطي حجازي قد اتهم ق�سيدة النرث بالغرابة واالغرتاب، 
واأنها مل ت�ستطع اأن تنفذ يف الرتبة اجلديدة اأو تر�سخ بها وال اأن تاأخذ تقا�سيـم البيئة 
التمرد والتجاوز ون�سدان احلرية  اآثرت ركوب مركب  فاإنها مع ذلك  العربية)2(، 

واحلداثة دون التفريط يف �سعريتها.
للن�س  ت�سمن  التي  املفارقة؛ واجلمالية هي  الك�سف عن جمالية  مقالنا  يروم 
املفارقة  اأما  اخلال�سة.  والنرثية  التقريرية  و�سم  عن  به  وترتفع  ال�سعري،  انتماءه 
اإىل  الهادية  البو�سلة  اإنها  لنقل:  اأو  املعا�سر،  ال�سعري  الن�س  �سمات  من  ف�سمة 
اإبراز التناق�سات التي ميكن اأن ت�سف عنها الق�سيدة الر�سالة املوجهة اإىل �سخ�سية 
مهيار املو�سومة باالرحتال والتحول واحلركية. ون�سيف اأن املفارقة اأ�سلوب اأدبي 
متميز، قائم يف جوهره على التناق�س والتنافر وال�سراع. وتكون املفارقة اإما لفظية 
اأ�ساليب  ذلك  )مبا يف  اأ�سلوبية  بالغية  اأو  املوقف  مفارقة يف  اأو  داللية  منطقية  اأو 
الت�ساد وال�سخرية وتاأكيد الذم مبا ي�سبه املدح والتورية وغريها(. وغالًبا ما تقوم 
على ثنائية املعلن وامل�سمر، وجتعل القول منفتًحا على تعدد االحتماالت والنهائية 

التاأويل، ويكون هدفها االإغراب واالإدها�س واالإمتاع يف اآن واحد.
2- موقع الر�سالة من الر�سائل: 

لقد ع�سق علي املتقي ال�سعر كما ع�سقناه، و�سدقه كما �سدقناه. اأُ�ْسِربنا زالله 
الدرا�سية.  املقررات  الطفولة واملراهقة من خالل  الزمن اجلميل، زمن  �سائًغا يف 
وبوحي من فتوحاته اللغوية وال�سوتية ع�سقنا ذاتنا العربية، و�سدقنا اأننا اأبطال ال 

املوؤ�س�سة   - املنا�سرة  الدين  عز   - لالأنواع«  عابر  مفتوح  ن�س  النرث،  ق�سيدة  »اإ�سكاليات  كتاب  �سمن   -1
العربية للدرا�سات والن�سر - بريوت - لبنان - ط 1 - 2002م.

2008م  نوفمرب   - الثقافية  دبي  اخلر�ساء - جملة  الق�سيدة  اأو  النرث  ق�سيدة  املعطي حجازي -  عبد   -2
- �س27.
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واأزرت عقولنا  �سجاعة،  �سجاعتنا كل  فوق كل كرمي، وبزت  كرماء  واأننا  نقهر، 
بكل ِحلم وُحلم. وكلما منت اأج�سادنا ونامت غفلتنا �سدمتنا مرايا االآخر بب�ساعة 

�سورتنا و�سحالتها. 
العامل  »بريد  ديوان  من  منتزعة  الدم�سقي«)1(  مهيار  اإىل  »ر�سالة  ق�سيدة 
اثنتي ع�سرة ق�سيدة ر�سالة)2(ـ  ال�سفلي« لل�ساعر علي املتقي، الذي ينطوي على 
)يق�سد  اأحمد  ال�ساعر  اإىل  ر�سالة   - كلثوم  بن  عمرو  اإىل  ر�سالة  بالرتتيب:  هي 
اأولياء  اإىل  ر�سالة  جمجمة  اإىل  ر�سالة  املجاطي(  اأحمد  املعروف  املغربي  ال�ساعر 
هوالكو يف ليلة �سقوط بغداد ر�سالة اإىل �سبعة رجال ر�سالة اإىل اأبي الطيب املتنبي 
ر�سالة اإىل اأبي فرا�س ر�سالة اإىل عبلة املغربية ر�سالة اإىل مهيار الدم�سقي ر�سالة اإىل 

امرئ القي�س بريد العامل ال�سفلي ر�سالة اإىل �سندباد.
ويبدو اأن هذه الر�سائل من االأموات واإليهم جاءت ا�ستجابة لهاتف داخلي 
دفع ال�ساعر اإىل ا�ستخبار حقيقة هويته، وانتخال الوهم من احلقيقة، وحماولة فهم 

املفارقة الواقعة بني مرايا الذات ومرايا االآخر بني الذاكرة والواقع. 

مهيار الدم�سقي: �سخ�سية ا�ستعملها اأدوني�س يف ديوانه »اأغاين مهيار الدم�سقي« ال�سادر �سنة 1961م.   -1
ويبدو اأنه يحيل على ال�ساعر الرتاثي مهيار الديلمي، البغدادي االإقامة، الفار�سي االأ�سل. يقال: اإنه اأ�سلم 
على يد �سيخه ال�سريف الر�سي بعد اأن كان جمو�سيا. عا�س اأواخر القرن الهجري الرابع واأوائل اخلام�س. 
تويف �سنة 428 هـ. والراجح اأن اأدوني�س ا�ستعا�س عن الديلمي بالدم�سقي لتتلب�س �سخ�سيته ب�سخ�سية 

ال�ساعر الرتاثي. 
بع�س  تاأ�سيل  يف  رغبة  طياته  يف  يحمل  ال�سعراء  من  املوتى  اإىل  الر�سائل  من  احلزمة  اأو  الربيد  هذا  اإن   -2
االأحداث املعا�سرة )اأحداث فردية اأو جماعية وق�سايا وطنية وقومية ومواقف خمتلفة عا�سها ال�ساعر اأو 
�سادفها من حني اإىل حني(، كاأين به ي�سافر يف الزمن ليدلل على التماثل والت�سابه بني كثري من املواقف 
الغابرة واحلا�سرة، وليربهن باأدلة تخييلية �سفافة باأن التاريخ قد يعيد نف�سه اأحيانًا، ولكن ب�سيغ خمتلفة 
وبثوب مباين. ومتوج هذه الر�سائل ب�سروب من اللوم والعتاب للزمن املعا�سر، و�سروب اأخرى من 

االحتفاء بثقافة القدامى واالحتفال برتاثنا التليد.
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3- مفتاح الق�سيدة: 
ترتا�سل خواطر ال�ساعر يف ر�سالته اإىل مهيار الدم�سقي مع رائد احلداثة وزعيم 

التمرد اأدوني�س الذي يوؤمن بقيام الق�سيدة اجلديدة على ثنائية الهدم والبناء.)1(
فبني اأغاين مهيار ور�سائله مترد ب�سيغة اال�ستعالء: 

يخلق نوعه بدًءا من نف�سْه، 
ال اأ�سالَف لُه 

ويف خطواته جذورْه)2(.   
اإنه الت�سكل من العدم واالمتثال الواعي الإح�سا�س ينف�سل عن احليز املا�سي 
ال�سالب، الذي ا�ستوى يف الدرجة ال�سفر من الزمن االإبداعي، وانربى يبدد ما 
اإذ  االأ�سالف؛  برتاث  عالقته  يف  االأول«)3(  اليقني  »�سذاجة  بـ  ريكور  بول  �سماه 
ي�سر على اإق�ساء االأب والتحلل من اجلذور، احتفاء باخلطوة املنغر�سة يف اأحالم 
باإيقاعاتها  احل�سارية  حلظته  الإرغامات  امل�ستجيبة  والروؤية  وانك�ساراتها،  الذات 

املفزعة واملت�سارعة والدرامية معا. 
فكل خطوة ترادف جذًرا جديًدا، وت�سكاًل جديًدا، وكينونة متجددة تقطع 

مع املا�سي وجتايف تراث االأ�سالف. 

اأدوني�س )علي اأحمد �سعيد( - مقدمة لل�سعر العربي - دار العودة - بريوت - لبنان - ط 4 - 1983م   -1
- �س 116.

علي املتقي، ديوان »بريد العامل ال�سفلي«، املطبعة والوراقة الوطنية، مراك�س )املغرب(، ط 1، 2009م،   -2
�س: 67.

بول ريكور، نظرية التاأويل، اخلطاب وفائ�س املعنى، ترجمة �سعيد الغامني، املركز الثقايف العربي، الدار   -3
البي�ساء )املغرب(/بريوت )لبنان(، ط1، 2003م، �س: 80.
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4- يف رحاب الق�سيدة: 
يُ�سّدر ال�ساعر علي املتقي ق�سيدته بفعل لغوي اأو فعل كالمي �سادم: 

»دفنُت اأبي، 
وال�سيَف والعمامْه«)1(.   

ومتتد القوة االإجنازية لهذا الفعل امل�سحون باجلو اجلنائزي واحلامل ملدلوالت 
القتل والتدمري واالإفناء لت�سمل ثالث قيم رمزية اأو ثالث عالمات من العالمات 
مع  يقطع  اإذ  املحتد واالنتماء؛  �سرف  واملوؤ�سرة على  العربي،  اأ�سالة  الدالة على 
رمز  والعمامة  والكرامة،  القوة  اأيقونة  ال�سيف  ويدفن  لالأب،  دفنه  يف  االأ�سول 
الهوية العربية االأعرابية، م�سداًقا لقول عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه(: »العمائم 

تيجان العرب«)2(، والتاج اآية ال�سيادة وال�سرف. 
تنت�سب  التي  املفارقة  لتفتق  وجئت(  )وليت،  الكالمية  االأفعال  تتواىل  ثم 

�ساهدة على لقاء احلدائق بالنار. 
ولكنك ال تلبث اإال ي�سرًيا حتى تخفت املفارقة يف ذهنك حني تدرك اأن النار 
فال  احلدائق.  الإزهار  ومقدمة  جديد،  اأفق  مليالد  عتبة  تكون  اأن  تعدو  ال  احلارقة 
غرابة اأن ي�سيح ال�ساعر بوجهه عما يعتد به عموًدا لهوية االأ�سالف، م�سكونًا برغبته 
اجلاحمة يف الن�سف واالإحراق، مع ما ظل ي�سغله من اأ�سئلة يدرك م�سبقا اإجاباتها. 

بريد العامل ال�سفلي، �س: 69.  -1
اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق و�سرح عبد ال�سالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، دط، د   -2

ت، ج 1، �س: 88. 
ينظر اأي�سا: عبد الرحمن ال�سخاوي، »املقا�سد احل�سنة يف بيان كثري من االأحاديث امل�ستهرة على االأل�سنة،   

رقم احلديث: 684. 
العمائم  ال�سيوف و�سدوا  تقلدوا  »اإذا  العرب:  الدالة على  ال�سمات  �سياق حتديد  وي�سيف اجلاحظ يف   
وركبوا اخليل« �س: 88. ويقول اأي�سا من ال�سفحة نف�سها: »جمال الرجل يف عمته، وجمال املراأة يف 

خفها«. 
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»ب�سفته  الرمز  هو�س  اأدوني�س  مع  يتقا�سم  اأن  من  مندوحة  ال�ساعر  يجد  مل 
»فائ�س داللة«)1(. هذا الرمز التاريخي هو مهيار الدم�سقي، الذي ي�سر اأدوني�س 
الهوية  اأنه لي�س مهيار الديلمي، على ما بني املهيارين من قوا�سم حتيل على  على 

املت�سظية واملتحولة، اأو ما ت�سميه خالدة �سعيد بـ »الهوية املتحركة امل�سافرة«)2(.
به  ا�ستط  قد  الديلمي  مهيار  االأ�سل  الفار�سي  العبا�سي،  البغدادي  فال�ساعر 
االنتماء ليتمرد على جمو�سيته ويرحتل اإىل االإ�سالم، ومهيار الثاين ناء به القدر عن 

موطنه دم�سق؛ لريكب البحار �سطر م�سر واأم�سار اأخرى عربية وغربية.
فقد اأجنز االأول رحلة عرقية عقدية، واأجنز الثاين رحلة �سيا�سية ثقافية. ويبدو 
اأن التمرد املهياري هو املدخل اإىل اخرتاق االأزمنة وحمو احلدود الفا�سلة بينها يف 
اللغة  الذاكرة؛ لتتزاحم االأ�سياء واالأ�سماء والتاريخ وحممول الذاكرة يف عامل 

ال�سحري. 
فلكي يعيد ال�ساعر ت�سكيل هويته من جديد، ي�سطنع لغة توؤالف بني الواقعي 
كل  تعرب  �سفافة  اأقنعة  ولكنها  والرمز،  املجاز  اأقنعة  وراء  ويتخفى  والتخييلي، 
املرايا، وتغازل كل ال�سمائر يف �سعي حثيث من ال�ساعر اإىل اإيجاد م�ساحة وم�سافة 
م�سرتكة بينه وبني املتلقي، فتنجح الق�سيدة بذلك يف اجلمع بني البعد التوا�سلي 

وبني االلتزام بال�سروط الفنية واجلمالية.
يف  احتار  اأنه  لي�ست�سمر  بال�سوؤال  التقرير  عن  ي�ستعي�س  اأحيانا  ال�ساعر  جند 
تاه عن  اإذ  تاهت روحه؛  فقد  لقيم االختيار.  اأ�سال  ي�ستجيب  االختيار بني من ال 
اأ�سله، واْزَورَّ عن قيمه، فلم يجد غ�سا�سة يف اإعالن عجز ذاته عن الوعي بذاتها. 

ولعل اأعظم ما يف االإن�سان - بح�سب اأدوني�س- هو اجلانب املجهول فيه. 
بول ريكور، نظرية التاأويل، �س: 97.  -1

خالدة �سعيد، حركية االإبداع )درا�سات يف االأدب العربي احلديث(، دار العودة، بريوت، لبنان، ط 2،   -2
1982 م، �س: 121.
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اأ�ساأُل يا مهياْر... 
من اأختاْر؟   

اأاأختاُر نف�سي؟ 
هذا احلطاْم   

من اجُلنِب 
والعجِز   

وحب الزعامْه؟   
اأاأختاُر غريي 

هذا الفعاُل املو�سوُم 
بالغدِر واخليانْه)1(.   

�سخ�سيته  جتريد  من  تزيد  مهيار  �سوؤال  اأعقبت  التي  التحديد  عدم  نقط  اإن 
الدالة على الهوية املنفتحة، واال�ستفهام يحيل اإىل احلرية الناجتة عن هذه الهوية، 
التي ال هي بالعربية االأ�سيلة التي تزدان بالقيم الرا�سخة يف وجدان اأهلها، وال هي 
ال�ساعر دون  اإيحاءاتها واإحاالتها، وهو االأمر الذي احتجز  باحلداثية الغربية بكل 
اختيار نف�سه واإيثار خطوته كما فعل اأدوني�س، ودون اختيار االآخر اأي�سا توج�ًسا من 

و�سم اخليانة. 
اأخطو... فت�سيُخ قدماَي 

يف الرماْل...)2(  

بريد العامل ال�سفلي، �س: 69.  -1
املرجع ال�سابق، �س: 69.  -2
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عبثا يحاول ال�ساعر اأن يكون غري نف�سه، اأو اأن يتلب�س ب�سورة االآخر وقيمه. 
املراحل  قطع  هاج�س  بني  نهًبا  فبات  الرمال،  على  م�سيهما  من  تورمتا  فقدماه 
وعمقه  بدويته  وعلى  امل�سري،  مكاره  على  اآثاره  ت�سهد  الذي  املتثاقل  اخلطو  وبني 

ال�سحراوي يف الوقت ذاته. 
اإن الرمال دالٌّ حميل على الهوية ال�سحراوية التي انغر�ست فيها اخلطى، ولن 
و�ساب  البدوية  القيم  من  جملة  على  �سبَّ  قد  ال�ساعر  الأن  فكاًكا؛  عنها  ت�ستطيع 
عليها. وغري خاٍف اأن الالوعي �سيظل م�سدود الوثاق اإىل ال�سور الطفولية التي 
ي�سنع  الذي  املمتد  التاريخ  ذلك  اإىل  بل  فيها،  وتكل�ست  الذاكرة  يف  تكر�ست 

االأ�سطورة ال�سخ�سية لل�ساعر.
فال�ساعر يف عنفوان �سبوبه واإبان فتوته كان ماأخوًذا باالأفكار احلداثية، وموجة 
التمرد التي �سادت بني �سباب ال�سبعينيات خا�سة، ولكن مع تراخي الزمن وارتفاع 
موؤ�سر الن�سج يوؤوب اإىل �سالف عهده؛ لي�سالح القيم الرا�سخة يف جبلته وفطرته. 
ما اأ�سعب اأن تبيع نف�سك وقوميتك لتن�سم اإىل ركاب ال�سيطان )�سيطان الثورة 
على االأ�سول(، ما اأ�سعب اأن تغر�س االأ�سياء يف غري تربتها. وحتى اإذا اأفلحَت اأن 

ت�سالح بني البيداء والثلوج، فكيف ت�سري رمح نار يخرتق هذه الثلوج؟ 
ميكن  التي  املفارقة  تتولد  ومنه  والنار،  املاء  بني  املتكافئ  غري  ال�سراع  اإنه 

ت�سريفها يف االأ�سئلة االآتية: 
اأي�سح اجلمع بني ال�سحارى والثلوج؟    -

اأي�ستطيع رمح النار اأن يخرتق الثلوج دون اأن تخمد جذوته؟    -
األن ت�ستحيل النار رماًدا ال انبعاث بعده؟    -
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تودوروف  حتليل  �سطر  داغر  ل�سربل  انعطافة  على  الت�ساوؤالت  هذه  حتيلنا 
لق�سائد بودلري وهو موؤ�س�س ق�سيدة النرث القائمة على مبداأ اجتماع املتناق�سات، 

فتوقف عند ثالث م�سائل يف اجتماع النرث وال�سعر يف ق�سيدة، هي: 
عدم قابلية الت�سديق. -
التنازع. -
النقي�سة.)1(  -

ويهمنا من هذه املفاهيم الثالثة مفهوم التنازع الذي قال عنه داغر: »»التنازع« 
ق�سائد  يف  منه  التحقق  ميكن  الذي  ال�سدين،  اجتماع  اأو   ،)ambivalence(
تكون  اأن  دون  من  ق�سيدة(  )يف  يح�سران  متناق�سني  طرفني  اإن  حيث  لبودلري، 
لهما �سلة ت�سابه اأو اختالف جتمعهما؛ اأو اأن ال�سفة التي ترد عن اأحدهما ال تخ�س 
الطرف االآخر؛ اأو اأن ال�سفة التي جتمع بني طرفني ال تعدو كونها �سلة متييزية بني ما 

يظهر عليه الفعل وبني ما يكونه فعال...«.)2( 
»النقي�سة«   ،)...( الثالثة  »امل�ساألة  النقي�سة:  مفهوم  عن  متحدًثا  ي�سيف  ثم 
لهما  فعل،  ردتي  اأو  فعلني،  اأو  اأمرين،  اجتماع  اإىل  ت�سري  التي   ،)antithèse(
والطبيعة  واالإن�سان  والبهيمة،  االإن�سان  ق�سيدة(  )يف  يلتقي  متناق�سة:  �سفات 
)يف اأخرى(، واالأغنياء والفقراء، والتعدد والوحدة، واحلياة واملوت، والزمن 

واخللود، واالأر�سي وال�سماوي...«.)3(

�سربل داغر - ال�سعر العربي احلديث: ق�سيدة النرث - منتدى املعارف - بريوت - لبنان - الطبعة االأوىل   -1
- 2018م )�سل�سلة درا�سات يف اللغة العربية: 6( - �س �س: 22-21. 

املرجع ال�سابق، �س 22.  -2

املرجع ال�سابق، �س 22.  -3



81

د. احل�سني اآيت مب�رك جم�لية املف�رقة يف ق�سيدة »ر�س�لة اإىل مهي�ر الدم�سقي« لعلي املتقي

وي�ساعف  العزمية،  ي�سعف  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  عن  اأ�سرب  ال�ساعر  اأن  غري 
الهزمية، ليت�ساءل يف �سيغة ت�سالح بني املاء والنار: 

كيف تفي�ُس نهًرا؟ 
كيف ت�سرُي �سرارْه؟)1( 

على  تنت�سر  متوقدة  �سعلة  لي�سري  ال�سكون؛  طوق  ك�سر  اإىل  بتوقه  لي�سدع 
اأ�سرار  لي�ستكنه  بل  االأبطال،  َجَدِد  على  وليم�سي  وا�ست�سالمها،  وجمودها  جبنها 

اأطفال اأ�سعفتهم احلجارة يف �سنع املالحم. 
اأكرث  فما  الزمن.  يغفرها  لن  خيانة  االآخر  قيم  يف  االن�سهار  اأن  مبدعنا  يرى 

خطايا االأمة التي مل ت�ست�سغها االأجيال! 
غري  وهمومه  بهواج�سه  االإف�ساء  يف  يطاوعه  ما  يجد  فلم  املتقي  علي  بحث 
زمًنا  العربية  االأزمنة  ليجعل من  غابرة،  واأحداث  واأ�سطورية  تاريخية  �سخ�سيات 
واحًدا وموحًدا، بدًءا ب�سخ�سية اأبي رغال )االأمنوذج ال�سارخ للخيانة قبل جميء 
رغال  اأبي  رجم  ويت�ساوى  االأزمنة،  بني  الفوا�سل  ذهنه  يف  لتتال�سى  االإ�سالم(، 
قبل االإ�سالم، ورجم ال�سيطان يف احلج زمن االإ�سالم. واأخطر من هذا اأن �سورة 
اأن  ال�ساعر  ويخ�سى  ال�سيطان،  ب�سورة  النا�س  عرف  يف  التب�ست  قد  رغال  اأبي 
تلتب�س �سورته - وهو يهم بالتمرد والتفرد - ب�سورتيهما، فتخفت يف خلده �سور 

االأ�سياء، وتتجرد من حمموالتها. 
جاء يف الر�سالة ال�سعرية: 

يف �سوت االآخرين ي�سلُبني 
قرب اأبي ِرغاْل   

بريد العامل ال�سفلي، �س: 70. ال يبدو املاء هنا نقي�سا للنار، بل يقومان بالوظيفة ذاتها.  -1
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حتى اأُرجم 
يف اأيام احلج �سبًعا   
وتلعُنني االأجياْل)1(   

�سيغة  يف  فرد  اأزمة  اأنها  احلق  ويف  الأزمته.  خمرج  عن  البحث  اأعياه  لقد 
اجلمع، تتبادل فيها الذات االأدوار مع وجدان اجلماعة، ما يقت�سي اخرتاق اأ�سوار 
يرتفع  اأ�سرارها، بحًثا عما يك�سف عن االنتماء والهوية، وعما  الذات وا�ستنطاق 

عنهما يف االآن معا. 
اأباه،  دفن  نف�سه حينما  يدفن  اأنه  يدري  يكن  موته، ومل  ال�ساعر  ا�ستعار  لقد 
واطرح جبته. وبعقب اأن عجز عن اإنطاق مهيار اأو انتزاع اأي اإجابات �سافية، فهم 

اأنه �سينك�سر عند عتبة اأول امتحان. 
مل ال جتيُب يا مهياْر؟ 

كيف اأ�سرُي ؟
رمَح ناْر؟   

 )...(
اأجب يا مهياْر)2(

املرجع ال�سابق، �س: 70.  -1
اأبو رغال �سخ�سية عربية تو�سف باأنها رمز للخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي باأبي رغال. وكان   
للعرب قبل االإ�سالم �سعرية تتمثل يف رجم قرب اأبي رغال بعد احلج. وظلت هذه ال�سعرية يف املرحلة 
ما بني غزو اأبرهة االأ�سرم حاكم اليمن من قبل النجا�سي ملك احلب�سة عام الفيل )571م( وحتى ظهور 
االإ�سالم. فاأبو رغال هو الوحيد الذي قبل اأن يكون دليال الأبرهة. ويف اأثناء �سري جي�س اأبرهة لهدم الكعبة 
اأبابيل ترميهم بحجارة من �سجيل، وهلك اجلي�س ومعهم اأبو رغال. )عبد امللك  اأر�سل عليهم اهلل طرًيا 
بن ه�سام، �سرية ابن ه�سام، حتقيق: حممد ال�سقا، اإبراهيم االأبياري، وعبد احلفيظ �سلبي، 1916، �س: 

.)25-24
بريد العامل ال�سفلي، �س: 70.  -2
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اأهي بالغة ال�سمت؟ اأم �سمت البالغ؟ ولرمبا اأ�سمر اجلواب؛ اإذ اأ�سرب عن 
اجلواب. 

)مَل ال جتيب؟ - اأجب(، بني ال�سوؤال واالأمر، تعجب بطعم احلرية، وتو�سل 
بطعم الهوان، يزرع ال�ساعر بذور ال�سك وي�سقيها مباء اليقني. 

باأ�ساطري  وتعلقه  النهو�س،  على  العربي  االإن�سان  قدرة  بعدم  مكني  اعتقاد 
البطولة. األي�ست الهزائم التي توالت علينا هي ما حول عنرتة واأبي زيد الهاليل 

و�سيف بن ذي يزن وغريهم اإىل اأ�ساطري نتح�سن بها يف اأزمنتنا املنك�سرة؟ 
اإذ  التوقع؛  بو�سلة  ويعدل  جمهوره،  م�ساعر  يدغدغ  اأن  اإال  �ساعرنا  وياأبى 

�سدع برف�س االنك�سار م�سرتجًعا ذاكرته املوءودة وهويته املفقودة:
فقد مللُت 

حلقات الّراوي   
طاْر وحكايات ال�سُّ  

اأنا االإماُم بن االإماِم 
اأرف�ُس االإمامْه)1(   

يجذب اأنظارنا واأ�سماعنا مًعا هذا التكرار الذي كر�س ملمًحا اأ�سلوبيًّا �سوتيًّا، 
ينعطف بالن�س من ال�سكون اإىل احلركة؛ ليعلن يف حتد �سافر: 

لن اأجعل راأ�سي 
بني الروؤو�ِس   

املرجع ال�سابق، �س: 70.  -1
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واأدعو له بال�سالمْه)1(
يلوذ ال�ساعر هنا مبلمح ثقايف من الرتاث ال�سعبي املغربي، ما يدل على حر�سه 

على مغازلة الذاكرة الثقافية للمتلقي املغربي.)2(
اجلمع،  على  املفرد  بتمرد  ينبئ  اأجعل(  )لن  هنا  املنفي  الكالمي  الفعل  اإن 
جمرى  جرى  م�سكوك،  عامي  قول  مع  حواريًا  ا  تنا�سً تتنا�س  �سوتية  جمان�سة  يف 
املثل. وجملى احلوارية فيه العدول عن الدعوة اإىل قطع الروؤو�س اإىل الدعوة لها 

بال�سالمة وجتنب الفوؤو�س.
وفيها ما ال يخفى من تعري�س اأو �سخرية باإخالد العربي اإىل اأ�سباب اال�ست�سالم 

والدعة والوداعة. 
التحلل  وبداية  والتيه،  العذاب  رحلة  عن  ال�ساعر  برغبة  توطئة  هذه  كانت 
والتخلي عن ثالوث االجتثاث )املاء والنار والريح(. فلماذا نعتد باالآخر وبح�سارته 
وهو التواق اإىل هدر دمائنا وهدم دمننا؟ ملاذا نريق ماء الكرامة على عتبات الهوية 

املهيارية املغالطة؟ 
لك النار حترق اأ�سياءنا االأليفْه 
لك املاء يجرف تخوم اخلليفْه 

لك الريح تكِن�س بقايا ال�سقيفْه)3( 

املرجع ال�سابق، �س: 71.  -1
ا  يرى عبد اهلل �سريق »�سرورة اأن ياأخذ ال�ساعر املغربي يف اعتباره الرتاث الثقايف املغربي املحلي وخ�سو�سً  -2
يف جوانبه ال�سعبية ورموزه التاريخية واالإن�سانية امل�سرقة«. )يف �سعرية ق�سيدة النرث من�سورات احتاد 

كتاب املغرب ط 1 2003م �س 9(.
بريد العامل ال�سفلي، �س: 71.  -3
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مقوالت  هي  بل  احلداثة)1(،  ب�سعر  ت�ستبد  ن�سقية  قيم  والريح  واملاء  فالنار 
التمرد واملحو والتغيري، وهي نف�سها مبعية الرتاب عنا�سر الطبيعة التي حتدث عنها 

با�سالر)2(. ويبدو اأنها يف اأب�سع �سور ا�ستغاللها. 
غري اأن �ساعرنا علي املتقي يعلن �سدوفه عن حماكاة مهيار، عرب الزمة كررها 

ثالًثا، حتى ارت�سمت ملمًحا فاقًعا: 
لن اأحدَو حدوك يا مهياْر)3(

بل جعل مقطع اخلتام ترديًدا لغويًّا ل�سداها يف نف�سه. 
وجهر قبل ذلك بخروجه من دوامة احلرية، واإ�سرابه عن التمرد، وعودته اإىل 

القيم املفقودة: 
لن اأخوَن 

لن اأ�سيَع   
لن اأتيه يف البحاْر    

من  وعن�سر  املعبودة،  االآلهة  اأحد  فهو  متعددة،  دالالت  تاريخيًّا  العن�سر  هذا  »اكت�سب  النار:  عن�سر   -1
العربية  الق�سيدة  املتقي،  ال�ساري«. )د. علي  عنا�سر اخللق، وو�سيلة للعقاب االإلهي، واإ�سارة لهداية 
املعا�سرة بني هاج�س التنظري وهاج�س التجريب، املطبعة والوراقة الوطنية، مراك�س، ط1، 2009م، �س: 

 .)203
تتعدد رمزيات النار بتعدد الن�سو�س، فرتاوح بني كونها قوة تدمريية رامزة لل�سياع واملوت، وكونها   

دالة على الهداية واالإر�ساد، كما جتمع اأحيانًا بني التدمري والبعث.. )�س: 205-204(.
عن�سر الريح: له بعد اإيجابي مو�سول باحلياة، وتقرتن الريح يف هذه احلالة باملاء، )�س: 205( ولها بعد   

�سلبي مو�سول بالتدمري. )�س: 207-206(. 
عن�سر املاء: من رمزياته اأنه منبع للحياة + و�سيلة للتطهري + و�سيلة للبعث. )�س: 199 وما بعدها(.  

با�سالر، »جماليات املكان« - ترجمة غالب هل�سا، املوؤ�س�سة اجلامعية  اإىل: غا�ستون  ميكن الرجوع مثال   -2
للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط 2، 1984م.

بريد العامل ال�سلفي، �س: 72-71.  -3
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لن اأكون اأودي�َس 
اأو �سيزيَف  

اأو مهياْر)1(   
يرف�س ال�ساعر اأن يخون كما خان اأبو رغال، واأن ي�سيع كما �ساع اأودي�س اأو 
�سيزيف اأو يتيه يف البحار كما تاه مهيار. وال ي�ساوره �سك يف اأن االأر�س حتافظ 

على الوفاء والعهد الأ�سحابها، فمتى عادوا عادت. 
اإىل  يرمز  مثاًل  فاأودي�س  للرموز:  املزدوج  اال�ستعمال  نالحظ  بالتحديد  هنا 
اأ�سرت  التي  بينويل  اأودي�س بزوجته  ال�ساعر عالقة  ال�سياع وال�سقاء. و�سي�ستغل 
على انتظاره ع�سر �سنوات. وحمبوبة ال�ساعر هنا هي اأر�سه ووطنه. اأما �سيزيف 
خالل  من  االأبدية  العذاب  رحلة  اإىل  ا  اأي�سً يرمز  كما  واملكر،  اخلبث  اإىل  فريمز 
تتدحرج  اأن  اأعاله، وبعد  اإىل  اأ�سفل اجلبل  التي حكم عليه بحملها من  ال�سخرة 

اإىل االأ�سفل يعاود الفعل من جديد.
ولن نغفل اجلامع بني الرمزين اأودي�س و�سيزيف، وهو دوران االإن�سان العربي 
يف حلقة مفرغة، فالثوب الذي ين�سج نهاًرا ويحل ليال، وال�سخرة التي حتمل اإىل 
كناية عن من ال  ال�سفر من جديد، كالهما ميكن عده  نقطة  اإىل  االأعلى، وتعود 
يفعل �سيًئا ذا بال، ويعرب العرب عن هذا االأمر بال�سورة الكنائية: »فالن يخط على 

املاء«. 
وميكن اأن ن�سيف اأن مهيار يرمز اإىل الرف�س والتمرد، كما يرمز اإىل ن�سدان 

احلقيقة، و»كل اأفعاله حركات اإىل االأمام«، كما يقول الدكتور علي املتقي. 
على  بعزمه  ليجاهر  اجلذور  نحو  االرتداد  رحلة  ال�ساعر  ي�ستاأنف  ذلك  بعد 

املرجع ال�سابق، �س: 71.  -1
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االنت�سار لقيم رجال تبددت يف الرثى اأعيانهم، ولكن لن تنفك عن مطاولة الرثيا 
اأعمالهم: 

لن اأحدو حدوك يا مهياْر 
اأنا االإمام بن االإماِم 

ُب الناَر  �ساأن�سُ
يف طريق القوافل عالمْه   

�ساأر�سم املاء 
يف واحات النخيل غمامْه   

�ساأرحل مع الريح اإىل رحم االأ�سجاْر)1(
النار، يف هذا ال�سياق، جتايف النار املهيارية احلارقة، لتنفتح على رمزية النار 
للقوافل، جتنبها  هاديًا  اأو  ِخّريتا  دلياًل  تفيد كونها  القدمي والتي  العربي  ال�سعر  يف 
نار  ا  اأي�سً اأنها  كما  �ساملًا،  امل�سافر  قفول  على  عالمة  اأو  والقفار،  الفيايف  متاهات 
الكرم والعطاء اأو ما ي�سمونه بنار القرى »وهي من اأعظم مفاخر العرب وهي النار 

التي ترفع لل�سفر، وملن يلتم�س القرى، فكلما كان مو�سعها اأرفع كان اأفخر«.)2( 

بريد العامل ال�سفلي، �س: 71- 72.  -1
احللبي  البابي  م�سطفى  ومكتبة  �سركة  هارون  ال�سالم  عبد  حتقيق  احليوان   - بحر(  بن  )عمرو  اجلاحظ   -2
واأوالده مب�سر ط 2 د ت ج 5 �س 134. وميكن اأي�سا اأن ن�سرد للنار رمزيات اأخرى لدى العرب القدامى، 

منها: 
اال�ستمطار بالنار واال�ست�سقاء بها.   -

اإ�سعال النار يف الرباري واملفازات كفا الأذى اجلن و درًءا لباأ�سهم.   -
النار ال�ساهدة على التحالفات ال�سيا�سية )وهي مبثابة وعد على عدم نق�س العهود(.   -

نار احلرب املوقدة على اأعايل اجلبال.   -
نار الطرد.   -

نار الغدر... وغريها. ينظر: امل�سدر ال�سابق ج 4 �س 466 وما بعدها.   -
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�ساأر�سم املاء 
يف واحات النخيل غمامْه)1(  

اأي: املاء الذي يبث احلياة، ال ذلك الذي يزرع م�ساتل املوت، وين�سف معامل 
احل�سارة. 

�ساأرحل مع الريح اإىل رحم االأ�سجاْر)2(. 
لي�ست الريح التي تكن�س بقايا ال�سقيفة، وتبث الفنت، وتن�سف ما تبقى من حلمة 
 :) بني العرب، وت�سكب ماء حمياهم، ولكنها الريح التي قال عنها اخلالق )عزًّ وجلَّ

چ ڈ  ڈ    ژ    چ)3(، اأي: تلك التي تَُهبُّ بن�سماتها ِلَتَهَب �سمات احلياة. 

فال�ساعر يدعو اإىل اإعادة مللمة اأطراف االأمة من خالل اإ�سارته اإىل ال�سقيفة، 
اأديرت فيه االأمور بحنكة واقتدار، درًءا الأي فتنة حمتملة  واإىل اجتماعها الذي 
اأبو بكر،  النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( فبويع  بني املهاجرين واالأن�سار بعد وفاة 
ور�سخ القول:اإن من كان يعبد حممًدا، فاإن حممًدا قد مات، ومن كان يعبد اهلل، 

فاإن اهلل حي ال ميوت، و�سدقه قوله تعاىل: چ ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  

ک  ک  چ)4(.

َويُثَِنّي ال�ساعر هذه االإ�سارة باأخرى؛ اإذ يقول: 
اأمد يدي اإىل حممد االأمنْي 

اأكون له �سديًقا يف الغاِر 

بريد العامل ال�سفلي، �س: 72.  -1
املرجع ال�سابق، �س: 72.  -2
�سورة احلجر - االآية 22.  -3

�سورة اآل عمران - االآية 144.  -4
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وخارج الغاْر)1(   
خلف  توارى  ما  ت�سف  وب�سرية  وترى  تكت�سف  با�سرة  عن  ال�ساعر  اأبان 
هنا،  الغار  وخارج  الغار  يف  للنبي  �سديًقا  يكون  فاأن  واملوؤ�سرات،  االإ�سارات 
باالإ�سالم مظهًرا وخمرًبا، يف  التم�سك  موؤداه  اإ�سماريا  مقت�سى  ي�ستلزم  منطوق 

احلل والرتحال، ال اأن نتزين به ا�سًما ال فعال. 
يلوذ ال�ساعر بالزمن احللمي الربيء هروبًا من الزمن الرديء، بل من كوابي�سه 
التي تتجافى ب�سببها اجلنب عن املراقد. يحتمي بزمن الطهر والنقاء ومواقع ال�سفاء 
�سبيًها  نف�سه،  مثل  يكون  اأن  اإال  ال�ساعر  وياأبى  ال�سجية.  واإمالءاُت  الفطرة  حيث 

بذاته، تلك الذات التي تنطق مبا يجان�س حركات روحها. 
يقول ال�ساعر عن الزمن الذي �سبق نور الر�سالة: 

جئناه حفاة امل�ساعْر 
ن�ُسق ال�سخر باالأظافْر 

ب البطن من �سغٍب  نع�سِ
نقتل احِللم من غ�سٍب 

نعجن املوت خبًزا لكل القوافْل 
نتيه يف ُظلمة ال�سحراء بال دليْل 

بحثا عن املاء الدفنْي   
بريد العامل ال�سفلي - �س 72.   -1

اأديرت  الر�سول) �سلى اهلل عليه و�سلم( وقد  ال�سديق بعد وفاة  اأبي بكر  بيعة  ال�سقيفة متت  اتفاق  ففي   
االأمور يف هذا االجتماع باأمت �سورة، دفًعا الأي فتنة حمتملة بني امل�سلمني )املهاجرون واالأن�سار(. 

واأبو بكر ال�سديق، كما هو معلوم، هو اأحد اثنني »اإذ هما يف الغار«، وقد انُتِخَب باإجماع املع�سكرين.   
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فمدنا بالزيت والفتيْل 
وكان لنا الدليْل)1( 

لقد كنا بال م�ساعر وبال اأخالق، بال رحمة، وال ِحلم وال علم، وبعد اأن كنا 
الهادي  لتكون  النار  طريقهم  يف  لنن�سب  االأوان  اآن  موتًا،  للقوافل  اخلبز  نعجن 
عن  النا�سر  والربهان  وتنا�سلها  االأزمنة  برتا�سل  الناطق  االإح�سا�س  اإنه  والدليل. 
ح�سن ا�ستثمار اجلوانب امل�سيئة من تراثنا وحماورة حلظاته القوية. »ولعل من اأهم 
املتلقي  مع  الفعال  التوا�سل  يف  احلداثية  ال�سعرية  التجارب  بع�س  ف�سل  اأ�سباب 
العربي �سعف تعاملها مع الرتاث اأو غياب الرتاث فيها، ف�سال عن كون احلداثة 
ال�سعرية العربية ال توازيها حداثة يف االأذهان والعقليات، وال توؤازرها حداثة يف 

احلياة االجتماعية واملوؤ�س�سات الثقافية وال�سيا�سية«)2(. 
تقبع يف  العربي  »املتلقي  اأن  اإىل  قد فطن  املتقي  ال�ساعر علي  اأن  ويف ظني 
ذاكرته والوعيه الكثري من النماذج والرموز الرتاثية التي ميكن اتخاذها و�سيلة من 

و�سائل حتقيق التوا�سل ال�سعري احلداثي معه«)3(. 
اإًذا، اإىل من انت�سلنا من قلب الدياجري ومن غياهب العتمة، فمدنا  �سنعود، 
بالزيت والفتيل، وكان لنا الدليل لتع�سيد االإحاالت الرتاثية باأنوار الر�سالة املحمدية 
التي ت�سكل د�ستوًرا حلياة النا�س، وم�سلًكا الحًبا كفيال بتبديد عتمة التيه وال�سياع.
اأفلح ال�ساعر عرب تقنية التنا�س يف اأن ي�سمن لن�سه التوهج الذي يَْن�ُسُده �سعر 
احلداثة، ذلك باأن »عالقة احلداثة بالرتاث عالقة تاريخية وجدلية، فاحلداثة ت�ستمد 
�ست�سبح  به  �سلتها  قطعت  واإذا  الرتاث،  من  واحل�سارية  التاريخية  م�سروعيتها 

املرجع ال�سابق، �س: 72.  -1
يف �سعرية ق�سيدة النرث، �س 8.  -2

املرجع ال�سابق، �س 8.  -3
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جمرد  لي�س  »الرتاث  اأن  عن  ف�سال  التاريخ«)1(،  خارج  اأو  جذور  بال  حداثة 
من  جزء  هو  واإمنا  فقط،  �سابقة  تاريخية  بفرتة  مرتبطة  ومعارف  وخربات  جتارب 
�سخ�سية االأمة ووجودها التاريخي واحل�ساري وعالقة احلداثة به هي عالقة ات�سال 

وا�ستقالل يف نف�س االآن«)2(.
يعي�س خارج  اأو  ين�سحب من زمنه  اأن  باجلذور دون  ال�ساعر و�سائجه  يوثق 
تفقد  التي مل  تلك  امل�سرقة من الرتاث،  اللحظات  اأح�سان  حلظته، فهو يرمتي يف 
فعاليتها وبريقها واإمكانية حتيينها لين�سف الوهم الذي ا�ستبد به يف البداية اأال وهو 

دفن االأب ومتعلقاته.
فال جرم اأن يكون الرف�س خامتة ال�سفر يف بالقع اجلهل واأقبية الظالم، بحًثا 
ا عن الوجه  عن تخلي�س الهوية من �سوائب اال�ستالب واالغرتاب، وان�سراًفا اأي�سً
واعتناقها،  باحلقيقة  بالظفر  املو�سول  امل�سرق  الوجه  اإىل  مهيار،  ل�سخ�سية  القامت 

غب مرحلة مرتعة بالعناء والوعثاء. 
لي�س العيب يف اأن نزوج املاء باملاء، وال اأن نتحول من انتماء اإىل انتماء، اإذا 
توافرت �سروط اال�ستقبال والتقبل. ولكن اخلطر اأن نزوج النريان احلارقة باملياه 

اجلارفة، وهذه هي املفارقة املركزية التي من �ساأنها اأن تطفئ النفو�س. 
5- قفل الق�سيدة: 

الكائن  من  )اأو  املتوقع  اإىل  للواقع  الدائم  التجاوز  هي  احلداثية  الق�سيدة 
اإىل املمكن(، واجلري املتوا�سل وراء ال�سوء الهارب. وهذه الر�سالة اإىل مهيار 
حركية  يف  انخرطت  التي  الق�سائد  موكب  يف  ت�سري  حداثية  ق�سيدة  الدم�سقي 
التدافع احل�ساري، لكنها مل حتلم بالتيه وال�سياع يف العوامل املمكنة واملحتملة، 

بل وامل�ستحيلة. 
املرجع ال�سابق، �س 8.  -1
املرجع ال�سابق، �س 8.  -2
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يقول ال�ساعر يف املقطع االأخري: 
لن اأحدو حدوك يا مهياْر 

لن اأحدو حدوَك 
لن اأحدَو   

لن... لن... لن)1( 
تردد �سوت  اأ�سداء  بها  الرف�س �ست مرات، وكاأين  اأداة  فيه  مقطع تكررت 
عن  بعيًدا  وين�سرف  حطامه،  وبقايا  اأ�سياءه  يلم  وهو  بتمرده،  وجتهر  ال�ساعر 
اأ�سواتًا  اإال  نتبني من �سراخه  نعد  اإننا مل  نف�سه، حتى  �سيطان  ذاته وعن  هواج�س 
اأوبته وتوبته. ودالة على نهاية الق�سيدة. وعلى  متقطعة، ولكنها دالة: دالة على 

نهاية قراءتي فيها. 
ومهما يكن من اأمر هذا الن�س فاإن اأبرز خال�ساته تكمن يف: 

التعلق  - دون  ولكن  احلداثة  �سعر  واإىل  النرث،  ق�سيدة  اإىل  انتماءه  يعلن  اأنه 
بوهم املماثلة للغرب وال بوهم املخالفة للرتاث.

والثنائيات  - التناق�سات  ك�سف  اإىل  ج�سًرا  »املفارقة«  اأ�سلوب  يعتمد  واأنه 
ال�سدية وال�سراع الذي يعتمل يف دواخل االأجيال امل�سكونة بهاج�س احلداثة، 

واملاأخوذة بفكرة التخطي وت�سرب روح اللحظة احل�سارية.
واأنه مترد على جذوره وقيمه، يف توق جارف اإىل احلرية والفرادة، ولكنه  -

القيم االأ�سيلة التي ر�سخ �سنخها يف وجدانه مبا هي خليقة  ليتعهد تلك  عاد 
به من االحتفاء، يف تناغم مع املفارقة يف املواقف التي درجت عليها اأغلب 

ق�سائد النرث.
بريد العامل ال�سفلي، �س: 72.   -1
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واأنه مع تفريطه يف االإيقاع اخلارجي )الوزن والقافية(، مل يفرط يف االإيقاعني  -
الداخلي والب�سري، وال يف كثري من اأ�سراط االنتماء اإىل مملكة ال�سعر، من 

قبيل ال�سور ال�سعرية والتنا�س وتوظيف الرموز، وما اإىل ذلك.
واأنه يوؤلف بني اجلمايل والتوا�سلي يف ن�سق متجاور. -
العربي وختم دالالته  - الرتاث  بوم�سات من  ت�ساعيفه  تر�سيع  واأنه ي�سر على 

وروؤاه بخامت املرجعية االإ�سالمية. 
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م�سرد امل�س�در واملراجع
y .القراآن الكرمي
y  -1اأدوني�س )علي اأحمد �سعيد( - ال�سعرية العربية - دار االآداب - بريوت - لبنان -ط

1985م.
y .مقدمة لل�سعر العربي -دار العودة -بريوت - لبنان - ط4 -1983م
y  با�سالر )غا�ستون( - جماليات املكان - ترجمة غالب هل�سا- املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات

والن�سر والتوزيع - بريوت - لبنان - ط2- 1984م.
y  -اجلاحظ )اأبو عمرو بن بحر( - البيان والتبيني- حتقيق و�سرح عبد ال�سالم حممد هارون

دار اجليل - بريوت - لبنان - د ط - د ت -ج1.
y  احليوان حتقيق عبد ال�سالم هارون �سركة ومكتبة م�سطفى البابي احللبي واأوالده مب�سر ط

2 د ت ج 5-4.
y  )حجازي )اأحمد عبد املعطي( - ق�سيدة النرث اأو الق�سيدة اخلر�ساء - )كتاب دبي الثقافية

- ط1 - نوفمرب 2008م.
y  داغر )�سربل( - ال�سعر العربي احلديث: ق�سيدة النرث - منتدى املعارف - بريوت - لبنان

- الطبعة االأوىل - 2018م )�سل�سلة درا�سات يف اللغة العربية: 6(.
y  ريكور )بول( - نظرية التاأويل - اخلطاب وفائ�س املعنى- ترجمة �سعيد الغامني - املركز 

الثقايف العربي - الدار البي�ساء )املغرب( بريوت )لبنان( - ط1 - 2003م.
y  ال�سخاوي )حممد عبد الرحمن( - املقا�سد احل�سنة يف بيان كثري من االأحاديث امل�ستهرة

على االأل�سنة - درا�سة وحتقيق: حممد عثمان اخل�ست - دار الكتاب العربي - بريوت - 
لبنان- ط1 -1985م.

y  - سعيد )خالدة( - حركية االإبداع )درا�سات يف االأدب العربي احلديث( - دار العودة�
بريوت - لبنان - ط2- 1982م.

y  -1ط  - املغرب  كتاب  احتاد  من�سورات   - النرث  ق�سيدة  �سعرية  يف  اهلل(-  )عبد  �سريق   
2003م.
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y  املتقي )علي( - بريد العامل ال�سفلي - املطبعة والوراقة الوطنية - مراك�س )املغرب( - ط
1 - 2009م.

y  والوراقة املطبعة   - التجريب  وهاج�س  التنظري  هاج�س  بني  املعا�سرة  العربية  الق�سيدة   
الوطنية - مراك�س )املغرب( - ط1- 2009م.

y  املوؤ�س�سة  - لالأنواع  عابر  مفتوح  ن�س  النرث،  ق�سيدة  اإ�سكاليات   - الدين(  )عز  املنا�سرة 
العربية للدرا�سات والن�سر - بريوت - لبنان - ط1- 2002م.

y  ق�سيدة النرث: اإ�سكاليات الت�سمية والتجني�س والتاأريخ - جملة نزوى- �سلطنة عمان - العدد
29- ال�سنة 2002م.

y  ابن ه�سام )عبد امللك( - �سرية ابن ه�سام - حتقيق حممد ال�سقا - اإبراهيم االإبياري - عبد
احلفيظ �سلبي - د ط - 1916م.



96

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

Sources and References: 

 z The Holy Quran

 z Adonis, A. A. S. 1983. Introduction to Arabic Poetry. Dar Al-Awda, Beirut, Leb-
anon. 4th Ed. 

 z 1985. Arabic Poetry. Dar Al-Adab. Beirut, Lebanon. 1st Ed.

 z Al-Jahiz, Abu Amru Ben Bahr. Al Bayan wa-al-tabyin (Elegance of Expression 
and Clarity of Exposition) Verified and Commented by Haroun, A. M. Dar al-
Jeel. Beirut, Lebanon. No edition, No date. Part One. 

 z Al Hayawan, investigated by Abdul Salam Haroun. Egypt: Mustafa Al-Babi Al-
Halabi & Sons Library.

 z Almanasrah, Azeddine. 2002 a. Problematics of the Prose Poem: A Genre-
Transcending Open Text. The Arab Foundation for Studies and Publishing. Bei-
rut, Lebanon. 1st Ed. 

 z 2002 b. The Prose Poem: Problematics of Naming, Naturalization and Histori-
ography. Nazwa Magazine. Sultanate of Oman. Issue 29.

 z Al-Muttaqi, Ali. 2009 a. The Underworld Post. The National Printing Press. 
Marrakesh, Morocco 1st Ed.

 z 2009 b. The Contemporary Arabic Poem between the Obsessions of Theoriz-
ing and Experimentation. The National Printing Press. Marrakesh, Morocco. 
1st Ed.

 z Al-Sakhawi, M. A. Al Maqasid Al Hasanah (Good intentions in interpreting 
many well-known circulating hadiths). Verified and commented by Al-Khasht, 
M. O. 1985. Dar Al-Kitab Al-Arabi. Beirut, Lebanon. 1st Ed. 

 z Bachelard, G. Poetics of Space. Translated by Halsa, G. 1984. University Foun-
dation for Studies, Publishing and Distribution. Beirut, Lebanon. 2nd Ed.

 z Dagher. C. (2018) Modern Arabic Poetry: Prose poem.V.01(6). Beirut: Knowl-
edge Forum

 z Hijazi, A. A. 2008. The prose Poem or the Silent Poem. Dubai Cultural Book. 
1st Ed. 

 z Ibn Hisham, Abdulmalik. The Prophetic Biography. Verified by Al-Saqa, M. et 
al. 1916. Not Edited. 

 z Ricoeur, P. Interpretation Philosophic Theory - Discourse and the Surplus of 



97

د. احل�سني اآيت مب�رك جم�لية املف�رقة يف ق�سيدة »ر�س�لة اإىل مهي�ر الدم�سقي« لعلي املتقي

Meaning. Translated by Al-Ghanimi, S. 2003. Arab Cultural Center. Casablanca, 
Morocco/Beirut, Lebanon. 1st Ed.

 z Said, K. 1982. The Mobility of Creativity (Studies in Modern Arabic Literature). 
Dar Al-Awda. Beirut, Lebanon. 2nd Ed.

 z Shariq, Abdullah. 2003. In the Poetry of the Prose Poem. Publications of Mo-
roccan Writers Union. 1st Ed.





درا�سة حديث 
»يا مع�سر من اآمن بل�سانه....« 

وبيان حكمه
Studying the Hadith of 

«O the ones who believe by word of mouth» and 
Stating its Provision

د. اأحمد ح�صن الفاعوري
جامعة الق�سيم - اململكة العربية ال�سعودية

Dr. Ahmad Hasan Alfaoury
Qassim University - Saudi Arabia Kingdom

https://doi.org/10.47798/awuj.2022.i65.03

تاريخ تسلم البحث 2021/03/27 - وصدر خطاب القبول 2021/10/26





101

د. اأحمد ح�سن الف�عوري درا�سة حديث »ي� مع�سر من اآمن بل�س�نه ....« وبي�ن حكمه

Abstract

In this research paper, I have dealt with 
the narration of the Hadith that says: «O 
the ones who believe by word of mouth» and 
this study is limited to the Isnad study of the 
Hadith. I have collected it from the books 
that are classified in the Sunnah, and I have 
commented on all its words and its narra-
tions and showed the status of narrators. I 
have found that the sayings of the scholars 
are consistent in all the ways of the Hadith, 
and it is not possible to correct this Had-
ith and this situation, as opposed to those 
which were corrected by the late scholars. 
Otherwise, the meaning of the Hadith is 
fixed in the book.

Keywords: AL-Muta’akhroon, AL-
Mutaqadmoon, AL-Do’afaa’, AL-Jarh, AL-
Ta’deel.

ملخ�س البحث
»يا  حديِث  روايَة  البحِث  هذا  يف  تناولُت 
الدرا�سِة  فيه على  بل�سانه« واقت�سرُت  اآمن  مع�سر من 
الكتب  من  بجمعه  قمُت  فقد  للحديث،  االإ�سناديِة 
امل�سنَّفة يف ال�سنَّة املطهرة، ووقفُت على جميع األفاظه 
روايات:  اأربع  خالل  من  جاء  اأنّه  وتبني  ومروياته، 
ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما- �سحيحة جميع  رواية 
 - االأ�سلمي  برزة  اأبي  رواية  وكذلك  ثقات.  رواتها 
عن  االأعم�س  طريق  من  �سحيحة   - عنه  اهلل  ر�سي 
اأبي برزة االأ�سلمي،  �سعيد بن عبد اهلل بن جريج عن 
ال�سعف.  من  رواتها  يخلو  فال  االأخرى  الطرق  اأما 
جميع  عنه-  اهلل  ر�سي   - عازب  بن  الرباء  ورواية 
الثقة وال�سدوق فيكون احلكم على هذه  رواتها بني 
الرواية باحل�سن. وظهر اأن رواية ابن عبا�س - ر�سي 

اهلل عنهما - �سعيفة، �سندها �سعيف.

اإ�سنادية  درا�سة  للحديث  درا�ستي  وكانت 
�سرفة، بيَّنُت من خاللها حال رواة كل طريق للحديث 

وفق اأحكام اأهل اجلرح والتعديل. 

بل�سانه،  اآمن  مع�سر،  يا  املفتاحية:  الكلمات 
اجلرح، التعديل.
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املقدمة

اأنُف�ِسنا  �ُسروِر  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفُره،  ونَ�ستعيُنه  نحَمُده  هلل  احلمَد  اإنَّ 
لَّ له، وَمْن يُ�سِلْل فال هادي له، واأ�سهد اأْن ال  و�َسيِّئات اأعماِلنا، َمْن يهِده اهللُ فال ُم�سِ

اإله اإال اهلل وحَده ال �سريك له، واأ�سهد اأنَّ حمّمًدا عبُده ور�سولُه.
فاإنَّ درا�سة االأحاديث واحلكم عليها ت�سحيًحا وت�سعيًفا من االأمور  اأما بعد: 
اأُوتـَي فهما  اإال من  النَّا�س،  اأحد من  تتاأتى الأي  ال�سائكة يف علم احلديث، فهي ال 
اأفنوا  الذين  القوِم  كتَب  عمره  �سني  طوال  مالزًما  وكان  متوقًدا،  وذكاًء  ثاقًبا، 

اأعمارهم بالبحث والتفتي�س عن حال الرواة ومروّياتهم.
من جهابذة  ثلَّة  به  اأنيط  الغراء،  ال�سريعة  الواجبات يف  من  املو�سوع  فهذا 
العلماء، اإبّان ع�سر التدوين اإىل يوم النا�س هذا، على اختالف مناهجهم يف احُلكم 
امل�سلمني  اأو�ساط  بني  االأحاديث  من  كثري  انت�سرت  وقد  ومروياتهم،  الرواة  على 
اأهل العلم؛ لذا كان لزاًما على العلماء  اأو حمل خالف بني  وكثري منها الي�سح، 
وطلبة العلم، القيام بواجب خدمة ال�سنَّة املطهرة، والذّب عنها، وذلك بتنقيتها 
وغربلتها، ثم بيان ما �سح منها وما مل ي�سح، فال يُ�سّلم الأحد حكمه على االأحاديث 
حتى تُعر�َس اأحكامه على تلك القواعد وال�سوابط التي �سار عليها املتقدمون يف 
هذه ال�سنعة، ومن هنا راأيُت اأْن اأتناوَل اأحَد هذه االأحاديث يف بحث م�ستقل وهو 
اإْن �ساء  اأجلي -  بل�سانه...« ويف هذا البحث �سوف  اآَمَن  حديث »يا مع�سر من 
اهلل - احلكم ال�سحيح له بح�سب ما جاء عن اأئمة اجلرح والتعديل، وممن �سنَّف 
يف ال�سنَّة املطهرة، راجًيا من اهلل العليِّ القدير اأْن يكون عملي هذا �سبًبا يف نفع 
اإخواين امل�سلمني، وتبيني �سنَّة �سيد املر�سلني، وذخًرا يل يوم األقاه، يوَم ال ينفع فيه 

مال وال بنون اإال من اأتى اهلل بقلب �سليم.



104

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

اأهمية املو�سوع:
تكمن اأهمية املو�سوع يف اجلوانب االآتية:

بل�سانه«  اآمن  من  مع�سر  »يا  حديث  يف  الواردة  الروايات  جميع  تخريج    -1
ودرا�ستها.

اإن هذا احلديث من االأحاديث التي اختلف العلماء يف رواتها.   -2
اإن هذا احلديث يتناول ق�سية مهمة وهي التحذير من تتبع العورات، وما ينتج    -3

عن هذا من عقوبة اإلهية من جن�س عمل هذا املتتبع.
اأهداف البحث: 

ي�سعى هذا البحث لتحقيق االأهداف االآتية:
مني يف حكمهم على رواة احلديث. ة اجلرح والتعديل املتقدِّ معرفة اأقوال اأئمَّ   -1
الدرا�سة  هذه  حديث  ومنها  الروايات  اإعاللهم  يف  املتقدمني  منهج  جتلية    -2

اأمنوذجاً.
خالل  من  وذك  اال�ستقرائي،  املنهج  البحث  هذا  يف  اتَّبعُت  البحث:  منهج 
تتبع روايات احلديث وطرقه. وكذلك املنهج النقدي ببيان اأقوال العلماء يف رواة 

احلديث.
م�سكلة الدرا�سة: تكمن م�سكلة الدرا�سة يف وجود جمموعة من الروايات 

لهذا احلديث مما اقت�سى بيان حكم كل رواية منها.
الدرا�سات ال�سابقة: مل اأعرث على كتاب اأو بحث من�سور يحمل عنوان هذا 
البحث نف�سه ويركز على م�سمونه، ومع هذا فاإن طائفة من مادة البحث قد عرثت 
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عليها يف الكتب التي �سرحت االأحاديث النبوية، وكتب العلل والرجال والتاريخ.
خطة البحث:

يتكون البحث مْن مقدمة ومتهيد و�ستة مطالب وخامتة وفهار�س.
املقدمة: ا�ستملت على اأهمية املو�سوع واأهدافه ومنهجه، وم�سكلة الدرا�سة، 

والدرا�سات ال�سابقة، وخطة البحث.
التمهيد: جمع وتخريج الروايات التي ذكرت حرمة تتبع عورات امل�سلمني.

املطلب االأول: درا�سة اإ�سناد الرواية االأوىل.
املطلب الثاين: درا�سة اإ�سناد الرواية الثانية.

املطلب الثالث: درا�سة اإ�سناد الرواية الثالثة.

املطلب الرابع: درا�سة اإ�سناد الرواية الرابعة.
املطلب اخلام�س: درا�سة الرواية اخلام�سة.
املطلب ال�ساد�س: درا�سة الرواية ال�ساد�سة

اخلامتة: وتربز فيها اأهم نتائج البحث.
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 التمهيد: جمع الرواي�ت التي ذكرْت حرمة تتبع عورات امل�سلمني وتخريجه�

عْنهم - ومن طرق  اهلل  حابة - ر�سي  ال�سَّ اأربعة من  جاء هذا احلديث عن 
خمتلفة وباألفاظ خمتلفة، وهي كاالآتي:

الرواية االأوىل: عن ابن عمر قال: »�سعد ر�سوُل اهلل- �سلى اهلل عليه و�سلم- 
املنرَب فنادى ب�سوٍت رفيع، فقال: يا مع�سَر َمْن اأ�سلَم بل�سانه ومل يف�س االإميان اإىل 
وهم وال تتَّبعوا عوراتهم، فاإنَّه من تتبَّع عورة اأخيه  قلبه، ال توؤذوا امل�سلمني وال تُعريِّ
تتبَّع اهلل عورتَه يف�سُحه ولو يف جوف َرْحِله، قال:  تتبَّع اهلل عورتَه، ومن  امل�سلم 
ونظر ابُن عمر يوًما اإىل البيت اأو اإىل الكعبة، فقال: ما اأعَظمِك واأعَظم ُحرمتك، 

واملوؤمن اأعظم حرمًة عند اهلل منك«)1(.
الرواية الثانية: عن اأبي برزة االأ�سلمي قال: قال ر�سوُل اهلل- �سلى اهلل عليه 
امل�سلمني  تغتابوا  ال  قلبه،  االإميان  يدخل  ومل  بل�سانه  اآمَن  َمْن  مع�سَر  »يا  و�سلم-: 
وال تتَّبعوا عوراتهم؛ فاإنَّه من يتَّبع عوراتهم يتَّبع اهلل عورته، ومن يتَّبع اهلل عورته 

يف�سحه يف بيته«)2(.
حممد بن عي�سى الرتمذي، اأبو عي�سى، )�سنن الرتمذي(، حتقيق، ب�سار عواد، دار الغرب االإ�سالمي-   -1
لة، باب ما جاء يف تعظيم املوؤمنني، ج4، �س378، برقم )2032(،  بريوت، 1998م، اأبواب الربِّ وال�سِّ
بلبان  ابن  ترتيب:  حّبان(،  ابن  �سحيح  تقريب  يف  )االإح�سان  الدارمي،  حامت،  اأبو  حبان  بن  وحممد 
كتاب  م   1988  - هـ   1408 ط1،  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  االأرنوؤوط،  �سعيب  حتقيق،  الفار�سي، 
برقم  وتعيريهم، ج13، �س75،  امل�سلمني  الزجر عن طلب عرثات  ذكر  الغيبة،  باب  واالإباحة،  احلظر 
)5763(، واحل�سني بن م�سعود بن الفراء البغوي، )�سرح ال�سنَّة(، حتقيق: �سعيب، االأرنوؤوط- حممد 
تتبع عورات  النَّهي عن  ال�ساوي�س، املكتب االإ�سالمي، بريوت، ط1، )1403هـ - 1983م( باب  زهري 

امل�سلمني، برقم )3526(.
اأحمد بن حنبل )امل�سند(، حتقيق، �سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1،   -2
1421 هـ - 2001 م، ج33، �س20، برقم )19776( و ج 33، �س40، برقم )19801(، واأبو داود، يف 
)ال�سنن( كتاب االأدب، باب يف الغيبة، ج 4، �س270، برقم )4880(، وابن اأبي الدنيا يف )ال�سمت( 
)م�سنده(،  يف  والروياين   ،)7423( برقم  �س419،  ج13،  )م�سنده(،  يف  يعلى  واأبو   ،)168 )ح: 
 ،)190( برقم  �س99،  ج1،  االأخالق(،  )م�ساوئ  يف  واخلرائطي   ،)1312( برقم   ،336 �س  ج2، 
ويف )املخّل�سيات(، ج3، �س210، برقم )2374( والبيهقي يف )�سعب االإميان(، ج9، �س74، برقم 

.)6278(
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الرواية الثالثة: عن الرباء بن عازب قال: »خطبنا ر�سول اهلل- �سلى اهلل عليه 
و�سلم- حتى اأ�سمع العواتق يف اخلدور، ينادي باأعلى �سوته: »يا مع�سَر َمْن اآمَن 
بل�سانه، ومل يخُل�س االإمياُن اإىل قلبه، ال تغتابوا امل�سلمني، وال تتَّبعوا عوراتهم، فاإنَّه 
من تتبَّع عورة اأخيه امل�سلم تتبَّع اهلل عورته، ومن تتبَّع اهلل عورته يف�سحه يف جوف 

بيته«)1(.
الرواية الرابعة: عن ابن عبا�س قال: قام ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- 
فقال: »يا اأيها النَّا�س، يا مع�سَر َمْن اآمَن بل�سانه، ومل يخُل�س االإميان اإىل قلبه حتى 
، ال توؤذوا امل�سلمني، وال تتَّبعوا عوراتهم، فاإنَّه من يتَّبع  اأ�سمع العواتق يف ُخدورهنَّ

عورة اأخيه يتَّبع اهلل عورته حتى يخرقها عليه يف بطن بيته«)2(.
»اَل  َقاَل:  َو�َسلََّم-  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ  - النَِّبيِّ َعِن  ثَْوبَاَن،  َعْن  اخلام�سة:  الرواية 
اأَِخيِه  َعْوَرَة  َطَلَب  َمْن  َفاإِنَُّه  َعْوَراِتِهْم؛  تَْطُلُبوا  َواَل  ُوُهْم،  تَُعريِّ َواَل  اهلِل،  ِعَباَد  تُوؤُْذوا 

َحُه يِف بَْيِتِه«)3(. امْلُ�ْسِلِم َطَلَب اهللُ َعْوَرتَُه َحتَّى يَْف�سَ
ْهَر َخْلَف َر�ُسوِل  ْيَنا الظُّ لَّ يِب، َقاَل: �سَ الرواية ال�ساد�سة: َعْن بُريدَة بِن احَل�سِ
َفَناَدى  َبانًا،  َغ�سْ َعَلْيَنا  اأَْقَبَل  اَلِتِه  �سَ ِمْن  اْنَفَتَل  ا  َفَلمَّ َو�َسلََّم-،  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ اهلِل- 
ْجَواِف اخْلُُدوِر َفَقاَل: يَا َمْع�َسَر َمْن اأَ�ْسَلَم، َومَلْ يَْدُخِل  ْوٍت اأَ�ْسَمَع اْلَعَواِتَق، يِف اأَ ِب�سَ
وا امْلُ�ْسِلِمنَي، اَل تَْطُلُبوا َعْوَراِتِهْم، َفاإِنَُّه َمْن يَْطُلُب َعْوَرَة اأَِخيِه  ااْلإِميَاُن يِف َقْلِبِه، اَل تَُذمُّ
اأبو اإ�سحاق احلويني، دار الكتاب العربي، بريوت، ط1، 1410ه،  ابن اأبي الدنيا، )ال�سمت(، املحقق   -1
)ح: 167( اأحمد بن علي اأبو يعلى املو�سلي، )امل�سند(، حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد، النا�سر: دار املاأمون 
برقم  �س219،  ج1،  والروياين،   ،)1675( برقم  �س237،   ،3 ج   ،-  1404 ط1،  دم�سق   - للرتاث 
د يف كتابه )الفوائد(، ج 1، �س104، برقم )242( والبيهقي يف )�سعب  )305(، واأورده متَّام بن حممَّ
االإميان(، باب يف ال�سرت على اأ�سحاب القروف، ج12، �س160، برقم )9213(، ويف )دالئل النبوة(، 

.)256/6(
�سليمان بن اأحمد اأبو القا�سم الطرباين، )املعجم الكبري(، حتقيق، فريق من الباحثني، ج 11، �س 186،   -2
بن  املح�سن  عبد  حممد،  بن  اهلل  عو�س  بن  طارق  حتقيق:  االأو�سط(،  )املعجم  ويف   ،)11444( برقم 

اإبراهيم احل�سيني، دار احلرمني - القاهرة، ج 4، �س125، برقم )3778(.
اأحمد، امل�سند، ج37 �س88 برقم)22402(.  -3
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امْلُ�ْسِلِم، َهَتَك اهللُ �ِسرْتَُه، واأَْبَدا َعْوَرتَُه، َولَْو َكاَن يِف �ِسرْتِ بَْيِتِه«.)1(
املطلب الأول: درا�سة اإ�سن�د الرواية الأوىل

وهي رواية عبد الله بن عمر - ر�سي الله عنهم� - 

ومدار اإ�سناد هذا احلديث اإمنا يُروى من طريق احل�سني بن واقد، عن اأوفى بن 
دلهم، عن نافع - موىل ابن عمر- عن ابن عمر- ر�سي اهلل عنهما-.

درا�سة اإ�سناد احلديث:
الراوي االأول: احل�سني بن واقد: اتفق علماء النَّقد على توثيقه ما عدا االإمام 
اأخرى عنه قال: »لي�س بذاك  باأ�س به«. ويف رواية  فاإنه قال: »ال  اأحمد بن حنبل، 
ابن  نافع، عن  اأيوب، عن  اأ�سياء مناكري«. وجاء عنه كذلك يف حديث يرويه  له 
عمر )يف الـُمَلبِّقة( اأنه اأنكره وقال: من روى هذا؟ قيل له: احل�سني بن واقد، فقال 
بيده وحّرك راأ�سه، كاأنَّه مل ير�سه. وقال: »اأحاديث ح�سني ما اأدري اأي �سيء هي 

ونف�س يده«)2(.
وقال يحيى بن معني: »ثقة«)3(. وقال اأبو زرعة والنَّ�سائي: »لي�س به باأ�س«)4(. 

وقال ابن حجر: »ثقة له اأوهام«)5(.
برقم)2936(.  �س207  ج2  )االأو�سط(  ويف  برقم)1155(  �س20  ج2  الكبري(،  )املعجم  الطرباين،   -1
وقال: »ال يروى عن بريدة اإال بهذا االإ�سناد«. ومن طريق الطرباين اأخرجه اأبو نعيم يف )الدالئل( ج1 
�س440 برقم )357(. واأخرجه من طريق الطرباين ال�سجري يف )االأمايل( ج2 �س296 برقم)2509(.

املكتبة  دار  قلعجي،  اأمني  املعطي  عبد  حتقيق:  الكبري(،  )ال�سعفاء  جعفر  اأبو  العقيلي  عمرو  بن  حممد   -2
العلمية - بريوت ط1، 1404هـ - 198م ج1، �س251.

د بن اإدري�س الرازي اأبو حممد ابن اأبي حامت )اجلرح والتعديل(، دار اإحياء الرتاث  عبد الرحمن بن حممَّ  -3
العربي - بريوت، ط1، 1271هـ - 1952م. ج3، �س66.

اج املزي، )تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال(، حتقيق: د. ب�سار عواد  يو�سف بن عبد الرحمن اأبو احلجَّ  -4
معروف، موؤ�س�سة الر�سالة- بريوت، ط1، 1400هـ- 1980م. ج 6، �س491، رقم الرتجمة)1346(.

اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالين، )تقريب التهذيب(، حتقيق: حممد عوامة، دار الر�سيد   -5
- �سوريا، ط1، 1406هـ - 1986م. ج 1، �س167، رقم الرتجمة )1358(.
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وبهذا يظهر اأن احل�سني بن واقد ثقة، اأما ما جاء عن االإمام اأحمد باأن له اأ�سياء 
مناكري، وقول ابن حجر: له اأوهام، فهذا ال يقت�سي رد روايته اأو اأنه غري ثقة، واإمنا 
االأ�سل فيمن قيل فيه ذلك ال�سبط واإن وهم يف بع�س االأحاديث ي�ستنكرها عليه 

العلماء ويعدونها من اأوهامه، ولكن ال يخرجه ذلك عن دائرة ال�سبط.
منكر  اأو  مناكري،  روى  يقولوا:  باأن  املحدثني  عند  »وفرق  القطان:  ابن  قال 
لكرثة  يروي،  مبا  الثقة  �سقطت  ملن  يقولونه  الذي  هو  احلديث:  منكر  احلديث؛ 
ث به، وتتكرر  املنكرات على ل�سانه، كالذي ي�ستهر فيما بيننا بقلة التوقي فيما يحدِّ
حتل  وال  احلديث،  منكر  اأنه  عليه  يطلقون  الذي  هو  عندهم  ف�سيحته،....فهذا 
فاإنه  منكرة،  اأحاديث  اأو روى  مناكري،  فيه: عنده  يقولون  الذي  اأما  عنه.  الرواية 

رجل روى ما ال يعرفه غريه وحاله مع ذلك �ساحلة، فهذا ال ي�سره االنفراد«)1(. 
ده ترَك  وقال ابن دقيق: »وقول اأحمد: روى اأحاديث مناكري، ال يقت�سي مبُجرَّ
روايته، حتى تكرَث املناكري يف روايته، وينتهَي اإىل اأن يقال فيه: منكر احلديث«)2(. 
اأن  دون  الكبري  التاريخ  يف  البخاري  ذكره  دلهم:  بن  اأوفى  الثاين:  الراوي 
اأوفى  يقول:  اأبي  »�سمعت  حامت:  اأبي  ابن  وقال  تعديال)3(.  وال  جرًحا  فيه  يذكر 
حبَّان  ابن  وذكره  »ثقة«)5(.  النَّ�سائي:  قال  هو«)4(.  من  اأدري  وال  يُعرف  ال  هذا 

علي بن حممد اأبو احل�سن ابن القطان، )اإحكام النظر يف اأحكام النظر بحا�سة الب�سر(، املحقق: اإدري�س   -1
ال�سمدي، دار القلم، دم�سق، ط1، 1433 هـ - 2012 م )�س481(.

االأحكام(، حققه: حممد خلوف  باأحاديث  االإملام  العيد، )�سرح  بابن دقيق  املعروف  بن علي،  حممد   -2
العبد اهلل، دار النوادر، �سوريا، ط2، 1430هـ - 2009م، )247/3(

د بن اإ�سماعيل البخاري، )التاريخ الكبري(، طبعته دائرة املعارف العثمانية، حيدر اآباد - الدكن،  حممَّ  -3
ج2، �س67، رقم الرتجمة )1709(.

ابن اأبي حامت، ج2، �س349، رقم الرتجمة )1325(.  -4
املزي، )تهذيب الكمال(، ج3، �س395، رقم الرتجمة )582(.  -5
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ابن حجر:  وقال  نظر«)3(.  »فيه  االأزدي:  وقال  الذهبي)2(.  ووثَّقه  الثِّقات)1(.  يف 
»�سدوق«)4(.

ويظهر اأن اأوفى بن دلهم ثقة فقد وثقه العلماء، اأما ما روي عن اأبي حامت من 
عدم معرفته به فهذا ال يقدح فيه، فقد عرفه غريه ووثقه، فاإذا عرفه غريه انتفت 

اجلهالة عنه.
ا لل�سدوق يختلف  له مفهوًما خا�سً فاإن  واأما قول ابن حجر فيه: »�سدوق« 
عن غريه من العلماء، فاإن كان بع�سهم يعد ال�سدوق عداًل خف �سبطه فابن حجر 
ال يعده كذلك بل اإن حكم ابن حجر على الراوي باأنه �سدوق ال يعني بال�سرورة 
اأن العلماء اأو بع�سهم قال فيه �سدوق، واإمنا هو يف الغالب راو قبله ووثقه اأغلب 
العلماء وجرحه واحد اأو عدد قليل من النقاد بجرح ال وجاهة له عند ابن حجر، 
املوثقني،  مقابل  قلة  كانوا  واإن  ي�سعفه  من  وجود  اإىل  اإ�سارة  �سدوًقا  �سماه  لكنه 
وذلك التزاًما منه مبا ذكره يف املقدمة من التزام الرتجمة ال�ساملة للرواة«)5(. ولعل 

قوله �سدوق ملا جاء عن اأبي حامت من عدم معرفته، وقول االأزدي: فيه نظر. 

د بن حبَّان الُب�ستي، )الثقات(، دائرة املعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن الهند. ج6، �س88، رقم  حممَّ  -1
الرتجمة )6844(.

د بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز اأبو عبد اهلل الذهبي، )الكا�سف يف معرفة من له رواية يف الكتب  حممَّ  -2
ال�ستة(، حتقيق: حممد عوامة اأحمد حممد منر اخلطيب، النا�سر: دار القبلة للثقافة االإ�سالمية - موؤ�س�سة 

علوم القراآن، جدة، ط1، 1413هـ - 1992م. ج1، �س257، رقم الرتجمة )491(.
حممد بن اأحمد اأبو عبد اهلل الذهبي، )ميزان االعتدال يف نقد الرجال(، حتقيق: علي حممد البجاوي،   -3

دار املعرفة، بريوت، ط1، 1382هـ - 1963م. ج1، �س278، رقم الرتجمة )1047(.
ابن حجر، )التقريب( ج1، �س116، رقم الرتجمة )579(.  -4

ر�سالة  البخاري(،  �سحيح  على  تطبيقية  درا�سة  حجر  ابن  عند  ال�سدوق  )مرتبة  قطيان،  فريج  منري   -5
االإ�سالمية، غزة، 1429ه -2009م،  اجلامعة  الدين،  اأ�سول  كلية   - وعلومه  احلديث  ق�سم  ماج�ستري، 

)�س69(.
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الراوي الثالث: نافع موىل عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب اأبو عبد اهلل املدين: 
وثقه العلماء)1(، قال ابن حجر: »ثقة ثبت فقيه م�سهور«)2(، روى له اجلماعة)3(.

احلكم على الرواية:
بعد درا�سة اإ�سناد هذه الرواية ظهر اأن جميع رواتها ثقات، وهذا يتوافق مع 
اإخراجه لهذه الرواية: »هذا حديث  َعِقَب  حكم االأئمة عليها، فقد قال الرتمذي 
بن  اإ�سحاق  وروى  واقد،  بن  احل�سني  حديث  من  اإال  نعرفه  ال  غريب)4(،  ح�سن 
اإبراهيم ال�سمرقندي عن ح�سني بن واقد نحوه، وروي عن اأبي برزة االأ�سلمي عن 

النَّبي �سلى اهلل عليه و�سلم«)5(. 
)7(، وح�سنها  د اإ�سنادها العراقيُّ ح االإمام الزيلعيُّ هذه الرواية)6(. وجوَّ و�سحَّ

االألباين)8(. 

اهلل(  عبد  ابنه  رواية  الرجال  ومعرفة  )العلل  حنبل،  ابن   ،)343/5( الكربى(  )الطبقات  �سعد،  ابن   -1
االأم�سار(  علماء  )م�ساهري  حبان،  ابن   ،)451/8( والتعديل(،  )اجلرح  حامت،  اأبي  ابن   ،)147/2(

.)578(
ابن حجر، )التقريب( رقم الرتجمة )7086(.  -2

املزي، )تهذيب الكمال( )306/29(.  -3
�ساًذا،  يكون حديثا  بالكذب، وال  يُتهم  من  اإ�سناده  يكون يف  »اأن ال  الرتمذي:  قول  باحل�سن يف  املراد   -4
ويروى من غري وجه نحو ذلك«. )معرفة اأنواع علوم احلديث،( )ويُعرف مبقدمة ابن ال�سالح(، عثمان 
بابن ال�سالح )املتوفى: 643هـ( حتقيق،: نور الدين  الدين املعروف  اأبو عمرو، تقي  بن عبد الرحمن، 
الن�سر: 1406هـ - 1986م ج2  �سنة  بريوت،   - املعا�سر  الفكر  دار  �سوريا،  الفكر-  دار  النا�سر:  عرت، 

�س20.
الرّتمذي، كتاب الرب وال�سلة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، باب ما جاء يف تعظيم املوؤمنني، ج3،   -5

�س446، برقم )2032(.
الك�ساف  تف�سري  يف  الواقعة  واالآثار  االأحاديث  )تخريج  الزيلعي،  حممد  اأبو  يو�سف  بن  اهلل  عبد   -6
للزخم�سري(، حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�سعد، دار ابن خزمية - الريا�س، ط1، 1414هـ.ج3، 

�س344، برقم )1241(.
عبد الرحيم بن احل�سني اأبو الف�سل زين الدين العراقي )املغني عن حمل االأ�سفار يف االأ�سفار يف تخريج   -7
ما يف االإحياء من االأخبار(، دار ابن حزم، بريوت - لبنان، ط1، 1426هـ - 2005م.(، ج1، �س661، 

برقم )7(.
حممد نا�سر الدين االألباين، )�سحيح �سنن الرتمذي(، )391/2( )2032(.  -8
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املطلب الث�ين: درا�سة اإ�سن�د الرواية الث�نية

وهي رواية اأبي برزة الأ�سلمي

اأبي  بن  واأبان  عّيا�س،  بن  بكر  اأبو  عنه  ورواه  االأعم�س  يرويه  احلديث  هذا 
عّيا�س، وعبد اهلل بن عبد القدو�س، وف�سيل بن عيا�س، فقالوا: عن االأعم�س، عن 
�سعيد بن عبد اهلل بن جريج - موىل الأبي برزة-، عن اأبي برزة االأ�سلمي - ر�سي 

اهلل عنه -.
ه، عن اأبي برزة  و�سذ عبُد الرحمن بن مغراء، عن االأعم�س، عن رجل مل يُ�َسمِّ

االأ�سلمي - ر�سي اهلل عنه -.
ورواه اأبو بكر بن عّيا�س عن االأعم�س، عن �سامل بن اأبي اجلعد، عن اأبي برزة 

االأ�سلمي - ر�سي اهلل عنه -. 
يف  الدارقطني  االإماُم  االأعم�س  مهران  بن  �سليمان  عن  االأوُجَه  هذه  ذكر 
علله، واأيد الرواية االأوىل فقال: »القول قول اأبي بكر بن عيا�س، وف�سيل، ومن 

تابعهما«)1(.
درا�سة اإ�سناد هذه الرواية:

مرة:  عنه  وقال  روايٍة،  يف  اأحمد  وثَّقه  عّيا�س:  بن  بكر  اأبو  االأول:  الراوي 
د بن عبد اهلل بن منري)3(. وذكره  فه حممَّ �سدوق، ووثقه اأبو حامت الرازي)2(، و�سعَّ
ابن حبَّان يف الثِّقات)4(. وقال ابن عدي: »وهو يف رواياته عن كل َمْن روى عندي 
علي بن عمر اأبو احل�سن الدارقطني، )العلل الواردة يف االأحاديث النبوية(، حتقيق: حمفوظ الرحمن   -1

زين اهلل ال�سلفي، دار طيبة - الريا�س، ط1، 1405هـ - 1985م. ج6، �س309، الرتجمة )1160(.
ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج9�س348، رقم الرتجمة)1565(.  -2

املوجود - علي  اأحمد عبد  الرجال(، حتقيق: عادل  بن عدي اجلرجاين، )الكامل يف �سعفاء  اهلل  عبد   -3
د معو�س، الكتب العلمية - بريوت - لبنان، ط1، 1418هـ - 1997م.ج5، �س40، رقم الرتجمة  حممَّ

.)890(
ابن حبَّان، )الثقات(، ج7، �س668، رقم الرتجمة )12018(.  -4
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ال باأ�س به، وذاك اأين مل اأجد له حديًثا منكًرا، اإذا روى عنه ثقة، اإال اأن يروي عنه 
�سعيف«)1(.

قلت: وهو يف ِعداد مْن ُذكر يف املخَتلطني، ولكّن اختالطه كان يف اآخر عمره 
كما رجح ذلك �ساحب كتاب »االغتباط«)2(، وهو ثقة �ساحب ِعبادة ودين، ويف 

ث من حفظه. حديثه َوْهٌم، اإذا حدَّ
الراوي الثاين: اأَبان بن اأبي عّيا�س: قال عنه يحيى بن معني: »كان يكذب«)3(. 
قال  احلديث«)5(. وكذا  اأبو زرعة »مرتوك  وقال  فيه)4(.  الراأي  �سيِّئ  �سعبة  وكان 
اأفح�س القوَل فيه جماعٌة  اأحمد: »كان منكر احلديث«)7(. وقد  النَّ�سائي)6(. وقال 
العبَّاد  من  »وكان  وقال:  املجروحني  ِعداد  يف  حبَّان  ابن  وذكره  احلّفاظ)8(.  من 
مالك  بن  اأن�س  عن  �سمع  بال�سيام،  النَّهار  ويطوي  بالقيام،  اللِّيل  ي�سهر  الذين 
جعل  رمبا  ث  حدَّ فاإذا  ويحفظه،  كالمه،  ي�سمع  فكان  احل�سن،  وجال�س  اأحاديث 
كالم احل�سن الذي �سمعه من قوله عن اأن�س، عن النَّبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- 
األف وخم�س مئة حديث، ما لكبري  اأكرَث من  اأن�ٍس  وهو ال يعلم، ولعّله روى عن 
�سيٍء منها اأ�سٌل يُرجع اإليه«)9(. وقال عنه الذهبي: »اأحد ال�سعفاء«)10(. وقال ابن 

ابن عدي، )الكامل يف ال�سعفاء(، ج5، �س40، رقم الرتجمة )890(.  -1
د بن خليل الطرابل�سي �سبط ابن العجمي، )االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط(،  اإبراهيم بن حممَّ  -2

حتقيق: عالء الدين علي ر�سا، دار احلديث - القاهرة، ط1، 1988م. �س382.
يحيى بن معني، )تاريخ ابن معني، رواية ابن حمرز(، حتقيق: حممد كامل الق�سار، جممع اللغة العربية   -3

- دم�سق، ط1، 1405هـ، 1985م. ج1، �س64.
البخاري، )التاريخ الكبري(، ج1، �س454، رقم الرتجمة )1455(.  -4

ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج2، �س295، رقم الرتجمة )1087(.  -5
اأحمد بن �سعيب النَّ�سائي، )ال�سعفاء واملرتوكون(، حتقيق: حممود اإبراهيم زاي، دار الوعي - حلب،   -6

ط1، 1396هـ. ج1، �س14، رقم الرتجمة )21(.
املزي، )تهذيب الكمال(، ج2، �س21، رقم الرتجمة )142(.  -7

ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج1، �س134، رقم الرتجمة )7(.  -8
د بن حبَّان، )املجروحني من املحدثني وال�سعفاء واملرتوكني(، حتقيق: حممود اإبراهيم زايد، دار  حممَّ  -9

الوعي - حلب، ط1، 1396هــ.ج1، �س96، رقم الرتجمة )1(.
الذهبي، )ميزان االعتدال(، ج1، �س10، رقم الرتجمة )15(.  -10
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حجر: »مرتوك«)1(.
»لي�س  بن معني:  قال عنه يحيى  القدو�س:  بن عبد  الثالث: عبد اهلل  الراوي 

ب�سيء«)2(.
قال النَّ�سائي: »لي�س بثقة«)3(. وذكره الدارقطني يف ِعداد ال�سعفاء)4(، وكذا 
االأقوال  بع�س هذه  املزيُّ  احلافُظ  ونََقل  له)5(.  االأئمة  ت�سعيف  ونقل  اجلوزي  ابن 
الواردة فيه، وزاد: »وقال اأحمد بن علي االأبّار: �ساألت ُزنَْيًجا)6( عنه، فقال: تركُته، 
مل اأكتب عنه �سيًئا، ومل ير�سه. وقال اأبو معمر: حدثنا عبد اهلل بن عبد القدو�س 
ال: مل يكن ب�سيء. وحكي عن حممد  د بن مهران اجلمَّ وكان خ�سبيًّا)7(. وقال حممَّ
بن عي�سى اأنَّه قال: هو ثقة. وقال البخاري: هو يف االأ�سل �سدوق، اإال اأنَّه يروي 
ة ما يرويه يف ف�سائل اأهل البيت،  عن اأقوام �سعاف، وقال اأبو اأحمد بن عدي: عامَّ
ا اأْغَرَب، ا�ست�سهد به البخاري،  وذكره ابن حبَّان يف كتاب »الثِّقات«. وقال: رمبَّ
ا  اأي�سً وكان  بالرف�س  ُرمَي  »�سدوق  حجر:  ابن  وقال  الرتمذي«)8(.  له  وروى 

ابن حجر، )التقريب( ج1، �س87، رقم الرتجمة )142(.  -1
ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج5، �س104، رقم الرتجمة )479(.  -2

النَّ�سائي، )ال�سعفاء واملرتوكون(، ج1، �س61، رقم الرتجمة )321(.  -3
علي بن عمر اأبو احل�سن الدارقطني )ال�سعفاء واملرتوكون(، حتقيق: د. عبد الرحيم حممد الق�سقري،   -4

جملة اجلامعة االإ�سالمية باملدينة املنورة، ط1404هـ ج2، �س160، رقم الرتجمة )317(.
دار  القا�سي،  اهلل  عبد  )ال�سعفاء واملرتوكون( حتقيق:  الرحمن اجلوزي،  عبد  الفرج  اأبو  الدين  جمال   -5

الكتب العلمية - بريوت، ط1، 1406 ج2، �س130، رقم الرتجمة )2064(.
اأبو زرعة وم�سلم، وزنيج  اأبو غ�سان التميمي الطيال�سي الرازي، روى عنه  ُزنَْيًجا: هو حممد بن عمرو   -6
بن  بكر حممد  اأبو  والتعديل(، )34/8(،  اأبي حامت، )اجلرح  ابن  م�سهور.  ثقة  به وهو  له عرف  لقب 
اإ�سماعيل بن خلفون، )املعلم ب�سيوخ البخاري وم�سلم(، املحقق: اأبو عبد الرحمن عادل بن �سعد، دار 

الكتب العلمية - بريوت، ط1، )ت242(.
اخل�سبّية: من الراف�سة وهم اأ�سحاب »اإبراهيم بن مالك االأ�سرت« قتلوا »عبيد اهلل بن زياد« واأكرث اأ�سحاب   -7
»اإبراهيم« كان �سالحهم اخل�سب، ف�سموا: اخل�سبية. اأبو حممد عبداهلل بن م�سلم بن قتيبة، )املعارف(، 
حتقيق ثروت عكا�سة، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، ط2، 1992م، )�س622(، املطهر بن طاهر 

املقد�سي، )البدء والتاريخ(، مكتبة الثقافة الدينية، بور�سعيد، )133/5(.
املزي، )تهذيب الكمال(، ج15، �س242، رقم الرتجمة )3397(.  -8
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يخطئ«)1(.
يل بن عيا�س: وثقه العماء)2(. قال ابن حجر: »ثقة عابد  الراوي الرابع: ُف�سَ

اإمام«)3(.
الراوي اخلام�س: �سعيد بن عبد اهلل بن جريج: ذكره االإمام علّي بُن املدينّي 

يف الطبقة ال�سابعة من اأ�سحاب نافع - رحمه اهلل -.
قال يحيى بن معني: »ما �سمعنا اأحًدا روى عنه اإال اأبو بكر بن عيا�س«)4(. ترجم 
له البخاريُّ وذكر حديث اأبي برزة واأ�سار اإىل اختالف الرواة فيه على االأعم�س)5(.

يف  حبَّان  ابن  وذكره  »جمهول«)6(.   :- اهلل  رحمه  الرازي-  حامت  اأبو  قال 
رمبا  »�سدوق  حجر:  ابن  قال  »ُوّثق«)8(.  عنه:  الذهبي  قال  ولهذا  الثِّقات)7(؛ 

وهم«)9(.
ويظهر اأنه ثقة واأما ما روي عن اأبي حامت من قوله: جمهول، فهذا ال يدل على 
رد روايته مبا اأنه عرفه غريه، وكذلك قول ابن حجر: »رمبا وهم« ال يدل على رد 

رواية الراوي كما تقدم ذلك يف احل�سني بن واقد.
الرازي:  زرعة  اأبو  قال  َمْغراء:  بن  الرحمن  عبد  ال�ساد�س:  الراوي 

ابن حجر، )التقريب(، رقم الرتجمة ج1، 312، رقم الرتجمة )3446(.  -1
ج23،  الكمال(،  )تهذيب  املزي،  الرتجمة)1357(.  رقم  1�س384،  ج  الثقات(،  )تاريخ  العجلي،   -2

�س300، رقم الرتجمة )4763(. الذهبي، )الكا�سف(، ج2، �س124، رقم الرتجمة )4488(.
ابن حجر، )التقريب(، ج 1، �س 448، رقم الرتجمة )5431(.  -3

ابن معني، )تاريخ ابن معني(، ج3، �س63، رقم الرتجمة )238(.  -4
البخاري، )التاريخ الكبري(، ج3، �س487، الرتجمة )1624(.  -5

ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج4، �س36، الرتجمة )153(.  -6
ابن حبان، )الثقات(، ج4، �س279، الرتجمة )2896(.  -7
الذهبي، )الكا�سف(، ج1، �س439، الرتجمة )1912(.  -8

ابن حجر، )التقريب(، ج 1، �س 237، رقم الرتجمة )2340(.  -9
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»�سدوق«)1(. ذكره ابن حبَّان يف الثِّقات)2(. نقل ابن عدي عن علي بن املديني 
قوله: »لي�س ب�سيء، كان يروي عن االأعم�س �ست مئة حديث تركناه مل يكن بذاك«. 
ثم عّقب ابن عدي على كالم ابن املديني بقوله: »وهذا الذي قاله علي بن املديني 
ا اأُنِكَرْت على اأبي زهري هذا اأحاديث يرويها، عن االأعم�س ال يتابعه  هو كما قال، اإمنَّ
الثقات عليها، وله عن غري االأعم�س غرائب، وهو من جملة ال�سعفاء الذين يكتب 
حديثهم«)3(. وذكره الذهبي يف جملة ال�سعفاء اإال اأنَّه ذكر االختالف يف توثيقه 
وجتريحه)4(. وقال: »يف حديثه عن االأعم�س مناكري«)5(. قال ابن حجر: »�سدوق 

تُكلم يف حديثه عن االأعم�س«)6(.
زرعة  واأبو  معني  بن  يحيى  وثَّقه  اجلعد:  اأبي  بن  �سامل  ال�سابع:  الراوي 
»من  الذهبي:  قال  الثِّقات)9(.  يف  حبًّان  ابن  وذكره  والعجلي)8(.  والنَّ�سائي)7(. 
ثقات التابعني، لكنه يدّل�س وير�سل«)10(. قلت: وهو من الطبقة الثانية من املدل�سني.

احلكم على الرواية: 
االأعم�س  الواردة عن  االأ�سانيد  من  الدارقطني  االإمام  ذكره  ما  اإىل  بالعودة 
ح قوَل َمْن قال: عن االأعم�س، عن �سعيد بن عبد اهلل  جند اأنه - رحمه اهلل - قد رجَّ

ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج5، �س290، رقم الرتجمة )1383(.  -1
ابن حبَّان، )الثقات(، ج7، �س93، رقم الرتجمة )9153(.  -2

ابن عدي، )الكامل يف ال�سعفاء(، ج5، �س471، رقم الرتجمة )1115(.  -3
حممد بن اأحمد الذهبي، )املغني يف ال�سعفاء(، حتقيق: الدكتور نور الدين عرت، اإدارة اإحياء الرتاث-   -4

قطر، ط65، ج2، �س388، رقم الرتجمة )3641(.
عّواد  ب�سار  الدكتور  حتقيق:  َواالأعالم(،  امل�ساهري  َوَوفيات  االإ�سالم  )تاريخ  الذهبي،  اأحمد  بن  د  حممَّ  -5

معروف، دار الغرب االإ�سالمي، ط1، 2003 م. ج4، �س1151، رقم الرتجمة )180(.
ابن حجر، )التقريب(ج1، �س250، رقم الرتجمة )4013(.  -6

ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج4، �س181، رقم الرتجمة )758(.  -7
العجلي، )تاريخ الثقات(، ج1�س173، رقم الرتجمة)496(.  -8
ابن حبَّان، )الثقات(، ج4، �س305، رقم الرتجمة )3028(.  -9

الذهبي، )ميزان االعتدال(، ج2، �س109، رقم الرتجمة )3045(.  -10
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بن جريج، عن اأبي برزة االأ�سلمي - ر�سي اهلل عنه -)1(، ومن خالل درا�سة هذا 
االإ�سناد ظهر اأن رواته ثقات، ويحمل حت�سني العراقي لهذه الرواية على هذا الطريق 
�سحيح«)3(،  »ح�سن  االألباين:  وقال  داود«)2(.  اأبو  »اأخرجه  قال:  فقد  غريه  دون 

وقال �سعيب االأرنوؤوط: »�سحيح لغريه وهذا اإ�سناد ح�سن«)4(.
فها كل من  ال�سعف ومن هنا �سعَّ الطرق االأخرى فال يخلو رواتها من  واأما 

الهيثمي)5( وال�سنعاين)6(.
يف  اتَّفقوا  اأنهم  اإاّل  فيه،  ُة  االأئمَّ اختلَف  قد  َمْغراء،  بن  الرحمن  عبد  فطريق 
ًة، وهذا احلديث من جملة ما رواه  ت�سعيف رواية عبد الرحمن عن االأعم�س خا�سّ

عنه.
ه وهذه علَّة  يُ�سمِّ وكذلك يف طريق عبد الرحمن بن مغراء راٍو جمهوٌل مل 

قادحة يف احلديث.
اأبي اجلعد فاإن فيها  اأبي بكر بن عيا�س عن االأعم�س عن �سامل بن  واأما طريق 

�سامل بن اأبي اجلعد قال ابن حجر: يدل�س وير�سل كثرًيا)7(.

الدارقطني، )العلل الواردة يف االأحاديث النبوية(، ج6، �س309، الرتجمة )1160(.  -1
العراقي، )املغني عن حمل االأ�سفار يف االأ�سفار(، ج1، �س661، برقم )7(.  -2

االألباين، �سحيح �سنن اأبي داود )197/3(.  -3
�سعيب االأرنوؤوط يف حتقيقه م�سند االإمام اأحمد، )20/33(.  -4

الدين  ح�سام  حتقيق:  الفوائد(،  ومنبع  الزوائد  )جممع  الهيثمي،  احل�سن  اأبو  بكر  اأبي  بن  علي  يُنظر:   -5
القد�سي، مكتبة القد�سي، القاهرة، �سنة الن�سر: 1414هـ - 1994م الهيثمي، ج6�س246 برقم )10475(.

جمموعة  حتقيق:  املختار(،  نبينا  �سنة  الأحكام  اجلامع  الغفار  )فتح  ال�سنعاين،  اأحمد  بن  احل�سن  يُنظر:   -6
برقم  الفوائد، ط1، 1427هـ، ج4، �س2141،  عامل  دار  العمران،  علي  ال�سيخ  باإ�سراف  املحققني  من 

.)6104(
ابن حجر، )التقريب(، ج1، �س226، رقم الرتجمة )2170(.  -7
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املطلب الث�لث: درا�سة اإ�سن�د الرواية الث�لثة

وهي رواية الرباء بن ع�زب - ر�سي الله عنه -

وهذا االإ�سناد يرويه م�سعب بن �ساّلم، عن حمزة الزيات، عن اأبي اإ�سحاق 
ال�سبيعي، عن الرباء بن عازب- ر�سي اهلل عنه -.

الراوي االأول: م�سعب بن �ساّلم: قال ابن معني: »ال باأ�س به« وقال اأبو حامت 
»�سيخ حمله ال�سدق«. وقال الباغندي: »�سيخ �سدق«)1(. وقال مرة: »�سعيف«)2(. 
وكذا �سعفه علي بن املديني)3(. وقال ابن حمرز: �سمعت اأبا بكر بن اأبي �سيبة يقول: 
تركنا حديثه، وذلك اأنَّه جعل يُـْملي علينا عن �سعبة اأحاديث، حدثنا �سعبة، حدثنا 
�سعبة. فذهبُت اإىل وكيع فاألقيتها عليه، قال: من حدثك بهذا؟ فقلت: �سيخ ههنا 
قال: هذه االأحاديث كلها حدثنا بها احل�سن بن عمارة، فاإذا ال�سيخ قد ن�سخ حديث 
احل�سن بن عمارة يف حديث �سعبة«)4(. ذكره البخاري يف تاريخه ممن انقلبت عليه 

االأحاديث، وذكر له حديًثا �سعيًفا)5(. ووثَّقه العجلي)6(.
عليه  انقلبت  باأحاديث،  فوه  �سعَّ فقال:  عنه  داود  اأبا  »�ساألت  االآجري:  وقال 
يحدث  فكان  �سحائفه،  عليه  »انقلبت  حبَّان:  ابن  وقال  �سربمه«)7(.  ابن  اأحاديث 
ما �سمع من هذا عن ذاك، وما �سمع من ذاك عن هذا، وهو ال يعلم. وذكَر غرُي 
يحيى بن معني، )تاريخ ابن معني رواية الدوري(، حتقيق: د. اأحمد حممد نور �سيف، مركز البحث   -1
الرتجمة  رقم  �س316،  ج3،   1979  -  1399 ط1،  املكرمة،  مكة   - االإ�سالمي  الرتاث  واإحياء  العلمي 

)1505(. وينظر )اجلرح والتعديل(، ج8�س308 و)تهذيب الكمال( ج28�س31.
اأحمد بن علي اأبو بكر اخلطيب )تاأريخ مدينة ال�سالم(، حتقيق: الدكتور ب�سار عواد معروف، دار الغرب   -2

االإ�سالمي - بريوت، ط1، 1422هـ - 2002م. ج13، �س101. رقم الرتجمة )7046(.
ابن حجر، )تهذيب التهذيب(، ج10، �س161، رقم الرتجمة )306(.  -3

ابن معني، )تاريخ ابن معني، رواية ابن حمرز( ج2، �س213.  -4
البخاري، )التاريخ الكبري( ج7، �س354، رقم الرتجمة )1529(.  -5

العجلي، )تاريخ الثقات(، ج1�س429، رقم الرتجمة)1579(.  -6
ِج�ْستاين، )�سوؤاالت اأبي عبيد االآجري اأبا داود ال�سج�ستاين يف اجلرح  �سليمان بن االأ�سعث اأبو داود ال�سِّ  -7
والتعديل(، حتقيق: حممد علي قا�سم العمري، عمادة البحث العلمي باجلامعة االإ�سالمية، املدينة املنورة، 

ط1، 1403هـ/1983م ج1، �س105، رقم الرتجمة )24(.
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ة اأنَّه انقلبْت عليه اأحاديث يو�سف بن �سهيب، فجعلها عن الزبرقان  واحٍد من االأئمَّ
ال�سراج، وكذا اأحاديث احل�سن بن عمارة فجعلها عن �سعبة، ومثل ذلك ما ن�س 
كما  لغريه،  فن�سبها  �سربمة  ابن  عن  اأحاديث  روى  م�سعًبا  اأنَّ  من  داود  اأبو  عليه 
ا عنده اأحاديث  ن�سب اأحاديث لغري رواتها«)1(. وقال اأبو بكر البزار: »�سعيف جدًّ
مناكري. وقال ال�ساجي: �سعيف منكر احلديث«)2(. ذكره ابن عدي يف ال�سعفاء 
فه ابن �ساهني)4(. وذكره الذهبي  وقال: »اأرجو اأنَّه ال باأ�س به، وله غلط«)3(. و�سعَّ

يف ال�سعفاء)5(. وقال ابن حجر: »�سدوق له اأوهام«)6(.
ويظهر اأنه كما قال ابن حجر: �سدوق له اأوهام، فكثري من علماء اجلرح مل 
ي�سعفوه كابن معني واأبي حامت، ولعل من ذهب اإىل ت�سعيفه الأحاديث غلط بها، 

وهو ما اأ�سار اإليه ابن عدي.
الراوي الثاين: حمزة الزيات: قال ابن معني: »ثقة«)7(. وكذا وثَّقه العجلي)8(. 

وقال النَّ�سائي: »لي�س به باأ�س«)9(.
وقال اأبو بكر بن منجويه: »كان من علماء زمانه بالقراءات، وكان من خيار ِعباد 
اهلل ِعَبادًة، وف�ساًل، وورًعا، ون�سًكا، وكان يجلب الزيت من الكوفة اإىل حلوان، 
ويجلب اجلنب واجلوز من حلوان اإىل الكوفة«)10(. قال ابُن حجر: »�سدوق زاهد 

ابن حبَّان، )املجروحني(، ج3، �س28، رقم الرتجمة )1096(.  -1
ابن حجر، )تهذيب التهذيب(، ج10، �س161، رقم الرتجمة )306(.  -2

ابن عدي، )الكامل يف �سعفاء الرجال(، ج8، �س86، رقم الرتجمة )1844(.  -3
اأحمد  حممد  الرحيم  عبد  حتقيق:  والكذابني(،  ال�سعفاء  اأ�سماء  )تاريخ  �ساهني،  بن  اأحمد  بن  عمر   -4

الق�سقري، ط1، 1409هـ - 1989م. ج1، �س180، رقم الرتجمة )636(. 
الذهبي، )املغني يف ال�سعفاء(، ج2، �س660، رقم الرتجمة )6263(.  -5

ابن حجر، )التقريب(، ج1، �س 533، رقم الرتجمة )6690(.  -6
ابن معني، )تاريخ ابن معني، رواية ابن حمرز(، ج3، �س334، رقم الرتجمة )1612(.  -7

العجلي، )تاريخ الثقات(، ج1�س133، رقم الرتجمة)332(.  -8
املزي، )تهذيب الكمال(، ج7، �س307، رقم الرتجمة )1505(.  -9

املرجع نف�سه.  -10
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رمبا وهم، ِمن ال�سابعة«)1(.
ويظهر اأنه ثقة كما قال ابن معني والعجلي.

اأحمد، ويحيى بن معني، واأبو  بيعي: وثقة  ال�سَّ اإ�سحاق  اأبو  الراوي الثالث: 
فه  حامت الرازي)2(. ووثَّقه العجلي)3(. قال الذهبي: »ثقٌة نبيل، �ساخ ون�سَي مل ي�سعِّ
اأحد، و�سمع منه ابن عيينة وقد تغري �سيًئا«)4(. قال ابُن حجر: »ثقة مكرث عابد، من 

الثالثة، اختلط باأخرة«)5(. 
اأئمة  »من  بقوله:  الذهبي  حرره  ذكر  كما  �ساخ  اأن  بعد  تغري  ثقة  اأنه  ويظهر 

التابعني بالكوفة واأثباتهم اإال اأنه �ساخ ون�سى ومل يختلط«)6(.
احلكم على الرواية:

قال البو�سريي بعد اأن اأوردها باإ�سناد اأبي يعلى املو�سلّي عن الرباء بن عازب: 
»هذا اإ�سناد ثقات«)7(. وقال الهيثمي فيه: »رجاله ثقات«)8(، و�سحح ال�سيخ االألباين 

هذه الرواية)9(. وقال املحقق ح�سني �سليم اأ�سد: »رجاله ثقات«)10(.

ابن حجر، )التقريب(، ج1، �س179، رقم الرتجمة )1518(.  -1
ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج6، �س242، رقم الرتجمة )1347(.  -2

العجلي، )تاريخ الثقات(، ج2�س179، رقم الرتجمة)1394(.  -3
الذهبي، )املغني يف ال�سعفاء(، ج2، �س486، رقم الرتجمة )4671(.  -4

ابن حجر، )التقريب(، ج1، �س423، رقم الرتجمة )5065(.  -5
الذهبي، )ميزان االعتدال(، ج3، �س270، رقم الرتجمة )6393(.  -6

دار  الع�سرة(، حتقيق:  امل�سانيد  بزوائد  املهرة  )اإحتاف اخلرية  البو�سريي  العبا�س  اأبو  بكر  اأبي  بن  اأحمد   -7
امل�سكاة للبحث العلمي باإ�سراف اأبو متيم يا�سر بن اإبراهيم، دار الوطن للن�سر، الريا�س، ط1، 1420هـ - 

1999م. ج6، �س74، برقم )5370(.
الهيثمي، )جممع الزوائد ومنبع الفوائد(، ج6، �س246، برقم )13141(.  -8

يُنظر: يف حتقيقه م�سند اأبي يعلى املو�سلي )237/3(.  -9
د نا�سر الدين االألباين، )�سحيح اجلامع ال�سغري وزياداته(، املكتب االإ�سالمي. ج2، �س 1333،  حممَّ  -10

برقم )7985(.
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وبعد درا�سة اإ�سناد الرواية تبني اأن جميع رواتها بني الثقة وال�سدوق، فيكون 
احلكم على هذه الرواية باحل�سن.

املطلب الرابع: درا�سة اإ�سن�د الرواية الرابعة

وهي رواية ابن عب��س - ر�سي الله عنهم� -

�سبيب  بن  ماعيل  اإ�سَّ حدثنا  املدين  د  حممَّ بن  ُقدامة  يرويها  الرواية  وهذه 
الطائفي، عن ابن جريج، عن عطاء بن اأبي رباح، عن ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما 

.-
د املدين: قال ابن معني: »ال اأعرفه«)1(. قال اأبو  الراوي االأول: قدامة بن حممَّ
اأبيه وخمرمة بن  باأ�س«)2(. قال ابن حبَّان: »يروي عن  به  زرعة واأبو حامت: »لي�س 
بكري، عن بكري بن عبد اهلل بن االأ�سج املقلوبات التي ال يُ�ساَرُك فيها«. ثم قال: »ال 

يجوز االحتجاج به اإذا انفرد«)3(. وقال: »يُتَّقى حديثه من رواية قدامة عنه«)4(.
وخّرج ابن عدي يف ترجمته حديث »يا مع�سر من اآمن بل�سانه.....« وغريه 
د، عن اإ�سماعيل بن �سيبة، عن  من االأحاديث التي جاءت من رواية قدامة بن حممَّ
ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما - ثم قال: »وكل هذه 
اه  االأحاديث بهذا االإ�سناد غري حمفوظة«)5(. قال الذهبي: »جّرحه ابن حبَّان وم�سَّ

غريه«)6(.

ابن معني، )تاريخ ابن معني، رواية الدارمي(، ج1، �س193، رقم الرتجمة )710(.  -1
ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل( ج7، �س129، رقم الرتجمة )736(.  -2

ابن حبَّان، )املجروحني(، ج2، �س219، رقم الرتجمة )888(.  -3
ابن حبَّّان، )الثقات(، ج8، �س367، رقم الرتجمة )12395(.  -4

ابن عدي، )الكامل يف �سعفاء الرجال(، ج7، �س178، رقم الرتجمة )1593(.  -5
الذهبي، )املغني يف ال�سعفاء(، ج2، �س523، رقم الرتجمة )5034(.  -6
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قال ابن حجر: »�سدوق يخطئ«)1(.
العقيلي: »اأحاديثه مناكري،  الطائفي: قال  اإ�سماعيل بن �سبيب  الثاين:  الراوي 
لي�س منها �سيٌء حمفوظ«)2(. وقال النَّ�سائي: »منكر احلديث، روى عنه قدامة بن 
د«)3(. وقال ابن عدي: »يروي عن ابن جريج ما ال يرويه غريه«. ثمَّ اأخرج له  حممَّ
د وغريه، عن ابن �سيبة اأو ابن �سبيب، عن  اأكرث من حديث من رواية قدامة بن حممَّ
ابن جريج، عن ابن عبا�س - ر�سي اهلل عنهما -. ومنها حديث »يا مع�سر َمْن اآمن 
بل�سانه...« وقد ذكر اأنه روى له باإ�سناده خم�سة اأحاديث، ثم قال: »غري حمفوظة 
ا غري حمفوظ«. وَخَتم ترجمته: »واإ�سماعيل بن  اأي�سً اأْمَليُته  بهذا االإ�سناد، والذي 
فيها  ابن جريج  واأحاديثه عن  ابن جريج،  رواية عن غري  له  اأعلم  ال  اإبراهيم هذا 
د  حممَّ بن  قدامة  روى  جريج،  ابن  عن  يروي  »�سيخ  حبَّان:  ابن  وقال  نظر«)4(. 

اخل�سرمي عنه، يُتَّقى حديثه من رواية قدامة عنه«)5(.
وذكره ابن اجلوزي يف ال�سعفاء)6(. وقال الذهبي: »واٍه«)7(.

الراوي الثالث: ابن جريج: قال اأبو حامت: »�سالح احلديث«)8(. قال يحيى بن 
�سعيد: »كان ابن جريج �سدوًقا، فاإذا قال حّدثني فهو �سماع، واإذا قال: اأخربين 
فهو قراءة، واإذا قال: قال، فهو �سبه الريح«)9(. وثقه يحيى بن معني)10(. قال اأحمد 

ابن حجر، )التَّقريب(، ج1، �س454، رقم الرتجمة )5529(.  -1
حممد بن عمرو الُعقيلي )ال�سعفاء(، حتقيق، ق�سم التحقيق بدار التاأ�سيل، دار التاأ�سيل، ط1 ج1�س239   -2

رقم الرتجمة)94(.
النَّ�سائي، )ال�سعفاء واملرتوكون(، ج1، �س17، رقم الرتجمة )38(.  -3

ابن عدي، )الكامل يف ال�سعفاء(، ج1، �س508، رقم الرتجمة )138(.  -4
ابن حبَّان، )الثقات(، ج8، �س93، رقم الرتجمة )12395(.  -5

ابن اجلوزي، )ال�سعفاء واملرتوكون(، ج1، �س114، رقم الرتجمة )382(.  -6
الذهبي، )ميزان االعتدال(، ج1، �س233، رقم الرتجمة )894(.  -7

ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج5، �س356، رقم الرتجمة )1687(.  -8
ابن حجر، )تهذيب التهذيب(، ج6، �س404، رقم الرتجمة )758(.  -9

ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج5، �س355، رقم الرتجمة )1687(.  -10
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ة«)2(.  بن حنبل: »ابن جريج اأثبُت النَّا�س يف عطاء«)1(. قال اأبو زرعة: »بخ من االأئمَّ
قال الذهبي: »وكان فقيه اأهل مكة يف زمانه. قال عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل: قال 
اأحاديث مو�سوعة. كان  اأبي: بع�س هذه االأحاديث التي كان ير�سلها ابن جريج 
ثت عن فالن«)3(.  ابن جريج ال يباىل من اأين ياأخذها - يعنى قوله: اأُخربت، وُحدِّ
قال ابن حجر: »ثقة، فقيه، فا�سل، وكان يُدلِّ�س وير�سل، من ال�ساد�سة«)4(. قلت: 

وابن جريج معدود يف الطبقة الثالثة من طبقات املدلِّ�سني.
الراوي الرابع: عطاء بن اأبي رباح: وثَّقه يحيى بن معني، واأبو زرعة)5(. ذكره 
ابن حبَّان يف التابعني الثقات)6(. قال الذهبي: »�سيد التابعني علًما وعماًل واإتقانًا 
يف زمانه مبكة«)7(. قلت: ومع اأنَّه ثبت اإال اأن العلماء كانوا يتَّقون اإر�ساله وكان قد 
الثالثة،  االإر�سال، من  لكنَّه كثري  فا�سل،  فقيه  »ثقة  ابن حجر:  قال  باأخرة)8(.  تغري 
مات �سنة اأربع ع�سرة على امل�سهور، وقيل: اإنَّه تغريَّ باأَخرَة ومل يكرث ذلك منه«)9(.

احلكم على الرواية:
الرواية ال ي�سح �سندها لالأ�سباب االآتية:

د املدين، كما تقدم بيانه عن علماء اجلرح  : ب�سبب �سعف قدامة بن حممَّ اأوالاً
والتعديل.

ا: اإ�سماعيل بن �سبيب )اأو �سيبة( فاإنَّه جممع على ت�سعيفه. ثانياً
ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج5، �س355، رقم الرتجمة )1687(.  -1

امل�سدر ال�سابق نف�سه، ج5، �س355، رقم الرتجمة )1687(.  -2
الذهبي، )ميزان االعتدال(، ج2، �س657، رقم الرتجمة )5227(.  -3

ابن حجر، )التقريب(، ج1، �س263، رقم الرتجمة )4193(.  -4
ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج6، �س330، رقم الرتجمة )1839(.  -5

ابن حبَّان، )الثقات(، ج5، �س198، رقم الرتجمة )4525(.  -6
الذهبي، )ميزان االعتدال(، ج3، �س70، رقم الرتجمة )5640(.  -7

امل�سدر ال�سابق نف�سه، ج3، �س70، رقم الرتجمة )5640(.  -8
ابن حجر، )التقريب(، ج1، �س291، رقم الرتجمة )4591(.  -9
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اجلرح  ة  اأئمَّ عن  تقدم  كما  مدلِّ�س  اأنَّه  اإال  ثقة  كان  واإن  جريج:  ابن  ا:  ثالثاً
االإمام  قال  وقد  بالتحديث،  ي�سرح  ومل  عنعن.  الرواية  هذه  ويف  والتعديل، 
اأحمد: »كل �سيء يقول ابن جريج: قال عطاء، اأو: عن عطاء، فاإنَّه مل ي�سمعه من 

عطاء«. وكلمة االإمام اأحمد �سريحة يف هذا ال�ساأن.
هذا  يرو  »مل   :- اهلل  رحمه   - قال  فقد  لها،  الطرباين  االإمام  اإعالل  ا:  رابعاً
د، وال يروى  احلديث عن ابن جريج، اإال اإ�سماعيل بن �سيبة، تفرد به: قدامة بن حممَّ

عن ابن عبا�س اإال بهذا االإ�سناد«)1(.
ف الهيثمي رواية ابن عبا�س عند الطرباين)2(.  و�سعَّ

املطلب اخل�م�س: درا�سة اإ�سن�د الرواية اخل�م�سة

وهي رواية ثوب�ن - ر�سي الله عنه -

وهذه الرواية يرويها حممد بن بكر عن ميمون عن حممد بن عباد عن ثوبان- 
ر�سي اهلل عنه -.

د بن بكر بن عثمان الرُب�ساين: قال اأحمد ْبن حنبل: »�سالح  الراوي االأول: حممَّ
»وكان  الرب�ساين،  ثََنا  َحدَّ َمِعني:  ْبن  يَْحيَى  َعن   ، وِريُّ الدُّ َعبا�س  َوَقال  احلديث«. 
واهلل ظريفا �ساحب اأدب«. َوَقال عثمان ْبن �َسِعيد الدارمي َعن يحيى ْبن َمِعني، 
ِلّي: »مل يكن  د ْبن َعبد اهلل ْبن عمار امْلَْو�سِ مَّ واأبو َداُود، والعجلي: »ثقة«. َوَقال حُمَ
اإنه  بَْكر اخلطيب: »يعني  اأَبُو  احْلَاِفظ  ن�سمع منه«. قال  تركناه مل  �ساحب حديث، 
ان، وعبد الرحمن  مل يكن كغريه من احلفاظ يف وقته وهم: حيي ْبن �َسِعيد اْلَقطَّ
ابن مهدي وا�سباههما«. وثقه ابن �سعد، وذكره ابُن ِحبَّان يِف كتاب »الثقات«)3(. 

الطرباين، )االأو�سط(، ج4�س125 برقم)3778(.  -1
الهيثمي، )جممع الزوائد ومنبع الفوائد(، ج6، �س246، برقم )10475(.  -2

املزي، )تهذيب الكمال(، ج24�س530 الرتجمة )5092(.  -3
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قلت: وعبارة االإمام اأحمد« �سالح احلديث، ال تدل على ت�سعيفه وال ترقية حديثة 
يف  اأحمد  ر�سيه  وقد  لالعتبار،  قبوله  على  تدل  بل  املطلقة،  ال�سحة  درجة  اإىل 

الرواية عنه.
الراوي الثاين: ميمون بن عجالن الثقفي: قال ابن اأبي حامت: »و�سئل اأبي عنه 
وهو  قلت:  اأََحٌد«)2(.  ْفُه  عِّ يُ�سَ َومَلْ  ِحبَّاَن  اْبُن  »َوثََّقُه  الهيثمي:  قال  �سيخ«)1(  فقال: 
ثقة كما تقرر عند ابن حبان ورجحه احلافظ ابن حجر، اأما قول اأبي حامت الرازي 
»�سيخ«، فلرمبا تكون من العبارات التي يطلقها على كثري من الثقات، وقد عرف 

بت�سدده بذلك، كما قال الذهبي: »اأبو حامت متعّنت يف الرجال«.
قال عثمان  املخزومي:  بن رفاعة  بن جعفر  بن عباد  د  مَّ حُمَ الثالث:  الراوي 
اأَبُو ُزْرَعة: »ثقة«.  ْبن �َسِعيد الدارمي، َعن يحيى ْبن َمِعني: »ثقة م�سهور«. َوَقال 
د ْبن �سعد: »كان ثقة قليل احلديث«.  مَّ َوَقال اأَبُو َحامِت: »ال باأ�س بحديثه«. َوَقال حُمَ
كما  ثقة  اأنه  فيه  القول  قلت: وخال�سة  »الثقات«)3(.  كتاب  ِحبَّان يف  ابُن  وذكره 

قرره احلافظ ابن حجر)4(.
احلكم على الرواية:

اأحمَد  رجاُل  تقدم،  كما  و�سواهدها  طرقها  بجموع  ح�سن  اإ�سنادها  الرواية 
رجاُل ال�سحيِح، غري ميمون بن عجالن فقد ُوّثق، اأما قول الذهبي: »لعله عطاء 
بن عجالن اأحد ال�سعفاء دل�سه بع�س الرواة، فال ي�ُسلم له، بل هو بعينه، فقد ن�س 
احلافظ ابن حجر على ذلك يف تعجيل املنفعة)296/2( فقال: »ميمون بن عجالن 
روى عن حممد بن عباد بن جعفر وعنه حممد بن بكر الرب�ساين ذكره بن حبان يف 

ابن اأبي حامت، )اجلرح والتعديل(، ج8 �س239 الرتجمة )1080(.  -1
الهيثمي، )جممع الزوائد ومنبع الفوائد( ج8 �س36 الرتجمة )12764(.  -2

املزي، )تهذيب الكمال(، ج25 �س433 الرتجمة )5320(.  -3
ابن حجر، )التقرب( ج1 �س 486 الرتجمة )5992(.  -4
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الثقات«. وقال الهيثمي يف الزوائد)87/8( »رجاله رجال ال�سحيح، غري ميمون 
بن عجالن وهو ثقة«. قال ال�سيخ �سعيب االأرناوؤوط- رحمه اهلل- �سحيح لغريه، 

وهذا اإ�سناد ح�سن ك�سابقيه.
املطلب ال�س�د�س: درا�سة اإ�سن�د الرواية ال�س�د�سة

يب - ر�سي الله عنه - وهي رواية بريدة بن احُل�سَ

مي عن �سعيد بن حممد يحيى  وهذه الرواية يرويها اإبراهيم بن عبد اهلل املُخِرّ
بن وا�سح عن رفيح بن هالل عن عبد اهلل بن بريدة عن اأبيه- ر�سي اهلل عنه -.

بثقة«.  »لي�س  الدارقطني:  قال  مي:  املُخِرّ اهلل  عبد  بن  اإبراهيم  االأول:  الراوي 
اأبي  عن  كتبت  احلافظ  علي  الأبي  يقول  االإ�سماعيلي  بكر  اأبا  �سمعت  احلاكم  وقال 
ينكر عليه  اأبو علي ال  فقال  فيه  قال فما قولك  نعم  فقال  ببغداد  مي  املُخِرّ اإ�سحاق 
لقي اجلرمي واأقرانه فقال االإ�سماعيلي ما هو عندي اال �سدوق«)1(. وقال االألباين: 
اأن  يليق  فمثله ال  باطلة،  باأحاديث  الثقات  بثقة، حدث عن  لي�س  الدارقطني:  قال 
يكون من رجال االأحاديث املختارة.)2( قلت: وكون الراوي يحدث عن الثقات 
باالأحاديث الباطلة؛ فاإنه يتحمل الوزر عنهم، وقد يكوُن ذلَك ب�سبِب وهمِه وخطئه، 
مي( هو متهٌم يف زعمه ال�سماَع من  ال لِكذبه، لكْن املرتجُم له هنا )اإبراهيم املُخِرّ
اأنا�ٍس ال يُحتمُل ال�سماُع منهم، فهو متهٌم بالكذب، وهذا جرٌح مف�سٌر يُقدُم على 

َمن اأح�سَن الظنَّ به.
الراوي الثاين: �سعيد بن حممد اجلرمي: قال اأَبُو ُزْرَعة: »�ساألت اْبن منري وابن 
باأحاديث، فعرفه واثنى  اأَْحَمد ْبن حنبل عنه  اأَبي �َسْيَبة عنه، فاثنيا عليه، وذاكرت 
ور، َعْن  عليه َوَقال: �سدوق، كان يطلب معنا احلديث« َوَقال عبد اخلالق ْبن َمْن�سُ

ابن حجر، )ل�سان امليزان(، ج1 �س70 الرتجمة )193(.  -1
االألباين )ال�سعيفة( ج5�س26.  -2
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يحيى ْبن َمِعني: »�سدوق«. َوَقال اأَبُو داود: »ثقة«. َوَقال اأبو حامت: »�سيخ«. وذكره 
ابن حجر)2(.  احلافظ  بال�سدق، وكذا  الذهبي  الثقات)1(. وو�سفه  ابن حبان يف 

وهو كما قاال.
 ِ اأبا َعبد اهللَّ اأبو بكر االأثرم: »�سمعت  الراوي الثالث: يحيى بن وا�سح: قال 
ي�ساأل َعن اأَِبي متيلة كيف هو، ثقة هو؟ فقال: لي�س ِبِه باأ�س. ثم قال: اأرجو -اإن �ساء 

ِ- اأن ال يكون ِبِه باأ�س. ثم قال: كتبنا عنه على باب ه�سيم«. اهللَّ
َوَقال عثمان بن �َسِعيد الدارمي، َعن يحيى ْبن َمِعني: »لي�س به باأ�س«.

ْبن  يحيى  َعْن  اأَبي خيثمة  ْبن  بُكر  واأبُو  اجلنيد،  ْبن   ِ اهللَّ َعبد  ْبن  اإِْبَراِهيم  َوَقال 
َمِعني: »ثقة«.

َوَقال اأبو داود، َعن يحيى ْبن َمِعني: »قد راأيته ما كان يح�سن �سيئا َوَقال َعبد 
اهلل ْبن علي ابن املديني: �سمعت اأبي و�سئل عن يحيى ْبن وا�سح وال�سيناين فقدم 
يحيى ْبن وا�سح على الف�سل ْبن مو�سى، َوَقال: روى الف�سل اأحاديث مناكري«. 
د ْبن �سعد، والنَّ�َسائي: »ثقة«. َوَقال النَّ�َسائي يِف مو�سع اآخر: »لي�س به  مَّ َوَقال حُمَ

باأ�س«. َوَقال اْبن خرا�س: »�سدوق«.

ْحَمِن ْبن اأَبي حامت، َعن اأبيه: »ثقة يِف احلديث، اأدخله البخاري  َوَقال َعْبد الرَّ
يِف كتاب »ال�سعفاء«، ف�سمعت اأبي يقول: يحول من هناك«. وذكره ابُن ِحبَّان يف 
كتاب »الثقات«)3(. قال اأ�ستاذنا الدكتور ب�سار عواد عند تعليقه على هذه الرتجمة: 
»قال الذهبي متعقبا ذلك يف ال�سري: ووهم اأبو حامت حيث حكى اأن البخاري تكلم 
يف اأبي متيلة، وم�سى على ذلك اأبو الفرج ابن اجلوزي، ومل اأر ذكرا الأبي متيلة يف 

املزي، )تهذيب الكمال(، ج11 �س47 الرتجمة )2348(.  -1
ابن حجر، )التقريب(، ج1 �س340 الرتجمة )2386(.  -2

املزي، )تهذيب الكمال( ج 32�س 22 الرتجمة )6938(  -3
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كتاب ال�سعفاء للبخاري، ال يف الكبري، وال يف ال�سغري. ثم اإن البخاري قد احتج 
باأبي متيلة، وكان حمدث مرو مع الف�سل بن مو�سى ال�سيناين«. قال ب�سار: وب�سبب 
وامليزان،  واملغني،  الديوان،  ال�سعفاء:  يف  املوؤلفة  كتبه  يف  الذهبي  ذكره  هذا 
للدفاع عنه ال لتجريحه، فذكر مثل هذا التعقيب يف »امليزان«، ثم ذكره يف كتابه 
النافع»من تكلم فيه وهو موثق«. و�ساق احلافظ ابن حجر ترجمته يف املتكلم فيهم 
قوله.  الذهبي البي حامت يف  توهيم  ونقل  الفتح،  مقدمة  البخاري يف  من رجال 

)هدي ال�ساري: 630(، وثقه هو والذهبي، وهو، كما قاال«.
الراوي الرابع: ُرفيح بن هالل الطائي: قال الذهبي: »جمهول«. قال اأبو حامت: 
ال اأعلم روى عنه غري اأبي متيلة«.وقال ابن حبان: »ينفرد عن امل�ساهري باملناكري«)1(.
حامت،  واأبو  معني،  بن  يحيى  وثقه  بريدة:  بن  اهلل  عبد  اخلام�س:  الراوي 

والعجلي)2(. وقال ابن حجر: ثقة: كما يف التقريب)297/1(.
احلكم على الرواية: الرواية ال ي�سح �سندها لالأ�سباب االآتية:

مي فقد تقدم كالم النقاد فيه. اأواًل: �سعف اإبراهيم بن عبد اهلل املُخِرّ
ثانًيا: جهالة ُرفيح بن هالل الطائي.

وعليه فتكون رواية الطرباين �سعيفة ال ت�سح، وقد �سعفها الهيثمي كما يف 
املجمع )93/8 - 94( فقال: وفيه رميح بن هالل الطائي قال اأبو حامت جمهول مل 

يرو عنه غري اأبي متيلة يحيى بن وا�سح.
ثالًثا: اإ�سارة الطرباين اإىل علة التفرد حيث قال: »ال يروى عن بريدة اإال بهذا 

االإ�سناد« كما بينته يف حا�سية التخريج على احلديث.

الذهبي، )ميزان االعتدال(، ج2 �س54 الرتجمة )2793(.  -1
املزي، )تهذيب الكمال(، ج14�س231 الرتجمة)3179(.  -2
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خ�متة

النتائج والتو�سيات:
النحو  على  والتو�سيات  النتائج  اأهم  فيه  اأُبرز  للبحث،  ا  �سً ملخَّ اأ�سُع  وهنا 

االآتي: 
عورات  تتبع  من  التحذير  يف  الواردة  احلديث  طرق  جمع  بعد  يل  تبني 

امل�سلمني اأّن هذا احلديث جاء من خالل �ست روايات:
الرواية االأوىل: رواية ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما - �سحيحة جميع رواتها 

ثقات.
االأ�سلمي - ر�سي اهلل عنه - �سحيحة من  برزة  اأبي  الثانية: رواية  الرواية 
طريق االأعم�س عن �سعيد بن عبد اهلل بن جريج عن اأبي برزة االأ�سلمي، اأما الطرق 

االأخرى فال يخلو رواتها من ال�سعف.
الرواية الثالثة: رواية الرباء بن عازب - ر�سي اهلل عنه - جميع رواتها بني 

الثقة وال�سدوق فيكون احلكم على هذه الرواية باحل�سن.
�سندها  �سعيفة،   - عنهما  اهلل  ر�سي   - عبا�س  ابن  رواية  الرابعة:  الرواية 

�سعيف. 
الرواية اخلام�سة: رواية ثوبان- ر�سي اهلل عنه- ح�سنة، اإ�سنادها ح�سن.

�سعيفة،  عنه-  اهلل  ر�سي  احُل�سيب-  بن  بريدة  رواية  ال�ساد�سة:  الرواية 
�سندها �سعيف.

اأو�سي طلبة العلم بكتابة املزيد من االأبحاث حول االأحاديث التي انت�سرت 
بني اأو�ساط امل�سلمني معتقدين �سحتها.
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ق�ئمة امل�س�در
y  ،د بن اإدري�س بن املنذر التَّميمي، احلنظلي د عبد الرحمن بن حممَّ ابن اأبي حامت، اأبو حممَّ

الرازي )املتوفى: 327هـ(، اجلرح والتعديل، طبعة جمل�س دائرة املعارف العثمانية - بحيدر 
اآباد الدكن - الهند، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، ط1، 1271 هـ 1952 م.

y  ،ابن العراقي، اأحمد بن عبد الرحيم بن احل�سني الكردي الرازياين ثم امل�سري، اأبو ُزرعة
)املتوفى: 826هـ(، املدل�سني، حتقيق: د. رفعت فوزي عبد املطلب، د. نافذ ح�سني حماد، 

النا�سر: دار الوفاء، ط1 1415هـ، 1995م.

y  ،حامت اأبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبَّان  بن  اأحمد  بن  حبَّان  بن  د  حممَّ حبَّان،  ابن 
الدارمي، الُب�ستي )املتوفى: 354هـ(، الثقات، طبع باإعانة: وزارة املعارف للحكومة العالية 
د عبد املعيد خان مدير دائرة املعارف العثمانية، النا�سر:  الهندية حتت مراقبة: الدكتور حممَّ

دائرة املعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن الهند.

y  ،د بن حبَّان بن اأحمد بن حبَّان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اأبو حامت، الدارمي ابن حبَّان، حممَّ
الُب�ستي )املتوفى: 354هـ(، املجروحني من املحدثني وال�سعفاء واملرتوكني، حتقيق: حممود 

اإبراهيم زايد، النا�سر: دار الوعي - حلب، ط1، 1396هـ.

y  ،حامت اأبو  التَّميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبَّان  بن  اأحمد  بن  حبَّان  بن  د  حممَّ حبَّان،  ابن 
الدارمي، الُب�ستي )املتوفى: 354هـ(، االإح�سان يف تقريب �سحيح ابن حبان، ترتيب: االأمري 
عالء الدين علي بن بلبان الفار�سي )املتوفى: 739 هـ(، حققه وخرج اأحاديثه وعلق عليه: 

�سعيب االأرنوؤوط.

y  :املتوفى( اهلل  عبد  اأبو  ال�سيباين  اأ�سد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  د  حممَّ بن  اأحمد  حنيل،  ابن 
241هـ(، م�سند االإمام اأحمد بن حنبل، حتقيق: �سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون، 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1421 هـ - 2001 م.

y  البغدادي اأزداذ  بن  اأيوب  بن  د  بن حممَّ اأحمد  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  عمر  �ساهني،  ابن 
عبد  حتقيق:  والكذابني،  ال�سعفاء  اأ�سماء  تاريخ  385هـ(،  )املتوفى:  حف�س  اأبو  املعروف 

الرحيم حممد اأحمد الق�سقري، ط1، 1409هـ-1989م.
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y  ،الرجال الكامل يف �سعفاء  اأحمد بن عدي اجلرجاين )املتوفى: 365هـ(،  اأبو  ابن عدي، 
د معو�س، النا�سر: الكتب العلمية - بريوت- حتقيق: عادل اأحمد عبد املوجود-علي حممَّ

لبنان، ط1، 1418هـ1997م.
y  :اأبو يعلى، اأحمد بن علي بن املُثنى بن يحيى بن عي�سى بن هالل التميمي، املو�سلي )املتوفى

307هـ(، م�سند اأبي يعلى، حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد، النا�سر: دار املاأمون للرتاث - دم�سق، 
ط1، 1404 - 1984م.

y  ،د نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، االأ�سقودري اأبو عبد الرحمن االألباين حممَّ
)املتوفى: 1420هـ(، �سحيح اجلامع ال�سغري وزياداته، النا�سر: املكتب االإ�سالمي.

y  د بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية، اأبو عبد اهلل )املتوفى: 256هـ(، التاريخ البخاري، حممَّ
الكبري، طبعته دائرة املعارف العثمانية، حيدر اآباد - الدكن، حتت مراقبة: حممد عبد املعيد 

خان.
y  د بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية، اأبو عبد اهلل )املتوفى: 256هـ( ال�سعفاء البخاري، حممَّ

ال�سغري، حتقيق حممود اإبراهيم زايد، دار الوعي - حلب، ط1، 1396 هـ.
y  ،)د بن الفراء ال�سافعي )املتوفى: 516هـ د احل�سني بن م�سعود بن حممَّ اأبو حممَّ البغوي، 

�سرح ال�سنة، حتقيق: �سعيب االأرنوؤوط-حممد زهري ال�ساوي�س، النا�سر: املكتب االإ�سالمي 
- دم�سق، بريوت، ط1، 1403هـ - 1983م.

y  البو�سريي، اأحمد بن اأبي بكر بن اإ�سماعيل بن �سليم بن قامياز بن عثمان الكناين ال�سافعي اأبو
العبا�س )املتوفى: 840هـ( اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة، حتقيق: دار امل�سكاة 
للبحث العلمي باإ�سراف اأبو متيم يا�سر بن اإبراهيم، دار الن�سر: دار الوطن للن�سر، الريا�س، 

ط1، 1420 هـ - 1999 م.
y  :املتوفى( عي�سى  اأبو   ، ال�سحاك،  بن  مو�سى  بن  �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي، 

279هـ(، اجلامع الكبري - �سنن الرتمذي، حتقيق: ب�سار عواد معروف، النا�سر: دار الغرب 
االإ�سالمي - بريوت، �سنة الن�سر: 1998 م.

y  ،)املتوفى: 852هـ( الف�سل  اأبو  بن حجر  اأحمد  بن  بن حممد  بن علي  اأحمد  الع�سقالين، 
تقريب التهذيب، حتقيق: حممد عوامة، النا�سر: دار الر�سيد - �سوريا، ط1، 1406 - 1986.
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y  تاريخ 463هـ(،  )املتوفى:  بكر  اأبو  مهدي  بن  اأحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  اخلطيب، 
بغداد، حتقيق: الدكتور ب�سار عواد معروف، النا�سر: دار الغرب االإ�سالمي - بريوت، ط1، 

1422هـ - 2002 م.
y  البغدادي بن دينار  النُّعمان  بن  بن م�سعود  بن مهدي  اأحمد  بن  الدارقطني، علي بن عمر 

وتخريج:  حتقيق  النبوية.  االأحاديث  يف  الواردة  العلل  385هـ(،  )املتوفى:  اأبواحل�سن، 
حمفوظ الرحمن زين اهلل ال�سلفي، النا�سر: دار طيبة - الريا�س، ط1، 1405 هـ - 1985 م.

y  اأبو د بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن اجلنيد البجلي الرازي  الدم�سقي، متَّام بن حممَّ
مكتبة  النا�سر:  ال�سلفي،  املجيد  عبد  حمدي  حتقيق:  الفوائد،  414هـ(،  )املتوفى:  القا�سم 

الر�سد - الريا�س، ط1، 1412 هـ.
y  الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز اأبو عبد اهلل )املتوفى: 748هـ(، ميزان االعتدال

يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي، النا�سر: دار املعرفة للطباعة والن�سر، بريوت 
- لبنان ط1، 1382 هـ - 1963م.

y  د بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز اأبو عبد اهلل )املتوفى: 748هـ(، الرواة الثقات الذهبي، حممَّ
الب�سائر  دار  النا�سر:  املو�سلي،  اإبراهيم  حممد  حتقيق:  ردهم،  يوجب  ال  مبا  فيهم  املتكلم 

االإ�سالمية - بريوت - لبنان، ط1، 1412هـ - 1992م.
y  د بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز اأبو عبد اهلل )املتوفى: 748هـ(، الكا�سف يف الذهبي، حممَّ

معرفة من له رواية يف الكتب ال�ستة، حتقيق: حممد عوامة اأحمد حممد منر اخلطيب، النا�سر: 
دار القبلة للثقافة االإ�سالمية - موؤ�س�سة علوم القراآن، جدة، ط1، 1413 هـ - 1992 م.

y  :د بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز )املتوفى: 748هـ(، املغني يف ال�سعفاء، حتقيق الذهبي، حممَّ
الدكتور نور الدين عرت. اإدارة اإحياء الرتاث- قطر، ط65.

y  تاريخ 748هـ(،  )املتوفى:  الدين  �سم�س  َقامْياز  بن  عثمان  بن  اأحمد  بن  د  حممَّ الذهبي، 
دار  النا�سر:  معروف،  عّواد  ب�سار  الدكتور  حتقيق:  َواالأعالم،  امل�ساهري  َوَوفيات  االإ�سالم 

الغرب االإ�سالمي، ط1، 2003م.
y  ،د بن هارون )املتوفى: 307هـ(، م�سند الروياين، حتقيق: اأمين علي اأبو مياين وياين، حممَّ الرُّ

النا�سر: موؤ�س�سة قرطبة - القاهرة، ط1، 1416هـ.
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y  الزيلعي، عبد اهلل بن يو�سف بن حممد )املتوفى: 762هـ( ن�سب الراية الأحاديث الهداية
مع حا�سيته بغية االأملعي يف تخريج الزيلعي، حتقيق: حممد عوامة، النا�سر: موؤ�س�سة الريان 

للطباعة والن�سر - بريوت -لبنان/دار القبلة للثقافة االإ�سالمية- جدة - ال�سعودية.
y  الزيلعي، عبد اهلل بن يو�سف بن حممد جمال الدين اأبو حممد )املتوفى: 762هـ، تخريج

االأحاديث واالآثار الواقعة يف تف�سري الك�ساف للزخم�سري، حتقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن 
ال�سعد، النا�سر: دار ابن خزمية - الريا�س، ط1، 1414هـ.

y  :املتوفى( الوفا  اأبو  ال�سافعي  الطرابل�سي  بن خليل  د  بن حممَّ اإبراهيم  العجمي،  ابن  �سبط 
841هـ(، التبيني الأ�سماء املدل�سني، حتقيق: يحيى �سفيق ح�سن، النا�سر: دار الكتب العلمية 

- بريوت، ط1، 1406 هـ - 1986 م.
y  ،)املتوفى: 841هـ( ال�سافعي  الطرابل�سي  بن خليل  د  بن حممَّ اإبراهيم  العجمي،  ابن  �سبط 

االغتباط مبن رمي من الرواة باالختالط، حتقيق:عالء الدين علي ر�سا، النا�سر: دار احلديث 
- القاهرة، ط1، 1988م.

y  ِج�ْستاين، �سليمان بن االأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو االأزدي اأبو داود ال�سِّ
)املتوفى: 275هـ(، �سوؤاالت اأبي عبيد االآجري اأبا داود ال�سج�ستاين يف اجلرح والتعديل، 
د علي قا�سم العمري، النا�سر: عمادة البحث العلمي باجلامعة االإ�سالمية، املدينة  حتقيق: حممَّ

املنورة، اململكة العربية ال�سعودية، ط1، 1403هـ/1983م
y  ،)باعي )املتوفى: 1276هـ ال�سنعاين، احل�سن بن اأحمد بن يو�سف بن حممد بن اأحمد الرُّ

فتح الغفار اجلامع الأحكام �سنة نبينا املختار حتقيق: جمموعة باإ�سراف ال�سيخ علي العمران، 
النا�سر: دار عامل الفوائد، ط1، 1427 هـ. ط1، 1393 ه  = 1973م.

y  :املتوفى( القا�سم  اأبو  ال�سامي،  اللخمي  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �سليمان  الطرباين، 
360هـ(، املعجم الكبري، حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي، دار ال�سميعي - الريا�س، 

ط1، 1415 هـ - 1994 م.
y  :املتوفى( القا�سم  اأبو  ال�سامي،  اللخمي  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �سليمان  الطرباين، 

املكتب  النا�سر:  اأمرير،  احلاج  حممود  �سكور  حممد  حتقيق:  ال�سغري،  املعجم  360هـ( 
االإ�سالمي ، دار عمار - بريوت ، عمان، ط1، 1405 - 1985م.



134

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

y  العراقي، عبد الرحيم بن احل�سني بن عبد الرحمن بن اأبي بكر بن اإبراهيم اأبو الف�سل زين
الدين )املتوفى: 806هـ(، املغني عن حمل االأ�سفار يف االأ�سفار، يف تخريج ما يف االإحياء 

من االأخبار، النا�سر: دار ابن حزم، بريوت - لبنان، ط1، 1426 هـ - 2005 م.
y  :املتوفى( الدم�سقي  اهلل  عبد  بن  كيكلدي  بن  خليل  �سعيد  اأبو  الدين  �سالح  العالئي، 

761هـ(، املختلطني، حتقيق: د. رفعت فوزي عبد املطلب، علي عبد البا�سط مزيد، النا�سر: 
مكتبة اخلاجني - القاهرة.

y  املتوفى( ال�سنعاين  الرباعي  اأحمد  بن  بن حممد  يو�سف  بن  اأحمد  بن  احل�سن  ال�سنعاين، 
1276هـ(، 

y  ،فتح الغفار اجلامع الأحكام �سنة نبينا املختار، حتقيق: جمموعة باإ�سراف ال�سيخ علي العمران
النا�سر: دار عامل الفوائد، ط1، 1427هـ.

y  :د بن عبد الرحمن بن العبَّا�س بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي )املتوفى املَخلِّ�س، حممَّ
393هـ(، املخل�سيات واأجزاء اأخرى الأبي طاهر املخل�س، حتقيق: نبيل �سعد الدين جرار، 

النا�سر: وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية لدولة قطر، ط1، 1429 هـ - 2008 م.
y  اج، جمال الدين ابن الزكي اأبي حممد املزي، يو�سف بن عبد الرحمن بن يو�سف، اأبو احلجَّ

ب�سار  الرجال، حتقيق: د.  اأ�سماء  الكمال يف  تهذيب  الكلبي )املتوفى: 742هـ(،  الق�ساعي 
عواد معروف، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، ط1، 1400 - 1980م.

y  ،النَّ�سائي، اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين، )املتوفى: 303هـ(، ال�سعفاء واملرتوكون
حتقيق: حممود اإبراهيم زايد، النا�سر: دار الوعي - حلب، ط1، 1396هـ

y  الهيثمي، علي بن اأبي بكر بن �سليمان اأبو احل�سن )املتوفى: 807هـ(، جممع الزوائد ومنبع
الفوائد، حتقيق: ح�سام الدين القد�سي، النا�سر: مكتبة القد�سي، القاهرة، �ستة الن�سر: 1414 

هـ، 1994 م.
y  :املتوفى( عي�سى  اأبو   ، ال�سحاك،  بن  مو�سى  بن  �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي، 

 - االإ�سالمي  الغرب  دار  النا�سر،  عواد،  ب�سار  حتقيق،  الرتمذي(،  )�سنن  279هـ892م(، 
بريوت، �سنة الن�سر: 1998م.
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Abstract

This research paper aims to study 
the concept of transformation by addition, 
and the patterns of addition in the nomi-
nal and verbal sentences, and to clarify the 
implications of the syntactic structures 
transformed by addition in the text of the 
Prophetic hadith, following the analytical 
method: extrapolation, follow-up, and analy-
sis.  

Proceeding from the fact that for every 
addition in structure an addition in meaning, 
a set of questions came to my mind, which 
in essence formed the problems of my study, 
namely: To what extent is it possible to study 
the text of the Prophet's hadith according 
to modern linguistic theories? What are the 
significances of the syntactic structures of 
the text of the Prophet's hadith, as a result 
of adding transformation patterns to it? 
Was there a synergy between the different 
patterns of transformation by addition in 
highlighting the connotations and clarifying 
meaning? 

At the end, we found that transforma-
tion by addition has semantic functions, in 
the syntactic structure of the prophetic ha-
dith, such as: emphasis, negation, and wish-
ing, confirmation, etc.  

Keywords: semantics, syntactic struc-
tures, transformation, transformation by 
addition, root transformation, local trans-
formation, generation, deep structure, sur-
face structure.

ملخ�س البحث
يهدف هذا البحث اإىل درا�سة مفهوم التحويل 
اال�سمية  اجلملة  يف  الزيادات  واأمناط  بالزيادة، 
عليها  ا�ستملت  التي  الدالالت  وتو�سيح  والفعلية، 
احلديث  ن�س  يف  بالزيادة  املحولة  الرتكيبية  البنى 
وتتبًعا،  ا�ستقراء،  التحليلي:  املنهج  باتباع  النبوي، 

وحتلياًل.

املبنى زيادة يف  اأنَّ لكل زيادة يف  انطالًقا من 
املعنى، فقد تبادر اإىل ذهننا جمموعة من االأ�سئلة التي 
مدى  ما  وهي:  بحثنا،  اإ�سكال  جوهرها  يف  �سكلت 
النظريات  وفق  النبوي  احلديث  ن�س  درا�سة  اإمكان 
من  متخ�ست  التي  الدالالت  وما  احلديثة؟  الل�سانية 
بنى ن�س احلديث النبوي الرتكيبية، جّراء اإ�سافة اأمناط 
التحويل اإليها؟ هل كان هناك ت�سافر بني اأمناط التحويل 
بالزيادة املختلفة يف اإبراز الدالالت وتو�سيح املعنى؟

وقد تو�سلنا يف نهايته اإىل اأنَّ للتحويل بالزيادة 
وظائف داللية، يف بنية احلديث النبوي الرتكيبية، من 
وغري  والتقرير،  والتمني،  والنفي،  التوكيد،  نحو: 

ذلك. 

البنى  الداللة،  املفتاحية:  الكلمات 
التحويل  بالزيادة،  التحويل  التحويل،  الرتكيبية، 
العميقة،  البنية  التوليد،  املحلي،  التحويل  اجلذري، 

البنية ال�سطحية. 
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مقدمة

تولدت رغبتنا يف درا�سة هذا املو�سوع من اأهمية احلديث النبوي ومكانته، يف 
الت�سريع االإ�سالمي؛ كونه ركًنا اأ�سا�سًيا يف ا�ستنباط اأحكام ال�سرع على وقف مراد 
بالزيادة،  التي اعرتاها حتويل  البنى الرتكيبية،  اأمناط  اهلل تعاىل، وال�ستيفائه غالبية 
والأنَّنا مل جند درا�سة علمية مو�سوعية، عاجلت هذه الرتاكيب االإ�سنادية، مبختلف 
يف  احلديثة،  الل�سانيات  منجزات  من  ولال�ستفادة  النبوي،  احلديث  يف  �سورها 
قراءة ن�س تراثي عربي، ولفهم الدالالت والقيم ال�سامية وامل�سامني، التي يزخر 
مق�سد  اإىل  للو�سول  الديني  الن�س  فهم  يف  قيمتها،  عن  الك�سف  ثم  ومن  بها، 

ال�سرع. 
يهدف هذا البحث اإىل تبيان مفهوم التحويل بالزيادة، واأمناط الزيادات يف 
اجلملة اال�سمية والفعلية، وتو�سيح الدالالت التي ا�ستملت عليها البنى الرتكيبية 

املحولة بالزيادة يف ن�س احلديث النبوي.
البنى الرتكيبية املحولة  التحليلي؛ ال�ستقراء وتتبع وحتليل  لقد اخرتنا املنهج 
بالزيادة يف املدونة، لعله يفتح لنا مدخاًل جديًدا ي�ساعدنا على اإعادة قراءتها قراءة 

ل�سانية جديدة، لفهم دالالتها فهًما �سليًما.
ذهننا  اإىل  تبادر  فقد  املعنى،  زيادة يف  املبنى  زيادة يف  لكل  اأنَّ  من  انطالًقا 
جمموعة من االأ�سئلة التي �سكلت يف جوهرها اإ�سكال بحثنا، وهي: ما مدى اإمكان 
درا�سة ن�س احلديث النبوي وفق النظريات الل�سانية احلديثة؟ وما الدالالت التي 
التحويل  اأمناط  اإ�سافة  جّراء  الرتكيبية،  النبوي  احلديث  ن�س  بنى  من  متخ�ست 
اإليها؟ هل كان هناك ت�سافر بني اأمناط التحويل بالزيادة املختلفة يف اإبراز الدالالت 

وتو�سيح املعنى؟
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1- النظرية التوليدية التحويلية: االأ�س�س، واملفاهيم:
اأحدثت النظرية »التوليدية التحويلية« ثورة عارمة يف عامل اللغة املعا�سر، 
عندما ظهرت بوادرها يف كتاب نعوم ت�سوم�سكي )Noam Chomsky( »البنى 
النحوية« »Syntactic Structures«)1( عام 1957؛ اإذ ثار ت�سوم�سكي يف كتابه 
هذا على النظريات ال�سلوكية، وبالذات املدر�سة التي يتزعمها بلومفيلد، فانتقل 

من الو�سف اإىل التف�سري.
ينطلق ت�سوم�سكي يف نظريته من فكرة »الفطرية اللغوية« يف ذهن االإن�سان؛ 
متناهية، والتعبري عما يجول يف خاطره، والتمييز  اإنتاج جمل ال  فاالإن�سان ميكنه 
اللغوية  الفطرية  ال�سليم. ومتثل هذه  التي ي�سمعها من غري  ال�سليم من اجلمل  بني 
حجر االأ�سا�س يف نظرية ت�سوم�سكي؛ اإذ اإنَّها تقوم على عدد من الكليات النحوية 
توليدها  بعد  وتنظيمها  املُنَتجة،  اجلمل  �سبط  على  تعمل  التي  الكلية«  »القواعد 
بقواعد وقوانني لغوية عامة؛ لتجعلها جماًل نحوية اأو غري نحوية، يدركها املتكلم 

وال�سامع املثايل يف لغة معينة)2(.
)االأ�سولية(  ال�سحيحة  اجلمل  بني  ق  فرَّ قد  التحويلي  النحو  كان  اإذا 
ذلك  فاإنَّ   ،)Ungrammatical( ال�سحيحة )Grammatical(، واجلمل غري 
ال يعني -عندهم- ال�سحة النحوية وحدها، ولكن لكي تَُعدُّ اجلملة اأ�سولية يجب 
اأال تنحرف عن القواعد التي تُعنيِّ التوافق اللغوي للعنا�سر يف م�ستويات اللغة 
تكون  فقد  الداليل.  وامل�ستوى  الرتكيبي،  وامل�ستوى  ال�سوتي،  امل�ستوى  الثالثة: 
وقد  ُقِبلت،  اخلطاأ  هذا  �سح  فاإذا  تركيبها،  يف  خلطاأ  نحويًا  مقبولة  غري  ما  جملة 
 The( :االآتي ت�سوم�سكي  مثال  لها، نحو  اأنَّها ال معنى  اإال  تكون �سحيحة نحويًا، 
colourless green ideas sleep furiously( )االأفكار اخل�سراء عدمية اللون 

1- Chomsky , Noam: Syntactic Structures, Mouton, The Hague, Paris, 1957.
عمايرة، خليل: يف نحو اللغة وتراكيبها، منهج وتطبيق، عامل املعرفة، جدة، 1984، �س. 56-55.  -2
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رت كلماتها  تنام غا�سبة(. فهذه اجلملة �سحيحة نحويًا، ولكنها بدون معنى اإذا ُف�سِّ
حرفًيا، على الرغم من اأنَّها تتكون من كلمات لها داللة وا�سحة يف حال االإفراد. 
وجود  من  بُدَّ  فال  معنى  لها  اأو  مفهومة  ت�سبح  لكي  اجلملة  هذه  اأنَّ  هذا  ومعنى 
ا- اأنَّ هناك تنافًرا  تركيب داليل يتوازى مع الرتكيب النحوي، ومعنى هذا -اأي�سً
مما  نحويًا؛  لو كانت اجلملة �سحيحة  الغام�سة، حتى  الكلمات  بني  تاآلف  اأو عدم 
جعل علماء اللغة يفتتون الداللة اإىل وحدات داللية اأُطِلق عليها ا�سم )ال�سيميم( 
توافق  امل�سئولة عن  الداللية هي  الوحدات  اأنَّ هذه  يرون  )Semem()1(؛ الأنَّهم 
اأو عدم توافق كلمة مع اأخرى، وهو ما يف�سر اال�ستقامة الداللية، اأو اال�سطراب 

الداليل)2(.
اأخرى  فر�سية  وال�سمولية(  )الفطرية  الفر�سيتني  هاتني  على  ترتب  وقد 
االأداء  وثانيهما،   .»Competence« الكفاية  اأولهما،  م�سطلحني:  يف  تتمثل 
بالنظام  »Performance«. فالكفاية اللغوية: هي ذلك اجلزء من معرفة املتكلم 
اللغوي الذي ميكنه من اإ�سدار جمموعة ال ح�سر لها من اجلمل التي ت�سكل لغته)3(. 
اأما االأداء اللغوي: فهو ا�ستعمال اللغة �سمن �سياق معني)4(، وهو �سلوك لغوي، 
لي�س مرهونًا فقط مبقدرة املتكلم اللغوية، بل بت�سكيله من عوامل غري لغوية، من 
نحو االأعراف والتقاليد االجتماعية واملعتقدات واملواقف العاطفية واالفرتا�سات، 
اأثناء  يف  والف�سيولوجية  ال�سيكولوجية  االآليات  به  تقوم  الذي  العمل  عن  ناهيك 
الداللية  الوحدة  اإىل  لالإ�سارة  الداللية  النظريات  بع�س  يف  ي�ستخدم  م�سطلح   :)Sememe( ال�سيميم   -1

ال�سغرى.
Crystal، David: A Dictionary of Linguistics and Phonetics، 6th Ed.، Blackwell Publishing، 
USA، UK، Australia، 2008، p 430.
القاهرة،  امل�سرية،  االأجنلو  مكتبة  نظرية،  درا�سة  وال�سياق،  والداللة  الرتكيب  اأحمد:  حممد  خ�سري،   -2

2010، �س. 107-106.
ان، 2009، �س.  ليونز، جون: اللغة واللغويات، ترجمة حممد العناين، دار جرير للن�سر والتوزيع، َعمَّ  -3

.206
زكريا، مي�سال: االأل�سنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، اجلملة الب�سيطة، املوؤ�س�سة اجلامعية   -4

للدرا�سات والن�سر والتوزيع، بريوت، 1986، �س. 7.
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اإ�سدار املنطوقات)1(.
وترتبط بهاتني الفر�سيتني فر�سيتان اأخريان يف نظرية ت�سوم�سكي، هما: البنية 
 .»Surface Structure« ال�سطحية  والبنية   ،»Deep Structure« العميقة 
فالبنية العميقة: هي االأ�سا�س الذهني املجرد للمعنى املوجود يف الذهن، املرتبط 
برتكيب جملي اأ�سويل، ويكون هذا الرتكيب اجلملي رمًزا لهذا املعنى وجت�سيًدا 
اأما  اجلمل، وحتديد دالالتها.  معنى  فهم  ن�ستطيع  بو�ساطتها  التي  النواة  له، وهي 
البنية ال�سطحية، فهي انتظام الكلمات يف جمل يعرب بها املتكلم عن معان بكلمات 
بالقواعد  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبًطا  يكون  املنطوق  الكالم  وهذا  منطوقة،  حم�سو�سة 
العميقة للجملة هي داللتها، والبنية  البنية  اللغة)2(؛ وعليه �ستكون  التحويلية يف 

ال�سطحية لها هي �سكلها الظاهر املنطوق اأو املكتوب.
اأولهما: اجلملة  يتاألف الرتكيب يف نظرية ت�سوم�سكي من نوعني من اجلمل، 
 Syntactic« تركيبية  جملة  وهي   :»Generative Sentence« التوليدية 
التحويل )الزيادة، احلذف...(، وحتمل  ب�سيطة، تخلو من عنا�سر   »Sentence
معنى مفيًدا يح�سن ال�سكوت عليه، يُنَقل للمخاطب باأي�سر الطرائق واأق�سرها. وهذه 
ًفا،  اجلملة ترتبط بالبنية ال�سطحية. ويكون املبتداأ يف اجلملة التوليدية اال�سمية معرَّ
متقدًما على اخلرب، مفرًدا، ومذكوًرا. وياأتي اخلرب فيها بعد املبتداأ، نكرة، مفرًدا، 
مذكوًرا، وحقيقًيا، ال من قبيل امل�ستقيم الكذب، من نحو عمر بَْحٌر. ويكون الفعل 
يف اجلملة التوليدية الفعلية تاًما، متقدًما على فاعله، اأو نائب فاعله، والفاعل ياأتي 
التحويلية: وهي  فيها مفرًدا، وغري م�سبوق بحرف جر زائد)3(. وثانيهما: اجلملة 
جملة تركيبية عميقة، حمولة بعن�سر اأو اأكرث من عنا�سر التحويل، حتمل معنى غري 

ليونز، جون: اللغة واللغويات، مرجع �سابق، �س. 206.  -1
عمايرة، خليل اأحمد: يف نحو اللغة وتراكيبها، مرجع �سابق، �س. 59-58.  -2

بومعزة، رابح: البنية العميقة ل�سور التحويل بالرتتيب والزيادة، الربع الثاين من القراآن الكرمي اأمنوذًجا،   -3
جملة كلية االآداب واللغات، جامعة حممد خي�سر، ب�سكرة، اجلزائر، ع.16، دي�سمرب، 2014، �س. 14.
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مبا�سر، يُنَقل من البنية العميقة اإىل البنية ال�سطحية، بو�ساطة جمموعة من الكلمات 
املنطوقة؛ لتف�سريه وحتليل دالالته. وهذه اجلملة ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالبنية العميقة. 
التحويل  ال�سيء. وهذا االإجراء هو عني  ال�سيء على  اإجراء  والتحويل هو 
مبا اأنَّ املحول واملحول له متكافئان، وهو بح�سب وجهة نظر املنطق يف الريا�سيات 
احلديثة تكافوؤ غري اندراجي، وهو هذا الذي يح�سل عليه بالقيا�س. والتحويل عند 
العرب نوعان: اأولهما، حتويل توافق البنى )توافق البناء عند العرب(. وثانيهما، 
من  ال�سل�سلة  وهو  احلمل()1(.  )نظرية  بـ  يعرف  ما  بو�ساطة  ال�سواذ  تف�سري  حتويل 
اأن تكون عليه هذه  التحويالت التي ميكن التو�سل لها من االأ�سل الذي يفرت�س 
ال�سواذ اإىل ال�سورة امل�ستعملة للجملة، اأو ال�سيغة ال�سرفية يف �سورتها النهائية. 
تكون  وقد  اختيارية،  تكون  وقد  اإجبارية،  تكون  قد  التحويلية  القواعد  وهذه 
تركيبي  و�سف  وجود  ينبغي  حالة  كل  ويف  ذلك.  غري  اأو  االإ�سافة  اأو  باحلذف 
�سروري  ال�سرط  وهذا  العميق.  الرتكيب  عنا�سر  اإىل  ا�ستناًدا  للتحليل،  قابل 
ت�سوم�سكي  يرى  اإذ  ا�ستعماالتها)2(؛  وح�سر  التحويلية،  القوانني  على  لل�سيطرة 
اأنَّ من الوظائف الرئي�سة لهذه القوانني هي حتويل الرتكيب املجرد العميق الذي 
يحمل داللة اجلملة اإىل الرتكيب ال�سطحي الظاهر الذي يُظِهر هذه الداللة ب�سكلها 
لكل  تعنّي  قواعد  اأية  فاإنَّ   ،)John Lyons( ليونز  جون  وبح�سب  النهائي)3(. 
جملة بنيتني، اأحدهما: عميقة، وثانيهما: �سطحية، وتربط بني تركيبني بنظام معني 
هي قواعد حتويلية، �سواء اأ�ستخدمت هذه الت�سمية اأم مل ت�ستخدمها)4(. وتهدف 
النظرية التحويلية اإىل حتديد هذه القوانني كلها، وبناء منوذج الآليتها، انطالًقا من 
والن�سر  للطباعة  ر�سالن  موؤ�س�سة  دار  �سورها،  داللتها-  الوظيفية،  االإ�سنادية  الوحدة  رابح:  بومعزة،   -1

والتوزيع، دم�سق، 2009، �س. 571.
بومعزة، رابح: البنية العميقة ل�سور التحويل بالرتتيب والزيادة، مرجع �سابق، �س. 19.  -2

3- Chomsky, Noam: Aspects of the theory of syntax, Massachusetts, M. I. T. press, 
Cambridge, 1965, p. 88.

4- Lyons, John: Introduction to theoretical linguistics, Cambridge University press, Lon-
don, 1968, p. 248.
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الفر�سية التي تقر مبقدرة املتكلم امل�ستمع على اإنتاج جمل لغوية وفهمها، و�سوغ 
ا  عدد ال متناه من اجلمل، التي مل ي�سبق له النطق بها اأو �سماعها، مع القدرة اأي�سً
بها يف عملية  ينطق  التي  ال�سوتية  االإ�سارات  الذهنية مبجموعة  املعاين  على ربط 
التكلم)1(. وتنطلق هذه النظرية من مبداأ يقرر اأنَّ مهمة الو�سف اللغوي هي تف�سري 

لغة املتكلم امل�ستمع الفعلية، وقدرته اللغوية، ومعرفته بها)2(.
 Local« املحلي  فالتحويل  وجذري.  حملي،  نوعان:  والتحويل 
ا�سمية،  اال�سمية  اجلملة  معه  تبقى  الذي  التحويل  هو   :»Transformation
اجلذري  التحويل  اأما  مي�سها.  الذي  التحويل  من  الرغم  على  فعلية،  والفعلية 
الرتكيبية  البنية  فيه  تنتقل  الذي  التحويل  فهو   ،»radical transformation«

اال�سمية اإىل فعلية، والفعلية اإىل ا�سمية)3(.
ويتمثل التحويل يف اأربعة اأنواع، هي: التحويل بالرتتيب، والتحويل باحلذف، 

والتحويل باال�ستبدال، والتحويل بالزيادة.
2- التحويل بالزيادة:

التحويل بالزيادة: هو حتويل اجلملة التوليدية )النواة( باإ�سافة عنا�سر جديدة 
اآخرها؛ لت�سبح جملة حتويلية. ويعرب  اأو يف  اأو يف و�سطها  اأول اجلملة  عليها يف 
بالقيود)4(. ومن هذه  والبالغيون  بالف�سالت،  املزيدة  العنا�سر  النحاة عن هذه 
ال،  )مل،  نحو  من  النفي،  واأدوات  �سنوفها،  مبختلف  التوكيد  اأدوات  العنا�سر 
لي�س، ما، لن(، واأدوات التنبيه، واحلال، والتمييز، والنعت، واملفعوالت، وغريها 

من الف�سالت على امل�سند وامل�سند اإليه.

حما�سة، حممد: من االأمناط التحويلية يف النحو العربي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1990، �س. 19.  -1
بومعزة، رابح: البنية العميقة ل�سور التحويل بالرتتيب والزيادة، مرجع �سابق، �س. 19.  -2

املرجع نف�سه، �س. 14.  -3
عمايرة، خليل اأحمد: يف نحو اللغة وتراكيبها، مرجع �سابق، �س. 96.  -4
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بنيتها تركيبًيا اإىل حتويلية  اإنَّ الزيادة التي تطراأ على اجلملة التوليدية ال تغري 
ا معناها اإىل معنى جديد؛ اإذ يقول اجلرجاين: »وكلما زدت  ل اأي�سً فح�سب، بل حتوِّ
البحث-  الذي كان«)1(. و�سنتناول -يف هذا  قد �سار غري  املعنى  �سيًئا وجدت 
التوجيه الل�ساين والداليل الأمناط التحويل بالزيادة التي طراأت على جمل احلديث 
النبوي، ب�سنفيها: التحويل بزيادة القيود )الزوائد غري العاملة(، والتحويل بزيادة 

العنا�سر العاملة. 
3- اأمناط البنى الرتكيبية املحولة بالزيادة يف احلديث النبوي:

و�سنقف  النبوي،  احلديث  يف  بالزيادة  للتحويل  متنوعة  اأمناط  وردت  لقد 
على توجيهها الل�ساين والداليل يف االآتي ذكره:

التحويل بزيادة القيود )الزوائد غري العاملة(: 
التحويل بزيادة حريف اال�ستفهام واجلر: ويتمثل ذلك يف حديث جابر بن 
امْلَْو�ِسِم  يِف  نَْف�َسُه  يَْعِر�ُس  و�َسلم  َعليِه  اهلل  لى  �سَ اهلل  َر�ُسوُل  »َكاَن  االآتي:  اهلل  عبد 
ُقَرْي�ساً  َفاإِنَّ  َقْوِمِه؟  اإِىَل  يَْحِمُلِني  ِمْن َرُجٍل  َفيَُقوُل: َهْل  امْلَْوِقِف-  النَّا�ِس - يِف  َعَلى 
َربِّي«)2(. لقد اعرتى اجلملة اال�سمية املركبة »هل من رجل  اأُبَلَِّغ َكاَلَم  اأَْن  َمَنُعويِن 
الت�سديقي  اال�ستفهام  من حرف  تكونت  اإذ  بالزيادة؛  قومه« حتويل  اإىل  يحملني 
املرفوع حماًل، واخلرب )يحملني( )وحدة  لفًظا  املجرور  واملبتداأ )رجل(  )هل( 
يف  اال�ستفهام  حلرف  الداللية  الوظيفة  تكون  وبهذا  ب�سيطة(؛  م�سارعية  اإ�سنادية 
هذا احلديث قد اأفادت معنى العر�س والتح�سي�س، اأي: )اأال رجل يحملني اإىل 

قومه(.

اجلرجاين، عبد القاهر: دالئل االإعجاز، حتقيق حممد ر�سوان الداية، وفايز الداية، مكتبة �سعد الدين،   -1
دم�سق، 1987، �س. 411.

الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن: م�سند الدارمي، حتقيق نبيل ها�سم الغمري، دار الب�سائر، بريوت،   -2
.764/1 ،2013
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»َعْن  ذلك:  ومثال  )مل(:  النفي  وحرف  اال�ستفهام  همزة  بزيادة  التحويل 
َم  تََكلَّ َمْن  ثاََلٌث  َعاِئ�َسَة،  اأَبَا  يَا  َفَقالَْت:  َعاِئ�َسَة،  ِعْنَد  ُمتَِّكًئا  ُكْنُت  َقاَل:  َم�ْسُروٍق، 
ًدا  مَّ ؟ َقالَْت: َمْن َزَعَم اأَنَّ حُمَ ِبَواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َفَقْد اأَْعَظَم َعَلى اهلِل اْلِفْريََة، ُقْلُت: َما ُهنَّ
َم َراأَى َربَُّه َفَقْد اأَْعَظَم َعَلى اهلِل اْلِفْريََة،... َفَقالَْت: اأََو مَلْ تَ�ْسَمْع  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ �سَ
اأَنَّ اهللَ يَُقوُل: چ ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چ ]االأنعام: 
همزة  بزيادة  احلديث  هذا  يف  بالزيادة  التحويل  حدث  لقد   .)1(»...]103
اال�ستفهام وحرف النفي )مل( يف البنية الرتكيبية امل�سارعية؛ لغر�س التقرير، على 
التوليدية  وبنيتها  ت�سمع...«.  اأومل  »فقالت:  االآتية:  اجلملة  �سنالحظه يف  ما  نحو 

هي: )و�سمعك(. واأدت هذه البنية الرتكيبية وظيفة مقول القول.
اأَنَّ  اأبي هريرة:  بزيادة حرف اجلر: ونقف على ذلك يف حديث  التحويل 
ِديُد الَِّذي  َا ال�سَّ َرَعِة، اإِمنَّ ِديُد ِبال�سُّ َم َقاَل: »لَْي�َس ال�سَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ َر�ُسوَل اهللَّ
امللفوظ  يف  )الباء(  الزائد  اجلر  حرف  اأنَّ  نلحظ  ِب«)2(.  اْلَغ�سَ ِعْنَد  نَْف�َسُه  مَيِْلُك 
)بال�سرعة( قد اأتى لتوكيد النفي وتقويته بعد اأداة النفي )لي�س(؛ اإذ الباء: حرف 

جر، وال�سرعة: جمرور لفًظا من�سوب حماًل خرب لي�س. 
ا حرف اجلر  (: ومن اأمثلة ذلك اأي�سً التحويل بزيادة حرف اجلر الزائد )ُربَّ
َم ا�ْسَتْيَقَظ لَْيَلًة،  َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللُ  ( يف حديث اأم �سلمة: اأَنَّ النَِّبيَّ �سَ الزائد )ُربَّ
يُوِقُظ  َمْن  اخَلَزاِئِن،  ِمَن  اأُْنِزَل  َماَذا  الِفْتَنِة،  ِمَن  ْيَلَة  اللَّ اأُْنِزَل  َماَذا   ِ َفَقاَل: »�ُسْبَحاَن اهللَّ
ْنيَا َعاِريٍَة يِف االآِخَرِة«)3(. جاء التحويل  َواِحَب احُلُجَراِت؟ يَا ُربَّ َكا�ِسيٍَة يِف الدُّ �سَ
( لداللة التكثري، اأي: اأنَّ هناك ن�ساء كا�سيات  هنا بزيادة حرف اجلر الزائد )ُربَّ
الرتاث،  اإحياء  دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق  م�سلم،  �سحيح  احلجاج:  بن  م�سلم  الني�سابوري،   -1

بريوت، )د.ت(،159/1.
املدين، مالك بن اأن�س: املوطاأ، �سححه ورّقمه وخّرج اأحاديثه وعّلق عليه حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�سر   -2

م�سطفى البابي احللبي، القاهرة، 1985، 906/2. 
البخاري، حممد بن اإ�سماعيل: �سحيح البخاري، حتقيق حممد زهري، دار طوق النجاة )م�سورة عن   -3

ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي، 1422هـ، 49/2.
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من الثياب يف الدنيا ب�سبب الغنى، ويف االآخرة، عاريات من الثواب لعدم العمل 
ال�سالح يف الدنيا، اأو اأنَّهن كا�سيات بالثياب ال�سفافة التي ال ت�سرت العورة، عاريات 
يف االآخرة جزاء على ذلك. فكلمة )كا�سية( هي مبتداأ جمرور لفًظا مرفوع حماًل، 

وخربها حمذوف وجوبًا تقديره )عرفتها(.
�سلى  الر�سول  قول  ذلك  ومن  النفي:  توكيد  لغر�س  بالزيادة  التحويل 
ًبا«)1(. اأكد  لِّ ِللنَّا�ِس اْبُن اأَِبي ُقَحاَفَة يَُقوُل َذِلَك ُمْغ�سَ اهلل عليه و�سلم: »اَل اَل اَل ِليُ�سَ
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم نفي ال�سالة خلف عمر بن اخلطاب ثالًثا، واأمر اأبا 
بكر بال�سالة، واإمامة اأبي بكر للم�سلمني دليل على اأنَّه �سيكون هو اخلليفة بعد وفاة 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.
اأبي  حديث  ذلك  يف  وال�ساهد  موؤكدين:  بزيادة  املا�سوية  اجلملة  حتويل 
ي  َم َقاَل: »بَْيَنَما َرُجٌل مَيْ�سِ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ هريرة ر�سي اهلل عنه: اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
َكْلٌب  َفاإَِذا  ثُمَّ َخَرَج،  َف�َسِرَب  ِفيَها،  َفَنَزَل  ِبْئًرا  َفَوَجَد  الَعَط�ُس،  َعَلْيِه  ا�ْسَتدَّ  ِبَطِريٍق، 
ُجُل: لََقْد بََلَغ َهَذا الَكْلَب ِمَن الَعَط�ِس ِمْثُل  َى ِمَن الَعَط�ِس، َفَقاَل الرَّ يَْلَهُث، يَاأُْكُل الرثَّ
 ُ ُه ُثمَّ اأَْم�َسَكُه ِبِفيِه، َف�َسَقى الَكْلَب َف�َسَكَر اهللَّ الَِّذي َكاَن بََلَغ ِبي، َفَنَزَل الِبْئَر َفَماَلأَ ُخفَّ
لَُه َفَغَفَر لَُه«)2(. من املالحظ اأنَّ اجلملة الفعلية املا�سوية الب�سيطة املحولة )لََقْد بََلَغ 
َدت بزيادة الوحدتني اللغويتني  َهَذا الَكْلَب ِمَن الَعَط�ِس ِمْثُل الَِّذي َكاَن بََلَغ ِبي( اأُكِّ
)الالم+ قد(، وبنيتها التوليدية )لََقْد بََلَغ َهَذا الَكْلَب ِمَن الَعَط�ِس ِمْثُل الَِّذي َكاَن 
بََلَغ ِبي(، فجاءت هذه الزيادة لتوؤكد على �سدة عط�س هذا الكلب، الذي �سقاه 

الرجل فكان ذلك �سبًبا يف مغفرة اهلل تعاىل له. 

الع�سرية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  داوود،  اأبي  �سنن  �سليمان:  االأ�سعث،  ابن   -1
�سيدا- بريوت، )د.ت(، 216/4. 

البخاري، حممد بن اإ�سماعيل: �سحيح البخاري، مرجع �سابق، 9/8.  -2
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حتويل الوحدة االإ�سنادية الق�سمية بزيادة ثالثة موؤكدات: من نحو حديث 
: ُكْنُت َرُجاًل  ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه يف خرب اإ�سالم اأبي ذر الغفاري: »َقاَل اأَبُو َذرٍّ
اإِىَل  اْنَطِلْق  اِلأَِخي:  َفُقْلُت   ، اأَنَُّه نَِبيٌّ يَْزُعُم  َة  مِبَكَّ َقْد َخَرَج  اأَنَّ َرُجاًل  َفَبَلَغَنا  ِمْن ِغَفاٍر، 
َفَقاَل:  ِعْنَدَك؟  َما  َفُقْلُت  َرَجَع،  ثُمَّ  َفَلِقيَُه،  َفاْنَطَلَق  ِه،  ِبَخرَبِ َواأِْتِني  ْمُه  َكلِّ ُجِل  الرَّ َهَذا 
التحويل  اأنَّ  نلحظ   .)1(»... رِّ ال�سَّ َعِن  َويَْنَهى  ِباخَلرْيِ  يَاأُْمُر  َرُجاًل  َراأَْيُت  لََقْد   ِ َواهللَّ
بالزيادة قد متثل يف الوحدة االإ�سنادية الق�سمية املزيدة بثالثة موؤكدات يف قول 
تكونت  اإذ  ال�سر(؛  عن  وينهى  باخلري  ياأمر  رجاًل  راأيت  لقد  )واهلل  االآتي:  ذر  اأبي 
هذه الوحدة االإ�سنادية الق�سمية املركبة من حرف الق�سم )الواو( املفيد التوكيد، 
ولفظ اجلاللة )اهلل( املجرور به. بنيتها العميقة )اأق�سم باهلل(، والوحدة االإ�سنادية 
املا�سوية الب�سيطة املوؤكدة التي جلواب الق�سم )لقد راأيت رجاًل( املوؤلفة من الم 
)راأى(،  املا�سي  والفعل  التوكيد،  ا  اأي�سً املفيد  )قد(  باحلرف  املت�سلة  التوكيد 
والفاعل املتمثل يف ال�سمري املت�سل )التاء(، واملفعول به )رجاًل(. لقد اأفاد اإ�سافة 
)واهلل+ لقد( مع الفعل املا�سي حتقيق وقوع �سدق نبوة �سيدنا حممد �سلى اهلل 

عليه و�سلم، فوجده ياأمر مبكارم االأخالق وينهى رذائلها.

حتويل البنية الرتكيبية ال�سرطية بزيادة ثالث زيادات: ونقف على ذلك يف 
بَا ُهَرْيَرَة، َكْيَف  َل اأَ ، َعْن اأَِبيِه؛ اأَنَُّه �َساأَ يِّ احلديث االآتي: »َعْن �َسِعيِد ْبِن اأَِبي �َسِعيٍد امْلَْقرُبِ
َناَزِة؟ َفَقاَل اأَبُو ُهَرْيَرَة: اأَنَا، لََعْمُر اهلِل، اأُْخرِبَُك. اأَتَِّبُعَها ِمْن اأَْهِلَها. َفاإَِذا  لَّى َعَلى اجْلَ يُ�سَ
ُهمَّ َعْبُدَك، َواْبُن  ْيُت َعَلى نَِبيِِّه. ُثمَّ اأَُقوُل: اللَّ لَّ ُت. َوَحِمْدُت اهللَ. َو�سَ ْ َعْت َكربَّ ُو�سِ
ًدا َعْبُدَك َوَر�ُسولَُك.  مَّ ْنَت. َواأَنَّ حُمَ ْن اَل اإِلََه اإِالَّ اأَ َعْبِدَك، َواْبُن اأََمِتَك. َكاَن يَ�ْسَهُد اأَ
�ِسًنا، َفِزْد يِف اإِْح�َساِنِه. َواإِْن َكاَن ُم�ِسيًئا، َفَتَجاَوْز  ُهمَّ اإِْن َكاَن حُمْ َواأَْنَت اأَْعَلُم ِبِه. اللَّ
ال�سرطية  الرتكيبية  فالبنية  بَْعَدُه«)2(.  تَْفِتنَّا  َواَل  اأَْجَرُه.  ِرْمَنا  حَتْ اَل  ُهمَّ  اللَّ �َسيِّئَاِتِه.  َعْن 

املرجع نف�سه، 184/4.  -1
املدين، اأن�س بن مالك: املوطاأ، مرجع �سابق، 228/1.  -2
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يف هذا احلديث متثلت يف: »اللهم اإن كان حم�سًنا فزد يف اإح�سانه«، و»اإن كان 
م�سيًئا فتجاوز عن �سيئاته«. يلحظ اأنَّ البنية الرتكيبية اال�سمية التي لل�سرط هي: )اإن 
كان حم�سًنا(، و)اإن كان م�سيًئا( مزيد فيها الوحدة اللغوية )اإن( لغر�س ال�سرط، 
الذي يح�سر زمن اخلرب )حم�سًنا(، و)م�سيًئا( يف  الزمن )كان(  وعن�سر حتديد 
املا�سي. وهي تبني اأنَّ اخلرب اإن كان كما و�سف، فيطلبون من اهلل طلبهم املتمثل يف 
جواب ال�سرط )فزد يف اإح�سانه(، و)جتاوز عن �سيئاته(. والبنية التوليدية العميقة 

لهذه البنية الرتكيبية التي لل�سرط هي )هو حم�سن(، و)هو م�سيء(.
التحويل بالزيادة لغر�س الق�سر: ويتمثل ذلك يف االأمناط االآتية:

الف�سل  و�سمري  باخلرب  املقرتنة  )األ(  االإ�سنادية  الوحدة  زيادة  التحويل 
)هم(: ونقف على ذلك يف قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »ال تكوننَّ فّنانًا وال 
خمتااًل وال تاجًرا اإال تاجر خرٍي، فاإنَّ اأولئك هم امل�سبوقون بالعمل«)1(. تاألفت اجلملة 
اال�سمية )فاإنَّ اأولئك هم امل�سبوقون بالعمل( من ا�سم اإنَّ )اأولئك(، و�سمري الف�سل 
)هم( املفيد التوكيد، وخرب اإنَّ )امل�سبوقون بالعمل(. نلحظ اأنَّ اجلملة اال�سمية قد 
(، وزيادة �سمري الف�سل )هم(، وزيادة )األ(  لت بزيادة عن�سر التوكيد )اإنَّ ُحوِّ
، فاأفادت ق�سر )امل�سبوقون بالعمل(  التعريف لكلمة )امل�سبوقون( املوؤدية خرب اإنَّ
)اأولئك  العميقة:  وبنيتها  للمبتداأ،  اخلرب  ا�ستحقاق  اأي:  )اأولئك(،  املبتداأ  على 

م�سبوقون بالعمل(. 
ا(: ومثال ذلك قول الر�سول  حتويل الوحدة االإ�سنادية اال�سمية بزيادة )اإمنَّ
ِمْن  اْمَراأٌَة  اأَْنِت  َا  اإِمنَّ رُيِك،  يَ�سِ »َفاَل  عنها:  اهلل  ر�سي  لعائ�سة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ْن  اأَ  ُ اهللَّ َفَع�َسى  ِتِك،  َحجَّ يِف  َفُكويِن   ، َعَلْيِهنَّ َكَتَب  َما  َعَلْيِك   ُ اهللَّ َكَتَب  اآَدَم،  بََناِت 

القاهرة،  احلديث،  دار  �ساكر،  حممد  اأحمد  حتقيق  حنبل،  بن  اأحمد  االإمام  م�سند  اأحمد:  حنبل،  ابن   -1
.455/1 ،1995
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يَْرُزَقِكيَها«)1(. نلحظ اأنَّ الوحدة االإ�سنادية اال�سمية )اإمنا اأنت امراأة( حمولة بزيادة 
ا(، واملبتداأ )اأنت(، واخلرب  اأداة احل�سر )اإمنَّ اإذ تكونت من  ا( لغر�س الق�سر؛  )اإمنَّ

)امراأة(. والبنية التوليدية لهذه الوحدة هي: )اأنت امراأة(.
وقد تكون الوحدة االإ�سنادية املوؤكدة بالق�سر ما�سوية، على نحو ما جاء يف 
ُه ِبَطِريِقَك َهَذا«)2(. فالوحدة  نَا َخرَبَ َا اأُْخرِبْ حديث اأبي مو�سى االأ�سعري: »َقالُوا: اإِمنَّ
موؤكد،  املقول  هذا  اأنَّ  تفيد  وهي  القول.  مقول  وظيفة  اأدت  املا�سوية  االإ�سنادية 
ومعناها: ما اأُخربنا خربه اإال بطريقك هذا؛ وبهذا تكون البنية العميقة لهذه الوحدة 
االإ�سنادية املا�سوية موؤكدة وجود الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بهذا الطريق، اأي: 

ال يوجد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف غري هذا الطريق.
اإال(:  )ما+  بزيادة  املركبة  امل�سارعية  الفعلية  االإ�سنادية  الوحدة  حتويل 
َعْنُهَما   ُ اهللَّ َي  َر�سِ َوُعْثَماُن   ، َعِليٌّ »اْخَتَلَف  امل�سيب:  بن  �سعيد  ومثال ذلك حديث 
لَّى  : َما تُِريُد اإِالَّ اأَْن تَْنَهى َعْن اأَْمٍر َفَعَلُه النَِّبيُّ �سَ َوُهَما ِبُع�ْسَفاَن، يِف املُْتَعِة، َفَقاَل َعِليٌّ
َم«)3(. فاجلملة الفعلية: )ما تُريُد اإال اأن تَنهى عن اأمر فعله النبي �سلى  اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ
النفي )ما(،  قوامه حرف  الذي  الق�سر  لغر�س  بالزيادة  عليه و�سلم( حمولة  اهلل 
والفعل امل�سارع )تريد(، واأداة الق�سر )اإال(، والوحدة االإ�سنادية امل�سارعية )اأن 
اجلملة:  لهذه  التوليدية  البنية  تكون  وعليه  به؛  املفعول  وظيفة  املوؤدية  تنهى...( 
اأما البنية العميقة لها،  اأمر فعله النبي �سلى اهلل عليه و�سلم(.  اأن تنهى عن  )تريد 

فهي: ما تريد اإال النهي عن اأمر فعله النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 
التحويل بزيادة الفعل )ياأبى( الذي ينوب عن النفي والوحدة التي للق�سر 
لَّى  )اإال(: على نحو ما جاء يف حديث اأن�س ر�سي اهلل عنه االآتي: »َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ

البخاري، حممد بن اإ�سماعيل: �سحيح البخاري، مرجع �سابق، 141/2.  -1
الرتمذي، حممد بن عي�سى: اجلامع الكبري- �سنن الرتمذي، حتقيق ب�سار معروف، دار الغرب االإ�سالمي،   -2
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اإِالَّ   ُ َويَاأْبَى اهللَّ ُعوُهْم  اأَْن يَ�سَ اأَْزُد اهلِل يِف االأَْر�ِس يُِريُد النَّا�ُس  َم: االأَْزُد  َعَلْيِه َو�َسلَّ  ُ اهللَّ
ُ اإِالَّ اأَْن يَْرَفَعُهْم« م�سارعية ب�سيطة مكونة من  اأَْن يَْرَفَعُهْم...«)1(. اإنَّ اجلملة »يَاأْبَى اهللَّ
الفعل امل�سارع )ياأبى(، والفاعل لفظ اجلاللة )اهلل(، واأداة الق�سر )اإال(، واملفعول 
به الوارد بنية تركيبية )اأن يرفعهم(، التي قوامها: )اأْن+ الفعل امل�سارع »يعرف«+ 
الفاعل امل�سمر »هو«+ املفعول به ال�سمري »هم«(. وتفيد هذه البنية ا�ستثناء ما بعد 
اأداته  )اإال( من حكم ما قبلها. ويعد هذا اال�ستثناء املفرغ ق�سًرا. والق�سر توكيد 
غ �سابق )اإال( ملا بعدها،  التي يقوم عليها هي النفي و)اإال(. واأ�سا�س ذلك اأنَّه اإذا تفرَّ
اأي: مل ي�ستغل مبا يطلبه، فاإنَّ اال�سم الواقع بعد اإال معرب باإعراب ما يقت�سيه ما قبل 

)اإال( قبل دخولها، و�سابق )اإال( هو الفعل الذي يطلب مفعواًل به)2(. 
التحويل بزيادة العنا�سر العاملة )النوا�سخ(:

لقد ورد هذا النوع من التحويل يف �سور متنوعة، على النحو االآتي:
بنت  ذلك حديث ج�سرة  )اأ�سبح(: ومن  النا�سخ  الفعل  بزيادة  التحويل 
ِباآيٍَة  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ النَِّبيُّ  »َقاَم  يَُقوُل:   ، َذرٍّ بَا  اأَ �َسِمْعُت  َقالَْت:  اإذ  دجاجة؛ 

ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ       ۈئ   ۆئۆئ    ۇئ   ۇئ   وئ   چ  َوااْلآيَُة:  ُدَها«  يَُردِّ َبَح  اأَ�سْ َحتَّى 
ىئ  چ ]املائدة: 118[)3(. فاجلملة امل�سارعة )يرددها( املوؤدية وظيفة خرب الفعل 
ا كان يف املا�سي م�سحوبًا بتوقيت معني  النا�سخ )اأ�سبح( تبني اأن فعل الرتديد اإمنَّ
االآية  ترديد  فعل  )يرددها( على حدوث  امل�سارع  الفعل  )االإ�سباح(. ويدل  هو 
متكرًرا؛ على وجه طلب اال�ستعطاف والراأفة. والبنية التوليدية لهذه اجلملة هي 

)هو مرددها(.

الرتمذي، حممد بن عي�سى: �سنن الرتمذي، مرجع �سابق، 218/6.  -1
بومعزة، رابح: البنية العميقة ل�سور التحويل بالرتتيب والزيادة، مرجع �سابق، �س.44.  -2

القزويني، حممد بن يزيد: �سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الكتب العربية،   -3
بريوت، 1952، 429/1.
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�َسِعيٍد  ِبي  اأَ »َعْن  ذلك:  ومثال  )لي�س(:  النا�سخ  الفعل  بزيادة  التحويل 
ِثَماٍر  يِف  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُسوِل  َعْهِد  يِف  َرُجٌل  يَب  اأُ�سِ َقاَل:   ، اخْلُْدِريِّ
َق  دَّ ُقوا َعَلْيِه، َفَت�سَ دَّ َم: تَ�سَ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ اْبَتاَعَها، َفَكرُثَ َدْيُنُه، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ
َم ِلُغَرَماِئِه:  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ النَّا�ُس َعَلْيِه، َفَلْم يَْبُلْغ َذِلَك َوَفاَء َدْيِنِه، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ
، َولَْي�َس لَُكْم اإِالَّ َذِلَك«)1(. متثلت البنية الرتكيبية اال�سمية املن�سوخة  ُخُذوا َما َوَجْدمُتْ
بالق�سر )ولي�س لكم اإال ذلك( من الفعل املا�سي النا�سخ )لي�س(، و�سبه  املوؤكدة 
وا�سم  )اإال(،  احل�سر  واأداة  مقدم،  )لي�س(  خرب  وظيفة  املوؤدية  )لكم(،  اجلملة 
االإ�سارة )ذلك( املوؤدي وظيفة ا�سم )لي�س( موؤخر. واملعنى: لي�س لكم اإال اأخذ ما 

وجدمت واالإمهال مبطالبة الباقي اإىل املي�سرة)2(.
فيها  يكون  م�سارعية  تركيبية  بنية   ) )اإنَّ خرب  يرد  قد   :) )اإنَّ بزيادة  التحويل 
امل�سند )فاعل( على بناء فاعل منونًا وفاعله �سمري م�سترت بنيته العميقة )اأنا(، على 
َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُسوُل  َمَت  »َف�سَ االآتي:  ربيعة  حديث  يف  �سنالحظه  ما  نحو 
ُجوِد«)3(. فالبنية  ِة ال�سُّ َم َطِوياًل ثُمَّ َقاَل يِل: اإِينِّ َفاِعٌل َفاأَِعنِّي َعَلى نَْف�ِسَك ِبَكرْثَ َو�َسلَّ
الرتكيبية )فاعل( يف )اإيّن فاعل( التي بنيتها العميقة )�ساأفعل( قد اأدت وظيفة خرب 
(. وجاءت لتفيد توكيد حدوث فعل طلب املغفرة من اهلل تعاىل لربيعة. وهذه  )اإنَّ
حمافظة  بقيت  الرتكيبية  البنية  اأنَّ  اأي:  حملي،  حتويل  فيها  حدث  الرتكيبية  البنية 
ومن  )اأفعل(.  هي  العميقة  )فاعل(  امل�سند  بنية  اأنَّ  من  الرغم  على  ا�سميتها  على 
املالحظ اأنَّ تنوين امل�سند يف هذه البنية الرتكيبية جعل داللة الفعل تتجه اإىل الزمن 

امل�ستقبل)4(.

الني�سابوري، م�سلم بن احلجاج: �سحيح م�سلم، مرجع �سابق، 1191/3.  -1
الهروي، علي بن �سلطان: مرقاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح، دار الفكر، بريوت، 2002، 1953/5.  -2

ابن حنبل، اأحمد بن حممد: م�سند االإمام اأحمد، حتقيق �سعيب االأرناوؤوط، مرجع �سابق، 119/27.  -3
بومعزة، رابح: البنية العميقة ل�سور التحويل بالرتتيب والزيادة، مرجع �سابق، �س.41.  -4
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+ لن(: ونقف على ذلك يف احلديث االآتي:  التحويل بزيادة العن�سرين )اإنَّ
لى  ْقُت ِبَقَدِم َر�ُسوِل اهلل �سَ ثَِني اأَبُو ِعْمَراَن، اأَنَُّه �َسِمَع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر يَُقوُل: تََعلَّ »َحدَّ
اهلل َعليِه و�َسلم َفُقْلُت لَُه: يَا َر�ُسوَل اهلل اأَْقِرْئِني �ُسوَرَة ُهوٍد َو�ُسوَرَة يُو�ُسَف، َفَقاَل يِل 
ىَل  َحبَّ اإِ لى اهلل َعليِه و�َسلم: يَا ُعْقَبُة، اإِنََّك لَْن تَْقَراأَ ِمَن اْلُقْراآِن �ُسوَرًة اأَ َر�ُسوُل اهلل �سَ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ«)1(. ففي اجلملة )اإنَّك لن تقراأ من  اأَْبَلَغ ِعْنَدُه ِمْن چ  اهلِل َواَل 
القراآن �سورة( جند اأنَّ البنية الرتكيبية اال�سمية املن�سوخة قد اعرتاها حتويل بزيادة 
( التي تفيد توكيد اخلرب، والوحدة اللغوية )لن( التي تنفي اخلرب.  عن�سرين: )اإنَّ
فاجلملة امل�سارعية املنفية )لن تقراأ من القراآن �سورة( جاءت لتدل على توكيد نفي 
قراءة �سورة من القراآن اأحب اإىل اهلل تعاىل من �سورة الفلق؛ الأنَّ )لن( نفي لقوله: 

)�سيفعل( بح�سب راأي �سيبويه)2(.

+ �سمري الف�سل(: ونقف على ذلك يف احلديث االآتي:  التحويل بزيادة )اأنَّ
ْيَد َفاأََعانَُه  ُجُل ال�سَّ اَب الرَّ ثَِني َعْن َماِلٍك اأَنَُّه �َسِمَع اأَْهَل اْلِعْلِم يَُقولُوَن: اإَِذا اأَ�سَ »َوَحدَّ
اأَْن يَُكوَن �َسْهُم  اإِالَّ  ْيُد،  يُوؤَْكْل َذِلَك ال�سَّ ٍم، مَلْ  ُمَعلَّ اأَْو َكْلٍب َغرْيِ  َماٍء  ُه ِمْن  َعَلْيِه َغرْيُ
اَل  َواأَنَُّه  َقَتَلُه،  ُهَو  اأَنَُّه  اأََحٌد يِف  يَ�ُسكَّ  اَل  ْيِد َحتَّى  َمَقاِتَل ال�سَّ بََلَغ  اأَْو  َقَتَلُه،  َقْد  اِمي  الرَّ
اأنَّ �سمري الف�سل  بَْعَدُه...«)3(. ففي جملة »اأنَّه هو قتله« جند  ْيِد َحيَاٌة  يَُكوُن ِلل�سَّ
)هو( قد جاء فا�ساًل بني ا�سم اأنَّ )الهاء( وبني الوحدة االإ�سنادية املا�سوية )قتله( 
. وقد جاء �سمري الف�سل )هو( ليفيد ق�سر القتل )اخلرب(  التي اأدت وظيفة خرب اأنَّ

( العائد على الرامي. على �سمري )اأنَّ

ابن  حديث  يف  ذلك  على  ونقف   :) )لعلَّ الرتجي  حرف  بزيادة  التحويل 
اإينِّ   ِ اهللَّ نَِبيَّ  يَا  َفَقاَل:  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ  ِ اهللَّ نَِبيَّ  اأَتَى  َرُجاًل  »اأَنَّ  االآتي:  عبا�س 

الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن: م�سند الدارمي، مرجع �سابق، 780/1.  -1
�سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، حتقيق عبد ال�سالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1988، 7/3.  -2

املدين، مالك بن اأن�س، موطاأ، مرجع �سابق، 492/2.  -3
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ِلَلْيَلِة اْلَقْدِر،  يَُوفُِّقِني ِفيَها   َ ِبَلْيَلٍة لََعلَّ اهللَّ �َسْيٌخ َكِبرٌي َعِليٌل يَ�ُسقُّ َعَليَّ اْلِقيَاُم، َفاأُْمْريِن 
اأنَّ الوحدة االإ�سنادية امل�سارعية  اِبَعِة«)1(. جند يف هذا احلديث  ِبال�سَّ َعَلْيَك  َفَقاَل: 
املثبتة )يوفقني فيها لليلة القدر( قد اأدت وظيفة خرب النا�سخ احلريف )لعل( املفيد 
بنيتها  وتتمثل  القدر«،  لليلة  فيها  يوفقني  اهلل  »لعلَّ  االآتية:  اجلملة  يف  للرتجي، 
العميقة يف )موفقني فيها لليلة القدر(، وهي تفيد ارتقاب التوفيق لليلة القدر؛ اإذ 

اإنَّ ارتقاب ليلة القدر �سيء حمبوب ال وثوق يف ح�سوله.
وقد ياأتي خرب )لعل( بنية تركيبية م�سارعية امل�سند فيها على وزن فاعل، من 
لَّى ِبالنَّا�ِس  اَن ْبِن َعْبِد اهلِل، اأَنَّ اأَبَا ُمو�َسى، �سَ نحو ما جاء يف احلديث االآتي: »َعْن ِحطَّ
َرَف اأَبُو ُمو�َسى َقاَل:  ا اْن�سَ َكاِة َقاَل: َفَلمَّ اَلُة ِباْلرِبِّ َوالزَّ ِت ال�سَّ ا َقَعَد َقاَل َرُجٌل: اأُِقرَّ َفَلمَّ
اأَيُُّكُم اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا؟ َفاأََرمَّ اْلَقْوُم، ثُمَّ َقاَل: اأَيُُّكُم اْلَقاِئُل َكِلَمَة َكَذا َوَكَذا؟ 
اُن لََعلََّك َقاِئُلَها، ُقْلُت: َواهلِل َما ُقْلُتَها...«)2(.  َفاأََرمَّ اْلَقْوُم، َفَقاَل اأَبُو ُمو�َسى: يَا ِحطَّ
(، وقد  فالبنية الرتكيبية )قائلها( -يف جملة »لعلك قائلها«- اأدت وظيفة خرب )لعلَّ
تاألفت من الو�سف )قائل( العامل عمل فعله )تقول(، وفاعله الذي ال ينفك عنه 
)اأنت(، واملفعول به ال�سمري املت�سل )ها(. وبنيتها العميقة: )تقولها(. وهي تفيد 

ترجي قول الكلمة وترقبها.
»َقاَل  ابن عبا�س:  )ليت(: من نحو حديث  التمني  بزيادة حرف  التحويل 
َوَجلَّ  َعزَّ  اهللُ  َجَعَل  ِباأُُحٍد،  اإِْخَوانُُكْم  يَب  اأُ�سِ مَلَّا  َم:  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُسوُل 
اإِىَل  َوتَاأِْوي  ِثَماِرَها،  ِمْن  تَاأُْكُل  نَِّة،  اجْلَ اأَْنَهاَر  تَِرُد  ٍر  ُخ�سْ َطرْيٍ  اأَْجَواِف  يِف  اأَْرَواَحُهْم 
ا َوَجُدوا ِطيَب َم�ْسَرِبِهْم َوَماأَْكِلِهْم، َوُح�ْسَن  َفَلمَّ َقَناِديَل ِمْن َذَهٍب يِف ِظلِّ اْلَعْر�ِس، 

مر�سد  وعادل  االأرنوؤوط  �سعيب  حتقيق  حنبل،  بن  اأحمد  االإمام  م�سند  حممد:  بن  اأحمد  حنبل،  ابن   -1
واآخرين، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 2001، 50/4.

البهيقي، اأحمد بن احل�سني: ال�سنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت،   -2
ط3، 2003، 201/2.
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َنَع اهللُ لََنا...«)1(. متثل عن�سر التحويل  َمِقيِلِهْم َقالُوا: يَا لَْيَت اإِْخَوانََنا يَْعَلُموَن مِبَا �سَ
بـ )ليت( على نحو ما يت�سح يف اجلملة االآتية: »يا ليت اإخواننا  يف هذا احلديث 
بالزيادة يف هذه  املحولة  اال�سمية  االإ�سنادية  فالوحدة  لنا«.  اهلل  مبا �سنع  يعلمون 
اجلملة قد اأتت وحدة اإ�سنادية م�سارعية مثبتة )يعلمون( موؤدية وظيفة خرب )ليت( 

وبنيتها العميقة )عاملون(، وهي تفيد متنى علم اإخوانهم مبا �سنع اهلل لهم.
اللغويتني )ليت+  الوحدتني  بالزيادة متمثاًل يف  التحويل  وقد يكون عن�سر 
، َقاَل: َجاَء اأَْعَراِبيُّ  ال(. ونقف على ذلك يف احلديث النبوي االآتي: »َعْن اأَِبي َذرٍّ
لَّى  ُبُع َفَقاَل النَِّبيُّ �سَ ِ اأََكَلْتَنا ال�سَّ َم َفَقاَل: يَا َر�ُسوَل اهللَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ اإِىَل النَِّبيِّ �سَ
َعَلْيُكُم  بَّْت  اإَِذا �سُ ُبِع  ال�سَّ ِمَن  ِمنِّي  َعَلْيُكْم  اأَْخَوُف  ُبِع  ال�سَّ ِلَغرْيِ  اأَنَا  َم:  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ 
)ال  املنفية  امل�سارعية  فاجلملة  َهَب«)2(.  الذَّ يَْلَب�ُسوَن  اَل  ِتي  اأُمَّ لَْيَت  َفيَا  بًّا  �سَ ْنيَا  الدُّ
الذهب(.  العميقة )غري الب�سني  وبنيتها  )ليت(،  الذهب( وظيفتها خرب  يلب�سون 
اأمته الذهب. وهو متٍن  وهي تفيد متني الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عدم لب�س 

م�ستحيل حتققه.
احلديث  يف  جاء  ما  نحو  على   :) )لكنَّ النا�سخ  احلرف  بزيادة  التحويل 
اأَبَا  »يَا  َفَقاَل:  تَْنَتِطَحاِن«،  �َساتنَْيِ  َراأَى  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُسوَل  »اأَنَّ  االآتي: 
ي بَْيَنُهَما«)3(.  َذرٍّ َهْل تَْدِري ِفيَم تَْنَتِطَحاِن؟ َقاَل: اَل. َقاَل: لَِكنَّ اهللَ يَْدِري، َو�َسيَْق�سِ
 ،) فالبنية الرتكيبية )لكنَّ اهلل يدري( هي جملة ا�سمية حمولة بزيادة النا�سخ )لكنَّ
فعلية  بنية  هي  الزيادة  قبل  التحويلية  بنيتها  الأنَّ  جذري؛  حتويل  فيها  والتحويل 
)يدري اهلل(. وخربها جاء جملة م�سارعية )يدري(. وهي تفيد اال�ستدراك؛ اإذ 
ا�ستدرك الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الكالم؛ ليبني الأبي ذر ر�سي اهلل عنه اأنَّ اهلل 
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�سبحانه وتعاىل عليم باأمر خملوقاته.
حتويل اجلملة اال�سمية املوؤكدة بثالثة موؤكدات: ومن ذلك احلديث النبوي 
َحتَّى  لَْيَلٍة،  َذاَت  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ النَِّبيَّ  اْنَتَظْرنَا  َماِلٍك:  ْبُن  اأَنَ�ُس  »َقاَل  االآتي: 
ْوا ثُمَّ  لَّ لَّى لََنا، ُثمَّ َخَطَبَنا، َفَقاَل: اأَاَل اإِنَّ النَّا�َس َقْد �سَ ْيِل يَْبُلُغُه، َفَجاَء َف�سَ َكاَن �َسْطُر اللَّ
اَلَة - َقاَل احَل�َسُن - َواإِنَّ الَقْوَم  اَلٍة َما اْنَتَظْرمُتُ ال�سَّ َرَقُدوا، َواإِنَُّكْم مَلْ تََزالُوا يِف �سَ
اَل يََزالُوَن ِبَخرْيٍ َما اْنَتَظُروا اخَلرْيَ«)1(. عندما نتاأمل اجلملة: »اأال اإنَّ النا�س قد �سلوا 
ثم رقدوا« فاإننا �سنجد اأنَّ التحويل قد ح�سل بزيادة ثالثة موؤكدات ليغدو اخلرب 
اإنكاريًا. فاجلملة اال�سمية املركبة يف هذا احلديث حمولة بالزيادة، وهي م�ستملة 
على املوؤكدات االآتية: حرف اال�ستفتاح )اأال( املفيد توكيد م�سمون اجلملة- فـ)اأال( 
مركبة من همزة االإنكار وحرف النفي، واالإنكار نفي، ونفي النفي اإثبات، فركب 
النا�سخ  واحلرف   -)2() )اإنَّ مبعنى  ف�سارت  والتحقيق،  االإثبات  الإفادة  احلرفان؛ 
( املفيد التوكيد، والوحدة االإ�سنادية املا�سوية )قد �سلوا ثم رقدوا( املوؤلفة  )اإنَّ
والفاعل  املا�سي )�سلى(،  والفعل  التوكيد،  املفيد  التحقيق))3(  )قد( حرف  من 
(، واجلملة املعطوفة )رقدوا(، واأدت هذه  )واو اجلماعة(، وحرف العطف )ثمَّ

.) الوحدة االإ�سنادية وظيفة خرب احلرف النا�سخ )اإنَّ
التحويل بزيادة الفعل النا�سخ )كاد(: ونقف على ذلك يف حديث النبي 
ْتُه بَِغيٌّ  �سلى اهلل عليه و�سلم: »بَْيَنَما َكْلٌب يُِطيُف ِبَرِكيٍَّة َقْد َكاَد يَْقُتُلُه اْلَعَط�ُس، اإِْذ َراأَ
يَّاُه، َفُغِفَر لََها ِبِه«)4(.  ِمْن بََغايَا بَِني اإِ�ْسَراِئيَل َفَنَزَعْت ُموَقَها، َفا�ْسَتَقْت لَُه ِبِه، َف�َسَقْتُه اإِ
اإنَّ البنية الرتكيبية امل�سارعية )يقتله العط�س( املكونة من الفعل امل�سارع )يقتل(، 
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واملفعول به )الهاء(، والفاعل )العط�س(، قد اأدت وظيفة خرب كاد، وهي يف حمل 
اأنَّ قتل العط�س للكلب قد اقرتب اقرتابًا كبرًيا ولكنه مل  ن�سب. وهي تدل على 
يقع، وذلك يف الزمن املا�سي، والذي دلَّ على ذلك هو الفعل )كاد( الذي زيد 

لتحويل اخلرب ذلك التحويل.
وقد يرد عن�سر التحويل )فعل املقاربة( م�سبوًقا بنفي. ففي حديث �سهل بن 
لَّى  اَلِة، َفاْلَتَفَت َفاإَِذا ُهَو ِبالنَِّبيِّ �سَ �سعد: »... َوَكاَن اأَبُو بَْكٍر اَل يََكاُد يَْلَتِفُت يِف ال�سَّ
لَِّي َكَما ُهَو، َفَرَفَع اأَبُو بَْكٍر يََدُه،  ْن يُ�سَ َم َوَراَءُه، َفاأَ�َساَر اإِلَْيِه ِبيَِدِه َفاأََمَرُه اأَ اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ
َم  َوتََقدَّ  ، فِّ ال�سَّ َدَخَل يِف  َحتَّى  َوَراَءُه  الَقْهَقَرى  َرَجَع  ثُمَّ  َعَلْيِه،  َواأَْثَنى   َ اهللَّ َفَحِمَد 
امل�سارعية  اجلملة  اأنَّ  جند  ِبالنَّا�ِس...«)1(.  لَّى  َف�سَ َم،  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ النَِّبيُّ 
)يلتفت( الواقعة خرًبا للفعل املنفي )ال يكاد( تدل على اأنَّ اأبا بكر قد التفت يف 
ال�سالة؛ الأنَّ )كاد( و)يكاد( اإذا دخل عليهما نفي كان ذلك دلياًل على ح�سول 

الفعل)2(، فاإثباتها نفي ونفيها اإثبات)3(.
التحويل بزيادة فعل ال�سروع )طفق(: نقف على هذه الزيادة يف: )طفق 
ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن  االآتي:  ما جاء يف احلديث  يلقي خمي�سته على وجهه( عل نحو 
َطِفَق  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ اهلِل  ِبَر�ُسوِل  نََزَل  مَلَّا  َقااَل:  اأَنَُّهَما  َعاِئ�َسَة،  َوَعْن  َعبَّا�ٍس، 
اْليَُهوَد  َوُهَو يَُقوُل: »لََعَن اهللُ  َعْنُه،  َرَفْعَناَها  اْغَتمَّ  َفاإَِذا  َتُه َعَلى َوْجِهِه،  يُْلِقي َخِمي�سَ
الَِّذي  ِمْثَل  ُر  »يَُحذِّ َعاِئ�َسُة:  تَُقوُل  َم�َساِجَد«   اأَْنِبيَاِئِهْم  ُقُبوَر  اتََّخُذوا  اَرى  َوالنَّ�سَ
امل�سارع  الفعل  من  املوؤلفة  )يلقي(  امل�سارعية  الرتكيبية  البنية  اإنَّ  اإذ  َنُعوا«)4(.  �سَ
املرفوع قد اأدت وظيفة خرب فعل ال�سروع )طفق( )يف حمل ن�سب(. وقد دلت 
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هذه اجلملة على حدث ال�سروع يف االإلقاء واالبتداء فيه يف الزمن احلايل.
التحويل بزيادة فعل الرجاء )ع�سى(: ومثال ذلك ما جاء يف قول الر�سول 
اآَدَم،  بََناِت  ِمْن  اأَْنِت  ْرِك  يَ�سِ »َفاَل  عنها:  اهلل  ر�سي  لعائ�سة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
يَْرُزَقِكَها«)1(.  اأَْن   ُ اهللَّ َع�َسى  ِتِك  َحجَّ يِف  َفُكويِن   ، َعَلْيِهنَّ ُكِتَب  َما  َعَلْيِك  ُكِتَب 
ورد  قد  فيها  اخلرب  اأنَّ  ي�سجل  احلديث  هذا  يف  املحولة  املركبة  اال�سمية  فاجلملة 
)اأن(  ال�سابك  احلرف  من  املوؤلفة  يرزقكها(  )اأن  هي  م�سارعية  اإ�سنادية  وحدة 
على  العائد  )هو(  امل�سترت  ال�سمري  وفاعله  )يرزق(،  املن�سوب  امل�سارع  والفعل 
لفظ اجلاللة، واملفعول به االأول املتمثل يف �سمري اخلطاب )الكاف(، واملفعول به 
الثاين )الهاء(. وهي تفيد رجاء واأمل �سيدنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم من اهلل 
العمرة يف وقت الحق. وتدل )ع�سى( على  ال�سيدة عائ�سة  يرزق  اأن  عز وجل 
اال�ستقبال، لذلك لزم خربها )اأْن()2(. والبنية التوليدية للجملة اال�سمية يف هذا 

احلديث النبوي هي )اهلل رازقها(.
َي  َر�سِ َعبَّا�ٍس  اْبِن  »َعِن  اليقني )وجد(: ومثال ذلك:  التحويل بزيادة فعل 
وُموَن  َم املَِديَنَة َوَجَد اليَُهوَد يَ�سُ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ُ َعْنُهَما، َقاَل: مَلَّا َقِدَم النَِّبيُّ �سَ اهللَّ
ُ ِفيِه ُمو�َسى، َوبَِني  َعا�ُسوَراَء، َف�ُسِئُلوا َعْن َذِلَك، َفَقالُوا: َهَذا اليَْوُم الَِّذي اأَْظَفَر اهللَّ
َعَلْيِه  لَّى اهللُ  ِ �سَ اهللَّ َر�ُسوُل  َفَقاَل  لَُه،  تَْعِظيًما  وُمُه  نَ�سُ َونَْحُن  ِفْرَعْوَن،  َعَلى  اإِ�ْسَراِئيَل 
بالزيادة  التحويل  تاأمل  عند  ْوِمِه)3(.  ِب�سَ اأََمَر  ُثمَّ  ِمْنُكْم،  مِبُو�َسى  اأَْوىَل  نَْحُن  َم:  َو�َسلَّ
الوارد يف هذا احلديث: »وجد اليهود ي�سومون عا�سوراء« جند اأنَّ البنية الرتكيبية 
امل�سارعية )ي�سومون( املوؤلفة من الفعل امل�سارع )ي�سوم(، والفاعل املتمثل يف 
النا�سخ  املا�سي  للفعل  ثانًيا  به  ن�سب مفعول  قد جاءت يف حمل  )واو اجلماعة( 

البخاري، حممد بن اإ�سماعيل: �سحيح البخاري، مرجع �سابق، 5/3.  -1
ابن اخل�ساب، عبد اهلل بن اأحمد: املرجتل، حتقيق علي حيدر، دم�سق، 1972، �س. 129.  -2

 www.waqfeya.com  
البخاري، حممد بن اإ�سماعيل: �سحيح البخاري، مرجع �سابق، 70/5.  -3



165

د. غ�س�ب من�سور ال�سقر دللت البنى الرتكيبية املحولة ب�لزي�دة يف احلديث النبوي

)وجد(. وبنيتها العميقة )�سائمني(. والتحويل يف هذا احلديث حتويل جذري؛ 
اإذ اإنَّ البنية التوليدية لهذه اجلملة قبل زيادة عن�سر التحويل )وجد( جملة ا�سمية 
واخلرب  اأول،  به  مفعواًل  املبتداأ  �سار  بالزيادة  التحويل  وبعد  �سائمون(.  )اليهود 

مفعواًل به ثانًيا. 
على نحو ما جاء يف احلديث االآتي:  التحويل بزيادة فعل اليقني )راأى(: 
ثَِني  ثََنا ُمو�َسى، َحدَّ ْيُل ْبُن �ُسَلْيَماَن، َحدَّ ثََنا ُف�سَ ، َحدَّ ِميُّ ُد ْبُن اأَِبي بَْكٍر املَُقدَّ مَّ ثََنا حُمَ َحدَّ
لَّى اهللُ  ُ َعْنُهَما: يِف ُروؤْيَا النَِّبيِّ �سَ َي اهللَّ ِ ْبِن ُعَمَر َر�سِ ِ، َعْن َعْبِد اهللَّ �َسامِلُ ْبُن َعْبِد اهللَّ
اأْ�ِس، َخَرَجْت ِمَن املَِديَنِة َحتَّى  َم يِف املَِديَنِة: »َراأَْيُت اْمَراأًَة �َسْوَداَء ثَاِئَرَة الرَّ َعَلْيِه َو�َسلَّ
ْلُتَها اأَنَّ َوبَاَء املَِديَنِة نُِقَل اإِىَل َمْهيََعَة َوِهَي اجُلْحَفُة«)1(. فالتحويل  نََزلَْت مِبَْهيََعَة، َفَتاأَوَّ
بالزيادة قد ح�سل يف هذا احلديث يف جملة: »راأيت امراأة �سوداء ثائرة الراأ�س 
خرجت من املدينة«. وعند النظر اإىل البنية الرتكيبية املا�سوية )خرجت( املوؤلفة 
من الفعل املا�سي )خرجت(، وفاعله امل�سمر الذي ال ينفك عنه )هي( الذي يعود 
بال�سواد وثوران الراأ�س، قد جاءت يف حمل ن�سب  على )امراأة( التي و�سفت 
وبنيتها  احُلْلمّية()2(.  )راأى  بـ  ي�سمى  ما  وهو  )راأى(،  اليقني  لفعل  ثاٍن  به  مفعول 
جذريًا؛  حتوياًل  اجلملة  هذه  يف  التحويل  ويعد  املدينة(.  من  )خارجة  العميقة: 
وذلك الأنَّ البنية التوليدية لهما قبل دخول عن�سر التحويل )راأى احُلْلمّية( الذي 
�سوداء  )امراأة  ا�سمية:  تن�سب مفعولني هي جملة  التي  االأفعال  النحاة من  يعده 
)امراأة(  املبتداأ  �سار  بالزيادة  التحويل  وبعد  املدينة(،  من  خارجة  الراأ�س  ثائرة 
مفعواًل به اأول، واخلرب )اجلملة الفعلية( يف حمل ن�سب مفعول به ثاٍن. لقد دلَّت 
الزيادة على اأنَّ وباء �سيحل باملدينة املنورة، وهذا الوباء نحو ما قيل: هو احلّمى 
الأنَّها تثري البدن باالق�سعرار وبارتفاع الراأ�س، والبع�س قال: الطاعون، واأنَّه �سينقل 

املرجع نف�سه، 42/9.  -1
االأ�سموين، نور الدين: �سرح االأ�سموين على األفية ابن مالك، املطبعة العامرة ال�سرفية، م�سر، )د.ت(،   -2
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اإىل اجلحفة وهي مكان كان ي�سكن به اليهود، وهم كثريو اأذى امل�سلمني)1(.
حتويل البنية الرتكيبية املنفية بزيادة فعل الرجحان )زعم(: ونقف على 
ي اأَْفَلُح، َوَذَكَر  ُ َعْنَها َقالَْت: َجاَء َعمِّ َي اهللَّ ذلك يف احلديث االآتي: »َعْن َعاِئ�َسَة َر�سِ
اِفِعيُّ َما اأََحٌد اأَ�َسدَّ ِخاَلًفا اِلأَْهِل امْلَِديَنِة ِمْن َماِلٍك«)2(.  ِبيُع: َزَعَم ال�سَّ احْلَِديَث َقاَل الرَّ
نلحظ يف هذا احلديث اأنَّ البنية الرتكيبية املنفية املوؤلفة من حرف النفي النا�سخ )ما( 
)امل�سبهة بلي�س(، وا�سمها )اأحٌد(، وخربها )اأ�سدَّ خالًفا الأهل املدينة من مالك(، 
ت م�سدَّ مفعويل )زعم(. وبنيتها العميقة هي )غرَي اأحٍد اأ�سدَّ خالًفا الأهل  قد �سدَّ
املدينة من مالك(. والتحويل يف هذه اجلملة اال�سمية حتويل جذري؛ الأنه بزيادة 

عن�سر التحويل )زعم( غدت اجلملة فعلية.
(: وال�ساهد يف ذلك حديث اأن�س بن  التحويل بزيادة فعل الرجحان )ظنَّ
بَْيِت  يِف  ثُوَن  يََتَحدَّ ِمْنُهْم  َطَواِئُف  َوَجَل�َس  َقاَل:   ...« االآتي:  عنه  اهلل  ر�سي  مالك 
َم َجاِل�ٌس َوَزْوَجُتُه  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ َم، َوَر�ُسوُل اهلِل �سَ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ َر�ُسوِل اهلِل �سَ
َفَخَرَج  َم،  َو�َسلَّ َعَلْيِه  لَّى اهللُ  اهلِل �سَ َر�ُسوِل  َعَلى  َفثَُقُلوا  اِئِط،  احْلَ اإِىَل  َوْجَهَها  ُمَولِّيٌَة 
ا َراأَْوا َر�ُسوَل اهلِل  َم َعَلى ِن�َساِئِه، ثُمَّ َرَجَع، َفَلمَّ َم، َف�َسلَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ َر�ُسوُل اهلِل �سَ
اْلَباَب،  َفاْبَتَدُروا  َقاَل:  َعَلْيِه،  َقْد ثَُقُلوا  اأَنَُّهْم  َقْد َرَجَع، َظنُّوا  َم  َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللُ  �سَ
ُهْم،...«)3(. قد تكون البنية الرتكيبية اأكرث تاأكيًدا؛ ملجيئها حمولة بزيادة  َفَخَرُجوا ُكلُّ
املركبة  اال�سمية  الرتكيبية  البنية  اأنَّ  ذلك  عليه«.  ثقلوا  قد  اأنَّهم  »ظنوا  موؤكدين: 
)اأنَّهم قد ثقلوا عليه( املوؤدية وظيفة املفعولني للفعل )ظنوا( جاءت حمولة بزيادة 
(، والوحدة اللغوية )قد( التي داللتها التوكيد. والتحويل يف  حرف التوكيد )اأنَّ
الق�سطالين، اأحمد بن حممد: اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري، املطبعة الكربى االأمريية، م�سر،   -1
ط.7، 1323ه، 157/10؛ الكرماين، حممد بن عز الدين: �سرح م�سابيح ال�سنة لالإمام البغوي، حتقيق 
ودرا�سة جلنة خمت�سة من املحققني باإ�سراف نور الدين طالب، اإدارة الثقافة االإ�سالمية، الكويت، 2012، 

.368/3
ال�سافعي، حممد بن اإدري�س: م�سند ال�سافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1400هـ، 231/1.  -2
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هذه اجلملة الفعلية حتويل جذري، ذلك اأنَّ البنية التوليدية لها قبل دخول العن�سر 
( جملة ا�سمية هي: )هم ثقلوا(. )ظنَّ

التحويل بزيادة فعل التحويل )جعل(: ومثال ذلك حديث عمرو بن دينار: 
َم  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ »اأَنَُّه �َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اهلِل، يَُقوُل: مَلَّا بُِنيَِت اْلَكْعَبُة َذَهَب النَِّبيُّ �سَ
َم اْجَعْل اإَِزاَرَك  َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللُ  َوَعبَّا�ٌس يَْنُقاَلِن ِحَجاَرًة. َفَقاَل اْلَعبَّا�ُس، ِللنَِّبيِّ �سَ
َماِء، ثُمَّ  َجاَرِة، َفَفَعَل َفَخرَّ اإِىَل ااْلأَْر�ِس َوَطَمَحْت َعْيَناُه اإِىَل ال�سَّ َعَلى َعاِتِقَك ِمَن احْلِ
َزاَرُه َقاَل اْبُن َراِفٍع يِف ِرَوايَِتِه: َعَلى َرَقَبِتَك،  َقاَم َفَقاَل: اإَِزاِري اإَِزاِري، َف�َسدَّ َعَلْيِه اإِ
َومَلْ يَُقْل: َعَلى َعاِتِقَك«)1(. طلب العبا�س من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يجعل 
اإزارك على  ليقيه من احلجارة، فجاءت اجلملة الطلبية )اجعل  اإزاره على عاتقه 
عاتقك( حمولة بعن�سر التحويل )اجعل(، فاأ�سبح املبتداأ )اإزارك( مفعواًل به اأول، 
اجلملة  لهذه  التوليدية  والبنية  ثانًيا.  به  مفعواًل  عاتقك(  اجلملة )على  �سبه  واخلرب 

هي: )اإزارك على عاتقك(.
احلديث  يف  ذلك  على  ونقف  )اتخذ(:  التحويل  فعل  بزيادة  التحويل 
اِحَبُكْم  �سَ َواإِنَّ  َخِلياًل  اإِْبَراِهيَم  اتََّخَذ  َوَجلَّ  َعزَّ   َ اهللَّ اإِنَّ  َقاَل:   ،ِ اهللَّ َعْبِد  »َعْن  االآتي: 
ِ َعزَّ َوَجلَّ يَْوَم  َم اأَْكَرُم اخْلَاَلِئَق َعَلى اهللَّ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ ِ َواإِنَّ نَِبيَّ اهللَّ َخِليُل اهللَّ
يلحظ   .)2(»]79 ]االإ�سراء:  چ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   چ  َقَراأَ  ُثمَّ  اْلِقيَاَمِة 
هي  ا�سمية  العميقة  بنيتها  خلياًل(  اإبراهيَم  )اتخَذ  املثبتة  املركبة  الفعلية  اجلملة  اأنَّ 
)اإبراهيُم خليٌل(. وبزيادة عن�سر التحويل )اتخذ( اأ�سبحت جملة فعلية؛ اإذ �سار 

املبتداأ )اإبراهيم( مفعواًل به اأول، و�سار اخلرب )خليل( مفعواًل به ثانًيا.
عبا�س  ابن  حديث  ذلك  ومثال   :) )�سريَّ التحويل  فعل  بزيادة  التحويل 
َعَلْيُكْم يِف ِكَتاِب اهلِل  َجاِل يِف اأَْمِر اهلِل، َفاإِينِّ اأَْقَراأُ  ا َقْولُُكْم: ُحْكُم الرِّ االآتي: »... اأَمَّ

الني�سابوري، م�سلم بن احلجاج: �سحيح م�سلم، مرجع �سابق، 267/1.  -1
الطيال�سي، �سليمان بن داود: م�سند اأبي داود الطيال�سي، مرجع �سابق، 203/1.  -2
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تََباَرَك َوتََعاىَل اأَْن  َجاِل يِف ثََمِن ُرْبِع ِدْرَهٍم، َفاأََمَر اهللُ  َ اهللُ ُحْكَمُه اإِىَل الرِّ ريَّ اأَْن َقْد �سَ
يَْحُكُموا ِفيِه...«)1(. ي�ستوقفنا التحويل اجلذري يف هذا احلديث يف اجلملة االآتية: 
جملة  ت�سمن  احلديث  فهذا  درهم«.  ربع  ثمن  يف  الرجال  اإىل  حكمه  اهلل  »�سريَّ 
فعلية ما�سوية، بنيتها التوليدية جملة ا�سمية )حكمه اإىل الرجال(، وبدخول عن�سر 
( �سارت اجلملة فعلية، وغدا املبتداأ )حكمه( مفعواًل  الزيادة: فعل التحويل )�سريَّ

به اأول، و�سبه اجلملة )اإىل الرجال( مفعواًل به ثانًيا.
التحويل بزيادة فعل التحويل )ترك(: ونقف على ذلك يف احلديث االآتي: 
لَّى  ِ �سَ ُ َعْنُه: َقاَل يِل َر�ُسوُل اهللَّ َي اهللَّ ِ َر�سِ »عن َقْي�ٌس، َقاَل: َقاَل يِل َجِريُر ْبُن َعْبِد اهللَّ
َكْعَبَة  ى  يُ�َسمَّ َخْثَعُم،  ِفيِه  بَْيًتا  َوَكاَن  ِة،  اخَلَل�سَ ِذي  ِمْن  تُِريُحِني  اأَاَل  َم:  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ 
ُت  َحاَب َخْيٍل، َفاأَْخرَبْ اليََماِنيَِة، َفاْنَطَلْقُت يِف َخْم�ِسنَي َوِمائٍَة ِمْن اأَْحَم�َس، َوَكانُوا اأَ�سْ
َحتَّى  ْدِري  �سَ يِف  َرَب  َف�سَ اخَلْيِل،  َعَلى  اأَْثُبُت  اَل  اأَينِّ  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ النَِّبيَّ 
ُهمَّ ثَبِّْتُه، َواْجَعْلُه َهاِديًا َمْهِديًّا، َفاْنَطَلَق اإِلَْيَها،  ْدِري، َفَقاَل: اللَّ اِبِعِه يِف �سَ �سَ َراأَْيُت اأَثََر اأَ
َر�ُسوُل  َفَقاَل  ُرُه،  يَُب�سِّ َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ النَِّبيِّ  ىَل  اإِ َفاأَْر�َسَل  َقَها،  َوَحرَّ َفَك�َسَرَها 
، َما ِجْئُتَك َحتَّى تََرْكُتَها َكاأَنََّها  ِ، َوالَِّذي بََعثََك ِباحَلقِّ : يَا َر�ُسوَل اهللَّ ِ َجِريٍر ِلَر�ُسوِل اهللَّ
بَْيٌت  ٌد:  َقاَل ُم�َسدَّ اٍت،  اأَْحَم�َس َوِرَجاِلَها َخْم�َس َمرَّ َفَباَرَك َعَلى َخْيِل  اأَْجَرُب،  َجَمٌل 
َخْثَعَم«)2(. لقد ت�سمن هذا احلديث جملة فعلية ما�سوية )تركتها كاأنَّها جمٌل  يِف 
االأجرب(،  اجلمل  ت�سبه  اليمانية  )كعبة  ا�سمية:  جملة  التوليدية  بنيتها  اأجرُب( 
لت حتوياًل جذريًا، واأ�سحت  وبدخول عن�سر الزيادة: فعل التحويل )ترك( ُحوِّ
اجلملة فعلية، و�سار املبتداأ )الهاء( مفعواًل به اأول، والبنية الرتكيبية اجلملة اال�سمية 
)جمل  املو�سوف  وخربها  )الهاء(،  وا�سمها   ،) )كاأنَّ النا�سخ  احلرف  من  املوؤلفة 
ا  اأجرب( مفعواًل به ثانًيا لفعل التحويل املا�سي )ترك(. وت�سمنت هذه اجلملة اأي�سً
موؤ�س�سة  �سلبي،  املنعم  عبد  ح�سن  اأحاديثه  وخّرج  حققه  الكربى،  ال�سنن  �سعيب:  بن  اأحمد  الن�سائي،   -1

الر�سالة، بريوت، 2001، 480/7.
البخاري، حممد بن اإ�سماعيل: �سحيح البخاري، مرجع �سابق، 75/4.  -2
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)ر�سول  على  العائد  املتكلم  )تاء(  اإىل  )امل�سند(  الرتك  اإ�سناد  اأولهما،  اإ�سنادين: 
امل�سند  اإ�سناد  وثانيهما،  )تركت(.  االإ�سنادي  الرتكيب  يف  اإليه(  )امل�سند  جرير( 
)اجلملة اال�سمية املكونة من كاأنَّ وا�سمها وخربها( )كاأنَّها جمل اأجرب( اإىل امل�سند 
اإليه )الهاء( الذي يعود على )كعبة اليمانية( يف الرتكيب االإ�سنادي )كعبة اليمانية 
ت�سبه اجلمل االأجرب(. وقد اأفاد عن�سر التحويل )ترك( داللة حتويل كعبة اليمانية 

قت. اإىل رماد بعد اأن ُدمِّرت وُحِرّ
: ونقف على ذلك يف احلديث االآتي:  التحويل بزيادة اجلملة الواقعة حاالاً
ثُمَّ  اِريِّ  ااْلأَْن�سَ َعَة  ْع�سَ �سَ اأَِبي  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  ْبِن   ِ اهللَّ َعْبِد  ْبِن  ْحَمِن  الرَّ َعْبِد  »َعْن 
اْلَغَنَم  بُّ  حُتِ اأََراَك  اإِينِّ  لَُه:  َقاَل  اخْلُْدِريَّ  �َسِعيٍد  اأَبَا  اأَنَّ  ُه:  اأَْخرَبَ اأَنَُّه  اأَِبيِه  َعْن   ، امْلَاِزيِنِّ
ْوتََك  �سَ َفاْرَفْع  اَلِة،  ِبال�سَّ ْنَت  َفاأَذَّ بَاِديَِتَك،  اأَْو  َغَنِمَك،  يِف  ُكْنَت  َفاإَِذا  َواْلَباِديََة، 
لَُه  اإِالَّ �َسِهَد  َواَل �َسْيٌء،  اإِْن�ٌس،  َواَل  ِن ِجنٌّ  امْلُوؤَذِّ ْوِت  يَ�ْسَمُع َمَدى �سَ اَل  َفاإِنَُّه  ِبالنَِّداِء، 
َم«)1(. نلحظ  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ يَْوَم اْلِقيَاَمِة َقاَل اأَبُو �َسِعيٍد �َسِمْعُتُه ِمْن َر�ُسوِل اهللَّ
اأنَّ البنية الرتكيبية »ال ي�سمع مدى �سوت املوؤذن جن وال اإن�س وال �سيء اإال �سهد له 
يوم القيامة« مكونة من بنيتني تركيبيتني، اأولهما: )ال ي�سمع �سوت املوؤذن جن وال 
اإن�س وال �سيء( التي بنيتها التوليدية )ي�سمع �سوت املوؤذن جن واإن�س و�سيء(، 
وثانيهما: البنية الرتكيبية املا�سوية املوؤدية وظيفة احلال )اإال �سهد له يوم القيامة(، 
التي تبني هيئة �ساحبها الفاعل )جن، اإن�س، �سيء(. وبنيتها العميقة )�ساهًدا له يوم 

القيامة(.
وقد تاأتي البنية الرتكيبية الزائدة مبنزلة العمدة، ال الف�سلة، على نحو ما جاء 
ْحمِن ْبِن يَْعُقوَب، َعْن اأَِبيِه واإِ�ْسَحاَق اأَِبي  يف احلديث االآتي: »َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّ
َعْبِد اهلِل، اأَنَُّهَما اأَْخرَبَاُه، اأَنَُّهَما �َسِمَعا اأَبَا ُهَرْيَرَة يَُقوُل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه 
ِكيَنُة.  ال�سَّ َوَعَلْيُكُم  َواأْتُوَها،  تَ�ْسَعْوَن.  َواأَْنُتْم  تَاأْتُوَها  َفاَل  اَلِة،  ِبال�سَّ َب  ثُوِّ اإَِذا  و�سلم: 

املدين، مالك بن اأن�س، املوطاأ، مرجع �سابق، 69/1.  -1
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اإِىَل  يَْعِمُد  َكاَن  َما  اَلٍة،  اأََحَدُكْم يِف �سَ َفاإِنَّ  َفاأَمِتُّوا.  َفاتَُكْم  َوَما  وا.  لُّ َف�سَ اأَْدَرْكُتْم  َفَما 
الناهية،  )ال(  من  تكونت  قد  تاأتوها(  )ال  الب�سيطة  الفعلية  اجلملة  اإنَّ  اَلٍة«)1(.  �سَ
والفعل امل�سارع املجزوم )تاأتوا(، والفاعل املتمثل يف )واو اجلماعة(، واملفعول 
به �سمري الغائب )ها(. ي�سوغ اإنَّه ال ينبغي ال�سكوت عليها يف هذا ال�سياق؛ الأنَّ 
نهي امل�سلني عن اإتيان امل�سلني لي�س مطلًقا، واإمنا هو مقيد بال�سعي، ومن ثم فمعنى 
اَلِة، َفاَل  َب ِبال�سَّ الرِتكيب االإ�سنادي يف قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإَِذا ثُوِّ
تَاأْتُوَها« ال يتحقق معناه اإال بالبنية اال�سمية املح�سة )واأنتم ت�سعون( املوؤدية وظيفة 
احلال، وامل�سدرة ب�سمري �ساحبها )الواو(؛ وعليه فاإنَّ هذه البنية الرتكيبية مت�سي 
عمدة اإجبارية، متثل جزًءا من الرتكيب االإ�سنادي )َفاَل تَاأْتُوَها َواأَْنُتْم تَ�ْسَعْوَن( الذي 

اأ�سبح جملة فعلية مركبة.
ْبَن  ُعَمَر  »اأَنَّ  ذلك:  يف  و�ساهدنا  ا:  نعتاً الواقعة  اجلملة  بزيادة  التحويل 
ِرٌم. َفَقاَل ُعَمُر: َما َهَذا  ُبوًغا َوُهَو حُمْ ِ ثَْوبًا َم�سْ اِب َراأَى َعَلى َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اهللَّ اخْلَطَّ
َا ُهَو َمَدٌر، َفَقاَل ُعَمُر:  اأَِمرَي امْلُوؤِْمِننَي. اإِمنَّ ُبوُغ يَا َطْلَحُة؟ َفَقاَل َطْلَحُة: يَا  الثَّْوُب امْلَ�سْ
الثَّْوَب،  َراأَى َهَذا  اأَنَّ َرُجاًل َجاِهاًل  َفَلْو  النَّا�ُس.  ِبُكُم  يَْقَتِدي  ٌة  اأَِئمَّ ْهُط  َها الرَّ اأَيُّ اإِنَُّكْم 
تَْلَب�ُسوا  َفاَل  ااْلإِْحَراِم،  بََّغَة يِف  امْلُ�سَ الثِّيَاَب  يَْلَب�ُس  َكاَن   ِ ُعَبْيِد اهللَّ ْبَن  َطْلَحَة  اإِنَّ  لََقاَل: 
بََّغِة«)2(. متثلت الزيادة يف هذا احلديث يف  ْهُط �َسْيًئا ِمْن َهِذِه الثِّيَاِب امْلُ�سَ َها الرَّ اأَيُّ
امل�سارعية  الرتكيبية  فالبنية  النَّا�ُس«.  ِبُكُم  يَْقَتِدي  ٌة  اأَِئمَّ ْهُط  الرَّ َها  اأَيُّ »اإِنَُّكْم  اجلملة: 
وبنيتها  العمدة.  مبثابة  زيادة  وهي  النعت،  وظيفة  اأدت  النا�س(  بكم  )يقتتدي 
العميقة )مقتدي بكم النا�س(؛ اإذ اإنَّ حذفها يجعل لفظة )اأئمة( غري ذي جدوى. 

فالنعت هنا خ�س�س اقتداء النا�س باالأئمة.

نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  موؤ�س�سة  االأعظمي،  م�سطفى  حممد  حتقيق  املوطاأ،  اأن�س:  بن  مالك  املدين،   -1
لالأعمال اخلريية واالإن�سانية، اأبو ظبي، 2004، 92/2.

املرجع نف�سه، 83/1.  -2
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خ�متة

لقد خل�سنا يف نهاية هذا البحث اإىل النتائج االآتية:
يوؤكد البحث اأهمية درا�سة ن�س احلديث النبوي باإحدى منجزات الل�سانيات - 1

احلديثة، نحو الل�سانيات التوليدية التحويلية.
بالزيادة قد جتلت يف كثري من االأحاديث - 2 اأنَّ عنا�سر التحويل  اأثبت البحث 

النبوية.
ولي�س - 3 ب�سيطة،  جماًل  فعلية-  اأم  ا�سمية  اأكانت  -�سواء  التوليدية  اجلمل  تعد 

العك�س.
ا�ستكناه - 4 بغية  بالزيادة؛  املحولة  الرتكيبية  للبنى  التوليدية  البنية  اإىل  اللجوء 

الزوائد،  من  بتجريدها  االأ�سلي  ترتيبها  معرفة  على  ي�ساعد  العميقة،  بنيتها 
وفهم دالالتها فهًما �سليًما.

عن�سر - 5 يكون  حني  جذريًا،  يكون  وقد  حملًيا،  بالزيادة  التحويل  يكون  قد 
( واأخواتها، التي تتحول معها اجلملة اال�سمية  التحويل متمثاًل يف اأفعال )ظنَّ

اإىل فعلية، في�سبح املبتداأ مفعواًل به اأول، واخلرب مفعواًل به ثانًيا.
تعددت طرائق الق�سر يف ن�س احلديث النبوي، فجاءت على النحو االآتي:- 6

الف�سل  باخلرب و�سمري  املقرتنة  االإ�سنادية )األ(  الوحدة  بزيادة  التحويل  اأ- 
)هم(.

ا(. ب- حتويل الوحدة االإ�سنادية اال�سمية بزيادة )اإمنَّ
حتويل الوحدة االإ�سنادية الفعلية امل�سارعية املركبة بزيادة )ما+اإال(. ت- 
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التي  والوحدة  النفي  عن  ينوب  الذي  )ياأبى(  الفعل  بزيادة  التحويل  ث- 
للق�سر )اإال(.

جاءت اجلمل املحولة بالزيادة يف اجلملة اال�سمية بزيادة النوا�سخ، نحو: كان - 7
واأخواته، وكاد واأخواتها، وظنَّ واأخواتها، واأفعال ال�سروع.

اأتت بع�س اجلمل حمولة بزيادة عنا�سر التو�سعة، مثل: احلال، والنعت.- 8
بالزيادة - 9 التحويل  عنا�سر  بني  النبوي  احلديث  ن�س  يف  ت�سافر  هناك  كان 

املختلفة يف تبيان الدالالت، وتو�سيح القيم واملعاين ال�سامية، وتبليغ الر�سالة 
والو�سول اإىل مقا�سد ال�سرع.

اإىل - 10 االأ�سلي  االإخبار  غر�س  عن  بالزيادة  املحولة  الرتكيبية  البنية  تخرج 
)الق�سر،  نحو:  من  �سنوفه  مبختلف  التوكيد  وهي:  كثرية،  داللية  اأغرا�س 
ومكانه،  زمانه  وحتديد  اخلرب،  وتاأكيد  النفي،  وتاأكيد  والنفي،  الق�سم...(، 

والتمني، والرجاء، والعر�س والتح�سي�س، والتقرير.
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Abstract

The study deals with two important 
concepts in contemporary management lit-
erature: knowledge and human resources 
information systems. These concepts af-
fect the work of organizations and achiev-
ing their objectives since knowledge can be 
described as a consonant state as well as 
an important resource: Knowledge-related 
processes such as knowledge acquisition, 
dissemination, storage and application can 
be used through the support they provide 
to information and communication systems 
and technologies.

Some of the important techniques 
that are used in this area are information 
systems especially the information systems 
of human resources, where these systems 
are considered the main tool that feeds 
the organization and the beneficiaries with 
the information of human resources such 
as the planning, employment and mainte-
nance of human resources in the organiza-
tion. Thus, the idea of the present study 
is to concentrate on connecting these two 
concepts through a theoretical framework 
and a field study in which the relation and 
effect between these two variables are test-
ed. The study main tool for data collection 
is a questionnaire that was distributed over 
a number of participants at the College of 
Technology in Mosul. Through the analysis 
of the respondents’ answers, the study has 
reached a set of conclusions; the most im-

ملخ�س البحث
يف  مهمني  مفهومني  احلالية  الدرا�سة  تناولت 
اأدبيات االإدارة املعا�سرة هما املعرفة ونظم معلومات 
املوارد الب�سرية؛ اإذ ُعدت من املفاهيم التي اأثرت يف 
عمل املنظمات باجتاه حتقيق اأهدافها الأن املعرفة ميكن 
و�سفها كحالة م�ستمرة ف�سال عن كونها موردا مهما؛ 
فيمكن ا�ستخدام العمليات اخلا�سة باملعرفة: كاكت�ساب 
الذي  الدعم  وتطبيقها عرب  ون�سرها وتخزينها  املعرفة 

توفره لنظم وتقنيات املعلومات واالت�ساالت.

نظم  املعرفة  التي الزمت  املهمة  التقنيات  ومن 
الب�سرية  املوارد  معلومات  ونظم  عموما  املعلومات 
تغذي  رئي�سة  اأداة  النظم  تعد هذه  اإذ  ب�سكل خا�س؛ 
الب�سري  املورد  عن  مبعلومات  وامل�ستفيدين  املنظمة 
وتوظيفه  الب�سري  للمورد  التخطيط  عن  كمعلومات 
فكرة  تبلورت  فلذلك  عليه  واملحافظة  املنظمة  يف 
الدرا�سة احلالية للربط بني هذين املفهومني من خالل 
عالقة  فيه  اختربت  ميداين  اآخر  وجانب  نظري  تاأطري 
التف�سريي  املتغريين:  هذين  بني  والتاأثري  االرتباط 
معلومات  نظم  )موارد  وامل�ستجيب  املعرفة(  )اأنواع 
املنهج  على  باالعتماد  وذلك  الب�سرية(.  املوارد 
التي  با�ستمارة اال�ستبيان  الو�سفي التحليلي واملتمثل 
وزعت على عدد من االأفراد املقام عليهم البحث يف 
املو�سل،  يف  التقنية  بالكلية  املتمثل  الدرا�سة  جمتمع 
ومن خالل حتليل نتائج اإجابات املبحوثني وت�سخي�سها 
تو�سلت الدرا�سة اإىل عدد من اال�ستنتاجات؛ وكانت 
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اأنواع  بني  وتاأثري  ارتباط  عالقة  هناك  اأن  اأهمها: 
الب�سرية: املوارد  معلومات  نظم  وموارد   املعرفة 

والبيانات  والب�سرية،  والربجمية،  )املادية، 
من  عدد  �سياغة  متت  لذلك  وا�ستنادا  املعلومات(، 

التو�سيات.

املعرفة، نظم معلومات  املفتاحية:  الكلمات 
املوارد الب�سرية.

portant one is that there is a relation and 
effect relation between knowledge and in-
formation systems of human resources and 
according to this a set of suggestions has 
been provided.

Keywords: knowledge, Human Re-
source information system (HRIS).
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املقدمة

تُعد املعرفة من املفاهيم االإدارية احلديثة يف اأدبيات الفكر االإداري املعا�سر؛ 
اإذ �سهدت ال�سنوات االأخرية اهتماًما متزايًدا من قبل املنظمات عموما ومنظمات 
اخلا�سة  باالأن�سطة  االرتقاء  ب�سبب  املعرفة  مفهوم  لُتْبَنى  خا�س؛  ب�سكل  االأعمال 
باملنظمة من جانب، وحت�سني اأداء وا�ستثمار موارد املنظمة من جانب اآخر. ويعمل 
ب�سيغة  واأن�سطة  وممار�سات  وتقنيات  اأنظمة  للمعرفة  الوا�سع  االإطار  هذا  �سمن 
متكاملة ومتنا�سقة، ومن بني هذه االأنظمة جند نظم املعلومات التي اأثارت اهتمام 
الب�سرية  املوارد  نظم معلومات  القرارات. وتعد  اتخاذ  باجتاه  املعا�سرة  املنظمات 
ومن  املنظمة  يف  الب�سرية  املوارد  عن  بيانات  بجمع  تهتم  التي  املهمة  االأنظمة  من 
م�سادر متنوعة بهدف معاجلتها واحل�سول على معلومات تت�سم بخ�سائ�س نوعية؛ 

كالدقة وال�سمول واملوثوقية وان�سجامها مع القرارات اخلا�سة باملورد الب�سري.
املبحث الول: الدرا�س�ت ال�س�بقة

اأوال: درا�سة )اخلثالن، 2019(:
باجلامعات  الب�سرية  املوارد  اإدارة  تطوير  يف  املعرفة  اإدارة  مدخل  توظيف 

ال�سعودية:
لتطوير  املعرفة  اإدارة  تطبيق  واقع  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اإدارة املوارد الب�سرية، بجامعة االمري �سطام بن عبد العزيز من خالل عينة البحث 
من  اإىل جمموعة  الدرا�سة  وتو�سلت  البحث،  فردا من جمتمع   35 بلغت  والتي 
اال�ستنتاجات لتوفري الدعم الكامل الإدارة املوارد الب�سرية ملا لها من م�ساهمة فاعلة 

يف تطوير اأفرادها مبا يتنا�سب مع اإدارة املعرفة.
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ثانيا: درا�سة )البدوي واآخرون، 2021(:
دور اإدارة املعرفة يف تنمية املوارد الب�سرية:

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على دور اإدارة املعرفة يف تنمية املوارد الب�سرية 
املتغريات:  دور  ومعرفة  القد�س  جامعة  يف  والو�سطى  العليا  االإدارة  قبل  من 
)اجلن�س، �سنوات اخلدمة، املوؤهل العلمي، طبيعة العمل( يف تنمية املوارد الب�سرية، 
من خالل عينة �سملت 83 فرًدا من االإدارة العليا والو�سطى يف جامعة القد�س، 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة ا�ستنتاجات من اأبرزها، اأن هناك دور جيد الإدارة 
املعرفة يف عملية تنمية املوارد الب�سرية، كما اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة التو�سع يف 
متكاملة  برامج  واأبعادها وتوفري  بكافة عملياتها  املعرفة  اإدارة  البحث يف جماالت 

الإدارة املعرفة وعمليات تنمية املوارد الب�سرية.
على  ركزت  كونها  يف  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  الباحث  درا�سة  وتختلف 
دور املعرفة بنوعيها: )ال�سريحة وال�سمنية( يف دعم نظام اإدارة املوارد الب�سرية 
البيانات  وموارد  الب�سرية  املوارد  الربجمية،  املوارد  املادية،  )املوارد  بـ  واملتمثلة 

واملعلومات(.
املبحث الث�ين: اإ�سك�لية البحث

تكمن امل�سكلة البحثية من خالل الزيارات امليدانية للباحث اإىل الكلية التقنية؛ 
اأن هناك ق�سوًرا ونوًعا من االرتباك يف عمل اإدارات الكلية وخا�سة اإدارة االأفراد 
ب�سبب افتقارها اإىل املعلومات ذات العالقة باملورد الب�سري؛ اإذ اإن افتقار الكلية 
اإىل نظام معلومات للمورد الب�سري كان ال�سبب االأ�سا�سي يف هذه امل�سكلة بالرغم 
من توافر موظفني واأع�ساء هيئة تدري�س ممن ميتلكون املعرفة واملهارة، واأن اأدائهم 
احلا�سوب  كا�ستخدام  احلديثة؛  التقنيات  من  العديد  با�ستخدام  يقرتن  الكلية  يف 
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واالإنرتنت وتقنيات اأخرى للمعلومات واالت�ساالت ف�سال عن دورهم يف العملية 
التعليمية والرتبوية. وعليه تتمثل امل�سكلة البحثية من خالل اإثارة االأ�سئلة االآتية:

هل هناك معرفة لدى عينة الدرا�سة حول مفهوم املعرفة؟ -
املوارد  - معلومات  نظم  مفهوم  حول  الدرا�سة  عينة  لدى  معرفة  هناك  هل 

الب�سرية؟
هل توجد عالقة ارتباط وتاأثري بني املعرفة ونظم معلومات املوارد الب�سرية؟ -
تتمكن املنظمة جمال الدرا�سة احل�سول على املعرفة ال�سمنية من عقول  - هل 

االأفراد؟
هل تهتم املنظمة جمال الدرا�سة باملعرفة ال�سريحة وحتتفظ بها لكي ت�ستخدمها  -

يف موارد نظام معلومات املوارد الب�سرية؟
اأهمية البحث:

االأهمية  يف  غاية  باملعرفة  احلايل  الوقت  يف  املعا�سرة  املنظمات  اهتمام  اإن 
جديدة؛  اأ�سكال  اإىل  االأعمال  منظمات  يف  املت�سارع  والتغيري  التحول  ب�سبب 
املعلوماتية  ب�سبب  وكذلك  والرقمية،  الذكية  واملنظمات  التعلم  كمنظمات 
واملتغريات املت�سارعة يف تقنيات املعلومات واالت�ساالت التي ت�ستند على مفاهيم 
املعرفة، ومن جانب اآخر تكمن اأهمية البحث احلايل يف املنظمات عموما واملنظمة 
جمال البحث خ�سو�سا، اإذ اإن املنظمة التي تعتمد يف اإدارتها وفل�سفتها على املعرفة 
ميكنها اعتماد تطبيقات نظام معلومات املوارد الب�سرية ب�سكل ُكفء وفعال، ومن 

ثم احل�سول على املعلومات ال�سرورية عن املورد الب�سري.
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اأهداف البحث:
االأهداف  من  عدد  �سياغة  ميكن  البحث  واأهمية  البحثية  امل�سكلة  �سوء  يف 

البحثية كما ياأتي:
الب�سرية - 1 املوارد  معلومات  ونظم  واأهميتها  املعرفة  مبفاهيم  التعريف  حماولة 

�سمن اإطار نظري للبحث.
اختبار العالقة والتاأثري بني املعرفة ونظام معلومات املوارد الب�سرية، والتو�سل - 2

اإىل نتائج البحث من خالل اختيار فر�سيات للبحث.
التو�سل اإىل ا�ستنتاجات نهائية يف �سوء نتائج البحث امليدانية، ومن ثم تقدمي - 3

مقرتحات للبحث.
اأمنوذج البحث:

بهدف �سياغة فر�سيات البحث ويف �سوء االأهداف البحثية وامل�سكلة التي �سيتم 
درا�ستها البد من و�سع خمطط فر�سي للبحث؛ الختبار عالقات االرتباط والتاأثري بني 
 متغريي البحث االأول؛ وهو املتغري التف�سريي )املعرفة(، والثاين املتغري امل�ستجيب

)موارد نظم معلومات املوارد الب�سرية(، وكما يو�سحه ال�سكل )1(.

�سكل )1( امنوذج الدرا�سة الفر�سي

نظم معلوم�ت 
املوارد الب�سرية 

موارد النظام: 
- املوارد املادية 

- املوارد الربجمية 
- املوارد الب�سرية 

- موارد البيانات/املعلومات

اأنواع املعرفة 

اأنواع املعرفة:
- املعرفة ال�سمنية 

- املعرفة ال�سريحة 
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فر�سيات البحث:
بني  معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  ال  االأوىل:  الرئي�سة  الفر�سية 
املعرفة وموارد نظم معلومات املوارد الب�سرية املتمثلة مبتغرياتها املادية، الربجمية، 

الب�سرية، البيانات، املعلومات(.
الفر�سية الرئي�سة الثانية: ال يوجد تاأثري ذي داللة معنوية بني املعرفة ونظم 
معلومات املوارد الب�سرية املتمثلة مبتغريتها: )املادية، الربجمية، الب�سرية، البيانات 

املعلومات(.
منهجية البحث:

اعتمد البحث على املنهج الو�سفي التحليلي يف كتابة االإطار النظري للبحث، 
ويف و�سف جمتمع وعينة البحث، ف�سال عن حتديد عالقة االرتباط والتاأثري بني 
املعرفة ونظم معلومات املوارد الب�سرية باالعتماد على اأداة رئي�سية؛ هي اال�ستبانة 
اأجزاء رئي�سية:  البحث واملتكونة من ثالث  اأفراد عينة  البيانات من  لغر�س جمع 
واملنظمة جمال  البحث  عينة  اأفراد  عن  عامة  معلومات  على  االأول  اجلزء  ا�ستمل 
البحث، فيما ت�سمن اجلزء الثاين ت�ساوؤالت عن املعرفة، واجلزء الثالث ت�ساوؤالت 

عن موارد نظم معلومات املوارد الب�سرية.
احلدود الزمانية واملكانية:

 -  )2021/5/1( من  بالفرتة  للبحث  الزمانية  احلدود  متثلت 
يف  ال�سمالية  التقنية  الكلية  يف  فتمثلت  املكانية  احلدود  اأما   ،)2021/9/10(

العراق.
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اختبار �سدق اال�ستبانة وثباتها:
ال�سدق  اختبار  اأولها  كان  االختبارات؛  من  عدد  اإىل  اال�ستبانة  اأخ�سعت 
اإدارة  يف  املتخ�س�سني  اخلرباء  من  جمموعة  على  عر�سها  خالل  من  الظاهري؛ 
عليها.  التعديالت  اأجراء  بعد  اال�ستبانة  فقرات  على  االأغلبية  اتفق  اإذ  االأعمال؛ 
النتائج  نف�س  اإظهار  املقيا�س على  قدرة  يوؤ�سر  الذي  الثبات  اختبار  اإجراء  مت  كما 
)رومباخ  مقيا�س  ا�ستخدام  مت  وقد  متتالية،  زمنية  فرتات  يف  تطبيقها  اإعادة  عند 
الفا( وباال�ستعانة باحلزم الربجمية )spss( بلغت قيمة معامل الفا88% لقيا�س اأنواع 

املعرفة فيما بلغ 83% ملقيا�س موارد نظم املعلومات.
جمتمع البحث وعينته:

متثل جمتمع البحث عدد من االأفراد العاملني يف الكلية التقنية من التخ�س�سات 
العلمية والفنية واالإدارية، فيما ت�سمنت عينة البحث )82( فرًدا يعملون يف اق�سام 
الكلية املختلفة وعمادتها من التخ�س�سات اأعاله، فقد قام الباحث بتوزيع )90( 
ا�ستمارة على االأفراد املبحوثني، ومت ا�سرتجاع )82( ا�ستمارة اي بن�سبة ا�ستجابة 
اأدناه �سمات االأفراد املبحوثني يف املنظمة املبحوثة؛ من  91%، ويو�سح اجلدول 

حيث اجلن�س والعمر وامل�ستوى العلمي ومدة اخلدمة.
الن�سبة املئوية العدد الفئة املتغري

اجلن�س 
ذكر 
اأنثى 

املجموع 

41
41
82

%50
%50

%100

العمر 
25-35 �سنة 
36- 45 �سنة 

46 فاكرث
املجموع 

 22
45
15
82

%26،8
%54،8

%18،30
%100
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امل�ستوى العلمي 

اإعدادية فما دون 
بكالوريو�س 

دبلوم 
ماج�ستري 
دكتوراه 
املجموع 

15
32
5

25
5

82

%18،30
%39
%6

%30،5
%6

%100

مدة اخلدمة
)1-10( �سنة

)11-25( �سنة
)26- فاأكرث(

املجموع

25
37
20
82

%30،48
%45،12
%24،3
%100

ثالثا: االإطار النظري للبحث:
مفهوم املعرفة:

تطرق العديد من الباحثني اإىل مو�سوع املعرفة كل ح�سب وجهة نظره ومن 
الزاوية التي ينطلق منها، ولتحديد مفهوم املعرفة نعر�س بع�س هذه االآراء منها:

بني  تفاعل  عن  عبارة  باأنها   :)1998  ،Nonaka&Takeuchik( يعرفها 
وبني  الفرد  يكت�سبها  ومهارات  واأفكار  خربات  من  تت�سمنه  وما  ال�سمنية  املعرفة 

املعرفة الظاهرة الناجتة عن التفاعل مع البيئة اخلارجية )املوؤمني، 2005، 15(. 
اأن املعرفة قدرات تقنية تتمكن املنظمة  اأما )Brian&Kurt، 1999(: فريى 

.)3 ،1999 ،Brian&Kurt( من توظيفها لتحقيق اأهدافها
معلومات  تف�سري  اأنها  على  املعرفة  مفهوم   :)2000  ،Saffady( وتناول 
وت�سورات ذهنية من االأفراد، واأكد على العالقة املتبادلة بني املعلومات واملعرفة 
الفعل  يكون  فيما  الفعل  قادرة على دعم  مفهومة  معلومات  فاملعرفة هي  والفعل 
مل�سطلح  مرادف  اأنه:  على  املعرفة  م�سطلح  و�سف  حني  يف  له،  تطبيقا  والعمل 
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ا�ستخدمها  اإذا  اإال  معرفة  اإىل  تتحول  ال  املعلومات  اأن  على  ويوؤكد  املعلومات، 
االإن�سان يف عمل ما، ويف املوا�سفات الدولية ورد اأن املعلومات هي ر�سالة التي 
املعرفة  زيادة  اأجل  من  االت�سال  عملية  �سمن  مفهوم  اأو  حقيقة  لتمثيل  ت�ستعمل 

.)4 ،2000 ،Saffady(
ويرى )Wick، 2000( يف ت�سوره للمعرفة؛ اأنها بنية اجتماعية تعمل املنظمة 

.)525 ،2000 ،Wick( على توظيف عنا�سرها لتحقيق اأهدافها
 ،Herschel( اأ�سار  فلقد  ثنائي  منظور  من  املعرفة  مفهوم  اآخرون  وتناول 
2000( اإىل املعرفة الظاهرة بو�سفها املعرفة التي ميكن التعبري عنها ر�سميا با�ستعمال 
موا�سفات  ب�سيغة  وجندها  ب�سهولة  ون�سرها  اإي�سالها  ميكن  ولهذا  الرموز،  نظام 
مرموزة  غري  فهي  ال�سمنية  املعرفة  اأما  وخمططات،  االخرتاع  وبراءات  منتوج 
معتمدة  مهارات  عرب  يكون  عنها  التعبري  الن  لفظها؛  وي�سعب  االنت�سار  و�سعبة 

.)42-2000،41،Herschel( على العمل ويتم تعلمها من خالله
واأعطى  ال�سمنية  واملعرفة  الظاهرة  املعرفة  بني  ميز  فقد   )2001 ،Daft( اأما
الر�سمية  املعرفة  اأنها  على  الظاهرة  املعرفة  فعرف  خمتلفا؛  مفهوما  منهما  لكل 
واالإر�سادات  الوثائق  بوا�سطة  لالأخرين  ونقلها  وكتابتها  ترميزها  مت  التي  واملنظمة 
.)knowing about( العامة، وت�سري اإىل ما له �سلة باملعرفة حول مو�سوع معني
اأما املعرفة ال�سمنية فعرفها على اأنها املعرفة التي تعتمد على اخلربة ال�سخ�سية 
والقواعد اال�ستداللية واحلد�س واحلكم ال�سخ�سي، وعادة ما ي�سعب و�سفها يف 
 ،Know – how( )Daft( رموز وكلمات وت�سري اإىل ماله �سلة مبعرفة - كيف
 )2001 Daft( و�سنعتمد يف بحثنا هذا على الت�سنيف الذي جاء به .)2001، 259

.)260 ،2001 ،Daft( الذي �سنف املعرفة اىل نوعني: �سمنية و�سريحة
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اأهمية املعرفة:
اأما )احلافظ، 2006، 47( فقد خل�س اأهمية املعرفة باالآتي:

حت�سني العمليات. اأ- 
ب- تكوين الو�سوح حول كل من جماالت عمل ال�سركة وامل�سكالت وعمليات 

ال�سركة.
ج-  ت�سهيل االإبداع والتوجه نحو الزبون.

ت�سهيل عمليات التخطيط والتنبوؤ. د- 
العمق وال�سعي لتبني التحوالت اجلذرية والغايات الوا�سعة وحتقيق القفزات. ه- 

واخلدمات  ال�سلع  واإنتاج  الفائقة  اجلودة  وحتقيق  براعة  حول  تتمحور  اأنها  و- 
الرباقة واحللول غري التقليدية.

2- نظم معلومات املوارد الب�سرية:
واأهمية  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظام  مفهوم  الفقرة  هذه  يف  ن�ستعر�س 
 Noe،( واأهم موارد هذا النظام؛ مفهوم نظام معلومات املوارد الب�سرية؛ يعرف
واحلا�سبة  الرباجميات  تلك  باأنه  الب�سرية:  املوارد  معلومات  نظام   )1994  ،etal
البيانات و�سيانتها وحتديثها وا�ستخدام  بنوعيها )الكبرية وال�سخ�سية(؛ الإدخال 
معلومات املوارد الب�سرية؛ بهدف توفريها للم�ستفيدين من موظفني وعاملني يف 
جماالت خمتلفة وكذلك للمديرين بهدف امل�ساعدة يف �سنع القرارات االإدارية 
وحتقيق النزعات القانونية، وتقومي ال�سيا�سات واملمار�سات ودعم العمليات اليومية 

.)716 ،1994 ،Noe، etal(للمنظمة
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وي�سري )مكليود( اإىل اأن نظام معلومات املوارد الب�سرية هو وحدة تنظيمية 
ت�سم اأفرادا يقومون بت�سغيل بيانات املوارد الب�سرية با�ستخدام تقنيات احلا�سوب 
اأو بدونها، وحتتفظ املوارد الب�سرية بقاعدة البيانات املرتبطة بالعاملني وت�سغيل هذه 
البيانات لتحقيق احتياجات امل�ستخدمني من املعلومات )مكليود، 1998، 832(.

جلمع  نظامية  اإجراءات  عن  عبارة  باأنه   )Kcenneth، etal( يعرفه  كما 
عن  املنظمة  قبل  من  البيانات  احتياجات  وم�سادقة  وا�سرتجاع  وت�سكيل  وتخزين 
املوارد الب�سرية ون�ساطات االأفراد وخ�سائ�س وحدة التنظيم )العلكاوي، 2006، 

.)8
النظام  اأن  يت�سح  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  مفاهيم  عن  ذكره  �سبق  مما 
اأن  ميكن  املعلومات  اأن هذه  اإذ  املنظمة؛  الب�سرية يف  املوارد  معلومات عن  يوفر 
ت�ستخدمها اإدارة املوارد الب�سرية الإجناز وظائفها املتنوعة ف�سال عن اتخاذ القرارات 
من قبل املديرين التنفيذيني؛ ومنهم مدير اإدارة املوارد الب�سرية. وميكن اأن حتقق 

هذه النظم عددا من املزايا نذكر منها: )عبا�س، 2006، 324-323(.
تخزين املعلومات وا�سرتجاعها ومعاجلتها بال�سرعة املمكنة.- 1
تقلي�س التعامل بال�سجالت اليدوية واملعامالت الورقة.- 2
ال�سرعة يف اإجناز عمليات التخزين والتحليل املوؤدية اإىل �سرعة عملية �سناعة - 3

القرارات ودقتها.
حتقيق العالقة اجليدة والفهم املتبادل بني االإدارة والعاملني عن طريق توفري - 4

هذه  اأهم  ومن  املنظمة،  يف  العاملني  ن�ساطات  حول  املختلفة  املعلومات 
املعلومات حول تقومي االأداء.

تك�سف نظم معلومات املوارد الب�سرية عن اأية تغريات يف املوارد الب�سرية يف - 5
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تلك  ملواجهة  االإعداد  من  االإدارة  متكن  وبذلك  واخلارجية؛  الداخلية  البيئة 
التغريات بكفاءة.

اأهمية نظم معلومات املوارد الب�سرية:
عديدة  فوائد  من  حتققه  فيما  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  اأهمية  تكمن 
للمنظمة واالأفراد العاملني؛ والتي اأ�سار اإليها العديد من الباحثني والكتاب ومنهم: 
ما حدده)Noe، etal( حول ا�ستخدام نظام املعلومات املعتمدة على احلا�سوب 

يف جمال املوارد الب�سرية )Noe، etal، 1994، 717( مبا ياأتي:
متابعة ومراقبة  القرارات من  النظام �سانعي  امل�ستخدم يف  احلا�سوب  ميكن    -1
واإجراء  واحل�سابات  االإجراء  كافة  الالزمة  املعلومات  وكذلك  االجتاهات 
التحليل وفق ال�سوؤال الهام »ماذا اإذا«، ف�سال عن التنبوؤ اال�سرتاتيجي طويل 

االأمد.
ومقارنتها  وحتليلها  وت�سنيفها  املعلومات  جتميع  احلا�سوبي  النظام  ي�ستطيع    -2
واإعطاءها ب�سكل فوري بحيث ي�ستفيد منها كادر املوارد الب�سرية اأو مدرينه 

لغر�س �سنع القرارات.
اإلكرتونيا،  بالعاملني  اخلا�سة  ومعاجلتها  املعلومات  خزن  من  املنظمة  متكن    -3
والتخل�س من االأولويات وامللفات الورقية التي كانت املعلومات ت�سجل فيها 

يدويا.
ويتفق عدد من الباحثني حول اأهمية نظم معلومات املوارد الب�سرية املتمثلة 

باالآتي:
باملعلومات  املنظمة  واإدارة  الب�سرية  املوارد  اإدارة  يزود  اأ�سا�سيا  ميثل عن�سرا    )1
منا�سبة  بتكلفة  والرقابة  التخطيط  عمليات  الأداء  الب�سرية؛  باملوارد  اخلا�سة 
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 ،2002 حمدان،  )بني  االأقل  واجلهد  املنا�سبة  وال�سرعة  املطلوب  بالتوقيت 
.)13

ي�سهم نظام معلومات املوارد الب�سرية يف اتخاذ قرارات تتعلق بكيفية توزيع    )2
القوى العاملة وتوزيع االأعمال واملهام عليها، وتقومي هذه االأعمال ومدى ما 
العاملني واإمكانياتهم  يدفع من رواتب واأجور، وتوافقه مع قدرات االأفراد 

)العلكاوي، 2006، 10(.
حيث  التكاليف؛  تخ�سي�س  على  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظام  ي�ساعد    )3
ذات  معلومات  هي  والتي  اإح�سائية:  تقارير  على  احل�سول  املنظمة  ت�ستطيع 
اآخر  اإىل  وقت  من  ومكانتها  العاملة  القوى  تكلفة  على  التعرف  يف  اأهمية 

)العلكاوي، 2006، 11(.
موارد نظم معلومات املوارد الب�سرية:

ت�سمل موارد نظم معلومات املوارد الب�سرية عدة موارد اأ�سا�سية اإذ اأن اأغلب 
.)25 ،2000 ،O'Brien( :الكتاب والباحثني متفقني على تلك املوارد واأهمها

موارد االأجهزة واملعدات.    )1
موارد الرباجميات.   )2

موارد ال�سبكات.   )3
موارد االأفراد.   )4

موارد البيانات/املعلومات.    )5
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وفيما يلي تو�سيحا �سريعا لكل مورد من هذه املوارد:
واالإلكرتونية  الفنية  والقطع  االأجهزة  وهي  واملعدات:  االأجهزة  موارد    )1
نظم  لت�سغيل  الالزمة  االأ�سا�سية  التحتية  البنية  متثل  التي  املادية؛  واالأدوات 

املعلومات )ال�سامرائي والزعبي، 2004، 2(.
والتعليمات  االحتياجات  اأنواع  الرباجميات  تت�سمن  الرباجميات:  موارد    )2
والتي  الت�سغيل  نظم  جمموعات  �سمنها  ومن  البيانات،  معاجلة  يف  املطلوبة 
توجه املكونات املادية للحا�سوب وت�سيطر عليها، وهناك نوعان من الربامج: 
براجميات النظام، وبراجميات التطبيقات، وفيما يلي تو�سيح لتلك االأنواع: 

)قنديلجي واجلنابي، 2005، 30(
اإنه  حيث  للرباجميات؛  الرئي�سي  النظام  على  وت�ستمل  النظام:  براجميات  اأ(  
يدير العمليات الرئي�سية للحا�سوب وهذا النوع من الربامج يجهز امل�ستخدم 
باأنواع متعددة من خدمات اإدارة املوارد، وب�سكل خا�س فاإنها توؤمن ال�سيطرة 
وا�ستخدام املوارد واملكونات املادية واالأجهزة احلا�سوبية، ومن �سمن ذلك 
امل�ساحات املتوفرة يف القر�س والذاكرة ووحدة املعاجلة املركزية، وتق�سيم 

الوقت والوحدات االإ�سافية امل�ساندة امللحقة.
اإجناز  على  تعمل  التي  الربامج  من  جمموعة  وهي  التطبيقات:  براجميات  ب(  
امل�ستخدم  قبل  من  مطلوبة  الأعمال  االإدارة  وظائف  اأو  حمددة،  واجبات 
للحوا�سيب  اإجراءات وعمليات خا�سة وا�ستخدامات حمددة  توجه  والتي 

)قنديلجي واجلنابي، 2005 ،231(.
موارد ال�سبكات: ميكن ربط عدة حوا�سيب �سخ�سية مع بع�سها بوا�سطة �سبكة    )3
حا�سوبية؛ اإذ اأن هذه احلا�سبات متكن امل�ستخدمني من اال�سرتاك يف جماميع 
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البيانات، وميكن و�سع هذه  البيانات وامللفات والرباجميات واأجهزة خزن 
االأجهزة احلا�سوبية املرتابطة يف غرفة واحدة ويف مواقع خمتلفة متباعدة؛ 
فهناك ال�سبكات املحلية وهناك �سبكات على م�ستوى مدينة اأو عدة مدن اأو 
الربط  اأن يتم  الوا�سطة وميكن  ال�سبكة  اأو دولية، ويطلق عليها  اإقليمية  �سبكة 
بني حوا�سيب دقيقة مايكروية، اأو بني هذه االأخرية مع حوا�سيب �سغرية اأو 
متو�سطة ب�سرط اأن تتوفر الرباجميات املنا�سبة التي ت�سمح بارتباط احلوا�سيب 

)ال�سامرائي والزعبي، 2004، 168(.
اأما ال�سبكات االإلكرتونية فاإنها على نوعني هما: )قنديلجي واجلنابي، 2005،   

.)357 -356
االإنرتنت: وهي عبارة عن �سبكة داخلية يف منظمة، ت�ستطيع اأن توؤمن و�سوال  اأ(  
وح�سوال على البيانات من خالل املن�ساة، وي�ستخدم االإنرتنت الركائز والبنية 
املعيارية  الربط  و�سائل  ف�سال عن  نف�سها،  املن�ساة  اأو  ال�سركة  ل�سبكة  التحتية 

امل�ستخدمة يف االإنرتنت والربجميات املطورة لل�سبكة العنكبوتية العاملية.
وامتدت  تو�سعت  داخلية  اإنرتنت  �سبكات  عن  عبارة  هي  االإك�سرتانت:  ب(  
لهم  يكون  اأن  على  املنظمة  خارج  من  خارجني  م�ستخدمني  اإىل  خدماتها 
واالإك�سرتانت  الداخلية،  املنظمة  �سبكات  اإىل  حمدد  وا�ستخدام  و�سول 

مفيدة مثال للربط بني املنظمة اأو ال�سركة واملجهزين اأو الزبائن اأو ال�سركاء.
تقنية  جمال  يف  املهارات  وذوو  املتخ�س�سون  االأفراد  وهم  االأفراد:  موارد    )4
ت�سغيل  م�سوؤوليات  عاتقهم  على  تقع  الذين  املعلومات  ونظم  املعلومات 
االآتية:  املجموعات  اإىل  االأفراد  هوؤالء  وينق�سم  املنظمة،  يف  واإدامتها  النظم 

)ال�سامرائي والزعبي، 2004، 56(.
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موارد البيانات/املعلومات: �سبق واأن متت االإ�سارة اإىل مفهومي البيانات    )5
البيانات  اأن  اإىل  الثاين من هذا الف�سل، ون�سري هنا  واملعلومات يف املبحث 
التي تدخل نظم معلومات املوارد الب�سرية تكون على اأنواع؛ اإذ ي�سري )ال�سامل 
البيانات املتعلقة باملوظفني والوظائف تق�سم  اأن  و�سالح، 2002، 268( اإىل 

على اأربعة اأنواع هي:
اخلا�سة  والبيانات  ال�سخ�سية  البيانات  متثل  بالوظيفة:  املتعلقة  البيانات  اأ(  
كـ  الوظيفية؛  باحلياة  اخلا�سة  والبيانات  للموظف  والعملية  العلمية  باخلربات 
ا�سم الوظيفة ورقمها وتاريخ التحاق املوظف بها والتدرج الوظيفي وتقييم 

االأداء واالإعارة واالإجازات والعقوبات ...... الخ.
واأرقامها  الوظائف  م�سميات  على  وحتتوي  بالوظائف:  املتعلقة  البيانات  ب(  

ومواقعها التنظيمية والتعديالت التي تطراأ عليها.
القوانني  وتت�سمن  التوظيف  ب�سيا�سات  تتعلق  بيانات  هي  اإدارية:  بيانات  ج(  

والتعليمات والقرارات املتعلقة باإدارة املوارد الب�سرية.
يف  املتناف�سة  املنظمات  عن  البيانات  مثل  العمل:  ب�سوق  متعلقة  بيانات  د(  
وكذلك  للمنظمة،  بالن�سبة  املهمة  واملوؤهالت  اخلربات  ذوي  على  احل�سول 
البيانات املخت�سة ب�سوق العمالة واأعداد الكفاءات وما هو متوفر حاليا.... 

الخ.
املعلومات،  قاعدة  تخزن يف  معلومات  اإىل  تتحول  معاجلتها  بعد  والبيانات 

والتي تعني احليز اأو الوعاء الذي تخزن فيه املعلومات/امللفات يف النظام.
منطقيا  املرتبطة  امللفات  من  جمموعة  فيعني  املعلومات:  قاعدة  نظام  اأما 
املعلومات  اإىل  ما  ملنظمة  التطبيقية  االأنظمة  و�سول  يح�سن  بتنظيم  واملخزونة 
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امل�سوؤول  اأما   ،)105  ،1992 )البياتي،  االأدنى  احلد  اإىل  تكرارها  من  ويقلل 
عن  عبارة  وهو  املعلومات:  قاعدة  اإدارة  نظام  فياأتي  النظام  هذا  اإدارة  عن 
ب�سكل  واإدارتها  مركزية،  بياناتها  جعل  يف  للمنظمة  ت�سمح  خا�سة،  برجمية 
تطبيقية،  برامج  املخزونة عن طريق  البيانات  اإىل  للو�سول  بطريقة  كفء، وتزود 
البيانات  تعريف  مثل  متعددة  وظائف  وفق  القاعدة  اإدارة  عن  امل�سوؤول  وهو 
البيانات قامو�س  وجود  مع  التقارير  وتوليد  املعلومات  وا�سرتجاع   ومعاجلتها 
نظم  موارد  اأهم  يو�سح  االآتي  وال�سكل   .)270  ،2005 واجلنابي،  )قنديلجي 

.)2000 ،O'Brien(املعلومات ح�سب وجهة نظر
وجهة  ح�سب  الب�سرية  املوارد  املعلومات  نظم  موارد   )2( �سكل 

)O'Brien(نظر
Source: O'Brien, 2000, Introduction to Information Systeme, 

Mcgraw-Hill, P.25.

رقابة اأداء النظام 
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ثالثا: االإطار العملي للبحث:
1- و�سف متغريات البحث وت�سخي�سها:

باملعرفة  تت�سمن هذه الفقرة و�سفا ملتغريات البحث وت�سخي�سها فيما يتعلق 
اأوال ثم موارد نظام معلومات املوارد الب�سرية.

اأ- و�سف متغريات املعرفة وت�سخي�سها:
اإن ن�سبة  يت�سح من اجلدول )1( حول و�سف متغريات املعرفة وت�سخي�سها 
اتفاق املبحوثني حول دور املعرفة يف املنظمة املبحوثة كان بن�سبة )51.1 %(، اإذا 
بلغ الو�سط احل�سابي )2.41( وبانحراف معياري قدره )0.61(، ومما اأغنى املوؤ�سر 
الكلي يف االتفاق نالحظ اأعلى ن�سبة بلغت عند املوؤ�سر )X5( والذي ين�س على 
)ت�سهل �سبكات املعلومات اخلا�سة بالكلية )اإن وجدت( الو�سول اإىل املعلومات 
وم�سادر املعرفة( وكانت ن�سبة اإجابة املبحوثني باالتفاق هي )81.71 %( وبو�سط 

ح�سابي )2.80( وانحراف معياري بن�سبة )0.42(
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اجلدول )1( و�سف متغريات املعرفة وت�سخي�سها

االأ�سئلة
اال�ستجابة

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري ال اتفقاتفق حلد مااتفق

%ت%ت%ت
X15263.412935.3711.222.62200.5126
X24959.763137.8022.442.57320.5450
X31337.804453.6678.542.29270.6184
X45567.072226.8356.102.60980.6036
X56781.711417.0711.222.80490.4286
X64959.762732.9367.322.52440.6330
X73542.683947.5689.762.32930.6489
X82429.274959.76910.982.18290.6112
X95668.292631.71002.68290.4682
X105060.982328.05910.982.50000.6894
X114656.103340.2433.662.52440.5715
X125263.412530.4956.102.57320.6092
X132935.373036.592328.052.07320.7978
X142530.493239.022530.492.00000.7857
X152530.493643.902125.612.04880.7520
X163239.023745.121315.852.23170.7080
X173947.563947.5644.882.42680.5886
X184048.783745.1256.102.42680.6092
X193745.124048.7856.102.39020.6036
X204656.103239.0244.882.51220.5930

51.139.49.52.416470.618875املوؤ�سر العام
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ب- و�سف متغريات موارد نظم معلوم�ت املوارد الب�سرية وت�سخي�سه�:

1- و�سف متغريات املوارد املادية لنظم معلومات املوارد الب�سرية وت�سخي�سها: 
يت�سح من اجلدول )2( حول و�سف متغريات املوارد املادية لنظم معلومات 
 )%53.17( بلغ  املبحوثني  التفاق  العام  املوؤ�سر  اأن  وت�سخي�سها  الب�سرية  املوارد 
بن�سبة )%7.32(،  اتفاق  اتفاق اإىل حد ما بلغت )39.51%( وعدم  مقابل ن�سبة 
مما ي�سري اإىل اهتمام جزئي باملوارد املادية لنظم معلومات املوارد الب�سرية.. اإذ بلغ 

)2.45( وبانحراف معياري قدره )0.62(.
الب�سرية  املوارد  معلومات  لنظم  الربجمية  املوارد  متغريات  و�سف   -2

وت�سخي�سها: 
لنظم  الربجمية  املوارد  متغريات  و�سف  حول   )3( اجلدول  من  ويت�سح 
املبحوثني  التفاق  العام  املوؤ�سر  وكان  وت�سخي�سها  الب�سرية  املوارد  معلومات 
بن�سبة  اتفاق  وعدم   )%40.97( بلغت  ما  حلد  اتفاق  ن�سبة  مقابل   )%54.14(
)4.88%(، مما ي�سري اإىل اإن هناك ن�سبة اتفاق عالية من قبل اأفراد العينة واهتماما 
كبريا للموارد الربجمية لنظم معلومات املوارد الب�سرية. وقد بلغ الو�سط احل�سابي 

لهذا املوؤ�سر )2.492( وبانحراف معياري قدره )0.58(.
الب�سرية  املوارد  معلومات  لنظم  الب�سرية  املوارد  متغريات  و�سف   -3

وت�سخي�سها:
لنظم  الب�سرية  املوارد  متغريات  و�سف  حول   )4( اجلدول  من  ويت�سح 
املبحوثني  التفاق  العام  املوؤ�سر  بلغ  اإذ  وت�سخي�سها  الب�سرية  املوارد  معلومات 
)43.65%( مقابل ن�سبة اتفاق حلد ما مماثلة بلغت )43.90%( وعدم اتفاق بن�سبة 
معيار  وبانحراف   )2.31( املوؤ�سر  لهذا  احل�سابي  الو�سط  بلغ  وقد   ،)%12.43(
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يقدره )0.68(.
4- و�سف متغريات موارد البيانات املعلومات لنظم معلومات املوارد الب�سرية 

وت�سخي�سها:
ت�سري نتائج اجلدول )5( حول و�سف متغريات موارد البيانات لنظم معلومات 
املوارد الب�سرية وت�سخي�سها اإىل اإن املوؤ�سر العام بلغ )50.48%(، وبو�سط ح�سابي 

بلغ )2.43(، وبانحراف معياري قدره )0.61(.
اجلدول )2(

و�سف متغريات املوارد املادية لنظم معلومات املوارد الب�سرية وت�سخي�سها

االأ�سئلة
اال�ستجابة

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري ال اتفقاتفق حلد مااتفق

%ت%ت%ت
Y14251.223542.6856.102.45120.6117
Y24858.542530.49910.982.47560.6890
Y34554.883340.2444.882.50000.5932
Y43441.464150.0078.540.32930.6296
Y54959.762834.1556.100.53660.6125

2.32930.62962.32932.458540.6272املجموع
اجلدول )3( و�سف متغريات املوارد الربجمية لنظم معلومات املوارد الب�سرية وت�سخي�سها

Y64251.223643.9044.882.46340.5920
Y74150.003947.5622.442.47560.5494
Y84251.223643.9044.882.46340.5920
Y95668.292024.3967.322.60980.6237
Y104150.003745.1244.882.45120.5911

54.14640.9744.882.492680.58964املجموع
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االأ�سئلة
اال�ستجابة

الو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري ال اتفقاتفق حلد مااتفق

%ت%ت%ت
اجلدول )4( و�سف متغريات املوارد الب�سرية لنظم معلومات املوارد الب�سرية وت�سخي�سها

Y114251.222935.371113.412.37820.7139
Y123643.903441.461214.632.29270.7112
Y133441.463947.56910.982.30490.6609
Y143441.464150.0078.542.32930.6296
Y153340.243745.121214.632.25610.6994

43.65643.90212.4382.312240.683املجموع
اجلدول )5( و�سف متغريات موارد البيانات لنظم معلومات املوارد الب�سرية وت�سخي�سها

Y165263.412530.4956.102.57320.6092
Y173542.684150.0067.322.35370.6161
Y183340.244352.4467.322.32930.6097
Y194959.762732.9367.322.52440.6330
Y203846.343947.5656.102.40240.6057

50.48642.6846.8322.43660.61474املجموع

2- حتليل عالقات االرتباط بني اأبعاد الدرا�سة ومتغرياته:
الدرا�سة  اأبعاد  بني  االرتباط  عالقات  طبيعة  ت�سخي�س  املحور  هذا  يت�سمن 
)ال  اإىل  ت�سري  التي  االأوىل  الرئي�سة  الفر�سية  �سحة  اختبار  بوا�سطة  ومتغرياتها، 
توجد عالقة ارتباط ذو داللة معنوية بني املعرفة ونظم معلومات املوارد الب�سرية(، 

والفر�سيات الفرعية امل�ستقة عنها.
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اجلدول )6( 
القيم العددية لعالقات االرتباط بني اأبعاد الدرا�سة ومتغرياتها

البعد املعتمد

البعد امل�ستقل

نظم معلومات املوارد الب�سرية
املوارد 
املادية

املوارد 
الربجمية

املوارد 
الب�سرية

البيانات 
املوؤ�سر الكليواملعلومات

*0.606*0.393*0.447*0.490*0.400املعرفة

82=N )0.05( العالقة معنوية عند م�ستوى )*(
اجلدول: اإعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلا�سبة االإلكرتونية.

املعرفة  بني  معنوية  داللة  ذو  ارتباط  عالقة  وجود   )6( اجلدول  من  نالحظ 
العام  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  اإذ  الب�سرية،  املوارد  معلومات  نظم  وموارد 
)0.606 %( عند م�ستوى معنوية )0.05(، ويدل هذا على اأنه كلما زاد اهتمام 
املوارد  معلومات  نظم  تطبيقات  زادت  املعرفة  ا�ستخدام  يف  املبحوثة  املنظمات 
املنطق  مع  تطابقا  النتيجة  هذه  وتعك�س  الرئي�سة،  موارده  با�ستخدام  الب�سرية 

النظري، وعليه فقد حتققت �سحة الفر�سية الرئي�سة االأوىل.
وللتحقق من �سحة الفر�سية الفرعية االأوىل والثانية والثالثة والرابعة املنبثقة 
من الفر�سية الرئي�سة االأوىل، التي تن�س على عدم وجود عالقة ارتباط ذو داللة 
مواردها:  بداللة  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  وتطبيقات  املعرفة  بني  معنوية 
)املادية، والربجمية، والب�سرية، والبيانات/املعلومات(، اإذ جاءت عالقة االرتباط 
بني املعرفة واملوارد الربجمية اأقوى من عالقات االرتباط االأخرى، اإذ بلغت )0.49( 
عند م�ستوى معنوية )0.05(، ويدل هذا على اأنه كلما زاد اهتمام املنظمة املبحوثة 
باملعرفة املتنوعة يف اإجناز اأعمالها كلما زادت عملية تطبيقات نظم معلومات املوارد 
واملوارد  الب�سرية،  املوارد  وترتبط كل من  الربجمية،  املوارد  فيما يخ�س  الب�سرية 
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معنوية،  داللة  ذات  ارتباط  بعالقات  املعرفة  مع  املعلومات   / والبيانات  املادية، 
بلغت )0.44( و)0.40( و)0.39( على التوايل، عند م�ستوى معنوية )0.05(. 
وهذا ي�سري اإىل اهتمام املنظمة املبحوثة باملعرفة ومن خالل املعرفة ال�سمنية لالأفراد 
ال�سريحة، والتي بدورها تعزز من موارد نظم املعلومات  فيها واملعرفة  العاملني 
باملوارد الب�سرية واملوارد املادية والبيانات املعلومات، ومن �سمنها  لديها املتمثلة 
هذه  �سوء  ويف  الب�سرية،  املوارد  معلومات  بنظم  اخلا�سة  املعلومات  قواعد 
الفرعية  الفر�سيات  هذه  �سحة  ثبتت  فقد   )6( اجلدول  يف  املو�سحة  املعطيات 

االأوىل والثانية والثالثة والرابعة.
3- حتليل عالقات التاأثري بني اأبعاد البحث ومتغرياته:

ي�ستكمل هذا املحور مهمة اختبار مدى �سريان خمطط الدرا�سة الفر�سي عرب 
التاأكد  عن  ف�سال  ومتغرياتها،  الدرا�سة  اأبعاد  بني  التاأثري  تو�سيح وحتديد عالقات 
من مدى معنوياتها عرب التحقق يف مدي �سحة الفر�سية الرئي�سة الثانية، التي ت�سري 
تاأثري ذو داللة معنوية بني املعرفة ونظم معلومات املوارد  اأنه ال توجد عالقة  اإىل 

الب�سرية، والفر�سيات الفرعية امل�ستقة منها.
اجلدول )7(

ملخ�س النتائج لعالقة تاأثري املعرفة على نظم معلومات املوارد الب�سرية
البعد امل�ستقل 

البعد املعتمد
اإدارة املعرفة

R2F
B0B1اجلدوليةاملح�سوبة

موارد نظم معلومات املوارد 
0.4140.832الب�سرية

)6.815*(0.36746.445*3.92

0.0≤p*)1،80(82df=tN*=املح�سوبة



206

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

اجلدول: اإعداد الباحث باالعتماد على نتائج احلا�سبة االإلكرتونية
معنوية ال�ستخدام  داللة  ذو  تاأثري  توجد عالقة  ال  اأنه  اإىل   )7( اجلدول  يبني 
املعرفة على موارد نظم معلومات املوارد الب�سرية، اإذ اأن جمموع ما تف�سره املعرفة 
اأن  بلغ )0.367(، يف حني  الب�سرية قد  تباين يف بعد نظم معلومات املوارد  من 
متغريات  اإىل  يعزى  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  يف  التغري  من   )%63.3(
اأنها مل تدخل يف اأمنوذج االنحدار،  ع�سوائية اأخرى ال ميكن ال�سيطرة عليها، اأو 
ويدعم ذلك قيمة معامل االنحدار البالغة )0.832(؛ التي تدل على اأن تغريا يف 
الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  يف  تغري  عنه  ينتج  واحدة  وحدة  مبقدار  املعرفة 
مبقدار )0.832(، ويدعم ذلك قيمة )t( املح�سوبة والتي بلغت )6.815(؛ وهي 
اأكرب من القيمة اجلدولية لها والبالغة )1.658(، اأما قيمة )F( املح�سوبة التي بلغت 
درجتي  عند   )3.92( والبالغة  لها  اجلدولية  القيمة  من  اأكرب  وهي  )46.445(؛ 
والنتائج  املعطيات  اإطار  معنوية )0.05(، ويف  م�ستوى  حرية )1،80(، و�سمن 

اأعاله ميكننا قبول الفر�سية الرئي�سية الثانية.
اجلدول )8(

ملخ�س النتائج لعالقة تاأثري املعرفة على املوارد املادية النظم معلومات 
املوارد الب�سرية

البعد امل�ستقل 
البعد املعتمد

اإدارة املعرفة
R2F

B0B1اجلدوليةاملح�سوبة
املوارد املادية لنظم معلومات 

0.5730.772املوارد الب�سرية
)3.899*(0.16015.2003.92

0.0≤p*)1،80(82df=tN*=املح�سوبة
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والختبار عالقة التاأثري بني املعرفة على املوارد املادية لنظم معلومات املوارد 
الب�سرية، فاإن اجلدول )8( ي�سري اإىل وجود عالقة تاأثري ذي داللة معنوية الهتمام 
املنظمة املبحوثة باملعرفة على تعزيز ودعم املوارد املادية؛ اإذ اأكد ما تف�سره املعرفة 
ويدعم   ،)0.160( بلغ  قد  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  بعد  يف  تباين  من 
قدرها  والتي  املح�سوبة   )t( وقيمة )البالغة )0.772 االنحدار  معامل  قيمة  ذلك 
 )F( اأما قيمة )3.899(، وهي اأكرب من القيمة اجلدولية لها والبالغة )1.658(، 
والبالغة  لها  اجلدولية  القيمة  من  اأكرب  وهي   ،)15.200( بلغت  والتي  املح�سوبة 
وم�ستوى   )1،80( حرية  درجتي  عند   )0.05( معنوية  م�ستوى  �سمن   )3.92(
معنوية )0.05(، ويف اإطار املعطيات والنتائج اأعاله ميكننا قبول الفر�سية الفرعية 
االأوىل التي تن�س على: )يوجد تاأثري ذو معنوية بني املعرفة وموارد النظام املادية(.

اجلدول )9(
ملخ�س النتائج لعالقة تاأثري املعرفة على املوارد الربجمية لنظم معلومات 

املوارد الب�سرية
البعد امل�ستقل 

البعد املعتمد
اإدارة املعرفة

R2F
B0B1اجلدوليةاملح�سوبة

املوارد الربجمية لنظم 
0.2650.922معلومات املوارد الب�سرية

)5.034*(0.24125.3413.92

0.0≤p*)1،80(82df=tN*=املح�سوبة
اأما اجلدول )9( في�سري اإىل وجود عالقة تاأثري ذو داللة معنوية الهتمام املنظمة 
املبحوثة باملعرفة على تعزيز ودعم املوارد الربجمية؛ اإذ اأكد ما تف�سره املعرفة من 
تباين يف بعد نظم معلومات املوارد الب�سرية قد بلغ )0.241( ويدعم ذلك قيمة 
معامل االنحدار البالغة )0.922(، ويدعم ذلك قيمة )t( املح�سوبة والتي قدرها 
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 )F(قيمة اأما   ،)1.658( والبالغة  لها  اجلدولية  القيمة  من  اأكرب  وهي   )5.034(
والبالغة  لها  القيمة اجلدولية  اأكرب من  بلغت )25.341(؛ وهي  والتي  املح�سوبية 
و�سمن   ،)1،80( حرية  درجتي  عند   )0.05( معنوية  م�ستوى  �سمن   )3.92(
م�ستوى معنوية )0.05(، ويف اإطار املعطيات والنتائج اأعاله ميكننا قبول الفر�سية 
املعرفة وموارد  تاأثري ذو داللة معنوية بني  تن�س على )يوجد  التي  الثانية  الفرعية 

النظام الربجمية(.
اجلدول )10(

ملخ�س النتائج لعالقة تاأثري املعرفة على املوارد الب�سرية النظم معلومات 
املوارد الب�سرية

البعد امل�ستقل 
البعد املعتمد

املعرفة
R2F

B0B1اجلدوليةاملح�سوبة
املوارد الب�سرية لنظم 

0.2270.863معلومات املوارد الب�سرية
)4.472*(0.20019.9973.92

0.0≤p*)1،80(82df=tN*=املح�سوبة
الهتمام  معنوية  داللة  ذي  تاأثري  عالقة  وجود  اإىل  ي�سري   )10( اجلدول  اإن 
تف�سره  ما  اأكد  اإذ  الب�سرية؛  املوارد  ودعم  تعزيز  على  باملعرفة  املبحوثة  املنظمة 
املعرفة من تباين يف بعد نظم معلومات املوارد الب�سرية قد بلغ )0.200( ويدعم 
املح�سوبة   )t( قيمة  ذلك  ويدعم   ،)0.863( البالغة  االنحدار  معامل  قيمة  ذلك 
 ،)1.658( والبالغة  لها  اجلدولية  القيمة  من  اأكرب  وهي   )4.472( قدرها  والتي 
اأكرب من القيمة اجلدولية  اأما قيمة )F( املح�سوبة والتي بلغت )19.997(؛ وهي 
لها والبالغة )3.92( �سمن م�ستوى معنوية )0.05( عند درجتي حرية )1،80( 
و�سمن م�ستوى معنوية )0.05(، ويف اإطار املعطيات والنتائج اأعاله ميكننا قبول 
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الفر�سية الفرعية الثالثة التي تن�س على )يوجد تاأثري ذي داللة معنوية بني املعرفة 
وبني موارد النظام الب�سرية(.

اجلدول )11(
ملخ�س النتائج لعالقة تاأثري املعرفة على املوارد البيانات النظم معلومات 

املوارد الب�سرية
البعد امل�ستقل 

البعد املعتمد
املعرفة

R2F
B0B1اجلدوليةاملح�سوبة

موارد البيانات واملعلومات 
لنظم معلومات املوارد 

الب�سرية 
0.7210.710

)3.822*(0.15414.6113.92

0.0≤p*)1،80(82df=tN*=املح�سوبة
اأن اجلدول )11( ي�سري اإىل وجود عالقة تاأثري ذو داللة معنوية الهتمام املنظمة 
املبحوثة باملعرفة على تعزيز ودعم موارد البيانات / املعلومات؛ اإذ اأكد ما تف�سره 
املعرفة من تباين يف بعد نظم معلومات املوارد الب�سرية قد بلغ )0.154(؛ ويدعم 
املح�سوبة   )t( قيمة  ذلك  ويدعم   ،)0.710( البالغة  االنحدار  معامل  قيمة  ذلك 
لها والبالغة )1.658(،  القيمة اجلدولية  اأكرب من  والتي قدرها )3.822(؛ وهي 
اأكرب من القيمة اجلدولية  اأما قيمة )F( املح�سوبة والتي بلغت )14.611(؛ وهي 
لها والبالغة )3.92( �سمن م�ستوى معنوية )0.05( عند درجتي حرية )1،80( 
و�سمن م�ستوى معنوية )0.05(، ويف اإطار املعطيات والنتائج اأعاله ميكننا قبول 
الفر�سية الفرعية الرابعة التي تن�س على )يوجد تاأثري ذو داللة معنوية بني املعرفة 

وموارد النظام البيانات/املعلومات(.
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اال�ستنتاجات والتو�سيات:
يف �سوء االإطار النظري للدرا�سة عن جمايل املعرفة ونظم معلومات املوارد 
اأهم  ياأتي  فيما  ن�ستعر�س  الفر�سيات،  واختبار  امليداين  التحليل  ونتائج  الب�سرية 
اأوال ثم نبني املقرتحات التي تعد مبثابة  اإليها الدرا�سة  اال�ستنتاجات التي تو�سلت 

تو�سيات الدرا�سة:
اأوال: اال�ستنتاجات:

حتقيق - 1 يف  املنظمات  اأغلب  تعتمدها  التي  احلديثة  املفاهيم  من  املعرفة  تعد 
اأهدافها، اإذ اأن املعرفة ميكن اكت�سابها وتخزينها ون�سرها وتطبيقها يف املنظمة، 
والتي ت�سمى باملعرفة ال�سريحة والتي ميكن اأن يكون م�سادرها املعرفة ال�سمنية 
يف عقول االأفراد العاملني الذين يطلق عليهم راأ�س املال الفكري اأو املعريف.

اإىل - 2 ال�سمنية  املعرفة  االإدارية يف مدى حتويل  املنظمة واأ�ساليبها  تكمن قدرة 
تطبيقات  يف  وت�ستخدمها  وتن�سرها  ذاكرتها  يف  تخزنها  لكي  �سريحة  معرفة 

خمتلفة، وبا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�ساالت ونظم املعلومات.
البد اأن ت�ستخدم اأي منظمة نظم معلومات بهدف توفري معلومات للم�ستفيدين - 3

اأهمية  ذات  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  وتعد  االإدارية  امل�سكالت  وحل 
كبرية يف املنظمات املعا�سرة اليوم؛ الأنها توفر معلومات عن املورد الب�سري 
باملورد  اخلا�سة  القرارات  اتخاذ  بهدف  املديرين  �سمنهم  ومن  للم�ستفيدين 

الب�سري وحل م�سكالتهم.
 اأ�سارت نتائج التحليل اإىل وجود عالقة ارتباط ايجابية معنوية بني املتغري التف�سريي- 4

الب�سرية(  املوارد  معلومات  )نظم  امل�ستجيب  واملتغري  املعرفة(،  )اإدارة 
من  متغري  وكل  املعرفة،  بني  موجبة  معنوية  ارتباط  عالقة  وجود  اأت�سح  كما 
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واملوارد  املادية  املوارد  الب�سرية  املوارد  املعلومات  لنظم  الفرعية  املتغريات 
الربجمية واملوارد الب�سرية وموارد البيانات املعلومات.

ات�سح من نتائج التحليل وجود تاأثري ذي داللة معنوية العتماد تطبيقات املعرفة - 5
ودعمها ملوارد نظم معلومات املوارد الب�سرية؛ اإذ اأن هذه املوارد تعد ذات 
اأهمية ال�ستخدامها من خالل دعم املعرفة ال�سخ�سية )ال�سمنية اأو تلك التي 

يطلق عليها املعرفة املنظمية )ال�سريحة(.
ثانيا: التو�سيات:

�سياغة  ميكن  احلالية  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  اال�ستنتاجات  اإىل  ا�ستنادا 
عدد من التو�سيات كما يلي:

وتطبيقاتها - 1 املعرفة  مو�سوع  اأهمية  تدرك  اأن  املبحوثة  املنظمة  على  يجب 
االأفراد  من  بنخبة  املتمثل  املعريف  املال  برااأ�س  االهتمام  اأن  اإذ  االأ�سا�سية؛ 
العاملني الذين يحملون املعرفة التي ميكن حتويلها اإىل املنظمة با�ستخدام تقنية 

املعلومات واالت�ساالت.
البد من ا�ستخدام تقنية معلومات ونظم معلومات قبل نظم معلومات املوارد - 2

الب�سرية بهدف اكت�ساب وتخزين ون�سر وتطبيق املعرفة.
املوارد - 3 معلومات  بنظم  اخلا�سة  املوارد  تطوير  املبحوثة  املنظمة  على  يجب 

الب�سرية خا�سة املوارد املادية والربجمية وتعزيز فاعلية النظم من خاللها.
لتوفري - 4 املبحوثة  املنظمة  يف  املعلومات  لنظم  متكاملة  وحدة  ا�ستحداث 

معلومات اإىل امل�ستفيدين كافة وخا�سة؛ فيما يتعلق مبعلومات املورد الب�سري 
ومعلومات اأخرى عن ال�سوؤون العلمية والطلبة وال�سوؤون االإدارية االأخرى.
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اإىل - 5 البيانات  اإي�سال  وتاأمني  املتنوعة  البيانات  م�سادر  حتديد  ال�سروري  من 
باملوارد  اخلا�سة  املعلومات  اإي�سال  ثم  ومن  معاجلتها  بهدف  املعلومات  نظم 

الب�سرية اإىل امل�ستفيدين وبا�ستخدام تقنيات االت�سال املختلفة.
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امل�س�در

اأوال: امل�سادر العربية
اأ - الر�سائل واالأطاريح اجلامعية:

y  ،الفكري املال  راأ�س  يف  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  اأثر   ،2002 خالد،  حمدان،  بني 
جامعة  واالقت�ساد،  االإدارة  كلية  من�سورة(،  )غري  االأعمال  اإدارة  يف  دكتوراه  اأطروحة 

بغداد.
y  الإدارة االإ�سرتاتيجية  الوظائف  يف  املعرفة  تاأثري   ،2006 ح�سن،  ح�سن  اأحمد  اجلرجري، 

املوارد الب�سرية، درا�سة ا�ستطالعية يف بع�س ال�سركات ال�سناعية يف حمافظة نينوى، ر�سالة 
ماج�ستري)غري من�سورة(، كلية االإدارة واالقت�ساد، جامعة املو�سل.

y  احلافظ، علي عبدال�ستار عبد اجلبار، 2006، بع�س متطلبات عمليات اإدارة املعرفة، درا�سة
اأطروحة  االحتادية،  نينوى  ا�ستئناف  حمكمة  رئا�سة  يف  واجلنح  اجلنايات  حمكمتي  يف 

دكتوراه )غري من�سورة(، كلية االإدارة واالقت�ساد، جامعة املو�سل.
y  العبيدي، ن�سوان حممد عبد العايل، 2005، اأثر عمليات املعرفة يف اإقامة متطلبات اإدارة

ال�سناعية  ال�سركات  من  عينة  يف  ا�ستطالعية  درا�سة   ،)TOEM( للبيئة  ال�ساملة  اجلودة 
واالقت�ساد،  االإدارة  كلية  من�سورة(،  ماج�ستري )غري  ر�سالة  نينوى،  امل�ساهمة يف حمافظة 

جامعة املو�سل.
y  العلكاوي، با�سل حممود طه، 2006، دور نظام معلومات املوارد الب�سرية يف اإعادة ت�سميم

الوظائف، درا�سة تطبيقية يف املعهد التقني والكلية التقنية باملو�سل، ر�سالة ماج�ستري )غري 
من�سورة(، كليةاالإدارة واالقت�ساد، جامعة املو�سل.

ب - الدوريات واملجالت العلمية:
y  دروي�س، �سعد زناد، 2001، تكنولوجيا املعلومات واإدارة املعرفة، املجلة العربية للتعليم

التقني، املجلد )18(، العددين )1-2(، بغداد، العراق.
y .www.tlt.net العتيبي، �سعد مرزوق، )1999(، املعرفة
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y  لتطبيق االأردن  يف  العامة  املوؤ�س�سات  ا�ستعداد  مدى   ،2005 مفلح،  عبد  ح�سان  املوؤمني، 
املعرفة درا�سة ميدانية، املوؤمتر العلمي ال�سنوي اخلام�س لكلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، 

جامعة الزيتونة، االأردن.
y  املوارد اإدارة  تطوير  يف  املعرفة  اإدارة  مدخل  توظيف   ،2019 زيد،  بن  من�سور  اخلثالن، 

الب�سرية باجلامعات ال�سعودية، جملة الرتبية، جامعة االزهر،جملد38، �س135-107.
y  البدوي، ب�سرى عزت وغطا�س، مو�سى، قريع، دعاء عي�سى،2021، دور اإدارة املعرفة يف

تنمية املوارد الب�سرية، جملة العلوم االن�سانية والطبيعية، العدد2.

ج- الكتب:
y  دار االإدارية،  املعلومات  لنظم  املدخل  الرزاق، عالء، 1992،  عبد  عبود،  البياتي، هالل 

الكتب للطباعة والن�سر، جامعة املو�سل.
y  مديرية الب�سرية،  املوارد  اإدارة   ،2000 حرحو�س،  عادل  �سالح،  �سعيد،  موؤيد  ال�سامل، 

الكتب للطباعة والن�سر، بغداد.
y  الطبعة االإدارية،  املعلومات  اإميان فا�سل والزعبي، هيثم حممد، 2004، نظم  ال�سامرائي، 

االأوىل، دار �سفا للن�سر والتوزيع، عمان، االأردن.
y  ،عبا�س، �سهيلة حممد، 2006، اإدارة املوارد الب�سرية )مدخل ا�سرتاتيجي(، الطبعة الثانية

دار وائل للطباعة والن�سر، عمان، االأردن.
y  االإدارية املعلومات  نظم   ،2005 القادر،  عبد  عالء  واجلنابي  اإبراهيم  عامر  قنديلجي، 

عمان،  االأوىل،  الطبعة  والطباعة،  والتوزيع  للن�سر  املي�سرة  دار  املعلومات،  وتكنولوجيا 
االأردن.

y  مكليود، راميوند، 1998، نظم املعلومات االإدارية، تعريب �سرور علي اإبراهيم، دار املريخ
للن�سر، الريا�س.
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Arab sources:

A- Theses and university theses:

 z Bani Hamdan, Khaled, 2002, The Impact of Human Resources Information 
Systems on Intellectual Capital, PhD thesis in Business Administration (un-
published), College of Administration and Economics, University of Baghdad.

 z Al-Jarjari, Ahmed Hassan Hassan, 2006, The Impact of Knowledge on the 
Strategic Functions of Human Resources Management, An Exploratory Study 
in Some Industrial Companies in Nineveh Governorate, Master Thesis (Unpub-
lished), College of Administration and Economics, University of Mosul.

 z Al-Hafiz, Ali Abdul-Sattar Abdul-Jabbar, 2006, some requirements for knowl-
edge management processes, a study in the criminal and misdemeanor courts 
at the Presidency of the Federal Nineveh Appeals Court, PhD thesis (unpub-
lished), College of Administration and Economics, University of Mosul.

 z Al-Ubaidi, Nashwan Muhammad Abdul-Ali, 2005, The Impact of Knowledge 
Operations on Establishing Total Quality Environmental Management Require-
ments (TOEM), An Exploratory Study on a Sample of Industrial Companies 
Contributing in Nineveh Governorate, Master Thesis (Unpublished), College of 
Administration and Economics, University of Mosul .

 z Al-Alqawi, Basil Mahmoud Taha, 2006, The role of the Human Resources Infor-
mation System in job redesign, an applied study at the Technical Institute and 
the Technical College in Mosul, MA (unpublished), College of Administration 
and Economics, University of Mosul.

C- Periodicals and scientific journals:

 z Darwish, Saad Znad, 2001, Information Technology and Knowledge Manage-
ment, The Arab Journal for Technical Education, Volume (18), Issues (1-2), 
Baghdad, Iraq.

 z Al-Otaibi, Saad Marzouq, (1999), Knowledge www. tlt.net.

 z Al-Momeni, Hassan Abdel Mofleh, 2005, The extent of readiness of public in-
stitutions in Jordan to apply knowledge, field study, Fifth Annual Scientific 
Conference of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Al-Zay-
toonah University, Jordan.

 z Al-Khathlan, Mansour bin Zaid, 2019, Employing the Knowledge Management 
Approach in the Development of Human Resources Management in Saudi Uni-
versities, Journal of Education, Al-Azhar University, Volume 38, p 107-135.
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 z Al-Badawi, Bushra Ezzat and Ghattas, Musa, Qurei, Doaa Issa, 2021, the role 
of knowledge management in human resource development, Journal of Human 
and Natural Sciences, No. 2.

D- Books:

 z Al-Bayati, Hilal Aboud, Abdul-Razzaq, Alaa, 1992, Introduction to Administra-
tive Information Systems, Dar Al-Kutub for Printing and Publishing, University 
of Mosul.

 z Al-Salem, Moayad Saeed, Saleh, Adel Harhoush, 2000, Human Resources De-
partment, Books and Publishing Directorate, Baghdad.

 z Al-Samarrai, Iman Fadel and Al-Zoubi, Haitham Mohammed, 2004, Manage-
ment Information Systems, First Edition, Safa House for Publishing and Distri-
bution, Amman, Jordan.

 z Abbas, Suhaila Muhammad, 2006, Human Resources Management (Strategic 
Approach), second edition, Wael Printing and Publishing House, Amman, Jor-
dan.

 z Qandilji, Amer Ibrahim and Al-Janabi Alaa Abd Al-Qader, 2005, Administra-
tive Information Systems and Information Technology, Al-Maisarah House for 
Publishing, Distribution and Printing, First Edition, Amman, Jordan.

 z McLeod, Raymond, 1998, Management Information Systems, The Arabization 
of Sorour Ali Ibrahim, Mars Publishing House, Riyadh.

ثانيا: امل�سادر االأجنبية
A. Articles:

 z Brian, N., Kurt W., (1999), «The Knowledge Management Theory Papers» 
wman/km%20 http://revolution.3-cities.com/~bone.

 z Burk, M., (1999), «knowledge Management, everyone by sharing information», 
Public Roads, Vol.(63), No.(3) Nov. Des. http://www.tfhrc.gov/pubrds/novdec 
99/km.htm.

 z Duffy, J., (2000), «Knowledge Management: What Every InformationProfes-
sional Sould Know», Information Management Journal, July.

 z Dykemn, J. B., (1998), «Knowledge Management moves from theory towards 
practice», Managing Office Technology, Mot. Vol. 43. Issue.4.

 z Herschel, R., T. (2000), «Chief Knowledge Officer: Critical Successfaetorsfor 
Knowledge: Information Strategy», El, Vol. 16, Issue 4.
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 z Mertins, K., Heisig, P., Vorbeck J., (2001), «Knowledge Management: Best 
Practice in Europe» Springer-verlage. Berlin Heidelberg. http://usets. Skynent.
be/cimi/cwa.

 z Prieto, L. M., Revilla, E., Rodriguez, B., (2007), «information Technology As 
Knowledge Management enabler in Product Development An Empirical Evi-
dence», Social Science Research Network.http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract id=1006971.

 z Saffady, Willian, (2000), «Knowledge Management», InformationManagement 
Journal, Vol. (34), Issue.(3).

 z Wick, Corey, (2000), «Knowledge Management and Leadership Opportunities 
of Technical Communicators», TC., Vol. (47), Issue.(4)., Nov. http://www.fac-
ulty.english.ttu.edu/carter/5376/Resources/wicg.pdf.

B. Book

 z Daft, R. L., (2001), Organization Theory and Design.7th Edition, South West-
ern USA.

 z Noe, R. A, Hallen, B., John, Gerhar, B., Writht, P. M. (1994), Human.Resources 
Management: Gaining a competitive Advantages. Irwin Inc.,USA.

 z James, O’brien, (2000), Introduction to Information Systems, McGraw-Hill.
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امللحق )1(

جامعة املو�سل
كلية االإدارة واالقت�ساد

ق�سم نظم املعلومات االدارية 
م/ ا�ستم�رة ا�ستب�نة

اأخي املوظف اأختي املوظفة: 
حتية طيبة وبعد: 

اال�ستبانة التي بني اأيديكم هي االأداة الرئي�سة جلمع البيانات اخلا�سة بالدرا�سة 
املو�سومة »دور املعرفة يف دعم نظم معلومات املوارد الب�سرية« درا�سة الآراء عينة 
من منت�سبي الكلية التقنية باملو�سل، نرجو تف�سلكم باالإجابة التي ترونها منا�سبة على 
عبارات هذه اال�ستبانة اإذ ت�ستخدم هذه اال�ستبانة لغر�س اإجناز البحث العلمي وال 

داعي لذكر اال�سم.
�س�كرين تع�ونكم معن�

مالحظات عامة:
ياأمل الباحث من �سخ�سكم الكرمي قراءة جميع العبارات اأوال ثم البدء بتاأ�سري    )1

كل منها �سمن �سلم االإجابة ومبا يعرب عن موقفكم الدقيق.
يرجى عدم ترك اأي �سوؤال الأن ذلك يعني عدم �سالحية اال�ستمارة للتحليل.   )2

يرجى و�سع عالمة )�سح( يف احلقل الذي تراه منا�سبا وميثل وجهة نظرك.   )3
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4( يعرب م�سطلح املوارد الب�سرية عن االأفراد العاملني يف الكلية.
اأوال: معلومات عامة

اجلن�س: ذكر........اأنثى..........   )1
العمر:)25-35(........ )36-45(......... )46- فاكرث(.........   )2

ماج�ستري.....  دبلوم.....  )دكتوراه.....  )املوؤهل(:  العلمي  امل�ستوى    )3
بكالوريو�س.... اإعدادية فما دون ......

مدة اخلدمة يف الكلية: )1-10( �سنة ..... )11-25( �سنة.....)26 فاأكرث(  هـ(  
�سنة ............

ثانيا: املعرفة
ثم  ومن  املعرفة  هذه  وتطوير  العاملني  من  املعرفة  على  احل�سول  بها  يق�سد 

خزنها الإمكانية اال�ستفادة منها اأو اإعادة ا�ستخدامها.
اتفق اإىل اتفقالعباراتت

ال اتفقحد ما

ومعلومات 1 ومعدات  )اأجهزة  تقنية  و�سائط  الكلية  ت�ستخدم 
وات�ساالت نظم معلومات( للو�سول اإىل املعرفة.

اإىل 2 الو�سول  تعزز  التي  املتنوعة  الرباجميات  الكلية  ت�ستخدم 
املعرفة.

مع 3 باأنواعها  الرباجميات  واملتخ�س�سون  امل�ستفيدون  ي�ستخدم 
تقنية املعلومات لدعم املعرفة والت�سارك فيها.

4
واالأفراد  واالت�ساالت  املعلومات  تقنية  ا�ستخدام  باملعرفة  يق�سد 
توليد  بهدف  واالت�ساالت  ال�سبكات  والتقنيون  املتخ�س�سون 

ون�سر املعرفة.

ت�سهم �سبكات املعلومات اخلا�سة بالكلية )اإن وجدت( الو�سول 5
اإىل املعلومات وم�سادر املعرفة.
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اتفق اإىل اتفقالعباراتت
ال اتفقحد ما

يربز دور تقنية املعلومات واالت�ساالت كم�سوق الإدارة املعرفة.6

املعرفة 7 لن�سر  واالت�ساالت  املعلومات  تقنية  الكلية  ت�ستخدم 
وتطبيقها.

تهتم املعرفة من خالل قابلية ربط املعلومات املهيكلة 8
الروتينية وغري املهيكلة )غري الروتينية( وفق قواعد عمل الكلية.

ت�ستخدم تقنية املعلومات واالت�ساالت جلعل املعرفة منا�سبة وقابلة 9
لال�ستخدام.

10
البحث  عملية  خالل  من  املعرفة  على  امل�ستفيدون  يح�سل 
ومفهومة  وا�سحة  بطريقة  املعلومات  وتف�سري  وعر�س  واالختيار 

من قبل االأفراد العاملني.

تعد اخلربات واملهارات واملواهب واالآراء لدى االأفراد يف الكلية 11
م�سدر اأ�سا�س للمعرفة.

لعملهم 12 االأفراد  ممار�سة  خالل  من  ال�سخ�سية  املعرفة  تكت�سب 
اليومي وا�ستخدام مهاراتهم وخرباتهم.

تعد املعرفة يف عقول االأفراد العاملني يف الكلية معرفة غري م�سنفة 13
وغري منت�سرة.

واالأحكام 14 والقواعد  احلد�س  على  ال�سخ�سية  املعرفة  ت�ستند 
ال�سائدة يف الكلية.

تعد املعرفة غري املنت�سرة م�سدر الإدراك الفرد وب�سريته يف العمل.15

وتعليمات 16 ووثائق  كتب  مبثابة  الكلية  يف  املنت�سرة  املعرفة  تعد 
وتقارير ومكتبات وملفات و�سجالت لالإفراد العاملني.

قواعد 17 يف  خمتزنة  معلومات  باأنها  ال�سريحة  املعرفة  تت�سف 
معلومات.

ت�سنيفها 18 مت  التي  املعرفة  تلك  الكلية  يف  ال�سريحة  املعرفة  تعد 
ون�سرها )توزيعها( معرفة م�سنفة ومنت�سرة وموثقة.

ترميزها 19 ميكن  ونظامية  ر�سمية  باأنها  ال�سريحة  املعرفة  تت�سف 
وتوثيقها.

وثائق 20 خالل  من  االآخرين  اإىل  املنظمية  املعرفة  اإي�سال  ميكن 
وتعليمات عامة وحقائق وما يتعلمه الفرد يف الكلية.
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ثالثا: نظم معلومات املوارد الب�سرية:
باملعلومات  امل�ستفيدين  تزويد  بعملية  يقوم  الذي  النظام  ذلك  به  ويق�سد 

املتقدمة عن االإفراد العاملني بالكلية لغر�س اتخاذ القرارات.
اتفق اإىل اتفقالعباراتت

ال اتفقحد ما

املوارد 21 معلومات  نظام  يف  ت�ستخدم  التي  املادية  املوارد  تعد 
الب�سرية ا�ستخدام االأجهزة واملعدات.

لنظام 22 االأ�سا�س  املورد  به  امللحقة  واالأجهزة  احلا�سوب  يعد 
معلومات املوارد الب�سرية.

يف 23 العاملني  باالأفراد  اخلا�سة  البيانات  اإدخال  و�سائط  ت�ستخدم 
الكلية اإىل نظام معلومات املوارد الب�سرية.

24
املعلومات  على  للح�سول  متنوعة  اإخراج  و�سائط  ت�ستخدم 
املوارد  معلومات  نظام  من  الكلية  يف  العاملني  باالأفراد  اخلا�سة 

الب�سرية.

يف 25 للمعرفة  مهما  موردا  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظام  يعد 
الكلية.

واملعدات 26 االأجهزة  لت�سغيل  احلديثة  الرباجميات  ا�ستخدام  يتم 
اخلا�سة بنظام معلومات املوارد الب�سرية.

نظام 27 يف  الب�سرية  املوارد  بتطبيقات  اخلا�سة  الرباجميات  تعتمد 
معلومات املوارد الب�سرية.

معلومات 28 قاعدة  وت�سغيل  الإدارة  احلديثة  الرباجميات  ت�ستخدم 
نظام معلومات املوارد الب�سرية.

29
يتم ا�ستخدام الرباجميات احلديثة يف تقنيات االت�ساالت كالربيد 
املعلومات  على  للح�سول  وتطبيقاته  واالإنرتنت  االلكرتوين 

واملعرفة.

تتتابع الكلية اأحدث اإ�سدارات الرباجميات االإدارة وت�سغيل نظم 30
املعلومات املوارد الب�سرية يف الكلية.
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اتفق اإىل اتفقالعباراتت
ال اتفقحد ما

31
اخلربات  ذوي  والتقنيون  املتخ�س�سون  االأفراد  الكلية  ت�ستقطب 
يف  املعلومات  ونظم  املعلوماتية  وحدات  يف  للعمل  واملهارات 

الكلية.

حتر�س الكلية على تدريب االأفراد التقنيون املتخ�س�سون يف نظم 32
املعلومات.

يح�سل امل�ستفيدون على املعلومات ذات العالقة باملوارد الب�سرية 33
من نظم معلومات املوارد الب�سرية يف الكلية.

املوارد 34 معلومات  نظام  من  امل�ستفيدين  لدى  املعرفة  تخزين  يتم 
الب�سرية يف وحدات واأق�سام يف الكلية.

واملهارة 35 اخلربة  الب�سرية  املوارد  معلومات  نظم  م�ستخدمو  ميتلك 
الكافية الإدارة وت�سغيل نظم معلومات املوارد الب�سرية.

حتر�س الكلية على احل�سول على البيانات اخلا�سة باملوارد الب�سرية 36
من م�سادر متنوعة وموثوقية.

تعد بيانات املوارد الب�سرية املورد املهم للح�سول على املعلومات 37
واملعرفة با�ستخدام نظام معلومات املوارد الب�سرية.

38
الكلية  يف  الب�سرية  املوارد  النظام(  )خمرجات  معلومات  تت�سم 
بخ�سائ�س نوعية )كالدقة، املالئمة، �سلتها بالقرار، املوثوقية...

الخ(.

املوارد 39 معلومات  نظام  معلومات  قاعدة  يف  املعلومات  تخزن 
الب�سرية ال�سرتجاعها من قبل امل�ستفيدين م�ستقبال.

على 40 باالعتماد  الب�سرية  للموارد  قراراتهم  امل�ستفيدون  يتخذ 
معلومات نظام املعلومات واملعرفة املرتاكمة.
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Abstract

The elegy of Malik bin al-Rayeb (57 
AH) represents a coherent textual fabric 
that carries the process of activating the 
communicative function in two worlds: be-
fore death and after death. This commu-
nicative line requires a semiotic logic that 
highlights emotional empowerment ac-
cording to inherited data. “Death” express-
es separation, while we find that the poet 
remained involved in the events after his 
death. The text of the elegy employs semi-
otic components to find meanings that do 
not intersect with the cognitive inheritance, 
and this semiotic employment poses ques-
tions such as: How did the semiotic function 
enable the non-inherited meaning in the 
elegy text? How does the semiotics of time 
work in the context of emotion in a way that 
the morphological form of the verb becomes 
isolated from its structural function in the 
context? In order to answer these questions, 
the article studies the elegy of bin al-Rayeb 
(57 AH) according to an analytical approach 
that seeks to read the narrative component 
in three semiotic functions: the first, semi-
otics of the subject, which functions in the 
elegy as a stimulating focus for understand-
ing the imaginative activity of acts that oc-
cur after death; the second, the semiotics 
of perception and semiotics of emotion, as 
the two functions represent an open refer-
ral that works to find a paradoxical approach 
between consciousness (after death) and 

ملخ�س البحث
ن�سيًجا  )57هـ(  الّريب  بن  مالك  رثائّية  متّثل 
الوظيفة  تفعيل  �سريورة  يحمل  متما�سًكا  ن�سيًّا 
االت�سالية يف عاملني: قبل املوت، وبعد املوت؛ وهذا 
التمكني  �سيميائيًّا يربز  منطًقا  يتطّلب  التوا�سلي  اخلط 
يعرّب عن  فـ»املوت«  موروثة،  معطيات  وفق  العاطفي 
يف  م�سارًكا  ظّل  ال�ّساعر  اأّن  جند  حني  يف  الفراق، 
اأحداث ما بعد موته؛ فن�ّس الرثائّية يوّظف املكّونات 
ال�سيمائية الإيجاد معاٍن ال تتقاطع مع املوروث املعريّف، 
وهذا الّتوظيف ال�سيميائي يفر�س ت�ساوؤالت من مثل: 
املعنى  متكني  على  ال�سيميائّية  الوظيفة  عملت  كيف 
الرثائّية؟ وكيف تعمل �سيمياء  غري املوروث يف ن�ّس 
الّزمن يف �سياق العاطفة؟ على نحٍو ي�سبح فيه ال�ّسكل 
ريف للفعل )Verb( معزوال عن وظيفته البنيوّية  ال�سّ
يدر�س  الّت�ساوؤالت  هذه  عن  ولالإجابة  ال�ّسياق.  يف 
منهٍج حتليلّي  الّريب )57هـ( وفق  ابن  رثائّية  البحث 
ال�سردّي يف ثالث وظائف  اإىل قراءة املكّون  ي�سعى 
 semiotic of( الفاعلّية  �سيمياء  االأوىل،  �سيمائية: 
subject( التي تعمل يف الرثائّية كبوؤرة حمّفزة لفهم 

املوت،  بعد  تقع   Acts الأحداث  التخييلي  الّن�ساط  
و�سيمياء   ،)perception( االإدراك  �سيمياء  والثانية، 
اإحالة  الوظيفتان  مثلت  اإذ   ،)emotional( العاطفة 
 )opposite( منفتحة تعمل على اإيجاد مقاربة تناق�سّية
املوت(،  )قبل  والالوعي  املوت(،  )بعد  الوعي  بني 
الزمن  ت�سكل  اإذ  الزمنّي،  املكّون  �سيمياء  والثالثة، 
 ،)stylistics( وفق مكّونات �سردّية متعّددة: اأ�سلوبية
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ا�سمّية )Nouns(، جغرافّية )Geography(، اإن�سانّية 
)Humanity(، فعلّية )verbs(، مما يفر�س ت�ساوؤالت 
من مثل: كيف اأقامت الق�سيدة خط الربط اجلغرايّف 
الزمن  بنية  با�ستعمال  الغ�سا  ووادي  خرا�سان  بني 

)اجلغرايف = جنم �سهيل(؟ 

ال�سيمياء،  الن�ّس،  املفتاحية:  الكلمات 
ال�سرد، ابن الّريب، الرثاء.

unconsciousness (before death); and the 
third, the semiotics of the temporal compo-
nent, as time is formed according to multi-
ple narrative components (stylistic, nominal, 
geographical, human, verbal), which poses 
questions such as: How did the poem estab-
lish the geographical link between Khorasan 
and Wadi al-Ghada using the structure of 
time (geographical = Suhail Star)?

Keywords: text, semiotics, narration, 
Ibn al-Rayeb, elegy.
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مقدمة

الّرو�س 1915-1930م ت�سوًرا منهجًيا يف درا�سة االأدب  قّدم ال�سكالنيون 
اإيديولوجّي  فكٍر  اأّي  من  للتحّرر  �سعوا  وقد  علمّية؛  وجهة  من  مو�سوًعا  بو�سفه 
ة �سيطرة املناهج النف�سّية، وتاأريخّية االأدب، والّتاأويالت  Ideology �سابق، خا�سّ
ال�ّسيكولوجية)1(، والّتمييزات اجلمالّية للفّن، »وقد حاولوا نظًرا مليلهم الو�سعّي 
 Philosophical ال�ّسابقة«)2(  الفل�سفّية  االجّتاهات  كّل  من  ل  التن�سّ اجلديد 

.Interpretations

كالّدرا�سة  االأدبّي،  للعمل  الداخلّية  البنيات  درا�سة  اإىل  اأعمالهم  فاجّتهت 
ال�ّسردّية )�سلوف�سكي Shklovsky، توما�سف�سكي Tomashevsky، والوظائف 
)اإيخنباوم  االأ�سلوبّية  ودرا�سة   ،)Vladimir.Propp فالدميريبروب  ال�ّسردّية 
 ،Vinogradov فينوغرادوف   ،Tynyanov تينيانوف   ،Ejxenbaum
)رومان  وتّية  وال�سّ )توما�سف�سكي(،  واالإيقاعّية   ،)Volchinov فلو�سينوف 
»علم  اإىل  املنهجّية  ت�سّوراتهم  وحتولت  جاكب�سونRoman Jakobson()3(؛ 

م�ستقل ي�سع االأدب كمو�سوع له«)4(. 
ويف مرحلة متزامنة مع ال�ّسكالنيني الّرو�س كان البحث اّلل�سايّن يف اأوروبا 
ظهرت  حينها  اللغوّي،  االتّ�سال  وظيفة  لفهم  معرفّية  ت�سّورات  يقّدم  واأمريكيا 
�سيموطيقيا  االإن�سايّن:  ال�ّسياق  العالمة ووظيفتها يف  بنية  لفهم  اأ�ّس�ستا  نظر  وجهتا 
بوري�س اإيخنباوم، نظرية املنهج ال�سكلي، ن�سو�س ال�سكالنيني الّرو�س، ترجمة اإبراهيم اخلطيب، موؤ�ّس�سة   -1
وينظر:  34؛  1982م،  ط1،  لبنان،  بريوت،  املّتحدين،  للنا�سرين  املغربية  وال�سركة  العربية،  االأبحاث 
عناين، حممد، امل�سطلحات االأدبية احلديثة، درا�سة ومعجم، اإجنليزي - عربي، ال�سركة امل�سرية العاملية 

للن�سر، لوجنمان، ط3، 2003م، 69.
البي�ساء،  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  حممد،  الويل  ترجمة  الّرو�سية،  ال�سكالنية  فكتور،  اإيرليخ   -2

وبريوت، ط1، 2000م، 14. 
غزول، فريال جبوري، ال�سكلية الرو�سية، جملة الفكر العربي، معهد االإمناء العربي، بريوت، العدد25،   -3

1982م، 35.
بوري�س اإيخنباوم، نظرية املنهج ال�سكلي، ن�سو�س ال�سكالنيني الّرو�س، 31.  -4



228

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

�سارل بري�س يف اأمريكا 1839-1914 )1(؛ و�سيمولوجيا �سو�سري يف فرن�سا 1857-
يف  ال�سيميائّي  البحث  جهتّي  بني  االإيديولوجّي  التاأ�سي�س  اختالف  ومع   ،1913
العقود  يف  موحًدا  طريًقا  اتّخذت  ال�سيميائية  املعرفة  اأّن  اإال  واأمريكيا)2(،  اأوروبا 
وا�سع،  اإيديولوجي  مبفهوم  العالمات  يدر�س  علًما  ف�سارت  النطالقها،  التالية 
بغ�ّس النظر عن التف�سريات التاأ�سي�سية للمنهج، فالعالمة تتقاطع مع الفعل االإن�سايّن 

فل�سفًيا وماديًّا.
وب�سبٍب من ات�ساع البحث ال�سيميائي فقد ظهرت مناهج بحثية متنوعة ت�سعى 
اإىل تفكيك بنية العالمة وفًقا لوظيفتها يف الن�ّس، فكانت �سيمياء الداللة يف اخلطاب 
 ،)Jacques Lacan( وجاك الكان ،)Roland Barthes( بارت عند روالن 
كا�سري  عند  الرمزية  الفل�سفة  و�سيمياء   ،)Julia Kristeva( كري�ستيفا  وجوليا 
)cashier(، و�سيمياء الثقافة عند لومتان )Juri Lotman(، و�سيمياء ال�ّسرد عند 
 )Umberto Eco( و�سيميائّية الفل�سفة عند اإمربتو اإيكو ،)Greimas( جرميا�س

.)Michel Foucault( ومي�سيل فوكو
اإّن هذه التوجهات التي زخر بها القرن الع�سرين منذ مطلعه اأدت اإىل وجود 
اإذ  �سيميائّية،  اعتبارات وظيفّية  املنجز وفق  الن�ّس  بقراءة  تُعنى  فل�سفات جديدة 
اأ�سبحت العالمة ت�سغل م�ساحة وا�سعة يف فهم الن�سق املعريف يف املنجز االأدبي، 

والتكوين االجتماعي فيه)3(.

هناك كثري ممن �ساهم يف اإر�ساء منهجيات ال�سيمياء يف فهم بنية العمل االأدبي من مثل: فالدميري پروپ،   -1
ولوي�س خورخي پرييتو، واأومبريتو اإكو، وجوليان غرميا�س، وت�سارلز موري�س، وروالن بارت، وتوما�س 

�سيبوك وغريهم.
للن�سر  احلوار  دار  بوعلي،  عبدالرحمن  ترجمة  العالمات،  نظرية  اأو  ال�سيميائيات  لودال،  دو  جريار   -2

والتوزيع، ط2، 2011م، الالذقية، �سورية، 35 وما بعدها
عزالدين  ترجمة  العالمات،  وعلم  احلديثة،  الل�سانيات  اأ�سول  �سو�سري،  دي  فرديناند  كلر،  جونثان   -3

اإ�سماعيل، املكتبة االأكادميية، القاهرة، ط1، 2000م، 164  
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اإ�سكالية البحث واأهميته\ت�ساوؤالت �سيميائية
بني  املعنى  تفعيل  على  تعمل  �سيميائّيات  بنيته  يف  ن�ّس-  -اأي  الن�ّس  يحمل 
طريف االت�سال، وقد قّدم ابن الّريب معاين »الفراق واملوت« من خالل مكّونات 
 noble( �سامية  معاين  وقّدم  الثقايّف،  ن�سقه  يف  فّعاله  ب�سورة  تعمل  �سيميائّية 
اأو على  العامل االآخر،  النف�س طماأنينة يف فهم االنزياح نحو  meanings( متنح 

االأقل متثيالت متنح )النف�س( قيمة اأكرب من قيمة )اجل�سد(. 
 communication( ون�ّس الرثائّية يعر�س بو�سوح خّط الّتوا�سل امل�ستمّر
link( نحو العامل االآخر؛ مما يتطلب هدوًءا �سيميائيًّا يربز التمكني العاطفي وفق 
معطيات موروثة، اإال اأّن ن�ّس الرثائّية وّظف املكّون ال�سيمائي الإيجاد معاٍن جديدة 
ال تتقاطع مع املوروث املعريّف، فـ»املوت« مكّون �سيميائي يعرّب عن الفراق، بحيث 
االأفعال  اأبقى  الن�ّس  اأّن  اإال   ،)Continuity of Act( الفعل«  »�سريورة  تنقطع 
)verbs( م�ستمّرة يف متكني وظيفتها الداللية يف عامل ما بعد املوت؛ على نحٍو 
اأحداث ما بعد وفاته. هذا  اأهله، وم�سارًكا يف  ال�ّساعر مركوًزا يف ذاكرة  يجعل 
التوظيف ال�سيميائي يفر�س ت�ساوؤالت من مثل: كيف تعمل الوظيفة ال�سيميائية على 

متكني املعنى غري املوروث يف الن�ّس؟ 
اأ�سلوبية  متعددة:  �سردّية  مكّونات  وفق  ت�سكلت  فقد  »الزمن«،  وظيفة  اأّما 
اإن�سانّية   ،)Geography( جغرافّية   ،)Nouns( ا�سمّية   ،)stylistics(
)Humanity(، فعلّية )verbs(، ووظفت االأفعال ك�سيمياء مرتطبة بال�ساعر، فهو 
يعي متاًما حلظات دفنه، ويعي ن�ساط احلزن يف جمل�س والديه. اإّن �سيميائًية املكّون 
الزمنّي تفر�س ت�ساوؤالت من مثل: كيف اأقامت الق�سيدة خط الربط اجلغرايّف بني 

خرا�سان ووادي الغ�سا با�سعمال بنية الزمن )= جنم �سهيل(؟ 
وظيفة  االأوىل،  املعنى:  بنية  يف  بو�سوح  ظهرتا  وظيفينت  الرثائّية  وت�سّمنت 
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 emotional( والثانية، الوظيفة العاطفية ،)perception function( االإدراك
نقي�سني  معنيني  بني  مقاربة  اإيجاد  على  االإدراكية  الوظيفة  عملت   )function
والثاين،  املوت،  بعد  ما   )awareness( الوعي  االأول،  معكو�سة:  ب�سورة 
الالوعي ما قبل املوت، وهذه املقاربة تعمل على اإيجاد تقابالت بني ما هو يف العامل 
الواقعي، وما هو يف العامل االآخر، ومن املنطقي اأن يحتّل عامل ما قبل املوت حّيزا 
ا، فقد جعل من عن�سر االفرتا�س  من بنية الوعي، اإال اأّن ال�ّساعر قدم معًنى نقي�سً
معي�ًسا  عاملًا  ف�سار  االآخر،  العامل  عن  للك�سف  حمّفزة  بوؤرة   )Assumption(
بناء وظيفي يف »ملفوظ احلالة«،  باإقامة  فيه  االأحداث  �سرد  ال�ّساعر، فكّثف  لدى 
اإذ جعل )الروح( �سيمياء متحركة جغرافيًّا، وجعل ح�سانه يبكي، ور�سم �سورة 
 )emotional function( للحظات تركه وحيًدا يف قربه. اأّما الوظيفة العاطفية
فجاءت بوؤرة حمفّزة للبحث عن املتلقي، اإذ حتمل الق�سيدة �سيمياء املجاز الذي 
يجعل من العاطفة وظيفة ناقلة )shifting(، اإذ تنقل املعنى املجازّي اإىل احلقيقة، 
على نحو جتعل املتلقي ي�سعر بواقعية القيام بالفعل )can be doing(، من ذلك: 
وليـت الغ�سا ما�سى الركاب لياليًا، فاملتلقي ي�سعر بوجوب م�سري الغ�سا جنًبا اإىل 

جنب مع رحلة ال�ّساعر اإىل خرا�سان.
عر�ست بع�ٌس من الدرا�سات لرثائّية ابن الّريب، غري اأّن اأغلبها اتّبع منهجيات 
تقليدية يف تفكيك املكّون ال�سردّي، مما يجعلها بعيدة عن اإجراء ت�سورات �سيميائّية، 
مثل درا�سة عبد العزيز ال�سبيل »ثنائية الن�ّس، قراءة يف رثائّية مالك بن الّريب«، 
عامل الفكر املجلد 27، العدد 1، 1998م، اإذ بحثت يف بنية الوظيفة الثنائّية يف 
الن�ّس؛ ثنائية »الغ�سا وال�ّساعر«، »احلياة واملوت«، »الذكورة واالأنوثة«، اإذ تعمل 

تلك الثنائيات ب�سورة تقابلية تظهر عمق املعنى وبنيته العاطفّية. 
العربي مع املوت«  البطل  اأما درا�سة العجلوين » جماليات االحت�سار، لقاء 
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 ،)Aesthetic Dying: The Arab›s Heroic Encounter with Death(
املجلة الكندية للعلوم االجتماعية، املجلد 6، العدد 6 للعام 2010م، فقد قدمت 
قراءة بطولية ل�سخ�سية مالك بن الّريب، من خالل الوقوف على بينة اللغة العاطفية 

وما ي�ستدعيه من متثيالت يف مواجهة املوت.
قراءة تطبيقية يف �سيمياء املكّون ال�سردّي

emotionally والعاطفّية  perception1-�سيمياء الوظيفة االإدراكية
1-اأ- �سيمياء املكّون ال�سردّي )اأال ليت(

يف  القر�سي  ذكرها  العربي،  ال�سعر  عيون  من  الّريب)1(  بن  مالك  رثائّية 
ال�سباب  مرحلة  االأوىل،  ال�ساعر:  حياة  من  مرحلتني  �سّورت  وقد  اجلمهرة)2(، 
الق�سيدة  بداأت  وقد  االأخري\املوت(،  )الوداع  مرحلة  والثانية،  العي�س؛  ورغد 

مطلعها يف االأبيات االآتية:
لَيلــًَة  ــنَتَّ  ــي اأَب َهــل  �ِسعـري  لَيَت  ِبَجنِب الَغ�سا اأُزجي الَقال�َس الَنواِجيـا)3(اأَال 

ه عر�سَ الَركُب  يَقَطِع  مَل  الَغ�سا  لَياِلياَفَليَت  كـاَب  الرِّ ما�سى  الَغ�سا  َولَيَت 

الريب  بن  �سنة )57هـ(، وقيل )60هـ(، وا�سمه: مالك  تاريخ مولده، وتويف  الّريب مل يذكر  بن  مالك   -1
بن حوط بن قرط بن ح�سل بن ربيعة بن كابية بن حرقو�س بن مازن بن عمرو بن متيم، وكنيته اأبو عقبة، 
واأمه �سهلة بنت �سنيح بن احلر بن ربيعة بن حرقو�س بن كابية بن مازن. ا�ستهر يف اأوائل الع�سر االأموي، 
وخرج مع �سعيد بن العا�س للغزو يف خرا�سان، وقيل وهو يف طريق العودة اأ�سابه مر�س �سديد، اأو 
اأنّه لدغته اأفعى، فجرى �سمها يف ج�سده، واأدرك اأّن منيته قد قاربت، فكتب ق�سيدته اخلالده: اأال ليت 
اأبينّت ليلة...بوادي الغ�سا اأزجي القال�س النواجيا. كان من اأجمل العرب جمااًل، واأبينهم  �سعري هل 
بيانًا، وكان ظريًفا اأديًبا فاتًكا. انظر: املرزباين، معجم ال�سعراء، حتقيق فاروق ا�سليم، دار �سادر، بريوت، 
القي�سي، م�ستل من ممجلة  الّريب، حتقيق نورى حمودى  ط1، 2005م، 313-314. وديوان مالك بن 

معهد املخطوطات العربية، جملد 15، ج1، 1969م، 53-61؛
علي  واالإ�سالم، حتقيق  اجلاهلية  العرب يف  اأ�سعار  اخلطاب، جمهرة  اأبي  بن  زيد حممد  اأبو  القر�سي،   -2

حممد البجاوي، نه�سة م�سر للطباعة والن�سر والتوزيع، )د.ت( ،607
ديوان مالك بن الريب، حتقيق نورى حمودى القي�سي، م�ستل من جملة معهد املخطوطات العربية، جملد   -3

15، ج1، 88؛ وانظر الق�سيدة كاملة يف امللحق اآخر البحث 
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تعمل اجلمل البدئية كمفاتيح �سيميائية يف الن�س)1(، فهي مكّونات �سردّية ذات 
ن�ساط داليل ميتّد عرب الن�ّس مب�ساحة اأكرب من بنيتها الرتكيبية، مما مينحها انفتاًحا اإحاليًّا 
اتّ�سال  ليت(  )اأال  ال�سردّي  واملكّون  وخارجه؛  الن�ّس  داخل  متعددة  معان  على 
فّعال )effective communication( يعمل كاإحالة ال�ستكناه �سيميائيات تقابلّية 
على امتداد الق�سيدة؛ فال�ساعر ظّل يوؤّمل اأن يلتقي اأهله يف وادي الغ�سا؛ اإال اأّن 
ا متمّثال يف ا�ستمرار االغرتاب؛ وقد ربط  الّتمني )اأال ليت\ليت( قدم معًنى نقي�سً
�سردّية  مكّونات  خالل  من  )االإدراكية(،  وظيفتني:  بني  ليت\ليت(  )اأال  التمني 
)ملفوظات حالة(، بالن�سبة لل�ساعر، و)العاطفية( )ملفوظات فعلّية(، لدى اأهله، 

كما يف اجلدول 1 االآتي:
األ ليت

       )اأ( ملفوظ حالة\ال�ساعر                    )ب( ملفوظ فعلي\من هم حول ال�ساعر
ب- ملفوظ فعلي )وظيفة عاطفّية(اأ- ملفوظ حالة )وظيفة اإدراكّية(           

املبيت يف القربمتني املبيت يف الغ�سا
الظباء ال�سانحات يخربنمتني اإذاعة خرب وفاته                                                        

اأمه تبكي\الرمح يبكي\احل�سان يبكيمتني البكاء عليه        
االبتعاد الفعلّي )= املوت(متني عدم االبتعاد                               
تركه وحيًدا، ابتعاد االأ�سحابمتني بقاء االأ�سحاب                            

)اجلدول1: ملفوظات احلالة مقابل ملفوظات الفعل(

ملفوظ  يعمل  بينما  »االإدراكية«،  الوظيفة  متكني  على  يعمل  احلالة  فملفوظ 
ميكن  اأحداث  من  االأفعال  حتولت  اإذ  »العاطفّية«،  الوظيفة  متكني  على  الفعل 
وا�سل، ع�سام، يف حتليل اخلطاب ال�سعري، درا�سات �سيميائية، دار التنوير، اجلزائر، ط1، 2013، 15    -1



233

د. اأحمد حممد ح�سني ب�س�رات رث�ئّية م�لك بن الّريب - قراءة �سيمي�ئّية يف وظيفية املكّون ال�سردّي

اأمل  اأْن ال  فال�ساعر يدرك  االإدراكي فح�سب؛  املعنى  اأفعال تختزن  اإىل  وقوعها، 
ب�سورة  اجلدول-  -وفق  والفعلية  احلالية  امللفوظات  بداأت  وقد  اأهله،  لقاء  يف 
يف  كاالآتي  االنف�سال)1(  اإىل  االت�سال  من  االنتقال  يف   )sequential( ت�سل�سلية 

ال�سكل1:
                وظيفة اإدراكّية                                             وظيفة عاطفّية

انف�سال               ملفوظ فعلي                        انف�سال ملفوظ حالة                  
)1( متني             )2(عدم وقوع التمني      )1( م�ساركة اأحداث ال�ساعر    )2( عدم امل�ساركة

)ال�سكل1: يظهر الرقم )1( حالة االت�سال، والرقم )2( حالة االنف�سال(

مقاباًل  االإدراكية«  بـ»الوظيفة  متعلقة  اإحالية«  كـ»�سيمياء  التمني  يعمل  اإذ 
من  التمني  وفق  ح�سولها  املتوقع  االأحداث  حتّولت  فقد  العاطفّية«؛  »للوظيفة 
اإىل  )ال�ساعر(  بفاعل حقيقي  التمني«  »فبداأ  ثابتة«،  »�سفات  اإىل  »اأفعال حركة« 
فاعل جمازي )الغ�سا = غري اإن�سان(، اإىل فاعل ثابت )اأم مالك(، فالفاعل املجازي 
بالفعل حقيقة، بل يحافظ على التمثيل التخييلي للفعل، ووفق جوزيف  ال يقوم 
كورتي�س يُ�ستعمل مفهوم )حمايد()2( للداللة على الالمباالة يف القيام باالأفعال، 
فـ«الغ�سا واحل�سان« ال ميتكالن موؤهالت حتقيق اإ�سناد الفعل، اإذ ينطبق عليهما �سفة 
)الالمباالة( اأو )املحايد(، واأم مالك ال تقوم بفعل البكاء الأنها مل ت�سهد وفاته وفًقا 

لت�سّور ال�ساعر، كاالآتي: 

1-  انظر: ر�سيد بن مالك، املكون ال�سردي يف النظرية ال�سيميائية، فيالدليفيا الثقافية، 90 وما بعدها.
جوزيف كورتي�س، مدخل اإىل ال�سيميائة ال�سردية واخلطابية، ترجمة جمال ح�سري، الدار العربية للعلوم   -2
نو�سي،  وانظر:  بعدها؛  وما   106  ،2007 ط1،  اجلزائر،  االختالف،  ومن�سورات  بريوت،  نا�سرون، 
الن�سر  �سركة  الداللة،  الرتكيب،  اخلطابية،  البنيات  الروائي،  للخطاب  ال�سيميائي  التحليل  املجيد،  عبد 

والتوزيع املدار�س، مكتبة االأدب املغربي، الدار البي�ساء، ط1، 2002، 150 وما بعدها.
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اأَاَل لَْيــَت �ِســْعـِري هـَـــْل        اأَِبيتـنَّ        لَْيَلــًة      
َكــــــــــــــاَب لَيَاِليـــــا ا َمـا�َسى     الرِّ َولَْيـَت    اْلَغ�سَ                                    فعل حركة               

                                                                                              �سفة حمايد

تََذّكـــــــَرُت َمن      يَبكــــــــــــــــي     َعَليَّ َفَلم اأَِجد           
مِح الُرَديِنيِّ باِكيـــــــــــــــــا يِف َوالرُّ �ِسوى     ال�سَّ فعل حركة                                            

�سفة حمايد                                                                  

التحّول  هذا  وي�ستمر  ال�ساعر؛  حول  هم  ممن  البكاء  بفعل  يقوم  اأحد  فال 
الق�سيدة  بنية  يف  املحايد(  ثابت\�سفة  فاعل  اإىل:  حركة  اأفعال  )من  ال�سيميائي 
كلها، فاأّم مالك)1( مل تبك ال�ساعر )فاعل ثابت(، ومقاباًل لذلك اأُ�سند اإىل احل�سان 
واملحايدة  احلركة(،  )=عدم  الثابتة  فال�سفة  حمايد(؛  البكاء)�سفة  بفعل  القيام 

)=عدم حركة(. 
تتعلق  �سيمياء  ليت(  )اأال  ال�سردي  املكّون  اأّن  1-اأ-  يف  يت�سح  1-ب- 
�سنجد  النحوي  للتفكيك  فعلي(، ووفًقا  )ملفوظ حالة\ملفوظ  نوع  من  باأفعال 
االإ�سنادي، ومدلول =  الرتكيب  تتكون من: دال=  �سيمياء  التمني«  »اأ�سلوب  اأّن 
فعل التمني، و�سيمياء التمني )اأال ليت = دال+مدلول( هي من وحدات �سيميائية 
مت�سلة وفق فهم جوزيف كورتي�س لوحدات �سيمياء اال�ستفهام)2( والتمني والنفي 
وغريها؛ ف�سيمياء التمني متثل بنية تركيبية ثابتة، وتتعلق يف ال�سياق بوحدات لغوية 
التمني( من  )اأ�سلوب  بنية  نفكك  اأن  فاإنّه يح�سن  التمني  �سيمياء  لها. ولفهم  تالية 

وجهة نحوّية، تاأمل ال�سكل2 تالًيا:
اأ�سند ال�ساعر فعل البكاء الأمه وخاالته وبناته يف مرحلة تالية ملوته، اإذ ظل البعد اجلغرايف مانًعا من حتقق   -1

االأفعال يف الوقت املنا�سب كما يتمنى ال�ساعر   
والن�سر  للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  ح�سري،  جمال  ترجمة  اللغة،  �سيميائية  كورتي�س،  جوزيف   -2

والتوزيع، بريوت، ط1، 2010، 58 وما بعدها
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اأ�سلوب التمني

ليت                                       ا�سم + فعل

     + م�سند     + م�سند اإليه                 + م�سند     + م�سند اإليه
             اإ�سناد متحقق                               اإ�سناد ال يتحقق

واإ�سناد  التمني،  اإ�سناد  اإ�سنادين:  من  تتكون  التمني  اأ�سلوب  تركيب  بنية  )ال�سكل2: 
الفعل بعده(

فـ»وظيفة االأ�سلوب« يف التمني تعمل على حتقيق التمني كـ »فعل تاّم االإ�سناد 
دالليًّا« )completely production(، اأي اأنّه فعٌل يتحقق يف اإ�سناد الّتلفظ، اإال 
اأّن حتقق )اإ�سناد التمني\التلفظ( ال يلغي وظيفة التمني يف الرتكيبات التالية له؛ 

فالتمني بنية اإ�سنادية تعمل وظيفيًّا يف املكونات ال�ّسردّية التالية لها.
1-ت- املكّون ال�سردّي )وليت+ ما�سى الركاب(، اأمنوذج االنزياح الداليّل

كـــــــــاَب لَياِليــا        َفَليَت الَغ�سا مَل يَقَطِع الَركُب عر�ســــه َولَيَت الَغ�سا ما�سى الرِّ

يقّدم االأ�سلوب )Style( يف الن�ّس دوًرا حا�سًما يف تقييد داللة الرتكيبات 
التالية له، ووفًقا لهرني�س بليث فاإّن االنزياحات االأ�سلوبّية تاأتي يف ثالثة اأ�سناف)1(: 
انزياح يف الرتكيب، انزياح يف التداول، انزياح يف الداللة، ويرتبط بكل جمال 
من االأ�سناف الثالثة �سور بالغية تعمل على اإجراء منحًى منطقّي يف فهم الوظيفة 
الداللية. ويف رثائية ابن الريب يظهر اأ�سلوب التمني ك�سيمياء حمّملة بانزياحات 
كبنية  )ليت(  ال�سردي  املكّون  جاء  اإذ  املجازّية؛  الوظيفة  تقييد  على  تعمل  داللّية 

هرني�س بليث، البالغة واالأ�سلوبّية، نحو منوذج �سيميائي لتحليل الن�س، ترجمة حممد العمري، اأفريقيا   -1
ال�سرق، املغرب، وبريوت، 1999، 66
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يف  ب�سورتني  وتعمل  ودالليًّا  نحويًا  ظهورها  تكرار  على  تعتمد  �سميو-تركيبية 
املنحى الداليّل: 

منحنى يقبل الوقوع: اأال ليت �سعري هل اأبينّت ليلة  اأ-  
ب- منحنى ال يقبل الوقوع: وليت الغ�سا ما�سى الركاب لياليا 

ما�سى  الغ�سا  )وليت  التمني  الأ�سلوب  ال�سميو-تركيبية  البنية  تفكيك  وعند 
الركاب( يظهر الرتكيب يف ثالث بنيات نحوية:

اإ�سناد التمني )Prodection( اإ�سناد متحقٌق تاّم اأ- 
)move فعل حقيقّي\حركّي( )Verb( ب- ما�سى

الغ�سا + ما�سى  )Subject + verb( )فعل جمازّي( ت- 
يف )اأ( يعمل التمني كاإ�سناد حقيقّي يف ال�سياق؛ فالتمني بنية نحوّية تخلو من اأية 
 )act( كحدث )متثيالت جمازية يف املعنى الوظيفي للفعل، اإّن التمني )ليت
ا  تامًّ تركيًبا نحويًّا  التمني ميثل  فاإ�سناد فعل  الن�ّس،  يقدّمه )فاعل( حقيقي يف 

)م�سند + م�سند اإليه(.
حقيقية  وظيفة  للغة  ال�سطحية  البنية  يف  )ما�سى(  املكّون  يقّدم  )ب(  ويف 
امل�سري  وظيفة  تقدمي  على  داليل  ب�سكل  تعمل  اإذ  ا،  اأي�سً  )Real function(
حركّي  فاعل  مع   )basically( اأ�سا�سيًّا  يعمل  فعٌل  وهو  فيزيائيًّا،   )walking(
بني  وظيفيًّا  تكاماًل  هناك  فاإّن  االأويّل  التفكيك  لهذا  ووفًقا   ،)can be move(
متتالية  ب�سورة  الن�ّس  يف  يعمالن  فهما  و)ما�سى(،  )ليت(  ال�سرديني:  املكونني 

)sequential(، اأي اأّن فعل )التمني( يرتتب عليه فعٌل )ما�سى( كاالآتي:
ليت                                           ما�سى   

اإ�سناد حقيقي                                اإ�سناد حقيقي
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يف )ج( يظهر املكّون )ما�سى( م�سنًدا ا�ستعاريًّا )metaphorically( اإىل 
)الغ�سا(؛ فالغ�سا فاعل يعمل على اإيقاف �سريورة التمثيل احلركي للرتكيب )وليت 
الغ�سا ما�سى الركاب(، فالغ�سا ميتلك موؤهالت القيام بالفعل جمازيًّا فقط)1(؛ اأي 
اإمكانات غري حركّية )non moving(؛ ويظهر هذا التحليل اأّن الوظيفة املجازية 
يف )ما�سى الركاب( وحدها تعمل على اإجراء املعنى االأخري يف الن�ّس؛ فـ)الغ�سا( 
تاأمل وظائف  يف البنية ال�سطحية )surface structure( ـمنفذ وحيد للمعنى، 

املكونات ال�ّسردّية يف اخلط االآتي ال�سكل3:

وليت    +   الغ�سا   +   ما�سى     الركاب          
= جماز          حقيقة  +     جماز    +  حقيقة                  

)ال�سكل3: االإ�سناد احلقيقي، واالإ�سناد املجازي، املجاز اأكرث �سلطة يف البنية ال�سطحية(  

فنجد اأّن وظيفة املجاز يف املكون ال�سردّي )ما�سى الركاب( تفر�س �سيميائيتها 
على الوظائف احلقيقة يف الرتكيب، وهو ما ميكن و�سفه بالطابع النزاعي الذي يعرّب 
للمكونات  النحوية  الوظائف  بني  ال�سطحي)2(  امل�ستوى  على  التناق�س  عن عالقة 
تظهر  االإدراكية  الوظيفة  فاإّن  )اأ-ب-ج(  يف  التحليل  لهذا  ووفقا  ال�ّسردّية؛ 
احلركة  االأمل يف  تقطع  �سردّية  مكّونات  يحمل  فالن�ّس  الن�ّس،  فّعالة يف  ب�سورة 

باجتاه الغ�سا: من اأو اإىل اأو مع.

يف  مقدمة  مالك،  بن  ر�سيد  انظر  وغرميا�س  ت�سوم�سكي  ت�سورات  وفق  بالفعل  القيام  موؤهالت  ملعرفة   -1
ال�سيميائية ال�سردية، دار الق�سبة للن�سر، مكتبة االأدب املغربي، اجلزائر، 2000، 18 وما بعدها.

احلداد،  مطبعة  غزاوي،  جنيب  تعريب،  �سيميائية،  درا�سات  املعنى،  يف  جوليان،  اجلريدا�س  غرميا�س،   -2
الالذقية، 29 
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اأما يف البنية العميقة للمكّون ال�سردي )وليت الغ�سا ما�سى( فيظهر انزياح 
�سيميائي نحو الوظيفة )العاطفية(، فالوظيفة الداللية يف املكّون ال�سردي )ليت( 
وحتّفز  )الغ�سا(؛  واملكّون  )ما�سى(  الفعل  بني  املجاز  وظيفة  ف�سل  على  تعمل 
املتلقي الإيجاد عالقة )حركّية �سيميائّية( بني الفعل )doing( يف )ما�سى( واملجاز 
وظيفي  مدلول  من  حتمله  مبا  )ما�سى(  واقعية  اإّن  اإذ  الغ�سا،  يف   )metaphor(
تعمل �سيميائّيا على متكني وظيفة احلركة يف الغ�سا، اإىل حد ميكن معه التخلي عن 

وظيفة املجاز )اإذ يتم تخّيل اأّن الغ�سا ميا�سي الركاب(.
وتظهر �سيميائّية الوظيفة العاطفية يف مكّونات �سردّية اأخرى يف بنية الق�سيدة 

من ذلك:
احل�سان = يبكي اأ- 

ب- جنم �سهيل = يحدد جغرافية وادي الغ�سا
الهوى = َدعاين الَهوى، واأجبت الهوى ت- 

الظباء = يخربن ث- 
مثل:)الغ�سا\احل�سان\الرمح\ مكّونات  يف  العاطفية  الوظيفة  �سيمياء  اإّن 
القيام  اإجراء  ال�ستكمال  املتلقي  حتّفز  �سهيل...(  ال�سيف\الظباء\القال�س\جنم 
اإعادة متكني »ملفوظات احلالة«  ال�سردية على  املكّونات  تعمل �سيمياء  اإذ  بالفعل، 
لت�سبح »ملفوظات فعلّية«، فال�ساعر يفّعل ب�سكل تاّم عالمات احلزن والبكاء عند 

احل�سان؛ كما اأّن املتلقي يتمكن من تخييل حركة م�سري الغ�سا مع ال�ساعر.
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2- املكّون ال�سردي الزمني: الفعل، اال�سم، اجلغرافيا، االإن�سان
2-اأ- �سيمياء الزمن: البنية ال�سطحية

تفتقر االأحدث اإىل بنيات زمنية فعلية ميكن اأن تت�سكل فيها)1(، ويتعنّي الزمن 
بـ)زمن  مبا�سرة  ب�سورة  تودوروف )T. Todorrov( يف )قبل( و)بعد(  وفق 
�سردّية:  مكّونات  يف  الرثائّية  ن�ّس  يف  الزمن  ويظهر  املحكي(،  و)زمن  احلكي( 

فعلّية\ا�سمية\جغرافّية\ج�سدية )body( كاالآتي:
زمن الفعل: اأبينّت\اأُزجي\مَل يَقَطِع\اأَمَل تََرين\َواأَ�سَبحُت\َدعاين الَهوى\

َ يُرِجعني\تَقوُل ِابَنتي... اإِِن اهللَّ
زمن االأ�سماء: الَقال�َس الَنواِجيا\الظباء\الغ�سا\لَياِليا\َمزاٌر...

زمن جغرايّف: جنم �ُسَهيٌل 
زمن االأن�سنة: ابنة ال�ساعر\اأمه\خاالته\اأبوه...

يف زمن الفعل يوّظف الن�ّس تعالًقا بني »اأ�سلوب التمني« و»اأحداث« متخّيلة 
حت�سل عقب موت ال�ساعر، تاأمل )اأ( و )ب( يف اجلدول 2 االآتي:

            act ب- اأحداث متخّيلة بعد املوت اأ-التمني مفرٌغ من الفعل
1. )=الغ�سا لي�س دانًيا( متني املبيت يف الغ�سا 

2.)الظباء ال�سانحات يخربن(متني اإذاعة خرب وفاته                                                       
3.)الرمح واحل�سان يبكيان(متني البكاء عليه        

4.)هو يف طريق االبتعاد(متني عدم االبتعاد                               
5.)بقاوؤه وحيًدا يف قربه(متني بقاء االأ�سحاب                            

اجلدول2: يف )اأ( اأ�سلوب متّن، ويف )ب( مكّونات �سردّية كاأحداث متخّيلة.
انظر بول ريكور، الوجود والزمان واللغة، فل�سفة بول ريكور، مو�سوع "املعرفة الفل�سفية عن ميتافيزيقيا   -1

ال�ّسردّية الزمان والرمز يف فل�سفة التاريخ عند ريكور" ال�سفحات 185 وما بعدها.  
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ي�ستمر املكّون ال�سردي )اأ�سلوب التمني( باإيجاد تعالقات �سيميائية: مكانية\
زمانية\اإدراكية\عاطفية؛ ويتّم اإجراء التكامل ال�سيميائي )بني التمني واملكّونات 
اإدراك ال�ساعر،  ال�سردّية( غاية متكني الوظيفة االإدراكّية والعاطفية، فالتمني ميّثل 

واملكّونات ال�سردية التالية للتمني متّثل الوظيفة العاطفية.
2-ب- �سيمياء الزمن: البنية العميقة

فعلّية\ا�سمية\جغرافّية\اأن�سنة  الزمنّية:  املكّونات  يف  االأحداث  �سّخ  يتم 
)humanity( كـ)ملفوظات فعلية معلقة( )pending(، اإذ هي مكّونات مفرغة 
اأنّها حتمل �سيمياء زمن تخييلي يتوقعه ال�ساعر بعد وفاته،  من الزمن احلقيقي، اإال 
فتلك املكّونات تظهر يف البنية ال�سطحية فقط كبنيات حاملة للزمن. وياأتي املكّون 
الفعلي كبنية �سيميائية اأكرث انت�ساًرا يف الق�سيدة، اإذ ظلت االأزمان الفعلية حتمل 
مدلوالت �سيمائية يف وظيفة »االإدراك« الفعلي لالأحداث، فال�ساعر يحاول اإيجاد 

عالقة بني املكان والزمان ما بعد املوت )تخييل االأفعال بعد املوت(.
زمانا«،   + »مكانا  تربط  وظيفية  عالقة  لتوظيف  فتاأتي  االأ�سماء  �سميائّية  اأّما 

و�سناأخذ فقط اأمنوذجني من املكّونات ال�سردية لتفكيك وظيفة الزمن فيهما:
1- مكّونات �سردّية ا�سمّية هي: )القال�س(، و)الظباء(، و)الغ�سا(

لَيلــًَة اأَبينَتَّ  َهل  �ِسعــــــــري  لَيَت  ِبَجنِب الَغ�سا اأُزجي الَقال�َس الَنواِجيـااأَال 

يًَّة َع�سِ ال�ساِنحـاِت  الــظــبــاِء  َوراِئــيـــــاَوَدرُّ  َــْن  مـــ ــٌك  ــاِل ه يّن  اأَ َن  يُـــَخـــربِّ

َفاإِنَّها ــاِب  ك ــرِّ ال يف  َقلو�سي  ـــرِّ  بَواِكيـاَوَع َوتــبــكــي  ــاًدا  ـــ ــب اأَك �ــَســَتــفــِلــُق 

حتمل هذه املكونات مدلوالت مكانّية اإىل جانب وظيفتها الزمانية، فالقال�س 
والظباء �سيميائيات حركية توا�سلّية )communicate(، وحركتها حماطة باإطار 
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�سميائي جغرايّف متمثل يف )الغ�سا( تاأمل تالًيا ال�سكل4:

        الظباء\حركة

           الغ�سا\�سيمياء جغرافّية                          ال�ساعر\خرا�سان

            القال�س\حركة

ال�سكل 4: حركة الظباء والقال�س �سمن امل�ساحة اجلغرافيا = الغ�سا

 =( ال�سغري  الدوائر  ومتثل  اجلغرافّية،  القيود  �سيمياء  الكبرية  الدئرة  متثل 
الظباء\القال�س( �سيمياء حركية توا�سلّية مقّيدة باالإطار اجلغرايف والزمني؛ اأي 
�سيمياء  بني  الزمنية  العالقة  هذه  املحدد.  اجلغرايف  االإطار  يف  فقط  تتحرك  اأنّها 
جغرافية و�سيمياء حركية توا�سلّية تدّل على اإبقاء عن�سر التفعيل التوا�سلّي مقيًدا 
باحلدود املر�سومة جغرافيًّا وزمانيًّا، فال�ساعر ي�سري اإىل الزمن املغلق )مرحلة وجوده 
يف وادي الغ�سا( من خالل مكّونات �سردية ربطت عن�سر حركة الظباء والقال�س 
اإّن املكونات ال�ّسردّية  يف اإطارها الزمني )زمن ال�سباب(، واجلغرايف )الغ�سا(؛ 
)القال�س\الظباء( تعمل ب�سورة فّعالة على اخلروج من قيود زمنّية وجغرافّية، 

غاية اإقامة االت�سال بني ال�ساعر واأهله؛ ياأتي ذلك يف البيت االآتي:
َفاإِنَّها ــاِب  ك ــرِّ ال يف  َقلو�سي  ـــرِّ  ـــاًدا َوتــبــكــي بـَـواِكــيـــــاَوَع ـــب �ــَســَتــفــِلــُق اأَك
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وهذه القلو�س االأخري هي تلك العائدة بعد موت ال�ساعر، فهي متّثل �سيمياء 
متحركة وفق اإطار جغرايف منفتح من: خرا�سان اإىل وادي الغ�سا.

)humanity =2- مكّونات �سردية اإن�سانّية )الزمن املوؤن�سن
متعددة،  �سيميائيات  اإىل  الو�سول  اجل�سدي  الزمن  تفكيك  خالل  من  ميكن 
مثل: �سيمياء اللون )لون جنم �سهيل\الليل\ج�سد ال�ساعر\ج�سد ابنتيه(، و�سيمياء 
احلركة )حركة البحث لدى ابنتي ال�ساعر(، و�سيمياء العاطفة )عاطفة االت�سال(، 
واأخرًيا  »القدرة«،  »الرغبة«،  متّثل  )و�سل(  كنقطة  العاطفة  �سيمياء  وتعمل 
»االت�سال«، واالت�سال هو املعنى االأكرث اأهمية يف متكني �سيمياء الزمن اجل�سدي، 
فقد عملت وظيفة �سيمياء الزمن اجل�سدّي كبوؤرة حمفزة الإبقاء االت�سال الفّعال 
اإذ حمل املكون ال�سردّي  )effective communication( بني ال�ساعر واأهله، 
)ال�ساعر + ابنة ال�ساعر( �سيمياء حركّية، فال�ساعر وابنته -مثال- يبحثان عن نقطة 

.)Contacting Point( ات�سال
 =( ثابتة  حمددة  كنقطة  �سهيل(  )جنم  �سيمياء  توظيف  مت  االآخر  املنحى  يف 
بني  االت�سايّل  اخلط  متّكن  �سهيل(  )جنم  �سيمياء  فثبوت  خرائطّية\بو�سلة(، 
»االإدراك والعاطفة«؛ االإدراك هو فعل االت�سال الوهمي، والعاطفة متكني تفعيل 
يتفاعالن �سمنيًّا  ال�ساعر(  ابنة  ال�سردي يف )ال�ساعر +  فاملكّون  الزمن اجل�سدي، 
يف حتقيق نقطة ات�سال حمددة بدقة عالية زمنّيا وجغرافّيا، ومن املهم االنتباه اإىل 
�سهيل\خرا�سان\وادي  جنم   =( فالثابتة  واملتحركة،  الثابتة  ال�سردية  املكّونات 

الغ�سا(، واملتحركة )= ال�ساعر\ابنة ال�ساعر\اأهل ال�ساعر( كاالآتي يف ال�سكل5:
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جنم �سهيل\ات�سال جغرايف ثابت  

           ال�ساعر                   خرا�سان               وادي الغ�سا             ابنة ال�ساعر
     �سيمياء متحركة                                                                      �سيمياء متحركة                                                              
ال�سكل5: املكّون ال�سردي )جنم �سهيل( ميّثل �سيمياء نقطة زمنية حمددة، ال�ساعر+ابنة 

ال�ساعر �سيميائيات متحركة

3- املكّون ال�سردّي: اجل�سد\الروح: )عامل االآن\عامل الغيب(
يتنقل  الّريب  فابن  االآخر،  العامل  اإدراك  ميتفازيقية يف  الن�ّس فكرة  يحتوي 
عامل  اأو  املجهول  فكرة  له  متثل  وهي  عليها،  يقدم  حياة  نحو  �سعورية  مبرحلة 

الالوعي:
يَدِفنونَني َوُهــم  تَبُعـد  ال  َمكاِنيـايَقولوَن  ال  اإِ ــعــِد  ــُب ال ــاُن  ــك َم ـــــَن  َواأَي

تعمل �سيماء اجلغرافيا ب�سورة فّعالة للبحث يف امل�سافة الفا�سلة بني عاملني: 
)بعيد(= اجل�سد                                     )قريب( = الروح

نقطة ثابتة\معروفة                                 نقطة متحركة\جمهولة
وعاطفيًّا  اأواًل،  فيزيائية  اإدراكية  �سورة  املكان(   =( اجلغرافيا  �سيمياء  وتفّعل 
املكان  اأّن  الريب  ابن  يوؤّكد  روحًيـا،  مكانًـا  اأو  ح�سًيا  مكانـًا  ي�ساوي:  فالبعد  ثانيًّا، 
احل�سّي )= اجل�سد( يقع يف نقطة ثاتبة )stationary( حمددة جغرافّيا، اإذ يدعو 
اإذا مّت فاعتادي القبور ف�سلمي. ويتمثل  اأن يُزار يف قربه:  ال�ساعر �سراحة اإىل 
)َجَدٍث\َرهيَنــــة  �سردية:  مكّونات  يف  جغرافيًّا  الثابت  املكان  يف  الوعي  جانب 
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مع  متعالقة  وهي  الداِر\ثاٍو\قفرة\الر�ّس(،  َوتُرٍب\َقراَرتها\بَعيـُد  اأَحجـاٍر 
مكّونات �سردية زمنّية )time( )غٍد\اأدجلوا(، كما يف االأبيات االآتية:

َفوَقُه الريـُح  ِت  َجــرَّ َقد  َجــَدٍث  هاِبيـتاَعلى  املَــرنُــبــايِنِّ  ــحــِق  َكــ�ــسَ ــاً  ــراب ـــ تُ

َنت ـمَّ تَ�سَ ــرٍب  َوتُ اأَحجــاٍر  الَبواِليـاَرهيَنــــُة  الــِعـــــظــاَم  ــّنــي  ِم ــا  ــه ــراَرتُ َق

ِبَقفـَرٍة  ثـــــاٍو  ـــداِر  ال بَعيـُد  ــٌب  تَداِنياَغــري ال  ِبـــاأَن  َمــعــروفــاً  ــِر  ه ــدَّ ال يـَــَد 

خلفتم�ين بقفرة

غٍد                      ثاويًا

الوعي

مّت                   الر�ّس

ال�سكل6: اإدراك �سيميائية املكان لالأحداث بعد املوت

متحركة  قريبة  نقطة  يف  اجلغرايف  االنفتاح  �سيمياء  تظهر  لذلك  مقابال 
وا�سع؛  جغرايف  نطاق  يف  تتحرك  الروح  اأّن  متاًما  يدرك  فال�ساعر  )=الروح(، 
يف  ال�سردي  املكّون  يف  الفارقة  العالمة  بنية  فاإّن  ال�سيميائي)1(  املربع  لبنية  ووفقا 
االآخر  العامل   = )الالوعي(  لـ  مقابال  االآن،  عامل   = يف:)وعي(  تتمّثل  الق�سيدة 

كاالآتي:
وعي\االآن                                        الالوعي\العامل االآخر

            �س1                                                            �س2
انظر: غرميا�س، يف املعنى، درا�سات �سيميائية، 15؛ وجوزيف كورتي�س، مدخل اإىل ال�سيميائة ال�سردية   -1

واخلطابية، 92.



245

د. اأحمد حممد ح�سني ب�س�رات رث�ئّية م�لك بن الّريب - قراءة �سيمي�ئّية يف وظيفية املكّون ال�سردّي

\ يظهر )�س2( العامل االآخر يف بنيات �سردّية من مثل: )هالك\يَبكـي َعَليَّ
ا َعلى َعيَنيَّ  ريع\حلدي\مِنيتــي\ِا�سُتلَّ روحي\َواالأَكفــــان\َم�سَجعــي\َوُردَّ �سَ
ِعظاِميا\يَدِفنونَني\ثاٍو\ واِفيا\َوتَبلى  ال�سَّ فيها  الريُح  َعَليَّ  رداِئيا\تُهيُل  َف�ســـَل 

الُقبور\َجَدٍث(.
فكل هذه املكّونات ال�ّسردّية هي اأفعال حالة، اإذ تبقى حمافظة على وظيفتها 
ملفوظات  �سيميائية  اأّن  اإال  الالوعي(،   =( حالة  ملفوظات  كونها  من  ال�سيميائية 
املمكن  من  اإذ  حقيقة،  فعلّية  تخييالت  اإجراء  متّكن  )الوعي(  عامل  يف  االأفعال 
اإجراء معاين نقي�سة تفر�س حتوالت يف ملفوظات احلالة لت�سبح ملفوظات فعلّية؛ 
)مر  االآتية:  باالأفعال  قام  لقد  اآخرين:  اأ�سخا�س  مع  االأفعال  تلك  عا�س  فال�ساعر 
قبورهم\اأخرب  يف  وحيدين  االأ�سدقاء\تركهم  االأحبة\كّفن  القبور\بكى  على 
ذويهم...(، هذه القيمة املعرفية للفعل تاأتي من تراكم االأفعال والتجارب امل�سابهة 

عرب امتداد املحور الزمني، وهي متكن من توقع اإجراء اأفعال م�سابهة)1(. 
الوعي  بني  و�س2(  )�س1  بني  الت�سامن  عالقة  يظهر  ال�سيميائي  فالتحليل 

والالوعي يف )اأ( مع )ب(، و )ج( مع )د(، كما يف ال�سكل 7 االآتي:  
)د( �س2: عامل االآخر )اإدراك( )اأ( �س1: عامل االآن )عاطفة(   

)ب( �س2:عامل االآخر )عاطفة( )ج( �س1: عامل االآن )اإدراك(   
ال�سكل7: العالقة بني عاملني: �سيمياء ثابتة= اجل�سد، و�سيمياء متحركة = الروح

ر�سيد بن مالك، املكون ال�سردي يف النظرية ال�سيميائية، فيالدليفيا الثقافية، 22   -1
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يف )اأ( + )ب( �س1+�س2 تت�سكل �سيميائية حركّية، اإذ تعمل وظيفة العاطفة 
على متكني ا�ستمرار احلركة املتمثلة يف الروح )Soul(، وحركية ال�سيمياء تقدم 
وظيفة رف�س املوت روحًيا، فهي متّكن الفناء اجل�سدي فقط، بينما ت�ستمر الروح 
يف اإقامة االت�سال الفّعال بني ال�ساعر واأهله، يظهر ذلك با�ستح�سار مكونات �سردية 

من مثل:
\ِا�سُتلَّ روحي\بََكت اأُمُّ ماِلٍك\َفِاعتادي الُقبوَر َو�َسلِّمي( )يَبكـي َعَليَّ

ال�ّسردّية:  املكونات  يف  ثابتة  �سيمياء  تت�سكل  �س2  �س1+  )د(   + )ج(  ويف 
ف�سيمياء  واِفيا\ِعظاِميـا\ثاٍو\الُقبوَر\َجَدٍث(،  )حلدي\َم�سَجعــي\رداِئيا\ال�سَّ
االإدراك لتوقف حركة اجل�سد تفر�س اإجراء متثيل داليل يف فهم اأحداث ما بعد 

املوت، اإذ حتولت االأحداث من ملفوظات حالة اإىل ملفوظات فعلية.
Function of subject 5-وظيفة الفاعلّية

 ،Physicality تنق�سم االأفعال يف ن�ّس الرثائية اإىل مو�سوعني: اأفعال مادّية
واأفعال عاطفية emotionally، يف االأفعال املادية ظهر الفاعلون ب�سورة مقّيدة، 
فقد ُطلب منهم القيام باأحداث حمددة ووا�سحة ظهرت يف املكّونات ال�ّسردّية 
تُعجالين\َفَهيِّئـــا\ حلدي\ِارَفعــوين\َفِانِزال\اأقيما\َوال  وَن  )يُ�َسوُّ االآتية: 

ِليـا\ُخذاين  تو�ِسعا  حَت�سداين\اأَن  َعينَّي\َوال  َعلى  ا  االأَ�ِسنَِّة\َوُردَّ ِباأَطراِف  َوُخّطا 
َو�َسلِّمي\اإِّما  الُقبوَر  َفِاعتادي  متُّ  اأ�سمعا\اإِذا  ميَنِة  ال�سَّ ِبئِر  َعلى  َفُجّراين\َوقوما 
َعر�سَت َفبلـغن\َوَعرِّ َقلو�سي(، فجميع املكّونات ال�سردية مقّيدة زمنيًّا وجغرافيًّا 

كاالآتي يف ال�سكل8:
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مفعول به = ال�ساعر  

زمن                                                             مكان

قبل املوت\حلظة املوت\بعد املوت         خرا�سان\بئر ال�سمينة\وادي الغ�سا
ال�سكل8: يظهر قيدية الوظيفة احلركّية يف االأفعال، اإذ هي اأفعال حمددة احلركة م�سبًقا

زمنيًّا،  اأو  جغرافيًّا  حمددة  تكن  فلم   ،emotionally العاطفّية  االأفعال  اأّما 
وقد مّثلت اأفعال حالة بالن�سبة للفاعل )غري االإن�سان = الرمح\احل�سان\الظباء\

القال�س(، وهي اأفعال مرتبطة بالتعليق ال�سرطي، كاالآتي:  
جواب ال�سرط     

تبكي ن�سوة ال�سمينة                      = فاعل = اإن�سان     

يبك احل�سان\ال�سيف\الرمح\القلو�س = غري اإن�سان اإن مّت )فعل ال�سرط(         

يبك اأبي\اأخي\�ساحبي\خايل = فاعل = اإن�سان     

يبك خايل        

6- املكّون ال�سردي )االأنا\ي( وظيفة الربط باالإحالة
�سكل املكّون ال�سردي )االأنا\ي( عن�سر ات�سال يف الن�ّس، اإذ �سكلت ذاتية 
ال�ساعر ن�سيًجا متما�سًكـا يف �سيميائيات متعددة: جغرافيًّا- زمنيًّا، حركيًّا، كما يف 

ال�سكل9:  
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اأمل ترين 
كبريّي                                 يا زيد عللني     

منيتي                                                               ثيابي
حلدي                                                              َدعاين الَهوى 

�ساحبي رحلي                                                                     مايل
فجراين                                                                                     بَِنيَّ

هامتي                        ي= مالك بن الريب                          زوجتي
             هلل دري              

                                                                            تقول ابنتي
ال تعجالين                                                 ا�ستل روحي

يبكي علّي                                       فال حت�سداين
خلفتماين                            يا لهف نف�سي

اأمي وخالتي   

ال�سكل9: انفتاح )االأنا( كعن�سر اإحايل يف بنية الن�ّس

و�س اإىل حمور ربطّي مركزّي،  فعن�سر االإحالة)1( يف ذاتّية ال�ّساعر ترجع الن�سّ
الذات=  ف�سيميائية  الن�ّس،  ال�ّساعر معنى متنقال غري م�ستقر يف  حيث متثل )ي( 
نف�س ال�ساعر تتحرك يف الن�ّس يف كل االجتاهات، وهي �سيمياء قادرة على التنقل 
تفعيل وظائف االإدراك،  اأماًما = م�ستقبال، ووراء = ما�سًيا، وقادرة على  زمنيًّا: 

والعاطفة، ووظائف املكان، فتكون املعاين خماطبة ذاتية ال�ّساعر يف: 

انظر الزناد: االأزهر، ن�سيج الن�ّس، 117   -1
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خرا�سان\مرٍو\جنم �سهيل\القرب\وادي الغ�سا\ال�سمينة 
اأو عدم الوجود فال تكون فيها  اأما فكرة الربط الداليل يف مرحلة الوجود 
ذاتية ال�ّساعر اإال يف مرحلة غري واعية، بحيث ينقل وعيه اإىل خارج الن�ّس، كاأن 
ي�سري الن�ّس مقيًدا بعنا�سر اإحالية من خارجه)1(، غري اأّن العنا�سر الربانية ترجع اإىل 
ربط داليّل مقيد بعن�سر االإحالة يف �سمري التكلم لدى ال�ّساعر )= ي/اأنا( فمثال:

اأم مالك\�ساحبي ال�ّساعر\احل�سان\القلو�س\الظباءال�سانحات
يريدها  معاين  تقدم  فهي  )ي/اأنا(  الربط  بعن�سر  الن�ّس  يحتويها  عنا�سر 
ال�ّساعر حول ذاته كـــ: البكاء عليه\نقل خربه\اعتياد زيارة قربه\املحافظة على 
ماله\الدوام على ذكره\تو�سعة قربه\املحافظة على عهده\املكوث فوق قربه 
بع�س ليلة\احلزن على القلو�س حلزنها عليه\موا�ساة الظباء الالئي ينقلن خربه 

حزنًا.
بغريه،  وجوده  متثل  اإمّنا  بذاته،  لل�ساعر  الوجود  حياة  متثل  ال  املعاين  وتلك 
اإيجاد الذات، حيث ميثل  اإىل  اأم مالك؟( تدعو  الت�ساوؤل يف: )هل بكت  ففكرة 

البكاء حياة ال�ّساعر من جانبني متعاك�سني يجعالن الن�ّس يف �سبك فّنّي رفيع:
االأول: اأن البكاء �سيقود اأم مالك اإىل:

تذكر ولدها وزيارة قربه )= حياة روحية مع ولدها(
والثاين: اأّن ال�ّساعر يعي�س وحيًدا يف:

ا( خلفتماين بقفرة\يقولون ال تبعد وهم يدفنوين )=وحيداً

انظر الزناد: االأزهر، ن�سيج الن�ّس، 119  -1
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اخل�متة

جاءت نتائج البحث وفق االآتي:
تقّدم - 1 الفعل  حتقيق  اإمكانات  ميتلكون  ال  فاعلني  اإىل  جماًزا  امل�سندة  االأفعال 

وظيفة )حالة حمايدة(، اإذ تبقى وظيفة الفعل خلًوا من التمثيل احلركي، من 
ذلك اإ�سناد فعل امل�سي للغ�سا، والبكاء للح�سان.

االأ�ساليب يف العربية بنيات حاملة للوظيفة االإ�سنادية، فالتمني مثال اإ�سناد تام - 2
)=التمني م�سند + فاعل التمني م�سند اإليه(.

اجلغرافيا - 3 �سيمياء  منها:  متنوعة،  �سيميائية  مبكّونات  الزمن  عن  التعبري  ميكن 
)الغ�سا( يف الق�سيدة، �سيمياء االأن�سنة )ابنة ال�ساعر(.

كان - 4 اإذ  )العاطفّية(،  للوظيفة  مقاباًل  )اإدراكّية(  بوظيفٍة  الق�سيدة  زخرت 
ال�ساعر مدرًكا متاًما لتلك االأحداث التي �ستح�سل تلًوا ملوته.
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امل�س�در واملراجع

اأوال: امل�سادر
y  ديوان مالك بن الّريب، حتقيق نورى حمودى القي�سي، م�ستل من جملة معهد املخطوطات

العربية، جملد 15، ج1.
y  ،قر�سي: اأبو زيد حممد بن اأبي خطاب، جمهرة اأ�سعار العرب، دار �سادر، بريوت- لبنان

1998م.
y  ،املرزباين اأبو عبيداهلل حممد بن عمران بن مو�سى، معجم ال�سعراء، حتقيق فاروق ا�سليم

دار �سادر، بريوت، ط1، 2005م.

ا: املراجع ثانياً
y  الدار العربي،  الثقايف  املركز  حممد،  الويل  ترجمة  الّرو�سية،  ال�سكالنية  فكتور،  اإيرليخ 
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ملحق )اأبيات الق�سيدة( كما وردت يف ديوان مالك بن الّريب، حتقيق نورى 
حمودى القي�سي، م�ستل من جملة معهد املخطوطات العربية، جملد 15، ج1

ــًة ــل ــي لَ اأَبـــــيـــــنَتَّ  ــــل  َه ـــعـــري  �ـــسِ ـــَت  ـــي لَ الَنواِجيااأَال  الــَقــال�ــَس  اأُزجـــي  الَغ�سا   ِبَجنِب 
عر�سه الــَركــُب  ــقــَطــِع  يَ مَل  الَغ�سا  كـــاَب لَــيــاِلــيــاَفــَلــيــَت  ـــَت الــَغــ�ــســا مــا�ــســى الـــرِّ ـــي  َولَ
الَغ�سا               َدنـــا  ــو  لَ الَغ�سا  ـــِل  اأَه يف  كـــاَن  ــَقــد  ـــيـــا لَ ـــــِكـــــنَّ الــَغــ�ــســا لَـــيـــ�ـــَس داِن ـــــــزاٌر َولَ  َم
ِبــالــُهــدى               ـــَة  ـــاللَ الـــ�ـــسَ ـــعـــُت  ِب تَـــــَرين  ــاَن غــاِزيــا اأَمَل  ــّف ـــِن َع ــحــُت يف َجــيــ�ــِس ِاب ــَب  َواأَ�ــس
بَعَدما                ـــــاديِّ  االأَع ــــسِ  اأَر� يف  ــحــُت  ــَب ــا َواأَ�ــس ــي ــاِئ ن ــــــــــاِديِّ  االأَع اأَر�ـــــــسِ  ــــن  َع  اأرايِنَ 
حَبتي               َو�سُ اأَوَد  اأَهــــِل  ــن  ِم ــوى  ــَه ال ــــيــــا َدعـــاين  ـــتُّ َوراِئ ـــَف ـــَت ـــال ـــنِي َف ـــ�ـــسَ ـــَب ـــــذي الـــطَّ  ِب
ــــَرٍة                ــــَزف ـــــا َدعــــــاين ِب ِرداِئــــيــــا اأََجـــــبـــــُت الــــَهــــوى مَلّ اأُالَم  اأَن  ِمـــنـــهـــا  ـــُت  ـــع ـــنَّ ـــَق َ  ت

بَيَننا               ـــرِد  ـــُك ال ُقــــرى  حــالَــت  ــــد  َوَق ــا اأَقــــــوُل  ــاِزي ج ــــاَن  ك مـــا  ــــرَي  َخ ـــمـــراً  َع  ُ اهللَّ ــــزى   َج
اأَرى              ال  ـــزِو  ـــَغ ال ِمــــَن  ــرِجــعــنــي  يُ  َ اهللَّ ــــا اإِِن  ــــي َوراِئ مــــا  ـــاً  ـــب ـــاِل ط مـــــايل  َقــــــلَّ   َواإِن 
رحــَلــتــي ـــول  ط َراأَت  ــــا  مَلّ ِابــَنــتــي  ـــقـــوُل  َ اأَبــــاِلــــيــــا ت ال  تـــــاِركـــــي  َهـــــــذا  ــــاُرَك  ــــف ــــس � 

ــيــالَــَعــمــِري لَــِئــن غــالَــت ُخـــرا�ـــســـاُن هــاَمــتــي            ـــاَن نــاِئ ـــس ـــرا� ـــَقـــد ُكـــنـــُت َعـــن بـــابَـــي ُخ  لَ
ــــد              اأَُع ال  ُخـــرا�ـــســـاَن  بـــابـَــي  ـــن  ِم اأَجُن  مــــاِنــــيــــا َفـــــاإِن  االأَ ـــمـــوين  ـــيـــُت ـــنَّ َم َواإِن   اإِلَــــيــــهــــا 
ـــا               ـــًع طـــاِئ ـــــــــرُك  اأت ــــــــوَم  يَ ي  درِّ ــــِه  ــــلــــلَّ ـــا َف ـــي ـــاِل ــــنِي َوم ــــَت ــــَرقــــَم ــــلــــى ال ــــاأَع بَــــِنــــيَّ ِب

 
ــيَّــًة                َعــ�ــسِ الـــ�ـــســـاِنـــحـــاِت  ـــاِء  ـــظـــب ال ــــا َوَدرُّ  ــــي َوراِئ مـــــْن  ــــٌك  ــــاِل ه اأَيّن  َن   يُـــــَخـــــربِّ
ـــمـــا               ـــالُه ِك ــــن  ــــذي ــــَل ال َكــــــبــــــرَييَّ  ـــــو نَــهــاِنــيــا  َوَدرُّ  ــــٌح لَ ـــفـــيـــٌق نــــا�ــــسِ  َعــــَلــــيَّ �ـــسَ
تـَـفــتــكــي             الـــ�ـــســـاِهـــديـــَن  جـــــاِل  الـــــرِّ َوثـــاِقـــيـــا َوَدرُّ  ــــن  ِم ـــروا  يـــقـــ�ـــسِ اأاَل  ــــــاأَمــــــِرَي   ِب

حابَتي                �سَ يَــدعــو  َحــيــُث  ــن  ِم ــوى  ــَه ال َوَدرُّ 
 

ـــا ـــي ـــاِئ ـــه ـــِت ِان َوَدرُّ  جُلــــاَجــــتــــي   َوَدرُّ 
ــــد           ـــيَّ َفـــَلـــم اأَِج ـــَل ــبــكــي َع ـــن يَ ــــرُت َم ــــَذّك َ باِكيا ت الــُرَديــِنــيِّ  مـــِح  ـــرُّ َوال ــيــِف  الــ�ــسَّ ــوى  �ــسِ

ـــُه                 ـــانَ ـــن ـــــَر حَمــــبــــوًكــــا يَــــُجــــرُّ َع ـــــَق ـــــس �ــســاِقــيــا َواأَ� املَـــــوُت  ــــُه  لَ ـــــرُتك  يَ مَل  املـــــاِء   اإىِل 
ــَوٌة                 ــس ــ� ــَمــيــَنــِة ن ــــن ِبــــاأَكــــنــــاِف الــ�ــسُ ــــِك ــا َولَ ــي ــــا ِب ـــَة م ـــي ـــعـــ�ـــسَ  َعـــــزيـــــٌز َعـــَلـــيـــِهـــنَّ ال
يــــــدي الــــِرجــــاِل ِبــَقــفــَرٍة           ــى اأَ ــل ــريــٌع َع ــيــا �ــسَ وَن حلــــدي َحـــيـــُث ُحــــمَّ َقــ�ــســاِئ ـــوُّ ـــسَ ـــ�  يُ
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ــتــي                 ــي ــِن ــــَد َمــــــــرٍو م ــــن ــــــــــراَءت ِع َ ـــــــــا ت ــــت َوفــاِتــيــا َومَلّ ــمــي َوحــــانَ ــ�ــس  َوَخــــــلَّ ِبـــهـــا ِج
ــــُه                 ــــاإِنَّ ــا اأَقــــــــوُل الأَ�ـــســـحـــابـــي ِارَفـــــعـــــوين َف ــي ِل بَــــــدا  ـــٌل  ـــي ـــَه �ـــسُ اأَن  ِبـــَعـــيـــنـــي  ــــرُّ  ــــَق  يَ
ــــوُت َفــِانــِزال ـــا املَ ــي َدن ــل ــيــا �ــســاِحــبــي َرح ـــا َف ـــي ـــاِل ـــي لَ ــــٌم  ــــي ــــق ُم اإِيّن   ِبــــــراِبــــــيَــــــٍة 

ــٍة  ــَل ــي لَ ــسَ  ــ� ــع بَ اأَو  ــــوَم  الــــيَ ـــيَّ  ـــَل َع ــا  ــم ــي �ـــســـاِنـــيـــا اأق  َ ــــــنيَّ ــــــَب َ ت قـــــد  تـُـــعــــجــــالين   َوال 
ــئــا  ــيِّ ــَه َف روحــــي  ـــلَّ  ـــُت ا�ـــسْ مـــا  اإِذا  ـــا  ـــوم ــا َوق ــي ــاِئ ــن َف ـــنـــَد  ِع ـــــاَن  ـــــف َواالأَك ـــدَر  ـــ�ـــسّ ال  يِلَ 
ـــِة َمــ�ــســَجــعــي  ـــنَّ رداِئـــيـــا َوُخـــّطـــا ِبـــــاأَطـــــراِف االأَ�ـــسِ َفـــ�ـــســـَل  ـــيَّ  ـــَن ـــي َع ـــلـــى  َع ا   َوُردَّ
ــمــا                ــُك ــي ف  ُ اهللَّ بـــــــــاَرَك  حَتــــ�ــــســــداين  ِليا َوال  تو�ِسعا  اأَن  الَعر�ِس  ذاَت  االأَر�ـــسِ  ــَن   ِم
ـــيـــُكـــمـــا            ـــي اإِلَ ـــوب ـــثَ ـــــّراين ِب ـــــُج ــعــبــا قــيــاِديــا ُخـــــــذاين َف ـــوِم �ــسَ ـــيَ  َفـــَقـــد ُكـــنـــُت َقـــبـــَل ال
ـــــَرت               اأَدبَ اخَلـــيـــُل  اإِذا  ــاً  ــاف ــطَّ َع ــُت  ــن ُك ــــد  ــا َوَق ــي َدعــاِن ـــن  َم اإِىل  الــَهــيــجــا  ــــدى  لَ ــعــاً  ــري ــسَ � 
الَوغى            يف  القرِن  َعلى  بَّاراً  �سَ ُكنُت  ــد  ــا َوَق ــي  وعــــن �ــســتــمــي ابــــن الـــعـــم واجلـــــار وان
َوِنـــعـــَمـــٍة            طــــــالٍل  ـــــــراين يف  َ ت ـــا َفـــــَطـــــوراً  ـــي َـــــــراين َوالــــِعــــتــــاُق ِركـــاِب ـــــــــورا ت  َوَط
ُمـــ�ـــســـَتـــديـــَرٍة             ـــــا  ــــــراين يف رًح َ ت  َويَـــــوًمـــــا 

ـــــاِح ِثــيــاِبــيــا ـــــِرم ــــــــــراُف ال ُق اأَط ـــــرِّ ـــــَخ ُ  ت
ــِة اأ�ــســمــعــا   ــَن ــي ــم ــسَّ ــ� ـــِر ال ـــئ ــا َوقـــومـــا َعـــلـــى ِب ــي ــرواِن ــَس احِلــ�ــســاَن ال ــ� ــي ــب ــا الـــُغـــرَّ َوال ــه  ِب
ــــفــــُتــــمــــاين ِبــــَقــــفــــَرٍة             ـــــمـــــا َخــــلَّ ـــــُك ـــــاأَنَّ ــا ِب ــي ــواِف ــسَّ ــ� ــهــا ال ــي  تـُــهـــيـــُل َعــــَلــــيَّ الــــريــــُح ف
ــا              ــَدم ــع بَ َخـــلـــيـــَلـــيَّ  ـــدي  ـــه َع ــا  ــي ــسَ ــ� ــن َ ت ـــطـــُع اأَو�ـــــســـــايل َوتَـــبـــلـــى ِعــظــاِمــيــا َوال  ـــق َ  ت
ـــا يُــ�ــســيــُبــُهــم              ـــثًّ ــــوَن بَ ــــوال ـــــن يَــــعــــَدَم ال َولَ

 
ـــيـــا ـــي املَـــواِل ـــّن ــــعــــَدَم املـــــــرياَث ِم ــــــن يَ  َولَ

ــي              ــن ــونَ ــن ــدِف يَ َوُهــــــم  تـَــبـــُعـــد  ـــوَن ال  ـــول ـــق ــا يَ ــي ــاِن ــك َم اإِال  ـــِد  ـــع ـــُب ال ــــاُن  ــــك َم ــــــــــَن   َواأَي
ــى َغـــٍد                ــل ــــٍد يـــا لَـــهـــَف نَــفــ�ــســي َع ثــاِويــا َغـــــداَة َغ ـــحـــُت  ـــَب �ـــس َواأَ َعـــّنـــي  اأدجلــــــوا   اإِذا 
ــــن َطــــريــــٍف َوتــــاِلــــٍد                ــــايل ِم ــــَح م ــــَب ــيــا َواأَ�ــــس ــــــاَن املـــــاُل ِبــــاالأَمــــ�ــــسِ مــاِل  ِلـــَغـــريي َوك
ــا               ح ــرَّ َِت ال ــــريَّ ــــَغ َ ـــل ت ــعــري َه ــسِ ــا لَـــيـــَت � ــي ِهيا َف ــمــا  َك ــٍج  ــل ــَف ِب ــت  ــسَ ــ� اأَم اأَو  املـُــثـــِل   رحـــا 

َواأنــــزلــــوا                 ــا  ــًع ــي ــم َج ـــوهـــا  َحـــلَّ ـــــيُّ  احَل ـــواِجـــيـــا اإِذا  ـــا بـَــــَقـــــراً ُحــــــمَّ الــــُعــــيــــوِن �ـــسَ ـــه  ِب
ــا              ــه ــنُّ ــِج ـــــالُم يُ ــــا َرَعــــــــنَي َوَقـــــــد كــــــاَد الـــــظَّ ــــي ــــاِح ًة َواالأَق ـــــــرَّ ــــى َم ــــزام  يَــ�ــســفــَن اخُل
حى               ِبال�سُ الــَعــوايل  العي�َس  اأَتــــُرك  ـــــاَن الــَفــيــاِفــيــا َوَهـــل  ـــــت ـــا تـَــعـــلـــو امِل ـــه ـــاِن ـــب ـــُرك  ِب
ـــيـــَزٍة                ُعـــَن بَـــــنَي  الـــُركـــبـــاِن  ـــُب  ُعـــ�ـــسَ اإِذا 

 
ــا ــي ــواِج ــَن ـــوا املـُــبـــِقـــيـــاِت ال ـــاُج  َوبـــــــوالَن ع
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ــٍك                 ــاِل م اأُمُّ  ــت  ــَك بَ ـــل  َه ــعــري  �ــسِ ــَت  ــي لَ ــا  ــي ــا َف ــي ــاِك ـــِك ب ـــيَّ ـــِع ــــو عــــالَــــوا نَ ـــُت لَ ـــن  َكـــمـــا ُك
ــمــي                ــلِّ َو�ــسَ الـــُقـــبـــوَر  ـــِاعـــتـــادي  َف ـــتُّ  م الــَغــواِديــا اإِذا  ال�َسحاَب  اأُ�سقيِت  �ــِس  ــرَّ ال  َعلى 
ـــُح َفـــوَقـــُه         ـــري ِت ال ـــــرَّ ـــد َج ـــــَدٍث َق ــى َج ــل ــا َع ــت ــي ــاِب ـــــبـــــايِنِّ ه ـــحـــِق املـَــــرنُ ـــ�ـــسَ  تُـــــرابـــــاً َك
ــت                  ــَن ــمَّ ــسَ ــ� ــــــــرٍب تَ ُ ـــُة اأَحـــــجـــــاٍر َوت ـــَن ـــي ـــيـــا َره ـــواِل ــــا ِمــــّنــــي الــــِعــــظــــاَم الـــَب ــــه ــــراَرتُ  َق
ـــَت َفــبــلــغــن                ـــس ـــر� ـــا �ـــســـاِحـــبـــا اإِّمــــــــا َع ـــي تَــالِقــيــا َف ال  ن  اأَ َوالـــــّريـــــب  ـــــــاِزٍن  م ـــنـــي   بَ
ـــهـــا                  ـــاإِنَّ َف كــــاِب  الــــرِّ ــي يف  ــس ــو� ــل َق ـــا َوَعـــــــرِّ  ـــي ـــواِك ـــكـــي بَ ـــب ـــُق اأَكــــــبــــــاداً َوت ـــفـــِل ـــَت  �ـــسَ
ــا                ــن ــــار املــــاِزِنــــّيــــاِت مــوِه ــــرُت ن ــــرُف راِنـــيـــا َواأَبــــ�ــــسَ ــى دونَـــهـــا الــــطَّ ــن ــث  ِبـــَعـــلـــيـــاَء يُ
ــــا                 ــــوُده ــــوِد الـــّنـــجـــوج اأَ�ـــــســـــاَء َوق ــــع ــدِر حــــوراً َجـــواِزيـــا ِب ــسِّ ــ� ــــالِل ال ــا يف ِظ ــًه  م
ـــَرٍة                  ـــف ـــَق ـــُد الــــــــداِر ثــــــاٍو ِب ـــعـــي ــــٌب بَ ــــري ِبـــــــاأَن ال تـَــداِنـــيـــا َغ ـــاً  ـــروف ـــع هــــِر َم ــــدَّ ـــــَد ال  يَ
اأَرى                ـــال  َف َرحــلــي  َحــــوَل  َطــــريف  ــــُب  ــــن ُعــــيــــوِن املُـــوؤِنـــ�ـــســـاِت ُمـــراِعـــيـــا اأَُقــــلِّ ـــــِه ِم  ِب
ــنــي               ــدنَ ــِه ـــا نـــ�ـــســـَوٌة لَــــو �ــسَ ـــّن مــــِل ِم يـــــَن الـــَطـــبـــيـــَب املُــــداِويــــا َوِبــــالــــرَّ ــــنَي َوَفـــــدَّ ــــَك  بَ
ــمــاً ـــِل ِعـــنـــدي َذمــي م ـــرَّ ــــا كــــاَن َعـــهـــُد ال ـــا َوم ـــي ـــاِل ق ــــــِل  م ــــــرَّ ــــــال ِب عــــــــــــــُت  َودَّ  َوال 
ـــنَّ اأُّمـــــــي َوِابــــَنــــتــــاَي َوخــالــتــي              ـــُه ـــن ـــِم ـــا َف ـــي ـــواِك ـــَب  َوبـــــاِكـــــيَـــــٌة اأُخــــــــرى تـــهـــيـــُج ال
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Abstract

This research paper deals with the 
definition of refugees and their situation es-
pecially with the current situation in which 
wars have increased worldwide. This pro-
duced more refugees, most of which are 
Muslims that suffer from poverty and dis-
tress and their conditions will worsen if they 
go back to their homelands or settle in the 
country of refuge. What is the provision of 
allocating zakat money to them and taking 
it out from one country to another? Which 
zakat share is allocated to them if it is per-
missible?

The approach followed in this study is 
the inductive and analytical approach, by ex-
amining the situation of refugees and clari-
fying the provision of zakat for them in the 
light of the given data and through review-
ing the opinions of scholars, commenting on 
their evidence, discussion and preponderat-
ing.

The research paper includes an intro-
duction and two sections. The first section 
is the definition of asylum and its provision 
and related terms, and the second section 
is the core of the topic, and it is about the 
position of Islam regarding the payment of 
zakat for refugees.

The study reached a set of results, the 
most important of which are: asylum is an 
old, contemporary problem, but it has wors-
ened at the present time, and most of such 
refugees are Muslims, and people are hesi-

ملخ�ص �لبحث
يتناول هذا البحث تعريف الالجئني وحالهم، 
ال �ضيما مع الو�ضع احلايل الذي زادت فيه احلروب 
على م�ضتوى العامل؛ مما �ضاعد على تكاثرهم، واأغلبهم 
واأو�ضاعهم  احلال،  و�ضيق  الفقر  يعانون  م�ضلمون 
اأوطانهم،  اإىل  العودة  من  متكنوا  اإذا  �ضوًءا  تزداد 
مال  تخ�ضي�ص  حكم  فما  امللجاأ.  بلد  يف  ا�ضتقروا  اأو 
الزكاة لهم واإخراجها من بلد اإىل اآخر، واأي �ضهم من 

اأ�ضهم الزكاة يخ�ض�ص لهم يف حال جوازها. 

الو�ضفي  املنهج  البحث  هذا  يف  املتبع  املنهج 
اال�ضتقرائي  االآتية:  الفرعية  املناهج  على  القائم 
التحليلي، وذلك با�ضتقراء حالة الالجئني وبيان حكم 
من  احلكم  وبيان  املعطيات،  �ضوء  يف  عليهم  الزكاة 
والوقوف  والفقهاء،  العلماء  اآراء  ا�ضتعرا�ص  خالل 
ا�ضتمل  وقد  والرتجيح،  واملناق�ضة  اأدلتهم،  على 
االأول:  املبحث  كان  ومبحثني،  مقدمة  على  البحث 
ال�ضلة،  ذات  واالألفاظ  وحكمه  اللجوء  تعريف  يف 
واملبحث الثاين: هو �ضلب املو�ضوع، واحلديث فيه 

عن موقف االإ�ضالم من اإخراج الزكاة لالجئني.

النتائج،  من  جمموعة  اإىل  البحث  وتو�ضل 
لي�ضت  معا�ضرة،  قدمية  م�ضكلة  اللجوء  اأن  اأهمها: 
الوقت  يف  �ضوًءا  ازدادت  لكنها  الع�ضر،  وليدة 
على  ال�ضائد  هو  االإ�ضالم  طابع  وكان  احلا�ضر، 
دفع  يف  النا�ص  من  الكثري  فيرتدد  الالجئني،  هوؤالء 
باأنهم  التو�ضيح  الباحثة  حاولت  وقد  اإليهم.  الزكاة 
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اأن  اإما  الزكاة:  اأ�ضناف  من  �ضنفني  عن  يخرجون  ال 
يكونوا فقراء، واإما اأن يكونوا من اأبناء �ضبيل.

ابن  الزكاة،  الالجئ،  الدالة:  الكلمات 
ال�ضبيل، الفقراء وامل�ضاكني.

tated to pay zakat to them. The researcher 
tries to clarify that they are of two types 
of zakat categories, either they are poor or 
wayfarers.

Keywords: refugee, zakat, wayfarer, 
the poor and needy.
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ب�صم �لله �لرحمن �لرحيم

واملر�ضلني،  االأنبياء  �ضيد  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وعلى اآله و�ضحبه ومن اهتدى بهداه اإىل يوم الدين. وبعد...

ک   ک   چ   تعاىل:  قال  �ضاأنه،  من  واأعلى  وف�ضله  االإن�ضان  تعاىل  اهلل  كّرم 
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک  

ںچ )االإ�ضراء اآية-70(.

فهذا التف�ضيل منحٌة اإلهية خ�ّص اهلل بها االإن�ضان دون غريه من باقي املخلوقات.
ال�ضاعة، وال عربة  قيام  اإىل  اآدم  اهلل  اأن خلق  منذ  ثابت  اأ�ضل  التكرمي  وهذا 
ا  تعر�ضً النا�ص  اأكرث  الالجئني  واإن  وغريها.  العرق  اأو  اجلن�ص  اأو  باللون  ذلك  يف 
االحتالل  خالل  من  املا�ضية  ال�ضنوات  خالل  وارتفعت  زادت  وقد  للمعاناة، 
لالأوطان، اأو الثورات التي دمرت كثرًيا من البالد؛ مما دفعهم اإىل الفرار للنجاة 
باأنف�ضهم، وهذا الالجئ قد ترك ماله وغناه واأر�ضه وم�ضكنه ومركبه الوفري حتى 

ينجو بنف�ضه فداًء اأمام كل ذلك.
اإن م�ضكلة الالجئني تعد من اأهم الق�ضايا االإن�ضانية يف العامل، لكون هذه الفئة 
اأو النزوح الق�ضري، وغريها  اأكرث النا�ص عر�ضًة للمعاناة وال�ضراع واال�ضطهاد، 

من التحديات التي تعد من اأعظم االنتهاكات املوجهة لهوؤالء الالجئني.
وحتفظ  م�ضتقاًل،  كيانًا  لهم  وجتعل  الالجئني،  هوؤالء  ت�ضتقبل  االآمنة  والدول 
حقوقهم، ومتنع االعتداء اأو التعدي عليهم، اأو �ضلب حقوقهم اأو اإيذاءهم، بل قد 
يكونون يف بع�ص البلدان كاأ�ضحابها من حيث احلرية التامة يف التنقل والتحرك 

وممار�ضة العمل والتجارة.
واالإ�ضالم قد فر�ص على االأغنياء زكاًة يف اأموالهم، توؤخذ من اأغنيائهم وترد 
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ح�ضوله  يتعذر  وقد  �ضغار،  اأوالد  وله  فقرًيا  يكون  قد  والالجئ  فقرائهم،  اإىل 
بلده  �ضبيل خرج من  ابن  اأو قد يكون  الكرمية،  له احلياة  يوفر  الذي  العمل  على 
م�ضابًا عاجًزا، فهل يحق لنا اإعطاوؤه من الزكاة حتت اأي �ضنف من املذكورين يف 
اأ�ضحاب امل�ضارف؛ لكونه ال ميلك مااًل، وحاله من اأ�ضواأ االأحوال، اأو ال يحق له 

اأخذ الزكاة؟
هذا ما �ضوف نعرف به من خالل �ضفحات هذا البحث.

اأ�سباب اختيار املو�سوع:
احلالة التي يعي�ضها الالجئون يف العامل، وما يحدث لهم من تغريات ت�ضتوجب - 1

البحث.
ات�ضاع رقعة اللجوء، وارتفاع عدد الالجئني، مما ي�ضتوجب النظر يف حالهم.- 2
املا�ضة - 3 اأو�ضاع الالجئني، وحاجتهم  اأخبار عن تردي  ما يرد يف االإعالم من 

للمعونات املادية.
م�سكلة الدرا�سة:

تكمن م�ضكلة الدرا�ضة يف الت�ضاوؤالت االآتية:
من ال�ضخ�ص الذي ينطبق عليه ُم�ضّمى الالجئ؟- 1
ما حكم اللجوء يف الفقه االإ�ضالمي، وما اأحكامه و�ضوابطه؟- 2
هل يجوز نقل الزكاة من بلٍد الآخر؟- 3
هل يُعد الالجئ م�ضرًفا من م�ضارف الزكاة املعروفة �ضرًعا؟- 4
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اأهداف الدرا�سة:
تهدف الدرا�ضة اإىل حتقيق جملة اأهداف، منها:

مفهوم - 1 تعريف  خالل  من  الالجئ  ُم�ضمى  عليه  ينطبق  الذي  ال�ضخ�ص  بيان 
اللجوء يف الفقه االإ�ضالمي والقوانني الدولية.

بيان ُحكم اللجوء يف الفقه االإ�ضالمي و�ضوابطه.- 2
بيان حكم نقل الزكاة من بلد الآخر.- 3
بيان حكم دفع الزكاة لالجئ، وما يتوافق معه من م�ضارف الزكاة.- 4

اأهمية الدرا�سة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�ضة من خالل ما ياأتي:

االهتمام باأحوال الالجئني يف العامل، ال �ضيما ازدياد االأعداد ب�ضبب احلروب    -1
والفقر، وال�ضريحة االأكرب منهم متثل امل�ضلمني، لذا وجب العناية باأحوالهم.

تو�ضيح حالة الالجئ من حيث الظروف واملعطيات املحيطة به.    -2
بيان احلكم ال�ضرعي الإعطاء الزكاة لالجئني امل�ضلمني.   -3

الدرا�سات ال�سابقة:
مل اأقف على درا�ضة علمية متخ�ض�ضة يف العنوان ذاته؛ اإالاَّ اأن هناك اأبحاث 

عدة تناولت اللجوء يف الفقه، واأخرى يف الزكاة، واأنّوه هنا على اأبرزها: 
)درا�ضة  الدويل(،  والقانون  االإ�ضالمي  الفقه  يف  ال�ضيا�ضي  اللجوء  )حق    -1
مقارنة( د. وليد خالد الربيع، بحث من�ضور يف جملة ال�ضريعة والدرا�ضات 
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اال�ضالمية -الكويت- املجلد 23 العدد72 ل�ضنة 2008، تناولت هذه الدرا�ضة 
الفقه  اآثاره يف  وبيان حكمه، و�ضوابطه، وبع�ص  ال�ضيا�ضي،  اللجوء  تعريف 
االإ�ضالمي والقانون الدويل، ومت ت�ضليط ال�ضوء على اأهم معامل الت�ضريعات 
الدولية يف هذا االأمر، مع بيان �ضبق ال�ضريعة لالهتمام من خالل الن�ضو�ص 

ال�ضرعية، والقواعد الكلية، واالجتهادات الفقهية.
)حق اللجوء يف ال�ضريعة االإ�ضالمية من بالد االإ�ضالم اإىل بالد غري امل�ضلمني،    -2
اإبراهيم  ومن بالد غري امل�ضلمني اإىل بالد امل�ضلمني(، لالأ�ضتاذ ح�ضني حممد 
الب�ضدري والبحث عبارة عن ر�ضالة ماج�ضتري مّتت طباعتها عام )2011(م، 
تناول الباحث فيها اللجوء من دار االإ�ضالم اإىل دار غري االإ�ضالم، واالأحكام 
اخلا�ضة به، وباملقيمني يف بالد الغرب، وحالتهم التي يعي�ضونها، و�ضلوكياتهم 
وما يتعلـق بـذلك من االأحكام، وكذلك موقف االإ�ضالم من جلوء الكافر اإىل 
للم�ضلمني  اجلانب  هذا  يف  احلكيمـة  وال�ضـوابط  االأحكـام  واإظهار  دياره، 

ولغريهم.
مرعي  �ضالح  اأمين  د.  النازح(  اأحكام  على  وتطبيقاتها  الفقهية  )الرخ�ص    -3
ال�ضامرائي، والبحث عبارة عن اأطروحة دكتوراه متت طباعتها عام )2018(
م، تناول فيها الباحث مفهوم الرخ�ص الفقهية، والفرق بينها وبني الرخ�ص 
االأ�ضولية، ومفهوم النازح، والفرق بينه وبني االألفاظ ذات ال�ضلة، واحلاالت 
العبادات  يف  الرخ�ص  من  لعدد  التطبيقات  وبع�ص  النازح،  بها  مير  التي 
واملعامالت املالية واالأحوال ال�ضخ�ضية وما تقت�ضيه حاجة النازح، وما يكرث 

عنها من اأ�ضئلة.
والقانون  اال�ضالمي  الفقه  بني  مقارنة  درا�ضة  لالجئني-  الدولية  )احلماية    -4
 ،)2019-2018( دكتوراة  اأطروحة  وهي  بوجمعة،  د.حنطاوي  الدويل( 
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تناول فيها الالجئني واهتمام املنظمات الدولية بالظاهرة االن�ضانية واإعطاوؤهم 
كيف  وو�ضح  احلا�ضر،  الوقت  يف  ال�ضيما  وم�ضاعدتهم  وحمايتهم  حقوقهم 
الذي  االمان(،  )عقد  خالل  من  ذلك  يف  ال�ضبق  االإ�ضالمية  لل�ضريعة  كان 

مبوجبه ي�ضبح الالجئ اآمنا يف بالد امل�ضلمني ومتمتعا بحقوقه.
وهناك العديد من الدرا�ضات التي ال جمال حل�ضرها وتتوافق هذه الدرا�ضة 
مع مثيالتها من حيث اإنها تتناول مو�ضوع الالجئني واأحوالهم، اإالاَّ اأَناَّ ما َجداَّ يف 
هذه الدرا�ضة بحثها يف حكم تخ�ضي�ص �ضهم من اأ�ضهم الزكاة لالجئ، فهل هو 
جائز اأم غري جائز؟ واإذا كان جائًزا، فما التكييف الفقهي لالجئ باعتبار حاله التي 
البحث عنه  ابن �ضبيل؟ وهذا ما �ضيتم  اأو  اللجوء؟ فهل هو فقري،  هو عليها عند 
يف هذه الدرا�ضة، والذي تختلف به هذه الدرا�ضة عن الدرا�ضات االأخرى، فاإن 
اأ�ضبت فيها فذلك بتوفيق من اهلل وف�ضل، واإن اأخطاأت فح�ضبي اأين اجتهدت ولكل 

جمتهد ن�ضيب. 
املناهج املتبعة يف البحث:

هو املنهج الو�سفي الذي تنبثق منه املناهج الأتية:
: املنهج اال�ضتقرائي وذلك من خالل ا�ضتقراء الباحثة الأقوال الفقهاء على  اولاً

اختالف مدار�ضهم الفقهية، ال �ضيما املذاهب االأربعة.
اإىل  للو�ضول  والفقهية  االأ�ضولية  القواعد  وفق  الفقهاء  اأقوال  حتليل  ا:  ثانياً

احلكم الفقهي.
ا: املنهج املقارن وذلك باملقارنة بني اأقوال الفقهاء يف تلك االآراء الفقهية،  ثالثاً
وحماولة الو�ضول اإىل القول الو�ضط واالأن�ضب، الذي حتتاجه مقت�ضيات الع�ضر 

دون خروج عن ثوابت الفقه االإ�ضالمي.
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خطة البحث:
ي�ضتمل هذا البحث على مقدمة تت�ضمن: اأ�ضباب اختيار املو�ضوع، وم�ضكلة 
ومبحثني  ومتهيد  ال�ضابقة،  والدرا�ضات  الدرا�ضة،  واأهمية  واأهدافها،  الدرا�ضة، 

وخامتة.
املبحث الأول: حتديد م�ضطلحات الدرا�ضة، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول: تعريف اللجوء لغة وا�ضطالًحا.
املطلب الثاين: االألفاظ ذات ال�ضلة باللجوء.

املطلب الثالث: حكم اللجوء يف الفقه االإ�ضالمي.
ثالثة  وفيه  لالجئني،  الزكاة  اإخراج  من  االإ�ضالم  موقف  الثاين:  املبحث 

مطالب:
املطلب االأول: مفهوم الزكاة وحكمها.

املطلب الثاين: م�ضارف الزكاة ومكانة الالجئني يف امل�ضارف.
املطلب الثالث: وقت اإخراج الزكاة، وحكم نقلها.

ثم اخلامتة، التي ت�ضمنت اأهم النتائج والتو�ضيات التي تو�ضلت اإليها.
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التمهيد: 
املال  االإ�ضالم اخلم�ضة وهي مقدار حمدد من  اأركان  ثالث ركن من  الزكاة 
فر�ضت على كل م�ضلم تطهريا له وملاله، ولها اأحكام مف�ضلة يف القراآن، وال�ضنة 

النبوية ال�ضريفة.
وقد �ضرع اهلل �ضبحانه وتعاىل الزكاة ملا لها من اآثار مهمة على الفرد واملجتمع، 
فيظهر اأثرها على الفرد بتطهريه من الذنوب وجعله ُمقِدما على عمل اخلري وبذل 
االأموال وبعيداً عن البخل وال�ضح و�ضاكرا هلل على نعمه، فيُخِرج منها مقدار ما 
اإليه �ضخ�ص ما في�ضكره على عطائه، وفائدتها على املجتمع تنميتها لروح  يحتاج 
يف  االجتماعي  التكافل  اأنواع  من  نوعاً  يخلق  مما  اأفراده،  بني  والرحمة  العطف 
النهاية، فيجد الفقري حاجته مب�ضاعدة الغني فيتوازن املجتمع ويبتعد عن احلقد اأو 

احل�ضد ويعم احلب والود بني النا�ص. 
وهناك اأنواع للزكاة وهي زكاة االأبدان )�ضدقة الفطر(، االأموال، الزروع 
يف  تف�ضيلية  اأحكام  منها  ولكل  والركاز  التجارة،  عرو�ص  االأنعام،  والثمار، 

الن�ضاب واملقدار.
وتدفع الزكاة بعد اأن يحول احلول، وتقدم مل�ضارف حددها ال�ضرع احلنيف 

على النحو التايل
الغارمني، يف �ضبيل اهلل ابن ال�ضبيل و�ضياأتي تف�ضل الزكاة من حيث املفهوم واحلكم 

وكل مايتعلق بها من اأحكام الحقا يف املطلب الثاين من املبحث الثاين. 
�ملبحث �لأول: حتديد م�صطلحات �لدر��صة

�ضاأحتدث يف هذا املبحث عن تعريف الالجئ، واالألفاظ ذات ال�ضلة، وحكم 
اللجوء، و�ضتكون تلك املعلومات حتت ثالثة مطالب وفق االآتي:
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ا. املطلب الأول: مفهوم اللجوء لغة وا�سطالحاً
: اللجوء يف اللغة: اللجوء م�ضطلح معا�ضر، وهو لغة: م�ضدر من جلاأ اإىل  اأولاً
ال�ضيء، واأجلاأت اأمري اإىل اهلل اأ�ضندت، ويقال: جلاأت اإىل فالن وعنه، والتجاأت، 
وتلجاأت اإذا ا�ضتندت اإليه واعت�ضدت به، واأجلاأه اإىل ال�ضيء: ا�ضطره اإليه. واأجلاأه: 

ع�ضمه )1(.
ْيء َوامْلََكان اَلَذ اإِلَْيِه واعت�ضم ِبِه، َويَُقال جَلاأ اإِىَل فاَلن ا�ْضتنَد اإِلَْيِه  وجلاأ اإِىَل ال�ضاَّ

واعت�ضد ِبِه، وجلاأ َعنُه عدل َعنُه اإِىَل َغريه)2(.
جلئا  يلجاأ،  اإيل  جلاأ  ويقال:  جلاأ،  من  فاعل  ا�ضم  الواحد:  من  مفرد  والجئ 
وغريه:  املكان  اإىل  ال�ضخ�ص  وجلاأ  اإليه،  ملجوء  واملفعول  الجئ،  فهو  وجلوًء، 
والتجاأ  به،  وا�ضتعان  اإليه  ا�ضتند  الق�ضاء:  اإىل  املظلوم  وجلاأ  به.  واحتمى  ق�ضده 

ال�ضخ�ص اإىل املكان: جلاأ اإليه؛ ق�ضده واحتمى به)3(.
الظاهر من التعريف اللغوي لالجئ اأنه يراد منه من هرب من بلده خوًفا على 
نف�ضه واأ�ضرته من القهر والذل واال�ضت�ضعاف واال�ضطهاد اأو من ويالت احلروب 

وغريها. 
الفقهاء  ا�ضطالح  يف  يرد  مل  اللجوء  كلمة  اال�ضطالح:  يف  اللجوء  ا:  ثانياً
اأنه وجد من املدلوالت ما يحمل معناها، واإن اختلفت  اإال  ما ي�ضرح بها �ضراحة 
ال�ضبيل  وابن  واملهاجر،  واالأمان،  االإجارة،  كلمة:  االألفاظ  هذه  فمن  االألفاظ، 

وغريهم. 
واال�ضطهاد  التهجري  وحاالت  احلروب  قيام  اإثر  الالجئ  تعريف  مت  ولكن 
حممد بن مكرم بن علي، ل�ضان العرب، )دار ال�ضادر، بريوت( ط3، 1414هـ، مادة )جلاأ(، 152/1.   -1

جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الو�ضيط، )دار الدعوة القاهرة(، مادة )جلاأ(، 815/2.  -2
الفريوز اآبادي، القامو�ص املحيط، )موؤ�ض�ضة الر�ضالة(، مادة )جلاأ(، 52/1.  -3
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والفرار من اأمرٍ ما، وترك االأوطان والت�ضرد والتيه يف االأر�ص.
ف الالجئ يف اال�ضطالح باأنه: ال�ضخ�ص الذي ينتقل من اإقليم دولة  فقد ُعرِّ

اإىل دولة اأخرى طلًبا للملجاأ الذي ياأمن فيه من خطر اأو ا�ضطهاد)1(.
معهد  قرارات  من   )2/2( املادة  عرفت  الدويل:  القانون  يف  والالجئ 
وال�ضادرة  والالجئني،  اجلن�ضية  لعدميي  القانوين  املركز  ب�ضاأن  الدويل  القانون 
باأنه: »كل �ضخ�ص ب�ضبب اأحداث �ضيا�ضية  يف دورة بروك�ضل )1932(م الالجَئ 
وقعت يف اإقليم الدولة التي كان من رعاياها غادر بر�ضائه اأو بغريه، هذا االإقليم 
اأو ظل خارجه، دون اأن يكت�ضب جن�ضية جديدة اأو يتمتع باحلماية الدبلوما�ضية الأية 

دولة اأخرى«)2(.
�ضالمته  اأو  حياته  تتعر�ص  اإن�ضان  كل  هو  القانوين:  اال�ضطالح  يف  والالجئ 
البدنية اأو حريته للخطر خرًقا ملبادئ االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان يكون له احلق 

يف طلب امللجاأ )3(.
حريته  اأو  البدنية،  �ضالمته  اأو  حياته  تتعر�ص  اإن�ضان  كل  هو:  ا  اأي�ضً والالجئ 
للخطر؛ خرًقا ملبادئ االإعالن العاملي حلقوق االإن�ضان، وعندئٍذ يكون له احلق يف 

طلب املوؤونة )4(.
واأن  اأخرى،  دولة  اأعمال  مواجهة  يف  دولة  متنحها  قانونية  حماية  واللجوء: 

ذلك يتم داخل اأماكن معينة)5(.
معجم القانون، جممع اللغة العربية، )املطابع االأمريية، القاهرة(، 1999م، �ص654.  -1

موقع االأمم املتحدة حقوق االأن�ضان مكتب املفو�ضية ال�ضامية متوفر على الرابط:   -2
.https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/StatelessPersons.aspx  

علي �ضادق اأبو هيف، القانون الدويل العام، )دار املعارف، االإ�ضكندرية(، ط11، 1975م، �ص249.  -3
املرجع ال�ضابق، �ص249.  -4

)دار  الدويل(،  القانون  يف  امللجاأ  حق  نظرية  يف  )درا�ضة  ال�ضيا�ضي،  اللجوء  حق  اهلل،  اأمر  برهان  د.   -5
النه�ضة العربية، القاهرة(، 1982م، �ص443.
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كما ُعرف الالجئ باأنه: كل �ضخ�ص هجر موطنه االأ�ضلي، اأو اأبعد عنه بو�ضائل 
اإىل  اأو حلرمانه من العودة  اأخرى طلًبا للحماية،  اإقليم دولة  اإىل  التخويف، وجلاأ 

وطنه االأ�ضلي)1(.
وعليه فالالجئ �ضخ�ص هجر موطنه االأ�ضلي اأو اأبعد عنه بو�ضائل التخويف 
اأهلية،  اأو حرب  مذهبية  اأو  اأو عن�ضرية  �ضيا�ضية  الأ�ضباب  واالإرهاب واال�ضطهاد 
اإقامته يف  اأ�ضرته، واإن ا�ضتمرت  اأو ل�ضالمة  اأخرى طلًبا للحماية  وجلاأ الإقليم دولة 
موطنه االأ�ضلي تعر�ضت حياته واأ�ضرته للهالك، بل ي�ضكل ا�ضتمراه يف البقاء خطًرا 
عليه وعلى اأ�ضرته؛ وعليه فمن غادر اأر�ضه ووطنه وبالده ب�ضبب مغريات احلياة، 
منه،  برغبٍة  البالد  يُعد الجًئا؛ الأنه غادر  املادية واالقت�ضادية ال  الظروف  وحت�ضني 

ولهدف ما، لذا فهو مهاجر، وال ينطبق عليه م�ضطلح الالجئ.
ويجب التنويه هنا لق�ضية هامة وهي اأن الالجئ املعني يف بحثنا هذا من جربته 
الظروف الق�ضرية على الهروب من موطنه ال�ضتحالة احلياة وخطورتها ففقد االأمن 
واالمان وخرج للجوء، فهو مقيد واأ�ضري يف ظل الدولة التي جلاأ اإليها وحمتجز 
فيها فال ماأوى له �ضوى املخيمات وال تتوفر له اأب�ضط مقومات احلياة الرئي�ضة، وال 
يجد العالج، هوؤالء من جتوز عليهم الزكاة حلاجتهم املا�ضة لها لفك اأ�ضره حتى 
م�ضاكن  لهم  ياأخذون حقوقا ومتنح  من  الالجيئن  فهناك من  اأ�ضرهم  من  يتخل�ص 
فيها  لي�ص  الزكاة  الأن  يكفيهم  ما  وعندهم  عينية  ومعونات  مالية  وخم�ض�ضات 
اأن  ال�ضيما  يحتاجونه  ما  كل  لهم  ووفرت  الدول  بهم  تكفلت  فقد  ملُكت�ِضب،  حق 
بع�ص الالجئني قد يكون جلووؤهم هروباً من خيانة وطنهم اأو جمتمعاتهم اأودينهم 

وعقيدتهم فهوؤالء التنطبق عليهم �ضفات الالجئ املعنّي يف بحثنا هذا.

حممدي حافظ غامن، مبادئ القانون الدويل العام، )دار النه�ضة اجلديدة، القاهرة(، 1967م، �ضـ549.  -1
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املطلب الثاين: الألفاظ ذات ال�سلة:
: ال�ستجارة:  اأولاً

وتعاىل:  تبارك  قال  االأمان،  طلب  اإذا  ا�ضتجار  من  ماأخوذة  اال�ضتجارة 
چ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ     چ )التوبة االآية رقم-6(

واجلار واملجري: هو الذي مينعك ويجريك، وا�ضتجاره من فالن فاأجاره منه، 
واأجاره اهلل من العذاب: اأنقذه)1(.

املكروه،  عن  والبعد  االأمن  لتقدمي  اللجوء  وحال  االإجارة  به  يق�ضد  وهذا 
والعي�ص معه دون قلق من بط�ص من فر منهم؛ ب�ضبب قهرهم له.

اأ�ضباب  على  وبناًء  بالفعل،  للم�ضطهد  يعطى  �ضرعي  و�ضف  واال�ضتجارة: 
معقولة، لعدم التمتع باحلماية الكاملة، من خالله يتمتع باحلقوق والواجبات)2(. 

اأي اإن اال�ضتجارة الطلب الذي يبنى عليه ما بعده.
وامل�ضتجري: هو الفارُّ من بلده اخلائف على نف�ضه وحياته وماله واأوالده.

ا: امل�ستاأمن: ثانياً
ا�ضتاأمن اإليه: دخل يف اأمانه، وقد اأمنه واآمنه، واملاأمن: مو�ضع االأمن، واالأَِمُن: 
امل�ضتجري لياأمن على نف�ضه)3( فامل�ضتاأمن هو طالب االأمن، ومن دخل البيت حمتمًيا 

به، وقد قال عز وجل يف القراآن الكرمي: چ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     چ )التوبة االآية-6(

ابن منظور، ل�ضان العرب، مادة )جور(، 723/1.  -1
عثمان عبد الرحمن عبد اللطيف حممدي اال�ضتجارة بني ال�ضريعة االإ�ضالمية والقانون الدويل "درا�ضة   -2

مقارنة" -ماج�ضتري-، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، �ضـ61.
ابن املنظور، ل�ضان العرب، مادة )اأمن(، 22/13.  -3



276

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة جامعة �لو�صل - )65( - دي�صمرب 2022

وفيه داللة على طلب االأمان وهو نوع من اللجوء. واملراد باالآية: )َواإِْن اأََحٌد 
مَن امل�ْضِرِكنَي(: الذين اأمرتك بقتلهم )ا�ْضَتَجاَرَك(: طلب منك االأمان، )َفاأَِجْرُه(: 
اأَْبِلْغُه  اأّمنه، )َحتاَّى يَ�ْضَمَع َكالَم اهلِل(، تقراأه عليه وتقيم عليه حجة اهلل تعاىل، )ُثماَّ 
َماأَْمَنُه(، هو م�ضتمر االأمان اإىل اأن يرجع بالده، )َذِلَك(: االأمر باأمنه، )ِباأَناَُّهْم َقْوٌم اَل 

يَعْلَمُونَ(: جهلة فال بد من اإعطائهم االأمان حتى ي�ضمعوا كال
فيطيعون.)1( وهذه االآية املراد بها غري امل�ضلمني، فاإجارة امل�ضلم من باب اأوىل.

عقد االأمان: عقد من االإمام اأو نائبه على تاأمني حربيني، اأو جماعة منهم كاأهل 
حكم  حتت  يكونوا  اأال  على  واأموالهم  واأعرا�ضهم  دمائهم  على  مدينة  اأو  اإقليم 

االإ�ضالم.)2( فهذا العقد يعطيه االإمام اأو نائبه اأو من خوله االإمام بذلك.
الفرق بني الالجئ وامل�ستاأمن: 

طلب االأمان يخت�ص بالقائم على اأمر البالد من احلكام اأو نوابهم اأو من بيده 
االأمر، في�ضدر مر�ضوماً عاًما باأن �ضحايا اال�ضطهاد من غري امل�ضلمني يف بلده لهم 

االأمان، اأّما الالجئ فقد ي�ضمله ذلك اإال اأنه قد يكون م�ضلًما.
ا: الهجرة: ثالثاً

هي: اخلروج من اأر�ص اإىل اأر�ص اأخرى، فكل من فارق بلده من بدوي اأو 
ح�ضري اأو �ضكن بلدا اآخر، فهو مهاجر)3(، قال تبارك وتعاىل: چ ۓ  ڭ  
ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ې  چ )احل�ضر االآية-8(. وقد تعر�ص امل�ضلمون االأوائل من ال�ضحابة الكرام 

حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن عبد اهلل االإيجي ال�ضريازي ال�ضافعي، حممد عبد اهلل الغزنوي،   -1
ط1،  بريوت(   - العلمية  الكتب  )دار  القراآن،  تف�ضري  يف  البيان  جامع  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق: 

1424هـ - 2004م، 46-45/2.
�ضعد �ضعيد القحطاين، عقد االأمان يف ال�ضريعة االإ�ضالمية »ر�ضالة دكتوراه«، جامعة اأم القرى 1405هـ،   -2

- 1985م، �ضـ70.
ابن منظور، ل�ضان العرب، مادة )هجر(، 251/5.  -3
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االأمر  الدين،  بداية ظهور هذا  العداوة واال�ضطهاد يف  اإىل  َعْنُهْم-  اهللُ  َي  -َر�ضِ
َو�َضلاََّم- فيما  َعَلْيِه  لاَّى اهللُ  النبي -�ضَ اإىل احلب�ضة كما هاجر  الذي دعاهم للهجرة 

بعد اإىل املدينة املنورة)1(.
الفرق بني اللجوء والهجرة: 

االأر�ص  ربوع  يف  امل�ضتمر  واال�ضت�ضعاف  االأيام  جتدد  مع  متجدد  اللجوء 
لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم- روي عن  للم�ضلمني، اأما الهجرة فقد انتهت بهجرة النبي -�ضَ
لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم- يوم فتح مكة: »ال هجرة  ابن عبا�ص قال: قال ر�ضول اهلل -�ضَ
بعد الفتح ولكن جهاد ونية واإذا ا�ضتنفرمت فانفروا«)2(. فالهجرة مل تعد باقية، لكن 
اللجوء يتجدد مع اال�ضت�ضعاف. والهجرة اإمنا كانت خمت�ضًة بامل�ضلمني ولي�ضت 
لغريهم، وقد انتهت الهجرة بفتح مكة فلم يعد بعد الفتح هجرة، وُم�ضّمى الهجرة 

حالًيا يختلف �ضكاًل وم�ضمونًا عن الهجرة النبوية.
ا النزوح: رابعاً

لغة: كلمة تدل على بعد، ونزحت الدار نزوًحا بعدت، وبلد نازح: اأي بعيد، 
فالنزيح: هو البعيد، وقد نُِزح بفالن اإذا بَُعد عن دياره غيبة بعيدة.)3(

فالنازحون: »هم اأ�ضخا�ص اأو جمموعات من االأ�ضخا�ص، اأجربوا على هجر 
�ضراع  ب�ضبب  انتظار،  غري  على  اأو  فجاأة  املعتادة،  اإقامتهم  اأماكن  اأو  ديارهم، 
م�ضلح، اأو نزاع داخلي، اأو انتهاكات منتظمة حلقوق االن�ضان، وكوارث طبيعية، 

�ضالح الدين طلب فرج، حقوق الالجئني يف ال�ضريعة االإ�ضالمية والقانون الدويل "بحث م�ضتل" جملة   -1
اجلامعة االإ�ضالمية، غزة، فل�ضطني، العدد االأول، يناير 2009م، �ضـ 164.

اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب اجلهاد، باب ال هجرة بعد الفتح، 75/4. وم�ضلم كتاب الوالية   -2
باب املبايعة بعد فتح مكة، 1487/3.

)نزح(،  مادة  العرب،  ل�ضان  منظور،  ابن  )نزح(، 418/5،  مادة  اللغة،  مقايي�ص  معجم  فار�ص،  ابن   -3
614/2، الفريوز اآبادي، القامو�ص املحيط، مادة )نزح(، �ص244.
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اأو من �ضنع االإن�ضان، وهم مل يعربوا حدود اأية دولة معرتف بها دولًيا.)1(
الفرق بني النازح والالجئ:

اأن  دون  منها،  اأبعد  ملكان  وبلدته  منطقته  اأو  داره  من  خرج  من  هو  النازح 
ملكان  الثاين خرج  الالجئ يف كون  يختلف عن  فهو  اجلغرافية،  احلدود  يتعدى 
النازح  بينما خروج  اأخرى،  واأ�ضبح يف دولة  البلد  فغادر  تف�ضله هذه احلدود، 

�ضمن النطاق اجلغرايف نف�ضه، ونزح ملكان اأبعد من موطنه االأ�ضلي.
ا ابن ال�سبيل: خام�ساً

الطريق،  وال�ضبيل:  بلد،  اإىل  بلد  من  يجتاز  الذي  امل�ضافر  هو  ال�ضبيل  ابن 
ون�ضب امل�ضافر اإليها ملالزمته اإياها ومروره عليها، كما تفعل العرب ت�ضمي املالزم 

ل�ضيء يعرف به ابنه.
واملراد به الذي انقطعت به االأ�ضباب يف �ضفره عن بلده وم�ضتقره وماله، فاإنه 
يعطى من الزكاة ما يو�ضله اإىل بلده واإن كان غنيًّا يف بلده)2(. ويف احلديث »ال 
حتل ال�ضدقة لغني اإال يف �ضبيل اهلل«)3( وروى الطربي عن جماهد قال: البن ال�ضبيل 
حق من الزكاة واإن كان غنيًّا اإذا كان منقطًعا به)4(. وعن ابن زيد قال: ابن ال�ضبيل: 
امل�ضافر، �ضواء كان غنيًّا اأو فقرًيا اإذا اأ�ضيبت نفقته اأو فقدت اأو اأ�ضابها �ضيء اأم مل 

اأبو القا�ضم، هيام م�ضطلح الهجرة واللجوء، مقال بتاريخ 2007/1/29 متوفر عرب املوقع االإلكرتوين:   -1
 www.arabvolunteering/corner/threads/660

الراغب اال�ضفهاين، املفردات يف غريب القراآن �ص223، احلموي، امل�ضباح املنري 284/1، حممد بن   -2
اأبي الفتح البعلي اأبو عبد اهلل �ضم�ص الدين، املطلع على اأبواب املقنع �ص134. 

 ،)118/2(  ،)1634( رقم  ال�ضدقة،  من  يعطى  من  باب  الزكاة  ف�ضل  �ضننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه   -3
والرتمذي يف �ضننه ف�ضل الزكاة باب من ال حتل له ال�ضدقة، رقم )652( )53/2(، واأحمد يف م�ضنده 
باب املكرثين من ال�ضحابة، عبد اهلل بن عمر بن العا�ص رقم )6530(، )48/11( وح�ضن اإ�ضناده ابن باز 

يف ))حا�ضية بلوغ املرام((�ص )377(.
الطربي، )جامع البيان يف تف�ضري القراآن( 321-320/14.   -4
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يكن معه �ضيء فحقه واجب.)1(
واختلف العلماء فيمن ينطبق عليه »ابن ال�سبيل« على قولني:

الأول: وهو قول جمهور العلماء: اإنه امل�ضافر املنقطع به يف �ضفره، فيعطى ما 
يرجع به اإىل بلده. هذا قول االأحناف واملالكية واحلنابلة)2(. 

والقول الثاين: لل�ضافعي: اأنه ي�ضمل الغريب املنقطع واملن�ضئ لل�ضفر من بلده، 
ال�ضفر لغري مع�ضية  اإليه لذهابهما ولعودهما؛ الأنه يريد  اإليهما ما يحتاجان  ويدفع 

فاأ�ضبه املجتاز)3(. 

واأجيب عن هذا باأن املن�ضئ لل�ضفر ال يدخل يف و�ضف »ابن ال�ضبيل«؛ الأن 
يح�ضل  مل  فمن  فيها  الكائن  للطريق  املالزم  ال�ضبيل:  وابن  الطريق،  هو  ال�ضبيل 
بالعزمية كما ال يكون م�ضافًرا  ال�ضبيل، وال ي�ضري كذلك  ابن  الطريق ال يكون  يف 

بالعزمية)4(. 

الغريب دون من هو يف وطنه ومنزله،  اإال  ال�ضبيل«  يفهم من »ابن  والأنه ال 
فوجب اأن يحمل املذكور يف االآية على الغريب دون غريه، واإمنا يعطى له؛ الأنه 

عاجز عن الو�ضول اإليه واالنتفاع به، فهو كاملعدوم يف حقه)5(.

املرجع ال�ضابق.�ص321.  -1
ابن همام، �ضرح فتح القدير 18/2، اأبو العبا�ص اأحمد بن حممد اخللوتي، ال�ضرح ال�ضغري 663/1،   -2

وابن قدامة، املقنع مع حا�ضيته 346/1. 
الفكر، 228/6- دار  املهذب(،  �ضرح  �ضرف، )املجموع  بن  يحيى  الدين  اأبو زكريا حميي  النووي،   -3

 .229
اجل�ضا�ص، اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي احلنفي، )اأحكام القراآن(، حتقيق: حممد �ضادق القمحاوي،   -4

دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت 1405، 128/3. 
ابن قدامة املقد�ضي، عبد اهلل بن اأحمد بن حممد اأبو حممد، املغني مع ال�ضرح الكبري، حتقيق: حممد   -5

ر�ضيد ر�ضا، مطبعة املنار، 1347هـ، 702/2. 
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جند اأن هذه االألفاظ فيها اأوجه ارتباط وت�ضابه واختالف: فاالرتباط يف خروج 
الالجئ اأو املهاجر اأو طالب االأمان من بلده م�ضت�ضعًفا ذلياًل ال حول له وال قوة، 
واأما الت�ضابه فعلى �ضبيل املثال بني ابن ال�ضبيل والالجئ فكل واحد منهما فاقد للمال 
الذي يبلغه اإىل مق�ضده، واأما االختالف بني الالجئ وطالب االأمان فالالجئ قد 

يكون م�ضلًما يف الغالب، بينما طالب االأمان قد يكون على غري االإ�ضالم.
املطلب الثالث: حكم اللجوء يف الفقه الإ�سالمي:

لفظة اللجوء مل ترد بلفظها �ضراحة يف كتب الفقهاء والقدامى من مدوين اأو 
�ضارحي الكتب اأو ناقلي العلم، اإال اأنه اأ�ضتعي�ص عنها مبدلوالتها التي حتمل نف�ص 

معانيها وي�ضرف املفهوم منها عليه كقولهم: امل�ضتاأمن وامل�ضتجري وطالب االأمان.
يهدد �ضالمته، واأمنه،  مما  بها  االإ�ضالم لالحتماء  الالجئ دخول دار  اأراد  اإذا 
وحياته، فاإنه مُيكُن من االإقامة وال�ضكن فيها. والواجب على االإمام اأو الرئي�ص اأو 
امللك اأو احلاكم اأو من يقوم مقامهم اأن ياأذن له يف الدخول اإذا كان الباعث على 

قدومه الفرار واخلوف مما يهدد اأمنه وحياته واأ�ضرته واأوالده.
واإىل هذا ذهب جمهور الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�ضافعية واحلنابلة من 

م�ضروعية اللجوء باعتباره و�ضيلة من و�ضائل طلب االأمان)1(.
وا�ضتدلوا على ذلك باأدلة من الكتاب وال�ضنة واالإجماع:

عبد اهلل بن حممد بن �ضليمان ال�ضهري بدامادا اأفندي، جممع االأنهر يف �ضرح ملتقى االأبحر، )دار اإحياء   -1
الرتاث العربي، بريوت، لبنان( ط1، 655/1، حممد بن عبد اهلل اخلر�ضي املالكي اأبو عبد اهلل، �ضرح 
اخلر�ضي على خمت�ضر خليل، )دار الفكر للطباعة، بريوت(، ب.ط، 122/3، �ضرف الدين مو�ضى بن 
اأحمد بن مو�ضى بن �ضامل اأبو النجا احلجاوي املقد�ضي، االإقناع لطالب االنتفاع، حتقيق عبد اهلل بن عبد 

املح�ضن الرتكي، ط2، 1999م، 117/2.
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: اأدلة القراآن الكرمي: اأولاً
الدليل الأول: 

چ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    :- َوَجلاَّ قوله -َعزاَّ 
ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      چ )التوبة االآية-6(.

امل�ضركني  من  االأمان  يطلب  من  �ضاأن  يف  وردت  الكرمية  االآية  الداللة:  وجه 
حتى ي�ضمع كالم اهلل، وامل�ضلم اأوىل بذلك اإذا َقِدم اإلينا طالًبا الغوث.

بقتالهم  اأمرتك  الذين  من  اأي  الكرمية:  االآية  يف  القرطبي  االإمام  ويقول 
ا�ضتجارك، اأي �ضاأل جوارك، اأي: اأمانك وذمامك فاأعطه اإياه لي�ضمع القراآن، اأي 
ماأمنه،  اإىل  اأبى فرده  اأمًرا فح�ضن، واإن  قبل  فاإن  اأحكامه واأوامره ونواهيه،  يفهم 

وهذا ما ال خالف فيه)1(.
فاإذا كان اإعطاء االإجارة لغري امل�ضلم وحمايته م�ضروعة؛ فاأوىل بذلك اأن ي�ضرع 

يف حق الالجئ امل�ضلم الذي يطلب الغوث واللجوء.
الدليل الثاين: 

كما ا�ضتدل جمهور الفقهاء بقوله تبارك وتعاىل: چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  چ )الن�ضاء االآية-97(.

وجه الداللة: االآية فيها توجيه وحث على ترك البالد التي ي�ضت�ضعف وي�ضتذل 
فيها امل�ضلمون، وي�ضتقوي فيها املعتدي االأثيم، ويبقى امل�ضلم فيها مع قدرته على 
ال�ضرب  عليه  بل  الوا�ضعة،  االأر�ص  امل�ضلمني يف رحاب  لبلد  واللجوء  اخلروج 
يف االأر�ص ب�ضبب اال�ضت�ضعاف يف اأر�ضه، فبالد اهلل الوا�ضعة واالإقامة فيها باأمان 
اأطفي�ص )دار  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  القراآن، حتقيق:  اجلامع الأحكام  اأبو عبد اهلل حممد،  القرطبي،   -1

الكتب امل�ضرية، القاهرة(، ط2، 1384هـ - 1964، 75/8.
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اأوىل من البقاء حتت ذل اال�ضت�ضعاف، واإن كانت االآية نزلت يف ترك امل�ضت�ضعفني 
ال  اللفظ  بعموم  العربة  اأن  اإالاَّ  َو�َضلاََّم-  َعَلْيِه  اهللُ  لاَّى  -�ضَ النبي  زمن  يف  الهجرة 
بخ�ضو�ص ال�ضبب كما يقول علماء االأ�ضول، فهي تعم جميع من ا�ضطهد يف بالده 

واأر�ضه وخاف على نف�ضه واأ�ضرته)1(.
ا: الأدلة من ال�سنة النبوية: ثانياً

الدليل الأول: 
ما اأخرجة البخاري يف �ضحيحه عن عيا�ص بن عبد اهلل عن خمرمة بن �ضليمان 
َي اهللُ َعْنُه- قال حدثتني اأم هانئ بنت اأبي طالب   عن كريب عن ابن عبا�ص -َر�ضِ
لاَّى  َي اهللُ َعْنَها- اأنها اأجارت رجاًل من امل�ضركني يوم الفتح فاأتت النبي -�ضَ -َر�ضِ
اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم- فذكرت له ذلك فقال: »قد اأجرنا من اأجرت واأمنا من اأمنت«)2(.

واالإجارة  االأمان  اإعطاء  م�ضروعية  على  به  ي�ضتدل  احلديث  الداللة:  وجه 
اأوىل  امل�ضلم  اأن  اإال  امل�ضلم  غري  حق  يف  وارًدا  هذا  كان  واإن  اللجوء،  وح�ضن 

ا على م�ضروعية اللجوء. باإعطائه. وهذا دليل اأي�ضً
الدليل الثاين: 

َي اهللُ َعْنُه- قال:  ما اأخرجه البخاري يف �ضحيحه عن علي بن اأبي طالب -َر�ضِ
لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم-: »ذمة امل�ضلمني واحدة ي�ضعى بها اأدناهم،  قال ر�ضول اهلل -�ضَ
فمن اأخفر م�ضلًما فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�ص اأجمعني، ال يقبل منه �ضرف وال 

عبد  حتقيق:  املنان:،  كالم  تف�ضري  يف  الرحمن  الكرمي  تي�ضري  ال�ضعدي،  بن  نا�ضر  بن  الرحمن  عبد  اأنظر   -1
الرحمن بن معال اللويحق، )موؤ�ض�ضة الر�ضالة(، ط1، 1420هـ - 2000م، 195/1.

اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب: االأدب، باب: ما جاء يف زعموا، رقم )6158(، 37/8، واأخرجه   -2
م�ضلم يف �ضحيحه، كتاب: �ضالة امل�ضافرين، باب: ا�ضتحباب �ضالة ال�ضحى، رقم )336(، 498/1، 
و�ضنن اأبي داود: اأبو داود �ضليمان بن االأ�ضعث ال�ضج�ضتاين، )دار الكتاب العربي، بريوت(، 39/3، 

رقم: )2765(.
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عدل«)1(.
وجه الداللة: احلديث فيه حتذير من خفر الذمة، وهي نق�ص االأمان الذي يعطيه 
امل�ضلم َمن غريه ِمن امل�ضلمني، وداللته وا�ضحة على قبول الالجئ واإعطائه االأمان، 

واأن اأياَّ واحٍد من امل�ضلمني يعطى االأمان، واأن امل�ضلمني يف ذلك متكافئون.
الدليل الثالث: 

لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم-  َي اهللُ َعْنُه- اأن ر�ضول اهلل -�ضَ حديث اأبى هريرة -َر�ضِ
قال: »ال حتا�ضدوا وال تباغ�ضوا وال تناج�ضوا وال تدابروا وال يبع بع�ضكم على بيع 
بع�ص وكونوا عباد اهلل اإخوانًا امل�ضلم اأخو امل�ضلم ال يظلمه وال يخذله وال يحقره، 

التقوى ها هنا«)2(.
وجه الداللة: احلديث فيه بيان على اأن امل�ضلم ال يخذل امل�ضلم، ويحمل على 
طالب اللجوء فاأوىل به اأال يرد. واأن رد امل�ضلم الالجئ اإمنا هو �ضرب من �ضروب 

اخلذالن، وقد نهى ال�ضرع عن ذلك.
الدليل الرابع: 

َي اهللُ َعْنُه-، اأن  ا مبا اأخرجه م�ضلم عن اأن�ص بن مالك -َر�ضِ كما ا�ضتدلوا اأي�ضً
لاَّى  َو�َضلاََّم- هاجرت اإىل ر�ضول اهلل -�ضَ َعَلْيِه  لاَّى اهللُ  زينب بنت ر�ضول اهلل -�ضَ
اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم، وزوجها اأبو العا�ص بن الربيع كافر، ثم حلق اأبو العا�ص بن الربيع 
بال�ضام، فاأ�ضر امل�ضلمون اأبا العا�ص، فقالت زينب: قد اأجرت اأبا العا�ص، فقال النبي 
اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب: ف�ضائل املدينة، باب: حرم املدينة، رقم )1870(، ال�ضنن ال�ضغرى   -1
للبيهقي »املنة الكربى �ضرح وتخريج ال�ضنن ال�ضغرى«، حممد �ضياء الرحمن االأعظمي، )مكتبة الر�ضد(، 

1422هـ - 2001م، 51/8، رقم: )3675(.
والتباغ�ص،  التحا�ضد  عن  النهي  باب:  واالأدب،  وال�ضلة  الرب  كتاب:  �ضحيحه،  يف  م�ضلم  اأخرجه   -2
1983/4، رقم )2559(. واأبو بكر اأحمد بن احل�ضني بن علي البيهقي، ال�ضنن الكربى ويف ذيله اجلوهر 
رقم   ،92/6 1344هـ،  ط1،  اآباد(،  حيدر  ببلدة  الهند  يف  الكائنة  النظامية  املعارف  )دائرة  النقي، 

.)11830(
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امْلُ�ْضِلِمنَي  يُِجرُي َعَلى  اإِناَُّه  َزْيَنُب،  اأََجاَرْت  َمْن  اأََجْرنَا  َو�َضلاََّم-: »َقْد  َعَلْيِه  لاَّى اهللُ  -�ضَ
اأَْدنَاُهْم«)1(.

وجه الداللة: اإذا كان جلوء الكافر وا�ضتجارته بامل�ضلم جائزة فاأوىل بنا اأن نقبل 
جلوء امل�ضلم امل�ضت�ضعف طالب االأمان، فهو اأحق واأوىل بالعطف واالأمان من غري 

امل�ضلم.
لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم- قد اأقر مثل هذا النوع، وهو قبول اإعطاء  واإن النبي -�ضَ

االأمان واالإجارة واللجوء.
ا: الدليل من الإجماع:  ثالثاً

نُقل االإجماع على م�ضروعية اإعطاء االأمان ملن يطلبه، ويتجلى ذلك وا�ضًحا 
ا جزء من االأمان الذي يجب اأن يُعطى ملن يطلب)2(. باأن اللجوء هو اأي�ضً

وعليه فالدين االإ�ضالمي يقر اللجوء ويعرتف به، واإن مل ترد مفردته ت�ضريًحا، 
اإن  باأمان  العي�ص  يف  االإن�ضان  بحق  منه  اإميانًا  الالجئني  ويرعى  مقاربة،  باألفاظ  اإمنا 
طراأت على حياته ظروف اأجربته على اللجوء، وبذلك حتقق ال�ضريعة مقا�ضدها 

يف العي�ص باأمن واأمان وحفظ النف�ص واملال والعر�ص والدين.

عطا،  القادر  عبد  م�ضطفى  حتقيق:  ال�ضحيحني،  على  امل�ضتدرك  البيع،  بابن  املعروف  الني�ضابوري    -1
)دار الكتب العلمية، بريوت(، ط1، 1411 - 1990، 49/4، رقم )6842(، �ضكت عنه الذهبي يف 
في�ضل  با�ضم  د.  واملثاين، حتقيق:  االآحاد  ال�ضيباين،  بكر  اأبو  ال�ضحاك  بن  عمرو  بن  واأحمد  التخلي�ص. 

اأحمد اجلوابرة، )دار الراية، الريا�ص(، ط1، 1411هـ - 1991م، 454/1.
اأبو بكر حممد بن اإبراهيم بن املنذر الني�ضابوري، االجماع، دار امل�ضلم للن�ضر والتوزيع، ط1، 2004،   -2
الفكر، بريوت(، ط2، 1412هـ - 1992،  املختار، )دار  الدر  املحتار على  عابدين، رد  �ص64، وابن 
ال�ضغري،  ال�ضرح  على  ال�ضاوي  بحا�ضية  املعروف  امل�ضالك  الأقرب  ال�ضالك  بلغة  وال�ضاوي،   ،166/4
ط1،  لبنان(،  بريوت،  العلمية،  الكتب  )دار  الكبري،  احلاوي  واملاوردي،   ،283/2 املعارف(،  )دار 

1419 هـ -1999 297/14، وابن قدامة، املغني، )مكتبة القاهرة(، 1388هـ - 1968م، 396/8.
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�ملبحث �لثاين: موقف �لإ�صالم من �إخر�ج �لزكاة لالجئني:

ا. املطلب الأول: مفهوم الزكاة لغةاً وا�سطالحاً
: الزكاة لغة لها عدة معاٍن منها: اأولاً

النماء والربكة: تطلق الزكاة ويراد مبعناها النماء والربكة، يقال: زكا الزرع  -
يزكو، اإذا منا وزاد، وكل �ضيء يزاد ويثمن فهو يزكو زكاء كاأذكى، وزكاه 

اهلل تزكية اأي اأمناه وجعل فيه بركة.)1(
والزكاة من الربكة، قال تبارك وتعاىل: چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ      -

ڑ  ڑ          ک           ک   چ )البقرة االآية-276(. اأي ينمي ال�ضدقات ويكرثها. فرتبية 
ال�ضيء اإمناوؤه حتى يكرب.

تبارك  - قوله  فمنه  وزيادة،  م�ضاعفة  الزكاة  يف  اأن  على  الكرمي  القراآن  ن�ص 
ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ    چ  وتعاىل: 
الذين  اأولئك  اأي  االآية-39(.  چ )الروم  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 - َوَجلاَّ -َعزاَّ  اهلل  من  امل�ضاعفة  واأن  واجلزاء)2(.  الثواب  لهم  اهلل  ي�ضاعف 

الأولئك الذين يت�ضدقون ويخرجون زكاة اأموالهم.
ا بتعريفات خمتلفة،  ا: الزكاة يف ال�سطالح: عرف الفقهاء الزكاة ا�سطالحاً ثانياً

وذلك كالآتي:
عرفها احلنفية باأنها: متليك جزء مال عينه ال�ضارع من م�ضلم فقري غري ها�ضمي - 1

وال مواله، مع قطع املنفعة عن املَُملك من كل وجه هلل تعاىل)3(. اأي اأن هذا 
الزبيدي، تاج العرو�ص، مادة )زكا(، 146/10، وحممد بن اأحمد بن االأزهري الهروي، اأبو من�ضور،   -1

تهذيب اللغة، )دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت(، ط1، مادة )زكا(، 319/10. 
ابن كثري، تف�ضري القراآن العظيم، 363/5.  -2

احلا�ضية،  القرطبي،  االأندل�ضي  اخلزرجي  االأن�ضاري  فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  اهلل حممد  عبد  اأبو   -3
.257-256/2
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واأال  الغني من ذلك،  عائدة على  منفعة  بال  للفقري،  متلًكا  الغني  يعطيه  املال 
لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم-. يكون املت�ضدق عليه من اآل بيت النبي حممد -�ضَ

باأنها: اإخراج مال خم�ضو�ص من مال خم�ضو�ص بلغ ن�ضابًا - 2 وعرفها املالكية 
اأن الواجب اإخراجه  اإن مت امللك وحول غري معدن وحرث)1(. اأي  مل�ضتحقه 
ا مما فيه الزكاة من الزروع والثمار واحللي واالأموال، اإذا بلغ  مااًل خم�ضو�ضً
اأي  ده ال�ضرع، وكان هذا املال ملًكا ل�ضاحبه ابتداًء،  املال قدًرا حمدًدا حداَّ

املزكي.
وعرفها ال�ضافعية باأنها: ا�ضم الأخذ �ضيء خم�ضو�ص من مال خم�ضو�ص، على - 3

اأو�ضاف خم�ضو�ضة لطائفة خم�ضو�ضة)2(. وهذا التعريف ك�ضابقه يف حتديد 
مال  من  اإخراجه  الواجب  القدر  وهو  خم�ضو�ص  �ضيء  اإخراجه  يتم  ما  اأن 

خم�ض�ص اإذا بلغ الن�ضاب، لطائفة خم�ضو�ضة وهم امل�ضارف املذكورة.
وعرفها احلنابلة باأنها: حق يجب يف مال خا�ص)3(. وهذا التعريف عام.- 4

ومتيل الباحثة اإىل اأن تعريف املالكية ذكر بع�ص ال�ضروط التي يجب توفرها   
الزكاة حق  اأن  اإىل  التعريفات  وتخل�ص هذه  تو�ضيًحا.  اأكرث  فكان  املال  يف 
لالأ�ضناف الذين ذكرهم اهلل �ضبحانه وتعاىل يف االآية 60 من �ضورة التوبة، 
عامة  وامل�ضكنة  الفقر  ولفظتا  وامل�ضاكني،  الفقراء  هم  االأ�ضناف  هذه  واأول 
تنطبق على كل من لي�ص لديه ما يكفيه، والالجئ والنازح اأ�ضد النا�ص حاجة؛ 
فقرهم  فتحقق   ، حقٍّ بغري  اأموالهم  من  وحرموا  ديارهم  من  اأخرجوا  الأنهم 
�ضبحانه  اهلل  ذكرهم  الذين  االأ�ضناف  �ضمن  داخلون  هم  لذا  وحاجتهم؛ 

وتعاىل، ويجب اإعطاوؤهم من الزكاة ما ي�ضد حاجتهم واهلل اأعلم. 
الدردير، ال�ضرح ال�ضغري، 581/1.  -1

النووي، املجموع �ضرح املهذب، )دار الفكر(، د.ط، 291/5.  -2
املرداوي، االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )دار اإحياء الرتاث(، ط2، 3/3.  -3
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املطلب الثاين: حكم اإخراج الزكاة وم�سارفها ومكانة الالجئ من امل�سارف.
: حكم الزكاة: اأولاً

الزكاة ركن من اأركان االإ�ضالم اخلم�ضة، وجاء ترتيبها يف القراآن الكرمي وال�ضنة 
واالإجماع،  وال�ضنة  بالكتاب  ثابتة  مكتوبة  فري�ضة  فهي  وال�ضالة،  ال�ضهادتني  بعد 

ولها مكانة عظيمة يف االإ�ضالم)1(.
ومن الن�ضو�ص الواردة يف القراآن الكرمي:

چ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   چ  وتعاىل:  تبارك  قوله   : اأولاً
)البقرة االآية-43(.

وقوله تبارك وتعاىل: چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ 
)النور االآية-56(.

الزكاة،  َفْر�ضية  بوجوب  �ضريح  فيهما  االأمر  اأن  االآيتني:  من  الداللة  وجه 
فالواجب اإخراج الزكاة بالقدر الذي يحدده ال�ضرع كًما وكيًفا.

فقرًيا  كان  فاإذا  اأخذها،  ي�ضتحق  احلاجة  اأو�ضاف  فيه  تتوافر  حني  والالجئ 
وجب على الغني اأن يعطيه لتوافر �ضفة الفقر، واإذا كان م�ضكيًنا وجب كذلك اأن 

يتم اإعطاوؤه مل�ضكنته، واإن كان ابن �ضبيل اأخذ من �ضهم ابن ال�ضبيل.

عبد الغني الغنيمي امليداين احلنفي، اللباب يف �ضرح الكتاب، حتقيق: حممد العزازي، )دار الكتب   -1
العلمية بريوت(، 1971م، 68/1، ابن عابدين، احلا�ضية، 272/2، والزيلعي، تبيني احلقائق، )املطبعة 
د.ط،  الفقهية،  القوانني  والغرناطي،   ،251/1 1313هـ،  ط1،  القاهرة(،  بوالق،  االأمريية،  الكربى 
67/1. ابن عرفة، حا�ضية الد�ضوقي 450/1، واأبو بكر )امل�ضهور بالبكري( ابن حممد �ضطا الدمياطي،

للطباعة والن�ضر والتوزيع( ط1، 1418هـ-1997م 149/2، ود. م�ضطفى  الفكر  الطالبني )دار  اإعانة   
القلم  ال�ضافعي، )دار  املنهجي على مذهب االإمام  الفقه  ال�ّضْربجي،  الُبغا، وعلي  اخِلْن، ود. م�ضطفى 
للطباعة والن�ضر والتوزيع، دم�ضق(، ط4، 1413هـ-1992م، 14/2. واإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن 
حممد ابن مفلح، اأبو اإ�ضحاق، برهان، املبدع �ضرح املقنع، )دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(، ط1، 

1418هـ-1997م، 107/6. والبهوتي، ك�ضاف القناع 166/2.
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ومن ال�سنة:
: ما اأخرجه البخاري يف �ضحيحه عن ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما- قال:  اأولاً
اأن  �ضهادة  خم�ص  على  االإ�ضالم  »بني  َو�َضلاََّم-:  َعَلْيِه  اهللُ  لاَّى  -�ضَ اهلل  ر�ضول  قال 
الزكاة واحلج و�ضوم  اإال اهلل واأن حممًدا ر�ضول اهلل واإقام ال�ضالة واإيتاء  اإله  ال 

رم�ضان«)1(.
من  الزكاة  واأن  االإ�ضالم،  الأركان  بيان  داللة  احلديث  يف  اال�ضتدالل:  وجه 

ى والن�ضاب. اأركانها، وال ي�ضقط الفر�ص اإالاَّ بعدم توافر موجبه وهو املال املُزكاَّ
ومتى حتقق يف الالجئ كونه م�ضرًفا من م�ضارف الزكاة وجب اإعطاوؤه من 

هذا املال ال�ضتحقاقه واندراجه �ضمن امل�ضارف.
َي  ا: مبا اأخرجه البخاري يف �ضحيحه عن اأبي زرعة عن اأبي هريرة -َر�ضِ ثانياً
َعَلْيِه َو�َضلاََّم- بارًزا يوًما للنا�ص فاأتاه جربيل  لاَّى اهللُ  َعْنُه- قال: كان النبي -�ضَ اهللُ 
فقال: ما االإميان؟ قال: االإميان اأن توؤمن باهلل ومالئكته وبلقائه ور�ضله وتوؤمن بالبعث، 
به وتقيم ال�ضالة وتوؤدي  اأن تعبد اهلل وال ت�ضرك  قال: ما االإ�ضالم؟ قال: االإ�ضالم 
الزكاة املفرو�ضة وت�ضوم رم�ضان، قال: ما االإح�ضان؟ قال: اأن تعبد اهلل كاأنك تراه 
من  باأعلم  عنها  امل�ضوؤول  ما  قال:  ال�ضاعة؟  متى  قال  يراك،  فاإنه  تراه  تكن  مل  فاإن 

ال�ضائل)2(.
من  ركن  الزكاة  اأن  على  الوا�ضحة  الداللة  احلديثني:  من  اال�ضتدالل  وجه 
ى والن�ضاب،  اأركان االإ�ضالم، وال ت�ضقط اإالاَّ بعدم توافر موجبها وهو املال املُزكاَّ
لاَّى اهللُ  اَلُم- عن االإ�ضالم واإعالم النبي -�ضَ كما اأن يف �ضوؤال جربيل -َعَلْيِه ال�ضاَّ
َعَلْيِه َو�َضلاََّم- به وتو�ضيح اأمره، والذي نُ�ص فيه على �ضموله للزكاة، هي فر�ص ال 

اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب االإميان، باب: االإميان، حديث رقم )8(، 11/1.  -1
اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب االإميان، باب: �ضوؤال جربيل، حديث رقم )50(، 19/1.  -2
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يقوم االإ�ضالم بدون ذلك اأو اأدائها اإذا بلغ املال ن�ضابًا، واأن الالجئ متى ثبت كونه 
اأموال الزكاة، ويجب اعطاوؤه من هذا املال  م�ضرًفا من هذه امل�ضارف اأخذ من 

ال�ضتحقاقه واندراجه حتت هذه امل�ضارف.
يقول يف ذلك االإمام ابن حجر: »والزكاة اأمر مقطوع به يف ال�ضرع ي�ضتغني 
فر�ضية  اأ�ضل  واأما  فروعها،  يف  االختالف  وقع  واإمنا  له،  االحتجاج  تكلف  عن 

الزكاة فمعلوم من الدين بال�ضرورة)1(. 
من  ركٌن  واأنها  الزكاة،  فر�ضية  على  وخلًفا  �ضلًفا  امل�ضلمون  اأجمع  وبذلك 

اأركان االإ�ضالم متى بلغ املال ن�ضابًا وحال عليه احلول.
ا: وقت اإخراج الزكاة: ثانياً

من املعلوم اأن للزكاة موعٌد حمدٌد تخرج فيه من كل عاٍم، فال تخرج بال قيد 
باأّن للزكاة قدًرا ووقًتا  اأو �ضابط، اأو بطريقة توؤدي اإىل هالك املال ونفاده، علًما 
حمددين، فاأما الوقت في�ضرتط فيه احلول والن�ضاب، فلو بلغ املال اأول العام ن�ضابًا 
يجب فيه الزكاة حًقا هلل تعاىل على اأن يكون املوعد الذي اأخرج فيه هو املوعد 

املحدد من كل عام الإخراج الزكاة واأدائها.
لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم- »ال زكاة يف مال  وي�ضتدل على ذلك بحديث النبي -�ضَ

حتى يحول عليه احلول«)2(. هذا يف االأموال.
چ  ں   وتعاىل:  تبارك  بقوله  لذلك  وي�ضتدل  احل�ضاد،  فمع  الزروع  اأما يف 
ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں       
ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ  

ابن حجر الع�ضقالين، فتح الباري،( دار املعرفة، بريوت(، د.ط، 1379، 262/3.  -1
�ضححه   ،571/1  ،)1792( رقم  حديث  ماال،  ا�ضتفاد  من  باب:  الزكاة،  كتاب  �ضننه،  يف  ماجة  ابن   -2

االألباين يف اإرواء الغليل ج 3/�ص 254.
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هذا  يعنينا يف  ما  اأن  اإالاَّ  املعا�ضرة،  الكتابات  اأم  الفقهية،  املطوالت  اأكانت  �ضواء 
البحث االأ�ضناف التي ميكن اأن يُكيف الالجئ عليها، وهي ثالثة اأ�ضناف، الفقراء، 

وامل�ضاكني، وابن ال�ضبيل.
الغنى، - 1 الثمانية، والفقر �ضد  الزكاة  االأول من م�ضارف  امل�ضرف  الفقراء: 

والفقري املحتاج)1(.
امل�ساكني: امل�ضرف الثاين من م�ضارف الزكاة، وامل�ضكني، قد يكون مبعنى - 2

واحلال  املال  وقلة  والذلة  اخل�ضوع  على  امل�ضكنة  وتطلق  وال�ضعف،  الذّلة 
ال�ضيئة)2(.

وقد يطلق بع�ضهم لفظ الفقراء وامل�ضاكني يف �ضياق واحد اإالاَّ اأن االآية الكرمية 
املف�ضلة ذكرت كل واحٍد منهم على حدة مما ي�ضتلزم االختالف بينهما.

وذهب احلنفية واملالكية اإىل اأن امل�ضكني اأ�ضواأ حااًل من الفقري؛ الأن امل�ضكني 
من ال �ضيء له، �ُضّمي م�ضكيًنا ملا اأ�ضكنته حاجته عن التحرك)3(.

وجاء يف تف�ضري الطربي: اأن املراد بالفقري: هو ذو الفقر اأو احلاجة، ومع حاجته 
يتعفف عن م�ضاألة النا�ص والتذلل لهم، و»امل�ضكني« يف هذا املو�ضع هو املحتاج 

املتذلل للنا�ص مب�ضاألتهم.)4(

زين الدين الرازي، خمتار ال�ضحاح، حتقيق يو�ضف ال�ضيخ حممد، )املكتبة الع�ضرية، الدار النموذجية،   -1
بريوت، �ضيدا( ط5، 1420هـ-1999م، مادة )فقر(، 782/2، ول�ضان العرب، مادة )فقر(، 216/13.

اأبو ن�ضر اإ�ضماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي، ال�ضحاح، مادة )�ضكن(، 2137/5.  -2
الكا�ضاين، اأبو بكر بن م�ضعود بن اأحمد احلنفي عالء الدين: بدائع ال�ضنائع يف ترتيب ال�ضرائع، 56/6،   -3
ودار الكتب العلمية، لبنان، ط2، 1986م، 902/2، وحممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�ضوكاين 
 ،261/2 1414هـ،  ط1،  بريوت(  دم�ضق،  الطيب،  الكلم  دار  كثري،  ابن  )دار  القدير  فتح  اليمني، 
وحمد بن عبد اهلل اخلر�ضي املالكي اأبو عبد اهلل، �ضرح اخلر�ضي على خمت�ضر خليل، 212/2، ابن عرفة 

الد�ضوقي، حا�ضية الد�ضوقي على ال�ضرح الكبري )دار الفكر( ب.ط، ب.ت 451/1.
الطربي، )جامع البيان يف تف�ضري القراآن(: 309/14.  -4
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وقد جاء يف تف�ضري القرطبي: ظاهر اللفظ يدل على اأن امل�ضكني غري الفقري، 
واأنهما �ضنفان، اإال اأن اأحد ال�ضنفني اأ�ضد حاجًة من االآخر)1(. 

ابن ال�سبيل: هو امل�ضرف الثامن من م�ضارف الزكاة. - 3
ا امل�ضافر الكثري  وال�ضبيل لغة: الطريق، وابن ال�ضبيل هو ابن الطريق، وهو اأي�ضً

ال�ضفر، �ضمي ابن ال�ضبيل ملالزمته ال�ضفر)2(.
وابن ال�ضبيل: الغريب املنقطع عن ماله واإن كان غنًيا يف وطنه؛ الأنه فقري يف 

احلال)3(.
وابن ال�ضبيل: املالزم للطريق الكائن فيها)4(. 

لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم- قال:  وقد جاء يف احلديث عن اأبي هريرة عن النبي -�ضَ
»حرمي البئر اأربعون ذراًعا من حواليها، كلها الأعطان االإبل والغنم، وابن ال�ضبيل 

اأول �ضارب منه«.)5( 
والذي يظهر اأن الالجئ قد يكون فقرًيا بناء على حالته الظاهرة اأمام النا�ص 
وفقره البني الوا�ضح، حتى لو كان ذا مال يف بلده، اإالاَّ اأنه يف هذه البلد معدوم 
فقري، وقد يكون من اأهل امل�ضكنة الذين ال ي�ضاألون النا�ص، وامل�ضكنة والفقر حالهم 

متقارب. 
بلده واأمواله خوًفا على حياته  اأن الالجئ هو و�ضف ملن ترك  يت�ضح  وعليه 

وهو تعريف ابن ال�ضبيل باإجماع العلماء.)6(
الطربي، )جامع البيان يف تف�ضري القراآن(: 170/8.  -1

ابن االأثري، النهاية، 339/2.  -2
الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع، 46/2.  -3

ابن قدامة، املغني، 438/6.  -4
ال�ضيباين، اأبو عبد اهلل اأحمد، م�ضند االإمام اأحمد، حتقيق: �ضعيب االأرنوؤوط، وعادل مر�ضد، واآخرون،   -5

)موؤ�ض�ضة الر�ضالة(، ط1، 1421هـ -2001م، حديث رقم )10411( 259/16.
الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع، 46/2، وال�ضوكاين، فتح القدير، 264/2، والطرابل�ضي، مواهب اجلليل،   -6

352/2، والنووي، رو�ضة الطالبني، 320/2، وابن قدامة، ال�ضرح الكبري مع االإن�ضاف، 252/7.
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جاء يف رد املحتار هو امل�ضافر �ضواء اأكان هو يف غري وطنه اأم يف وطنه وله 
الثاين  جعل  الزيلعي  لكن  النقاية،  عن  النهر  يف  كما  اأخذها  على  يقدر  ال  ديون 
ملحًقا به حيث قال: واأحلق به كل من هو غائب عن ماله واإن كان يف بلده؛ الأن 
يف  وتبعه  ظاهًرا.  غنًيا  كان  واإن  يًدا  فقري  الأنه  وجدت؛  وقد  املعتربة  هي  احلاجة 

الدرر والفتح وهو ظاهر كالم ال�ضارح«)1(.
لذا فاإن كل من �ضافر داخل بلده اأو خارجها، وترك ماله واأهله وكان ذو حاجة 

للمال اإما بغية العودة اأو ل�ضد احلاجة هو ابن �ضبيل واهلل اأعلم.
ولالجئ حالتان:

جلووؤه  وينتهي  العودة،  يف  النية  ولديه  موؤقتٍة  لفرتة  جلووؤه  يكون  الأوىل: 
بزوال ال�ضبب، مثل الفقر اأو اأن عليه ثاأًرا الأحٍد، اأو لغريه من االأ�ضباب، فهنا يكون 
قد انقطع عن ماله واأر�ضه اإالاَّ اأنه �ضيعود فينطبق عليه و�ضف )ابن ال�ضبيل( وجتوز 

عليه الزكاة مل�ضاعدته للعودة اإىل اأر�ضه وماله.
والكوارث  احلروب  مثل  للجوء  دعته  التي  الظروف  ا�ضتمرار  الثانية: 
الطبيعية، وال علم له بنهايتها، مما اأدى الإقامته يف بلد اللجوء؛ اإال اأنه �ضاحب حاجة 

للمال، والعلماء فيه على ثالثة اأقوال:
القول الأول: عدم اعتباره ابن �ضبيل فاإقامته تخرجه من هذا امل�ضمى وعليه ال 
يجوز اإعطاوؤه م�ضرف ابن ال�ضبيل، وهو قول احلنفية)2(، واملالكية)3(، واحلنابلة)4(.

ابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، 344/2.  -1
الكا�ضاين، بدائع ال�ضنائع، 46/2، وال�ضوكاين فتح القدير، 264/2.  -2

القا�ضي اأبو حممد عبد الوهاب بن علي بن ن�ضر البغدادي املالكي، االإ�ضراف على نكت م�ضائل اخلالف،   -3
عيني املالكي  حتقيق: احلبيب بن طاهر، )دار ابن حزم(، ط1، 1420هـ-1999م، 422/1. واحلطاب الرُّ

مواهب اجلليل )دار الفكر( ط3، 1412هـ-1992م 352/2.
انظرابن قدامة املقد�ضي، ال�ضرح الكبري مع االإن�ضاف، 252/7.   -4
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دليلهم:
اإن ال�ضبيل هو الطريق، وابن ال�ضبيل، املالزم للطريق، الكائن فيها، كما يقال: - 1

ولد الليل الذي يكرث اخلروج وقت الليل.)1(
اإنه ال يفهم من ابن ال�ضبيل �ضوى الغريب دون من هو يف وطنه، ولو بلغت به - 2

احلاجة كل مبلغ، فوجب حمله على املتعارف عليه.)2(
القول الثاين: اإن املقيم يكون من اأبناء ال�ضبيل اإذا كان من�ضًئا لل�ضفر من بلده، 
اإالاَّ اأنه ال يجد املال الذي يعينه على ال�ضفر. وهو قول ال�ضافعية، فقد جاء يف االأم: 

»مل ي�ضقط عن ابن ال�ضبيل ا�ضم ابن ال�ضبيل مادام جمتاًزا، اأو يريد االجتياز«)3(.
دليلهم:

قيا�ص املن�ضئ على املجتاز، بجامع احتياج كل منهما الأهبة ال�ضفر.)4(
القول الثالث: اإن املقيم ابن �ضبيل ما مل ي�ضتطع احل�ضول على ماله يف بلده 

ولو مل ين�ضئ �ضفًرا، وهو قول متاأخري احلنفية.)5(
دليلهم: اأن احلاجة هي املعتربة وقد وجدت؛ اإال اأنه فقري يًدا، واإن كان مقيًما، 

فاأحلق بامل�ضافر املنقطع عن ماله.
املناق�سة والرتجيح:

ال�ضبيل  ابن  القيا�ص؛ الأن  فارًقا، وال يجوز  اأن هناك  الثاين:  القول  يُرد على 
امل�ضدر ال�ضابق، 253/7.  -1

القا�ضي اأبو حممد عبد الوهاب بن علي بن ن�ضر البغدادي املالكي، اال�ضراف على نكت م�ضائل اخلالف،   -2
 .422/1

ال�ضافعي، االأم، )دار املعرفة، بريوت(، 1410هـ-1990م، 94/2.  -3
اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي، حتفة املحتاج يف �ضرح املنهاج، )املكتبة التجارية الكربى،   -4

م�ضر(1357هـ-1983م، 160/7.
انظر ابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، 344/2.  -5
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يُعطى ليعود لوطنه واأهله وماله، اأما املن�ضئ فتكون حاجته اأقل عن املنقطع.
اأما القول الثالث يُناق�ص: باأن من كان ذا حاجة للمال وهو مقيم يف بلٍد اأيًّا كان 
منتٍم اإليها اأو غري منتٍم، فمن االأوىل و�ضفه بالفقري بداًل عن ابن ال�ضبيل، النقطاع 

�ضفة ال�ضفر عنه.
وعليه، فاإين اأميل اإىل القول االأول، ال �ضيما اأن ابن ال�ضبيل �ضفة تطلق على 
من ترك وطنه وانقطع عن اأهله، لذا فهو بحاجة الأموال ت�ضاعده يف العودة اإىل 
وطنه خالًفا البن ال�ضبيل املقيم الذي قد يحتاج اإىل املال اإالاَّ اأن حاجته لينفق على 

نف�ضه لعدم امتالكه املال، واالأوىل هنا اأن يلحق بالفقراء وامل�ضاكني، واهلل اأعلم.
وقد ورد يف قرارات الندوة التا�ضعة وتو�ضياتها لق�ضايا الزكاة املعا�ضرة)1(:

»ابن ال�ضبيل هو امل�ضافر فعاًل مهما كانت م�ضافة �ضفره الذي طراأت عليه احلاجة 
ب�ضبب �ضياع ماله اأو نفاد نفقته، واإن كان غنًيا يف بلده؛ اإالاَّ اأنه ي�ضرتط الإعطائه �ضهم 

ابن ال�ضبيل من الزكاة:
ال يكون �ضفره يف مع�ضية.- 1
ال ي�ضتطيع الو�ضول ملاله، يُعطى مقدار حاجته من الزاد والرعاية واالإيواء، - 2

وتكاليف ال�ضفر اإىل مق�ضده ثم الرجوع لبلده.
ال يطلب منه اإقامة البينة على اإ�ضاعة ماله، اإال اإذا ظهر ما يخالف ذلك.- 3
ال يجب على ابن ال�ضبيل اأن يقرت�ص حتى واإن وجد من يقر�ضه.- 4
يجب اأالاَّ يتك�ضب واإن كان قادًرا على الك�ضب.- 5
ال يجب عليه رد ما زاد عنده من مال الزكاة عند و�ضوله لبلده، فاالأوىل اأن - 6

الندوة التا�ضعة لق�ضايا الزكاة املعا�ضرة عمان، اململكة االردنية الها�ضمية 10-13 من املحرم 1420هـ،   -1
املوافق 26-29 من اإبريل 1999م.
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يرد ما زاد -اإن كان غنًيا- اإىل �ضندوق الزكاة، اأو اأحد م�ضارفها.)1(
وعليه؛ فاإن الالجئ يندرج حتت مفهوم ابن ال�ضبيل وفًقا لل�ضروط ال�ضابقة ما 
مل يكن مقيًما وم�ضتقًرا، وله اأبناء يعملون، اأو عمل يف البلد التي جلاأ اإليها؛ حيث 
اإنه يف هذه احلالة يكون من فقراء امل�ضاكني، وال ينطبق عليه م�ضرف ابن ال�ضبيل، 
وجتوز عليه الزكاة كونه فقريًا اأو م�ضكينًا ال يجد ما ي�ضُدّ حاجته ويكفيه فيُعطى من 

�ضهم الفقراء وامل�ضاكني واهلل تعاىل اعلم.
املطلب الثالث: حكم نقل الزكاة لالجئني:

املق�ضود من نقل الزكاة: اأن يعطى منها من مل يكن يف حملها وقت الوجوب، 
�ضواء اأكان من اأهل ذلك املحل اأم من غريهم، و�ضواء اأخرجها عن املحل اأم جاوؤوا 

بعد وقت الوجوب اإليه)2(.
وقد اتفق الفقهاء على جواز نقل الزكاة من مو�ضعها اإذا ا�ضتغنى اأهل ذلك 

املو�ضع عن الزكاة اأو بع�ضها)3(.
اإذا كان يف حمل املُزكي فقراء، فهل ي�ضح  اإال اأن حمل اخلالف يكمن فيما 
نقلها اإىل بلد فيها الجئون يف حاجة ما�ضة اإىل مال اأم ال؟ وهذا ما نو�ضحه فيما ياأتي 

من اأقوال الفقهاء على النحو االآتي:

عمر االأ�ضقر، م�ضرف ابن ال�ضبيل وتطبيقاته املعا�ضرة، �ص400، وعز الدين توين �ضمن اأبحاث الندوة   -1
التا�ضعة لق�ضايا الزكاة املعا�ضرة.

�ضهاب الدين اأحمد بن اأحمد بن �ضالمة القليوبي، حا�ضية القليوبي على �ضرح املحلي على الورقات يف   -2
اأ�ضول الفقه، حتقيق، �ضامل بن حمد القحطاين )دار الن�ضر، الكويت.( 1440هـ-2019م، 203/3. 

اجل�ضا�ص، اأحكام القراآن 136/3، ابن جزي، القوانني الفقهية �ص128، ابن عرفة، حا�ضية الد�ضوقي   -3
امل�ضري  الُبَجرْيَِمّي  املحتاج 194/4، 37. و�ضليمان بن حممد بن عمر  ابن اخلطيب، مغني   ،501/1
 ،317/3 1415هـ-1995م،  ب.ط،  الفكر(  دار  )النا�ضر  اخلطيب،  على  البجريمي  حا�ضية  ال�ضافعي، 
ابن قدامة، املغني، 530/2، البهوتي، ك�ضاف القناع، 264/2، واملاوردي، االأحكام ال�ضلطانية، )دار 

احلديث، القاهرة( �ص133. 
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مالك  - لالإمام  وقول  االأ�ضح،  غري  يف  ال�ضافعية  فقهاء  ذهب  الأول:  القول 
واجل�ضا�ص من احلنفية، وقول االإمام ابن تيمية اإىل جواز نقل الزكاة من مكان 
يعانون  الذين  الالجئني  من  ونحوه  حمتاج  كقريب  �ضرعية،  مل�ضلحة  الآخر 

للح�ضول على املال وهو قول لالإمام مالك)1(.
وا�ضتدلوا على ذلك مبا ياأتي:

ڻ    ڻ   چ    :- َوَجلاَّ املوىل-َعزاَّ  قول  الكرمي  القراآن  من  الأول:  الدليل 
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ چ )التوبة االآية )60(.

وجه اال�ضتدالل: االآية مطلقة غري مقيدة مبكان خا�ص، قال اجل�ضا�ص: ظاهر 
َجَواَز  َظاِهُرُه  ى  َفاْقَت�ضَ املال،  فيه  الذي  البلد  اإعطائها يف غري  يقت�ضي جواز  االآية 

اإْعَطاِئَها مِلَْن �َضِمَلُه ااِل�ْضُم ِمْنُهْم َقِريًبا َكاَن اأَْو بَِعيًدا.)2(
فاالآية تطلق ويراد بها كل فقري وكل م�ضكني وكل عامل عليها وهكذا ال تقييد 
اأو غريهم، وعليه فيجوز نقلها للفقري الالجئ  اأو موطٍن  اأو حمٍل  يف ذلك مبكان 

ل�ضد حاجته.
َعْنُه- الأهل  اهللُ  َي  ما رواه طاوو�ص عن معاذ بن جبل -َر�ضِ الثاين:  الدليل 
اليمن: »ائتوين بعر�ص ثياب خمي�ص اأو لبي�ص يف ال�ضدقة مكان ال�ضعري والذرة 

لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم- باملدينة«)3(. اأهون عليكم وخري الأ�ضحاب النبي -�ضَ

اأبو بكر بن العربي املعافري االإ�ضبيلي املالكي، اأحكام القراآن، )دار الكتب  القا�ضي حممد بن عبد اهلل   -1
العلمية، بريوت، لبنان(، ط 1424ه-2003م، 541/2، النووي، املجموع �ضرح املهذب، 172/6، 
وعلي بن حممد بن عبا�ص البعلي الدم�ضقي احلنبلي عالء الدين اأبو احل�ضن، االختيارات، حتقيق: اأحمد 

بن حممد بن ح�ضن، �ص99. 
اجل�ضا�ص، اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي احلنفي، اأحكام القراآن للج�ضا�ص. حتقيق: عبد ال�ضالم حممد   -2

علي �ضاهني )دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(، ط 1415ه-1994م، 173/3. 
اأخرجه البخاري يف �ضحيحه، كتاب الزكاة باب العر�ص يف الزكاة )116/2(.   -3
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الزكاة من موطن الآخر  فيه داللة على جواز نقل  وجه اال�ضتدالل: احلديث 
َي اهللُ َعْنُه- ال�ضدقة والزكاة من اأهل اليمن  دلاَّ على ذلك نقل معاذ بن جبل -َر�ضِ
لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم-، واأوىل بذلك اأن تنقل اإىل الالجئني  اإىل اأ�ضحاب النبي -�ضَ

ل�ضدة حاجتهم ولفقرهم.

 الدليل الثالث: ال�ضدقات كانت حتمل اإىل اأبي بكر ال�ضديق وعمر بن اخلطاب 
َعْنُهَما- من غري املدينة)1(. وفيه داللة على جواز نقلها اإىل الالجئني  َي اهللُ  -َر�ضِ

لال�ضتفادة بها و�ضد حاجتهم.

القول الثاين: ذهب فقهاء ال�ضافعية يف االأ�ضح اإىل اأنه ال يجوز نقل الزكاة  -
مل�ضافة الق�ضر لالجئني وغريهم، ويجب �ضرف الزكاة يف حمل الوجوب، 

ونقلها حمرم)2(.

وا�ضتدلوا على ذلك: مبا ا�ضتدل من اأجاز نقل الزكاة مل�ضلحة راجحة، كنقلها 
االأكرث  بع�ضهم حملها على  باجلواز، ولكن  القائلني  باأدلة  اأ�ضد حاجة  اإىل من هم 
حاجة اأو االأعدم، وبع�ضهم حملها على كل م�ضلحة راجحة، كالنقل اإىل القريب 

واالأنفع للم�ضلمني وغري ذلك)3(.

النخعي،  - واإبراهيم  الب�ضري،  واحل�ضن  احلنفية  فقهاء  ذهب  الثالث:  القول 
وقول القا�ضي اأبي يعلى الفراء، وابن البنا من فقهاء احلنابلة، اإىل كراهة نقل 
الزكاة من مو�ضعها اإىل غريه من املوا�ضع االأخرى التي قد يكون فيها الجئون 

اأبو ُعبيد القا�ضم بن �ضاّلم بن عبد اهلل الهروي البغدادي، االأموال �ص789.   -1
النووي، رو�ضة الطالبني، املكتب االإ�ضالمي بريوت، ط3، 1991م، 331/2.   -2

اأبو  ابن مفلح،  بن عبد اهلل بن حممد  واإبراهيم بن حممد  القراآن: 152/8،  القرطبي، اجلامع الأحكام   -3
لبنان( ط1، 1418هـ- بريوت،  العلمية،  الكتب  )دار  املقنع  �ضرح  املبدع يف  الدين،  برهان  اإ�ضحاق، 

1997م، 207/2.
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يف حاجة للمال)1(.
وا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي:

بن عبا�ص  - اهلل  �ضننه عن عبد  الن�ضائي يف  اأخرجه  مبا  ا�ضتدلوا  الأول:  الدليل 
بن جبل  معاذ  بعث  َو�َضلاََّم-  َعَلْيِه  اهللُ  لاَّى  النبي -�ضَ اأن  َعْنُهَما-  اهللُ  َي  -َر�ضِ
اإىل  فادعهم  اأهل كتاب  قوًما  تاأتي  »اإنك  فقال:  اليمن  اإىل  َعْنُه-  اهللُ  َي  -َر�ضِ
�ضهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأين ر�ضول اهلل فاإن هم اأطاعوك فاأعلمهم اأن اهلل -َعزاَّ 
اأطاعوك  فاإن هم  - افرت�ص عليهم خم�ص �ضلوات يف كل يوم وليلة،  َوَجلاَّ
- قد افرت�ص عليهم �ضدقة يف اأموالهم توؤخذ من  فاأعلمهم اأن اهلل -َعزاَّ َوَجلاَّ
اأغنيائهم فتو�ضع يف فقرائهم، فاإن هم اأطاعوك لذلك فاإياك وكرائم اأموالهم 

- حجاب«)2(. واتق دعوة املظلوم فاإنها لي�ص بينها وبني اهلل -َعزاَّ َوَجلاَّ
من  توؤخذ  ال�ضدقة  اأن  على  وا�ضحة  داللة  فيه  احلديث  اال�ضتدالل:  وجه 
لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم-:  الغني يف املوطن وترد اإىل فقري املكان نف�ضه بداللة قوله -�ضَ
ا للمكان، فال  »فتو�ضع يف فقرائهم«، وهذا حتديد بامل�ضتِحق للمال، وحتديٌد اأي�ضً

تنقل لالجئ واإمنا توزع يف فقراء احلي.
ا مبا روي عن طاوو�ص عن اأبيه عن معاذ بن  - الدليل الثاين: كما ا�ضتدلوا اأي�ضً

يف  وع�ضره  �ضدقته  فاإن  خمالف،  اإىل  خمالف  من  خرج  »من  قال:  جبل 
خمالف ع�ضريته)3(.

ابن عابدين، الدر املختار مع حا�ضية ابن عابدين 353/2، عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - اأحمد   -1
ال�ضلبي �ضهاب الدين، وتبيني احلقائق، 305/1، بداماد اأفندي عبد الرحمن بن حممد بن �ضليمان املدعو 
نظام  برئا�ضة  علماء  وجلنة   ،72/2 ال�ضنائع،  بدائع  الكا�ضاين   ،225/1 االأنهر،  جممع  زاده،  ب�ضيخي 
الدين البلخي، الفتاوى الهندية، )دار الفكر( ط2، 1310هـ، 190/1، ال�ضوكاين، فتح القدير 279/2، 

اأبو اإ�ضحاق، برهان الدين، املبدع يف �ضرح املقنع 407/2.
اأخرجه البخاري يف �ضحيحة كتاب الزكاة باب اأخذ ال�ضدقة من االأغنياء حديث رقم )1469( 128/2.  -2
البيهقي، ال�ضنن الكربى: 9/7، حديث رقم )12920(، ال�ضوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد   -3
اهلل، نيل االأوطار حتقيق: ع�ضام الدين ال�ضبابطي )دار احلديث، م�ضر( احلكم لالألباين يف املنة منقطع، 

ط1، 1413هـ-1993م، 170/4. 
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من  الزكاة  ي�ضتحق  من  اأن  على  ا  اأي�ضً داللة  فيه  احلديث  اال�ضتدالل:  وجه 
اأهل  على  يقدمون  فال  يعا�ضرهم  ال  من  بخالف  معهم،  ويقطن  املزكي  يعا�ضرهم 
الع�ضرة واملعاملة، وهذا حتديد فلو كان الالجئ يف املكان اأخذ، اأما يف غري املوطن 

فال ينقل اإليه.

َي اهللُ َعْنُه- قال:  - الدليل الثالث: كما ا�ضتدلوا مبا روي عن اأبي جحيفة -َر�ضِ
من  ال�ضدقة  فاأخذ  َو�َضلاََّم-  َعَلْيِه  اهللُ  لاَّى  -�ضَ اهلل  ر�ضول  م�ضدق  علينا  قدم 
ا)1(. والقلو�ص من  اأغنيائنا فجعلها يف فقرائنا فكنت يتيًما فاأعطاين منها قلو�ضً

النوق ال�ضابة)2(.

حّي  فقراء  تو�ضع يف  ال�ضدقة  اأن  على  داللة  فيه  احلديث  اال�ضتدالل:  وجه 
ا  لاَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َضلاََّم-: »فتو�ضع يف فقرائهم«. وهذا اأي�ضً املزكي بداللة قوله -�ضَ
من التحديد فال تخرج الزكاة من املكان، واإمنا تُعطى لالجئ املكان ولي�ص لالجئ 

يف موطن اأو مكان اآخر.

القول الرابع: ذهب فقهاء املالكية اإىل اأنه ال يجوز نقل الزكاة اإىل بلد اآخر)3(. 
من حيث العموم، ولبع�ص فقهائهم قول: اإىل اأنه يق�ضم من املوا�ضع �ضهم الفقراء 
وامل�ضاكني، وينقل �ضائر ال�ضهام باجتهاد االإمام)4(. وا�ضتدلوا مبا ا�ضتدل به القائلون 

بكراهة نقلها.

الرتمذي اأبو عبيد القا�ضم بن �ضالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي، اجلامع الكبري-�ضنن الرتمذي- حتقيق:   -1
�ضيد بن رجب اأبو اأن�ص، ط1، 1428ه-2007م يف �ضننه 40/3، حديث رقم: )649(، وابن خزمية يف 

�ضحيحه، 66/4.
زين الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، خمتار ال�ضحاح �ص560.   -2

حممد بن اأحمد بن جزي الغرناطي، القوانني الفقهية �ص128، ابن عرفة، حا�ضية الد�ضوقي، 501/1،   -3
احلطاب الرعيني، مواهب اجلليل: 357/2. 

ابن العربي اأحكام القراآن، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط3، 1424هـ-2003م، 541/2.   -4
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القول اخلام�س: ذهب فقهاء احلنابلة يف املذهب اإىل اأنه ال يجوز نقل الزكاة 
مل�ضافة الق�ضر)1(.

َعَلْيِه  اهللُ  لاَّى  -�ضَ النبي  اأن  عليه،  املتفق  معاذ  حديث  ذلك  يف  ودليلهم)2( 
َو�َضلاََّم- قال له: »اأخربهم اأن اهلل قد فر�ص عليهم �ضدقة توؤخذ من اأغنيائهم فرتد 

يف فقرائهم«)3(، باعتبار فقراء البلد ال �ضواهم.

ولهم قول اآخر، روى القا�ضي عن اأبي يعلى الفراء احلنبلي اإىل اأنه يُْكَرُه نَْقُلَها 
ٍد: اَل يُْعِجُبِني َذِلَك، َوَعْنُه يَُجوُز نَْقُلَها اإىَل الثاَّْغِر،  ماَّ ِرمٍي، َونََقَل بَْكُر ْبُن حُمَ ِمْن َغرْيِ حَتْ
ي ِباأَناَّ ُمَراِبَطَة اْلَغاِزي ِبالثاَّْغِر َقْد تَُطوُل، َواَل مُيِْكُنُه امْلَُفاَرَقُة، َوَعْنُه يَُجوُز  َلُه اْلَقا�ضِ َوَعلاَّ

ِه. َمَع ُرْجَحاِن احْلَاَجِة)4(. نَْقُلَها اإىَل الثاَّْغِر َوَغرْيِ
املناق�سة والرتجيح:

بعد عر�ص الآراء الفقهاء واأدلتهم، اأرى اأن الراجح قول من قال: بجواز نقل 
الزكاة خارج املوطن حال وجود من هم اأ�ضدُّ فقًرا وحاجًة وعوًزا من اأهل موطن 
الزكاة، اأما اإذا كان اأهل املوطن يف فقٍر وحاجة فهم اأوىل بزكاة اأغنياء موطنهم من 
غريهم، وعليه فلو كان يف موطنٍ الجئون يف حاجة اإىل املال اأعطيناهم من هذا 

املال ل�ضد حاجتهم وق�ضاء م�ضاحلهم. هذا واهلل اأعلم.

اأبو  الدين  املرداوي عالء  �ضليمان  بن  املبدع: 407/2، علي  مفلح،  ابن  املغني، 530/2،  قدامة،  ابن   -1
احل�ضن، االإن�ضاف: 200/3. 

1413هـ-1993م  ط1،  العبيكان،  دار  الزرك�ضي،  �ضرح  الزرك�ضي،  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  �ضم�ص   -2
.452/2

 ،)4347( رقم  ومعاذ،  مو�ضى  اأبو  بعث  باب  املغازي،  كتاب  ف�ضل  �ضحيحه،  يف  البخاري  اأخرجه   -3
.162/5

علي بن �ضليمان املرداوي عالء الدين اأبو احل�ضن، االإن�ضاف، 201/3.   -4
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خامتة �لبحث

قد  التي  النتائج  اأهم  اأذكر  اأن  اإال  ي�ضعني  البحث، ال  لهذا  العر�ص  بعد هذا 
تو�ضلت اإليها وهي:

: الالجئ هو كل اإن�ضان ا�ضطرته ظروف قاهرة، تعر�ضت من خاللها حياته  اأولاً
اأو اأ�ضرته اأو حريته للخطر �ضواء كان اخلطر كلًيا اأو جزئًيا. 

ا: اللجوء لفظ م�ضتحدث، واإن كانت املدلوالت القدمية تدل عليه، فاإن  ثانياً
وال  وزيادة،  ي�ضتوعبه  ما  الفقهية  امل�ضطلحات  وكتب  العربية  اللغة  معاجم  يف 

م�ضاحة يف اال�ضطالح.
: هناك الجئ مطلق �ضراحه وله كافة احلقوق ويتمتع مبا يتمتع به مواطنو  ثالثااً
الدولة التي جلاأ اإليها، الجتوز عليه الزكاة اإمنا جتوز على من ي�ضبح اأ�ضريا اأو معتقال 

فال يجد ماأوى اأو قوت يومه اأوماي�ضمن له حياة كرمية.
: اأ�ضل م�ضروعية الزكاة هو رفع احليف والفاقة عن النا�ص ومن خالل  رابعااً
التكيفات الفقهية، فالالجئ ال يخلو اأن يكون واحًدا من ثالثة اأ�ضناف، اإما فقري، 
اأو م�ضكني، اأو ابن �ضبيل، ومما ال خالف فيه بني اأهل العلم جواز دفع الزكاة اإىل 

هذه االأ�ضناف واإن اختلفت اجتهاداتهم يف بع�ص فروع تلك االأ�ضناف.
والزمان(  املكان  بتغري  الفتوى  )تغيري  املعروفة  الفقهية  القواعد  : من  خام�سااً
فاإذا كان بع�ص الفقهاء ذهب اإىل عدم م�ضروعية نقل الزكاة، فاإن فقه الواقع يحتم 
اأوطانهم  فقدوا  الذين  امل�ضلمني  من  كثرًيا  الأن  النقل؛  بجواز  القول  اختيار  علينا 
ويف  بهم،  اأوىل  فاالإ�ضالم  امل�ضلمني،  غري  لرحمة  يرتكوا  اأن  ميكن  ال  واأموالهم 
ت�ضريعاته ما ي�ضّد حاجتهم، وعليه فنقل الزكاة اإىل خميمات النزوح واللجوء اأمر 

تفر�ضه واقعية االإ�ضالم و�ضالحيته لكل زمان ومكان.
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التو�سيات:
يف  يتعمقوا  واأن  الالجئني،  بق�ضية  اهتمامهم  جّل  الباحثون  يويل  باأن  اأرى 

درا�ضة حقوقهم ال �ضيما يف ق�ضيتني اثنتني: 
الأوىل: حقوقهم االجتماعية والتعليمية يف تلك الدول التي جلوؤوا اإليها. 

والثانية: ما مدى تاأثري اللجوء على هوؤالء االأ�ضخا�ص يف عقيدتهم وبنيتهم 
االأ�ضرية وموروثاتهم الثقافية وغريها من املفاهيم املرتبطة بهم.

واهلل تعاىل اأعلم، واحلمد هلل رب العاملني، 
و�ضلى اهلل و�ضلم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني
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�مل�صادر و�ملر�جع

القران الكرمي
y  اإ�ضحاق، برهان الدين، املبدع يف اأبو  اإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح، 

�ضرح املقنع )دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان( ط1، 1418هـ-1997م. 
y  اهلل عبد  اأبو  املطلبي،  القر�ضي  الها�ضمي  �ضافع  بن  عثمان  بن  العبا�ص  بن  اإدري�ص  بن  اأحمد 

ال�ضافعي، االأم، )دار املعرفة، بريوت(، 1410هـ-1990م.
y  اأحمد بن احل�ضني بن علي البيهقي، ال�ضنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي، )دائرة املعارف

النظامية الكائنة يف الهند ببلدة حيدر اآباد(، ط1، 1344هـ.
y  اأحمد بن علي اأبو بكر الرازي اجل�ضا�ص احلنفي، اأحكام القراآن، حتقيق: عبد ال�ضالم حممد

علي �ضاهني )دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(، ط1، 1415هـ-1994م. 
y  ،املعرفة )دار  الباري،  فتح  ال�ضافعي،  الع�ضقالين  الف�ضل  اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد 

بريوت(، د.ط، 1379ه. 
y  اأحمد بن عمرو بن ال�ضحاك اأبو بكر ال�ضيباين، االآحاد واملثاين، حتقيق: د. با�ضم في�ضل اأحمد

اجلوابرة، )دار الراية، الريا�ص( ط1، 1411هـ-1991م.
y  اأحمد بن حممد بن اأحمد الدردير، ال�ضرح ال�ضغري على اأقرب امل�ضالك اإىل مذهب االإمام

مالك.
y  اأحمد بن حممد اخللوتي املالكي ال�ضاوي، بلغة ال�ضالك الأقرب امل�ضالك املعروف بحا�ضية

ال�ضاوي على ال�ضرح ال�ضغري ال�ضرح ال�ضغري على اأقرب امل�ضالك، )دار املعارف(، د.ط، 
د.ت.

y  اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�ضد ال�ضيباين، م�ضند االإمام اأحمد، حتقيق: �ضعيب
االأرنوؤوط، وعادل مر�ضد، واآخرين، )موؤ�ض�ضة الر�ضالة(، ط1، 1421هـ-2001م. 

y  اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي، حتفة املحتاج يف �ضرح املنهاج، )املكتبة التجارية
الكربى، م�ضر(، 1357هـ-1983م. 

y  ،اأحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم احلموي، اأبو العبا�ص، امل�ضباح املنري، )املكتبة العلمية
بريوت(. 
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y  ،1ط الكتب(،  )عامل  املعا�ضرة،  العربية  اللغة  معجم  عمر،  احلميد  عبد  خمتار  اأحمد 
1429هـ-2008م.

y  ،بريوت العلمية،  الكتب  )دار  القراآن،  اأحكام  العربي(  )ابن  املالكي  العربي  بن  بكر  اأبو 
لبنان( ط3، 1424هـ-2003م. 

y  اإعانة الطالبني )دار الفكر للطباعة بالبكري(،  اأبو بكر بن حممد �ضطا الدمياطي )امل�ضهور 
والن�ضر والتوزيع(، ط1، 1418هـ-1997م.

y  ترتيب يف  ال�ضنائع  بدائع  الكا�ضاين،  الدين  عالء  احلنفي  اأحمد  بن  م�ضعود  بن  بكر  اأبو 
ال�ضرائع، دار الكتب العلمية، لبنان، ط2، 1986م.

y  :حتقيق القراآن،  تف�ضري  يف  البيان  جامع  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر   اأبو 
عبد احلميد هنداوي، )دار الكتب العلمية، بريوت( ط1، 1424هـ-2004م. 

y  .عيني املالكي، مواهب اجلليل )دار الفكر( ط3، 1412هـ-1992م احلطاب الرُّ
y  ،حمدي حافظ غامن، )مبادئ القانون الدويل العام(، طبعة دار النه�ضة اجلديدة، القاهرة

1967م. 
y  ،)اأبو داود �ضليمان بن االأ�ضعث ال�ضج�ضتاين، �ضنن اأبي داود، )دار الكتاب العربي، بريوت

)دار طوق النجاة(، ط1، 1422هـ.
y  ،)ا�ضماعيل كاظم العي�ضاوي، اأ.د.�ضلبيك، اأحمد ال�ضويعي، فقه العبادات )الزكاة واحلج

جامعة ال�ضارقة، االإمارات العربية، ط 1، 2014.
y  ،الع�ضرية )املكتبة  ال�ضيخ حممد،  يو�ضف  ال�ضحاح، حتقيق:  الرازي، خمتار  الدين  زين 

الدار النموذجية، بريوت، �ضيدا( ط5، 1420هـ-1999م. 
y  اأم جامعة  دكتوراه«،  »ر�ضالة  االإ�ضالمية  ال�ضريعة  يف  االأمان  عقد  القحطاين،  �ضعيد  �ضعد 

القرى 1405هـ-1985م.
y .ضليمان بن عمر بن من�ضور العجيلي االأزهري، حا�ضية اجلمل )دار الفكر(، د.ط، د.ت�
y  اخلطيب على  البجريمي  حا�ضية  ال�ضافعي،  امل�ضري  الُبَجرْيَِمّي  عمر  بن  حممد  بن  �ضليمان 

)دار الفكر( ب.ط، 1415هـ-1995م.
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y  االإقناع املقد�ضي،  احلجاوي  النجا  اأبو  �ضامل  بن  مو�ضى  بن  اأحمد  بن  مو�ضى  الدين  �ضرف 
لطالب االنتفاع، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املح�ضن الرتكي ط2، 1999م. 

y  املحلي �ضرح  على  القليوبي  حا�ضية  القليوبي،  �ضالمة  بن  اأحمد  بن  اأحمد  الدين  �ضهاب 
على الورقات يف اأ�ضول الفقه، حتقيق: �ضامل بن حمد القحطاين )دار الن�ضر، الكويت(، 

1440هـ-2019م. 
y  عبد الرحمن بن حممد بن قا�ضم العا�ضمي احلنبلي النجدي، حا�ضية الرو�ص املربع �ضرح

زاد امل�ضتقنع، ط1، 1397هـ.
y  عبد الرحمن بن نا�ضر بن ال�ضعدي، تي�ضري الكرمي الرحمن يف تف�ضري كالم املنان، حتقيق: عبد

الرحمن بن معال اللويحق، موؤ�ض�ضة الر�ضالة، ط1، 1420هـ-2000م.
y  ،العزازي الكتاب، حتقيق: حممد  اللباب يف �ضرح  امليداين احلنفي،  الغنيمي  الغني  عبد 

)دار الكتب العلمية، بريوت(، 1971م.
y  :عبد اهلل بن حممد بن �ضليمان ال�ضهري بدامادا اأفندي، جممع االأنهر يف �ضرح ملتقى االأبحر

)دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، لبنان( ط1. 
y  :حتقيق ال�ضنن،  يزيد،  اأبيه  ا�ضم  وماجة  ماجة،  ابن  القزويني  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو 

حممد فوؤاد عبد الباقي )دار اإحياء الكتب العربية(، د. ط، د. ت.
y  ،اخلالف م�ضائل  نكت  على  االإ�ضراف  املالكي،  البغدادي  ن�ضر  بن  علي  بن  الوهاب  عبد 

حتقيق: احلبيب بن طاهر، )دار ابن حزم(، ط1، 1420هـ-1999م.
y  ،علي بن �ضليمان املرداوي عالء الدين اأبو احل�ضن، االإن�ضاف يف معرفة الراجح من اخلالف

)دار اإحياء الرتاث(، ط2.
y  ،اأبو احل�ضن، االختيارات علي بن حممد بن عبا�ص البعلي الدم�ضقي احلنبلي عالء الدين 

حتقيق: اأحمد بن حممد بن ح�ضن، د. ط، د. ت.
y  االأحكام باملاوردي،  ال�ضهري  البغدادي،  الب�ضري  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  علي 

ال�ضلطانية، )دار احلديث، القاهرة(، د. ط، د.ت.
y  ،علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�ضري البغدادي، ال�ضهري باملاوردي، احلاوي الكبري

)دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان(، ط1، 1419هـ-1999م. 
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y .علي �ضادق اأبو هيف، القانون الدويل العام، دار املعارف، االإ�ضكندرية، ط11، 1975م
y .الفتاوى الهندية، جلنة علماء برئا�ضة نظام الدين البلخي، )دار الفكر( ط2، 1310هـ
y  ،بوالق االأمريية،  الكربى  )املطبعة  احلقائق،  تبيني  احلنفي،  الزيلعي  عثمان  الدين  فخر 

القاهرة(، ط1، 1313هـ.
y  ،القا�ضم بن �ضالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي، االأموال، حتقيق: �ضيد بن رجب اأبو اأن�ص

ط1.
y  القا�ضم بن �ضالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي، اجلامع الكبري-�ضنن الرتمذي- حتقيق: �ضيد

بن رجب اأبو اأن�ص، ط1، 1428ه-2007م.
y  حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�ضقي احلنفي ابن عابدين، رد املحتار على

الدر املختار، )دار الفكر، بريوت(، ط2، 1412هـ-1992م.
y  اأَْحَمَد ْبِن اأبي بكر بن فرح االأن�ضاري اخلزرجي �ضم�ص الدين القرطبي. اجلامع ُد ْبُن  ماَّ حُمَ

الأحكام القراآن، حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص )دار الكتب امل�ضرية، القاهرة(، 
ط2، 1384هـ-1964م. 

y  الرتاث اإحياء  )دار  اللغة،  تهذيب  من�ضور،  اأبو  الهروي،  االأزهري  بن  اأحمد  بن  حممد 
العربي، بريوت(، ط1. 

y .حممد بن اأحمد بن جزي الغرناطي، القوانني الفقهية، د. ط
y  حممد بن اأحمد بن جزي الغرناطي، النهاية، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوي، وحممود حممد

الطناحي، )املكتبة العلمية، بريوت(، 1399هـ-1979م.
y  دار( الكبري  ال�ضرح  على  الد�ضوقي  حا�ضية  املالكي،  الد�ضوقي  عرفة  بن  اأحمد  بن  حممد 

الفكر(، ب. ط، ب. ت.
y  ،اأحمد بن ر�ضد القرطبي ال�ضهري ابن ر�ضد، بداية املجتهد اأحمد بن حممد بن  حممد بن 

)دار احلديث، القاهرة(، ب. ط، 1425هـ.
y  حممد بن اإ�ضماعيل اأبو عبد اهلل البخاري اجلعفي البخاري، ال�ضحيح، حتقيق: حممد زهري

بن نا�ضر النا�ضر.
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y  حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن عبد اهلل االإيجي ال�ضريازي ال�ضافعي، جامع البيان يف
تف�ضري القراآن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1424هـ-2004م.

y  حممد بن عبد اهلل اأبو بكر بن العربي املعافري اال�ضبيلي املالكي، اأحكام القراآن، )دار الكتب
العلمية، بريوت، لبنان( ط3، 1424ه-2003م. 

y  حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�ضابوري اأبو عبد اهلل الني�ضابوري املعروف بابن البيع امل�ضتدرك
ط1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  م�ضطفى  حتقيق:  ال�ضحيحني،  على 

1411ه-1990م.
y  حممد بن عبد اهلل اخلر�ضي املالكي اأبو عبد اهلل، �ضرح اخلر�ضي على خمت�ضر خليل، )دار

الفكر للطباعة، بريوت(، ب. ط.
y  ابن كثري، دار القدير )دار  اليمني، فتح  ال�ضوكاين  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل 

الكلم الطيب، دم�ضق، بريوت( ط1، 1414هـ.
y  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�ضوكاين اليمني، نيل االأوطار، حتقيق: ع�ضام الدين

ال�ضبابطي )دار احلديث، م�ضر( ط1، 1413هـ-1993م.
y  ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرت�ضى الزبيدي، تاج العرو�ص، جمموعة من املحققني

)دار الهداية( د. ط، د. ت. 
y  حممد بن حممد بن حممود، اأكمل الدين اأبو عبد اهلل ابن ال�ضيخ �ضم�ص الدين ابن ال�ضيخ

جمال الدين الرومي البابرتي، العناية يف �ضرح الهداية، د. ط، د. ت.
y .حممد بن مكرم بن علي ابن منظور، ل�ضان العرب، )دار �ضادر، بريوت( ط3، 1414هـ
y .)حممد بن يعقوب الفريوز اآبادي جمد الدين، القامو�ص املحيط، )موؤ�ض�ضة الر�ضالة
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Abstract

This study spots light on the rhetori-
cal competence in speech according to Ibn 
Khaldun, a  competence that strongly at-
tracted his attention and shaped the subject 
of rhetoric for him.

This study proceeds from the assump-
tion that the rhetorical competence is one of 
the linguistic competences because rhetoric 
is a branch of linguistics. However, this com-
petence is undoubtedly distinguished by in-
trinsic traits and characteristics that make it 
different from other linguistic competences. 
Therefore, the problem that I have worked 
on is what is the rhetorical competence ac-
cording to Ibn Khaldun? It is known that the 
question with “what” is a question about the 
essence and the core of a thing.

From here, I have sought to achieve a 
special scientific goal to understand the na-
ture of the rhetorical competence according 
to Ibn Khaldun, to clarify its intrinsic charac-
teristics, and to reveal the conditions with-
out which this competence cannot achieve 
its purpose.

Subsequently, I have sought to achieve 
this goal by defining the concept of the 
rhetorical competence according to Ibn 
Khaldun. This is done through revealing its 
origins, highlighting its relationship with the 
neighboring concepts by adopting methods 
of description, analysis, and comparison to 
describe Ibn Khaldun’s rhetorical perception 
through his texts, and analyze it for the pur-

ملخ�س البحث
يتناول هذا البحث مو�سوع ملكة البالغة يف 
حظيت  التي  امللكة  وهي  خلدون،  ابن  عند  الل�سان 

باهتمامه، و�سكلت مو�سوع البالغة عنده.

لقد انطلقنا يف هذا البحث من افرتا�س مفاده 
الأن  الل�سانية،  امللكات  من  ملكة  البالغية  امللكة  اأن 
البالغة علم من علوم الل�سان. غري اأن هذه امللكة ال 
جتعلها  ذاتية  وخ�سائ�س  ب�سمات  تتميز  اأنها  يف  �سك 
تختلف عن غريها من امللكات الل�سانية. ولذلك كانت 
االإ�سكالية التي ا�ستغلنا بحلها، هي: ما امللكة البالغية 
عند ابن خلدون؟ ومعلوم اأن ال�سوؤال بـ«ما«، �سوؤال 

عن ماهية ال�سيء وذاته.

من هنا، �سعينا اإىل حتقيق هدف علمي خا�س، 
يتمثل يف اإدراك طبيعة امللكة البالغية عند ابن خلدون 
وبيان خ�سائ�سها الذاتية، والك�سف عن ال�سروط التي 

ال ميكن لهذه امللكة اأن حتقق غر�سها بدونها.

بتحديد  الهدف،  هذا  حتقيق  حاولنا  وقد 
والك�سف  خلدون،  ابن  عند  البالغية  امللكة  مفهوم 
عن اأ�سولها، واإبراز عالقتها مبا يجاورها من مفاهيم، 
والتحليل  الو�سف  مناهج  ذلك  يف  معتمدين 
من  البالغي  خلدون  ابن  ت�سور  لو�سف  واملقارنة، 
خالله ن�سو�سه، وحتليله بغر�س الك�سف عن اأ�سوله، 
ومقارنته بت�سور من �سبقه من فال�سفة وبالغيني بغية 

الك�سف عن م�سادر فكره البالغي.
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مبحثنْي؛  اإىل  البحث  هذا  ق�سمنا  وهكذا، 
خلدون.  ابن  عند  امللكة  مفهوم  اأولهما  يف  تناولنا 
وحتدثنا يف الثاين عن عالقة امللكة البالغية مب�سطلحي 

الذوق والطبع.

امللكة  الل�سانية،  امللكة  املفتاحية:  الكلمات 
البالغية، اإفادة املعنى، كمال االإفادة، الطبع، الذوق.

pose of revealing its origins, and compar-
ing it with the perceptions of philosophers 
and rhetoricians preceded him to reveal the 
sources of his rhetorical thought.

Thus, this study is divided into two 
sections. The first deals with the concept of 
the rhetorical competence according to Ibn 
Khaldun. The second talks about the rela-
tionship of the rhetorical competence to the 
terms of flair and temperament.

Keywords: linguistic competence, rhe-
torical competence, semantics worth, se-
mantics perfection, temperament, flair.



321

د. علي �سّديقي ملكة البالغة يف الل�س�ن عند ابن خلدون

املقدمة

مو�سوع هذا البحث هو »ملكة البالغة يف الل�سان« عند ابن خلدون. ذلك 
باأن ملكة البالغة قد تكون يف اللفظ اأو الل�سان، وقد تكون يف اخلط اأو الكتابة. 

كما قد تكون يف غري الل�سان والكتابة.
العتبار  غريها،  دون  البحث  هذا  مو�سوع  لتكون  امللكة  هذه  اخرتنا  وقد 
علمي واحد، هو اأنها امللكة البالغية التي حظيت باهتمام ابن خلدون يف مقدمته، 
والكتابة،  اخلط  �سناعة  اأنه حتدث عن  عنده. �سحيح  البالغة  مو�سوع  و�سكلت 
متابعته  هو  عندنا،  ذلك،  و�سبب  واالإيجاز.  باالإجمال  ات�سم  عنها  حديثه  اأن  غري 
الفال�سفة اليونانيني وامل�سلمني فيما ذهبوا اإليه من اأن الكتابة ال تدل داللة مبا�سرة 
الكلمات  على  الداللة  يف  غر�سها  ينح�سر  واإمنا  املعاين،  من  النف�س  يف  ما  على 
املنطوقة، التي تدل على املعاين الكامنة يف النف�س. وهذا ما يجعل الداللة بالكتابة 

تاأتي يف املرتبة الثانية، بعد الداللة بالل�سان.
اأن  غري  خلدون،  ابن  مقدمة  على  ان�سّبت  كثريًة  درا�ساٍت  اأن  املعلوم  ومن 
يف  والرتبوية  والتاريخية  واالجتماعية  الفكرية  اجلوانب  على  ركز  قد  اأغلبها 
الدرا�سات  اأما  ا�ستبعدناها.  ولذلك  بحثنا،  مو�سوع  عن  خارج  هو  مما  املقدمة، 
التي تناولت ت�سور ابن خلدون البالغي فهي قليلة، نذكر منها: درا�سة يو�سف بن 
عبد اهلل العليوي، املو�سومة بـالق�سايا البالغية لدى ابن خلدون،)1( ودرا�سة عبد 
القادر عيدي بعنوان: امللكة البالغية عند ابن خلدون - املقدمة منوذجا.)2( وبحث 

حممد ال�سغري بناين: البالغة والعمران عند ابن خلدون.)3(
ن�سرت مبجلة العلوم العربية، علمية ف�سلية حمكمة، جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، اململكة   -1

العربية ال�سعودية، ع23، ربيع االآخر، 1433ه.
التطبيقية  الل�سانيات  التطبيقية، خمرب  الل�سانيات  التطبيقية، علمية خمت�سة يف  الل�سانيات  ن�سرت مبجلة   -2

وتعليم اللغات، جامعة اأبو القا�سم �سعد اهلل، اجلزائر، ع3، 2018.
واللغات  واآدابها  العربية  اللغة  بكلية  العربية  اللغة  ق�سم  عن  ت�سدر  علمية  واللغة،  االأدب  مبجلة  ن�سر   -3

ال�سرقية بجامعة اجلزائر 2، ع10، 2003.
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الذكر، العتبارات  ت�ستحق  ا�ستفادة  الدرا�سات  ن�ستفد من هذه  اأننا مل  غري 
كثرية، منها: اختالف طبيعة املعاجلة، وتباين مقا�سد هذه الدرا�سات مع مقا�سد 
حتليلها  دون  خلدون،  ابن  ن�سو�س  بعر�س  بع�سها  اكتفاء  اأي�سا  ومنها  درا�ستنا، 

للوقوف على اأ�سول الفكر البالغي اخللدوين وم�سادره.
لقد انطلقنا يف هذا البحث من فْر�س م�سمونه اأن امللكة البالغية ال ميكن اأن 
تكون اإال ملكة من امللكات الل�سانية، الأن البالغة علم من علوم الل�سان. غري اأن 
هذه امللكة ال �سك يف اأنها تتميز ب�سمات وخ�سائ�س ذاتية بها َقوامها ومتيزها الذاتي 
من غريها من امللكات الل�سانية االأخرى. ولذلك كان ال�سوؤال الذي طرحناه منذ 
خلدون؟  ابن  عند  البالغية  امللكة  ما  هو:  عنه،  باالإجابة  ا�ستغلنا  والذي  البداية، 
بحيث  ال�سيء،  ماهية  عن  �سوؤال  املناطقة،  بح�سب  بـ»ما«،  ال�سوؤال  اأن  ومعلوم 

يُطلب بها معرفة ذات ال�سيء امل�سوؤول عنه.
وقد تبني لنا بعد النظر فيما كتبه ابن خلدون، اأن ما كان جمرد فر�س حتول 
اإىل حقيقة؛ حيث ات�سح لنا اأن امللكة البالغية ت�سرتك مع امللكة الل�سانية العامة، يف 
اأنها حتتاج بدورها اإىل الطبع ال�سليم، وتفتقر اإىل التعليم. غري اأنها تختلف عنها 
يف كون وظيفتها ال تتحدد يف جمرد التعبري عن املعاين الكامنة يف النف�س، كما 
هو حال امللكة الل�سانية، واإمنا تتعداها اإىل حتقيق وظيفة اأخرى غري وظيفة االإفادة، 
هي وظيفة »كمال« االإفادة و»متامها«، وهي الوظيفة التي ال ميكن اأن تتحقق �سوى 

ببلوغ املتكلم الغاية الق�سوى من بيان مق�سوده للمخاَطب.
من هنا، كان تركيزنا يف هذا البحث، على حتقيق اأهداف خا�سة، تتمثل يف 
اإدراك طبيعة امللكة البالغية عند ابن خلدون وبيان خ�سائ�سها الذاتية، والك�سف 

عن ال�سروط التي ال ميكن لهذه امللكة اأن حتقق غر�سها بدونها.



323

د. علي �سّديقي ملكة البالغة يف الل�س�ن عند ابن خلدون

ابن  عند  البالغية  امللكة  حدود  ب�سبط  الهدف،  هذا  حتقيق  اإىل  �سعينا  وقد 
خلدون؛ وذلك بتحديد مفهومها، وبيان طبيعتها، والك�سف عن اأ�سولها، واإبراز 
والتحليل  الو�سف  مناهج  ذلك  يف  معتمدين  مفاهيم،  من  يجاورها  مبا  عالقتها 
واملقارنة، لو�سف ت�سور ابن خلدون البالغي من خالله ن�سو�سه، وحتليله بغر�س 
الك�سف عن اأ�سوله، ومقارنته بت�سور من �سبقه من فال�سفة وبالغيني بغية الك�سف 

عن م�سادر فكره البالغي.
امللكة  مفهوم  اأولهما  يف  تناولنا  مبحثنْي؛  اإىل  البحث  هذا  ق�سمنا  وهكذا، 
عند ابن خلدون، وذلك باحلديث عن معنى هذه امللكة عنده، وببيان طبيعتها من 
خالل بيان عالقتها بعلم البالغة خا�سة. اأما املبحث الثاين؛ فخ�س�سناه للحديث 
عن عالقة امللكة البالغية مب�سطلحني يكرث ا�ستعمالهما يف مقدمة ابن خلدون، ويف 

م�سنفات البالغيني العرب القدامى، هما: الذوق والطبع.
اأوال: امللكة البالغية عند ابن خلدون: مفهومها، وطبيعتها

1- مفهوم امللكة البالغية عند ابن خلدون
امللكة عند ابن خلدون »�سفة را�سخة حت�سل عن ا�ستعمال ذلك الفعل وتكرره 

مرة بعد اأخرى حتى تر�َسخ �سورتُه«.)1(
وهذا يعني اأن امللكة لي�ست جمرد �سفة من ال�سفات، اأو حال من االأحوال، 
الأنها لو كانت كذلك لكانت �سريعة الزوال، بخالف امللكة التي هي �سفة را�سخة 
ثابتة. من هنا، جند ابن خلدون مييز بني ال�سفة واحلال من جهة، وبني امللكة من 

جهة اأخرى.)2(

واالآداب،  والعلوم  الفنون  بيت  ال�ّسدادي،  ال�سالم  عبد  املقدمة. حتقيق:  الرحمن.  عبد  ابن خلدون،   -1
الدار البي�ساء، ط1، 2005، ج2، �س280.

املرجع ال�سابق، ج3، �س250.  -2
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املقوالت  من  مقولة  والكيفية  الكيفيات،  من  كيفية  املعنى  بهذا  امللكة  اإن 
اأو  »ال�سورة«  هما:  الكيفيات،  من  �سنفني  بني  ميزوا  املناطقة  اأن  غري  املنطقية. 
»احلال«، و»امللكة«،)1( وفرقوا بينهما باأن قالوا اإن احلال »كيفية �سريعة الزوال«،)2( 
اأو متعذرة«.)3( وهذا ما  اأي متع�سر الزوال  واإن امللكة »كيفية را�سخة يف املحل 
يو�سحه ابن ر�سد حني يقول معرفا الكيفية: »اأ�سمي الكيفية الهيئات التي بها ي�ساأل 
يف االأ�سخا�س كيف هي. وهذه الكيفيات تقال على اأجنا�س اأول خمتلفة. فاأحدها 
اجلن�س من الكيفية التي ت�سمى ملكة وحاال. وامللكة منها تخالف احلال يف اأن امللكة 
ما هو و�سيك  زمانا، واحلال على  واأطول  اأبقى  ما هو  اجلن�س على  تقال من هذا 

الزوال«.)4(
وميثل ابن ر�سد للملكة بالعلوم والف�سائل؛ حيث يوؤكد اأن »العلم بال�سيء، 
اإذا ح�سل �سناعة كان من االأ�سياء الثابتة الع�سرية الزوال«.)5( اأما احلال، فيمثل لها 
اجلابري، دار  اأر�سطو. حتقيق: علي ح�سني  الكبري ملقوالت  ال�سرح  الفرج.  اأبو  البغدادي،  الطيب  ابن   -1

التكوين، دم�سق، 2010، �س488.
ط2،  بريوت،  االآداب،  دار  ح�سني،  توفيق  حممد  وتقدمي:  حتقيق  املقاب�سات.  حيان.  اأبو  التوحيدي،   -2

1989، �س290. 
واإ�سراف  تقدمي  الفنون والعلوم. حتقيق: علي دحروج،  التهانوي، حممد علي. ك�ساف ا�سطالحات   -3
ومراجعة وترجمة: رفيق العجم، عبد اهلل اخلالدي، جورج زيناتي، مكتبة لبنان نا�سرون، لبنان، ط1، 
1996، ج2، �س1642. يقول ال�سريف اجلرجاين معرفا امللكة: »هي �سفة را�سخة يف النف�س، وحتقيقه 
اأنه يح�سل للنف�س هيئة ب�سبب فعل من االأفعال، ويقال لتلك الهيئة: كيفية نف�سانية، وت�سمى حالة ما دامت 
الكيفية فيها و�سارت بطيئة الزوال  تر�سخ تلك  النف�س لها حتى  فاإذا تكررت ومار�ست  �سريعة الزوال، 
كتاب  حممد.  بن  علي  اجلرجاين،  ال�سريف  وُخلًقا«.  عادًة  الفعل  ذلك  اإىل  وبالقيا�س  َمَلَكة،  فت�سري 
1428ه/2007م،  ط2،  بريوت،  النفائ�س،  دار  املرع�سلي،  الرحمن  عبد  حممد  حتقيق:  التعريفات. 
�س318. وانظر تعريفه ملقولة الكيف، �س269. وانظر كذلك: ابن املناوي، عبد الروؤوف. التوقيف على 
مهمات التعاريف. حتقيق: عبد احلميد �سالح حمدان، عامل الكتب، القاهرة، ط1، 1410ه/1990م، 

�س315-314.
ابن ر�سد، اأبو الوليد حممد. كتاب قاطيغوريا�س اأو كتاب املقوالت. �سمن: ن�س تلخي�س منطق اأر�سطو،   -4
حتقيق: جريار جيهامي، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط1، 1992، مج2، �س47. وانظر اأي�سا: الفارابي، 
االأردنية،  اجلامعة  من�سورات  خليفات،  �سحبان  حتقيق:  ال�سعادة.  �سبيل  على  التنبيه  ر�سالة  ن�سر.  اأبو 
املعارف،  دار  دنيا،  �سليمان  حتقيق:  العلم.  معيار  حامد.  اأبو  الغزايل،  �س190.   ،1987 ط1،  عمان، 

م�سر، 1961، �س320.
ابن ر�سد. كتاب قاطيغوريا�س اأو كتاب املقوالت. �س47.  -5
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باالأ�سياء »ال�سريعة احلركة، ال�سهلة التغري مثل ال�سحة واملر�س واحلرارة والربودة 
واملري�س  مري�سا  ب�سرعة  يعود  ال�سحيح  فاإن  واملر�س؛  ال�سحة  اأ�سباب  هي  التي 

�سحيحا ما مل تتمكن هذه فيع�سر زوالها«.)1(
وعليه، ميكن القول اإن كل ملكة حال، وال ينعك�س، الأن امللكات، كما يقول 
ابن ر�سد، »اإمنا هي اأوال حاالت ثم ت�سري باالآخرة ملكات«،)2( وهو املعنى نف�سه 
الذي يوؤكده ابن خلدون، حني يقرر اأن »امللكات ال حت�سل اإال بتكرار االأفعال، الأن 
الفعل يقع اأوال وتعود منه للذات �سفة، ثم يتكرر، فيكون حاال. ومعنى احلال اأنه 
�سفة غري را�سخة. ثم يزيد التكرار، فيكون ملكة، اأي �سفة را�سخة«.)3( ويوؤكده 
اإمنا هي ملكة،  املتكلم  الف�ساحة والبالغة يف  باأن  يقررون  اأي�سا، حني  البالغيون 
ولي�ست جمرد �سفة، الأن امللكة هيئة را�سخة قارة، بخالف ال�سفة التي هي �سريعة 

الزوال.)4(

املرجع ال�سابق، �س47.  -1

املرجع ال�سابق، �س48.  -2
ابن خلدون. املقدمة. ج3، �س250.  -3

بلفظ  املق�سود  عن  التعبري  على  بها  يقتدر  ملكة  فهي  املتكلم  ف�ساحة  »اأما  القزويني:  اخلطيب  يقول   -4
ف�سيح... وقيل: ملكة، ومل يقل �سفة، لي�سعر باأن الف�ساحة من الهيئات الرا�سخة«. اخلطيب القزويني، 
املكتبة  خفاجي،  املنعم  عبد  حممد  وتنقيح:  وتعليق  �سرح  البالغة.  علوم  يف  االإي�ساح  الدين.  جالل 
اإن  الكيفية  »ثم  التفتازاين:  ويقول  �س40.  ج1،  1413ه/1993م،  ط3،  القاهرة،  للرتاث،  االأزهرية 
اخت�ست بذات االأنف�س ت�سمى كيفية نف�سانية وحينئذ اإن كانت را�سخة يف مو�سعها ت�سمى ملكة وال ت�سمى 
باأن الف�ساحة من الهيئات الرا�سخة، حتى  اإ�سعار  حاال. فامللكة: كيفية را�سخة يف النف�س. فقوله: ملكة 
لو عرب عن املق�سود بلفظ ف�سيح من غري ر�سوخ ذلك فيه ال ي�سمى ف�سيحا يف اال�سطالح«. التفتازاين، 
اإحياء الرتاث  ِعناية، دار  اأحمد عّزو  �سعد الدين. املطول �سرح تلخي�س املفتاح. �سححه وعلق عليه: 
العربي، بريوت، ط1، )د. ت(، �س126. انظر اأي�سا: ال�سبكي، بهاء الدين. عرو�س االأفراح يف �سرح 
1438ه/2017م،  ط2،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  خليل،  اإبراهيم  خليل  حتقيق:  املفتاح.  تلخي�س 
ج1، �س101-102. الد�سوقي، حممد بن حممد عرفة. حا�سية الد�سوقي على �سرح ال�سعد. �سمن: 

�سروح التلخي�س، دار الكتب العلمية، بريوت، )د. ت(، �س119-118.
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وملا كانت امللكة كيفية، والكيفيات اأنواع واأ�سناف كثرية، كما يقرر املناطقة،)1( 
فاإن امللكات اأي�سا اأنواع واأ�سناف كثرية، متعددة تعدد ال�سنائع والعلوم. ولهذا، 
جند ابن خلدون يتحدث عن ملكات كثرية؛ منها: امللكة الل�سانية، وامللكة البالغية، 

وامللكة الفقهية، والت�سوفية، وغريها.)2(
اأما امللكة البالغية، مو�سوع هذه الدرا�سة، فهي ملكة من امللكات الل�سانية؛ 
الأن البالغة علم »من العلوم الل�سانية«،)3( وهذا يعني اأن امللكة الل�سانية نوع تندرج 
حتتها اأ�سناف من امللكات، مثل امللكة البالغية، وامللكة النحوية، واملكلة ال�سعرية. 

وهذا يعني اأن بني امللكة الل�سانية وامللكة البالغية عالقة عموم وخ�سو�س.
يقرر ابن خلدون اأن اللغة »هي عبارة املتكلم عن مق�سوده«،)4( ويوؤكد اأن 
اللغات كلها اإمنا هي »ملكات يف الل�سان للعبارة عن املعاين«،)5( و»ترجمان عما 
يف ال�سمائر من تلك املعاين«.)6( كما يوؤكد اأن تلك العبارة اإمنا هي »فعل ل�سايّن 
الع�سو  متقّررة يف  ملكة  ت�سري  اأن  »البّد  واأنه  الكالم«،  باإفادة  الق�سد  نا�سئ عن 

الفاعل لها وهو الّل�سان«.)7(
حتدد  اإمنا  للغة،  خلدون  ابن  يقدمها  التي  التعريفات  هذه  اأن  الوا�سح  ومن 
االإبانة  املتكلم على  تعني قدرة  اإمنا  الل�سانية  امللكة  اأن  التعبري؛ وتفيد  وظيفتها يف 
عن مقا�سده واأغرا�سه. من هنا، ذهب اإىل اأن �سر الكالم وروحه اإمنا هو »اإفادة 
انظر: ابن حزم االأندل�سي، اأبو حممد علي. التقريب حلد املنطق واملدخل اإليه باالألفاظ العامية واالأمثلة   -1
الفقهية. حتقيق: عبد احلق الرتكماين، درا�سة وتقدمي: اأبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، دار ابن حزم، 
بريوت، ط1، 1428ه/2007م، �س389. ابن ر�سد. كتاب قاطيغوريا�س اأو كتاب املقوالت. �س48-

.49
ابن خلدون. املقدمة. ج3، �س293.  -2

املرجع ال�سابق، ج3، �س244.  -3

املرجع ال�سابق، ج3، �س237.  -4

املرجع ال�سابق، ج3، �س250.  -5

املرجع ال�سابق، ج3، �س233.  -6

املرجع ال�سابق، ج3، �س237.  -7
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املعنى«.)1( واملق�سود باملعنى هنا املعنى االأ�سلي الو�سعي، وهذه وظيفة االإعراب 
اأو النحو، بح�سب ابن خلدون.)2(

تتوقف وظيفتها  الل�سانية، فال  امللكات  التي هي ملكة من  البالغية  امللكة  اأما 
هذه  مثل  الأن  وترجمتها،  املعاين  من  �سمريه  يف  عما  املتكلم  عبارة  حدود  عند 
باأي لفظ، كما ميكن اأن تتحقق بغري اللفظ، واإمنا تتجاوز  الوظيفة ميكن اأن تتحقق 
ذلك اإىل بلوغ هذا املتكلم »الغاية من اإفادة مق�سوده لل�سامع«.)3( من هنا، ميكن 
»كمال  هو  واإمنا  املعنى«،  »اإفادة  جمرد  هو  لي�س  وروحها  البالغة  �سر  اإن  القول 

االإفادة«،)4( و»متامها«.)5( وهذه وظيفة البالغة، ولي�س االإعراب.)6(
اإن هذا التمييز الذي يقيمه ابن خلدون بني امللكة الل�سانية وامللكة البالغية، 
باأن مو�سوع علم النحو هو  اإىل الفرق بني علم النحو وعلم البيان، ذلك  مرده 
االألفاظ واملعاين، ومو�سوع نظر النحوي هو »داللة االألفاظ على املعاين من جهة 
اإىل جانب  فهو،  البيان،  علم  مو�سوع  اأما  عامة«.  وتلك داللة  اللغوي،  الو�سع 
داللة اللفظ على املعنى، »الف�ساحة والبالغة«،)7( ومو�سوع نظر البالغي لي�س هو 
جمرد هذه الداللة، واإمنا هو »ف�سيلة تلك الداللة، وهي داللة خا�سة... وذلك اأمر 

املرجع ال�سابق، ج3، �س296.  -1

املرجع ال�سابق، ج3، �س279.  -2
ابن حزم االأندل�سي، التقريب حلد املنطق واملدخل اإليه باالألفاظ العامية واالأمثلة الفقهية:250/3.  -3

يقول ابن خلدون: »كمال االإفادة هو البالغة«. املرجع ال�سابق، ج3، �س296.  -4
املرجع ال�سابق، ج3، �س244.  -5

املرجع ال�سابق، ج3، �س279. ويقول يف مو�سع اآخر من املقدمة: »الكالم باعتبار اإفادته اأ�سل املعنى   -6
الذي هو وظيفة االإعراب، وال باعتبار اإفادته كمال املعنى من خوا�س الرتاكيب الذي هو وظيفة البالغة 

والبيان«. ج3، �س279.
اأن الف�ساحة مق�سورة على االألفاظ، والبالغة مق�سورة على  اأ�سا�س  بينهما على  فرق بع�س البالغيني   -7
املعاين. غري اأن اأكرث البالغيني متفقون على اأن الف�ساحة والبالغة �سيء واحد، وال فرق بينهما. انظر: 
ال�سربيني  االإعجاز. حتقيق:  البالغة وعلوم حقائق  املت�سمن الأ�سرار  الطراز  العلوي، يحيى بن حمزة. 
واملعنــى:  النحــو  علي.  �سّديقي،  �س144.  ج1،  2010/1431م،  القاهرة،  احلديث،  دار  �سريدة، 
 - املعا�سرة  والل�سانيات  العربي  النحو  كتاب:  �سمن  العرب.  عند  النحوي  التفكري  طبيعة  يف  بحث 
العلوم  البحث يف  الطيب دبة، مركز  تقدمي:  االئتالف واالختالف. حترير واإ�سراف: خمتار ح�سيني، 

االإ�سالمية واحل�سارة، االأغواط - اجلزائر، ط1، 1441ه/2020م، �س32-31.
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وراء النحو واالإعراب«.)1( وال اأدل على ذلك من اأن النحوي يفهم كالم العرب، 
�سعره ونرثه، ويعلم اإعرابه، اإال اأنه ال يدرك، مبا هو نحوي، ما يف هذا الكالم من 

ف�ساحة وبالغة.)2(

االإفادة  -كمال  الغاية  هذه  اأن  البيان،  عن  خلدون  ابن  حديث  من  ويظهر 
ومتامها- ال تتحقق مبجرد العبارة عن املعنى، بلغة �سليمة خالية من اللحن، واإال ملا 
كان هناك فرق بني امللكة النحوية وبني امللكة البالغية، واإمنا تتحقق، بعد مراعاة 
االإعراب والعبارة عن املق�سود، بتوفر جملة من ال�سروط الزائدة، التي هي من 
اأ�سول امللكة البالغية، ومن مقت�سيات بالغة الكالم واملتكلم؛ منها: مراعاة اأحوال 
املعاين  من  على جملة  الداللة  ومنها  احلال،  ملقت�سى  الكالم  ومطابقة  املخاطبني، 
كذلك،  ومنها،  مبا�سر،  بطريق  اللفظ  عليها  يدل  ال  التي  الو�سعية،  غري  الزائدة 

العبارة عن هذه املعاين باألفاظ خم�سو�سة، وبكالم ح�سن.

ولهذا، جند ابن خلدون يعرف البالغة باأنها »مطابقة الكالم للمعنى من جميع 
الهياأة  يتحرى  فيه  والبليغ  العرب  بل�سان  »املتكلم  اأن  اإىل  ويذهب  وجوهه«.)3( 
�سرورة  على  ويلح  واأنحاء خماطباتهم«.)4(  العرب  اأ�ساليب  على  لذلك  املفيدة 
مراعاة مقت�سى احلال، ويجعل ذلك مقوما للكالم البليغ، حتى اإنه يخرج الكالم 
»يبقى  يقول:  حيث  العرب؛  كالم  جن�س  من  املخاطبني  اأحوال  يراعي  ال  الذي 
من االأمور املكتنفة بالواقعات املحتاجة للداللة، اأحوال املتخاطبني والفاعلني وما 

ابن االأثري، �سياء الدين. املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر. حتقيق: اأحمد احلويف وبدوي طبانة، دار   -1
نه�سة م�سر، القاهرة، ط2، )د. ت(، �س37. وقد اأكد ابن االأثري اأن »اأ�سرار الف�ساحة ال توؤخذ من علماء 
العربية، واإمنا توؤخذ منهم م�ساألة نحوية، اأو ت�سريفية، اأو نقل كلمة لغوية، وما جرى هذا املجرى. واأما 
اأ�سرار الف�ساحة فلها قوم خم�سو�سون بها«. املرجع ال�سابق، �س300. ولهذا، زعم اأن اجلهل بالنحو ال 

يقدح يف ف�ساحة وال بالغة! املرجع ال�سابق، �س49.
ابن خلدون. املقدمة. ج1، �س37.  -2

املرجع ال�سابق، ج3، �س264.  -3
املرجع ال�سابق، ج3، �س264.   -4
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واإذا  االإفادة.  متام  من  الأنه  عليه؛  الداللة  اإىل  حمتاج  وهو  الفعل،  حال  يقت�سيه 
ح�سلت للمتكلم، فقد بلغ غاية االإفادة يف كالمه. واإذا مل ي�ستمل منها على �سيء، 
مقال  عندهم  مقام  ولكل  وا�سع،  كالمهم  فاإن  العرب.  كالم  جن�س  من  فلي�س 

يخت�س به، بعد كمال االإعراب واالإبانة«.)1(
كما جنده ي�سري، يف �سياق حديثه عن مو�سوع علم البيان، اإىل داللة االلتزام 
التي عليها مدار البالغة، والتي عرب عنها عبد القاهر اجلرجاين بـ»معنى املعنى«،)2( 
اأن املتكلم قد  وجعل مدارها على الكناية واال�ستعارة والتمثيل، حيث ينبه على 
ي�ستعمل لفظا مفردا وال يريد منطوقه، واإمنا يريد الزمه، اأو قد ي�ستعمل لفظا مركبا 

للداللة على ملزومه.)3(
باألفاظ  جميعها  املعاين  هذه  عن  العبارة  ومتامها،  االإفادة  كمال  من  اإن  ثم 
بليغا  الكالم  التي ال يكون  االألفاظ املخ�سو�سة  اأما  خم�سو�سة، وبكالم ح�سن. 
بعد مطابقته مقت�سى احلال اإال بها، فهي االألفاظ الف�سيحة. ولذلك، جند البالغيني 
يعّرفون بالغة الكالم باأنه »مطابقته ملقت�سى احلال مع ف�ساحته«.)4( وال�سرط نف�سه 
املفردة  االألفاظ  تركيب  يف  التامة  امللكة  ح�سلت  »فاإذا  اأي�سا:  ويقول  �س244.  ج3،  ال�سابق،  املرجع   -1
املتكلم  بلغ  الكالم على مقت�سى احلال،  الذي يطبق  التاأليف  املق�سودة ومراعاة  املعاين  بها عن  للتعبري 
�س250.  ج3،  ال�سابق،  املرجع  البالغة«.  معنى  هو  وهذا  لل�سامع.  مق�سوده  اإفادة  من  الغاية  حينئذ 
احلال  ملقت�سى  الكالم  مطابقة  العرب جعلوا  البالغيني  اأن  اأي�سا: ج3، �س244، 264. ومعلوم  وانظر 
من اأهم �سروط البالغة، حتى ال تكاد تعريفاتهم للبالغة تخلو منه. انظر: القزويني. االإي�ساح يف علوم 

البالغة. ج1، �س41. التفتازاين. املطول �سرح تلخي�س املفتاح. �س16.
اجلرجاين، عبد القاهر. دالئل االإعجاز. قراأه وعلق عليه: حممود حممد �ساكر، مطبعة املدين، القاهرة/  -2
نهاية  الدين.  فخر  الرازي،  اأي�سا:  وانظر   .263 �س262،  1992/1413م،  ط3،  جدة،  املدين،  دار 
االإيجاز يف دراية االإعجاز. حتقيق ودرا�سة: بكري �سيخ اأمني، دار العلم للماليني، بريوت، ط1، 1985، 

�س88.
اإن كان مفردا كما تقول: »زيد  باللفظ وال تريد منطوقه، وتريد الزمه،  يقول ابن خلدون: »ثم قد تدل   -3
وت�سمى هذه  اإىل زيد.  وت�سندها  الالزمة،  �سجاعته  تريد  واإمنا  املنطوقة،  االأ�سد  تريد حقيقة  اأ�سد«، وال 
باللفظ املركب الداللة على ملزومه، كما تقول: »زيد كثري رماد الِقدر«، وتريد  »ا�ستعارة«. وقد تريد 
به ما لزم ذلك عنه من اجلود وِقرى ال�سيوف... وهذه كلها دالالت زائدة على دالالت االألفاظ املفرد 

واملركب«. املقدمة، ج3، �س245.
القزويني. االإي�ساح يف علوم البالغة. ج1، �س41.  -4



330

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

ي�سعونه حني يعرفون الف�ساحة؛ اإذ يقولون اإنها »ملكة يقتدر بها على التعبري عن 
املق�سود بلفظ ف�سيح«.)1( فال يكتفون با�سرتاط مطابقة الكالم للمقام دون زيادة 
اعتبار الف�ساحة. كما ال يكتفون با�سرتاط التعبري عن املق�سود دون زيادة اعتبار 

الف�ساحة يف اللفظ املعرب به عن هذا املق�سود.
نظما  الكالم  �سناعة  اأن  وتاأكيده  باللفظ،  خلدون  ابن  عناية  يف�سر  ما  وهذا 
ونرثا اإمنا هي يف االألفاظ ال يف املعاين، واأن نظم الكالم للعبارة عن املعاين هو 
املحتاج اإىل ال�سناعة ال املعاين ذاتها. ولذلك، جند اأن »ال�سانع الذي يحاول ملكة 
العرب  اأمثالها من كالم  بحفظ  االألفاظ  يحاولها يف  اإمنا  والنرث  النظم  الكالم يف 
ليكرث ا�ستعماله وجريانه على ل�سانه«.)2( وال�سبب يف ذلك، هو اأن امللكة البالغية 
ملكة من ملكات الل�سان كما قلنا، والل�سان »ملكة من امللكات يف النطق يحاول 
]االإن�سان[ حت�سيلها بتكرارها على الل�سان حتى حت�سل، �ساأن امللكات. والذي يف 
الل�سان والنطق اإمنا هو االألفاظ، واإمنا املعاين يف ال�سمائر. واأي�سا فاملعاين موجودة 
اإىل تكلف  اأحد، ويف طوع كل فكر منها ما ي�ساء وير�سى، فال يحتاج  عند كل 

�سناعة يف تاأليفها«.)3(
ولذلك ين�سح الناظم بتجنب »احلو�سي من االألفاظ واملقعر، وكذلك ال�سوقي 

املبتذل بالتداول يف اال�ستعمال، فاإنه ينزل بالكالم عن طبقة البالغة«.)4(
اجلزلة  االألفاظ  ا�ستعمال  اإىل  ال�سعراء  بدعوة  خلدون  ابن  يكتفي  وال 
املتو�سطة، واإمنا يدعوهم كذلك اإىل ا�ستعمال »االأف�سح من الرتاكيب«،)5( واإىل 

املرجع ال�سابق، ج1، �س40.  -1
ابن خلدون. املقدمة. ج3، �س290.   -2

املرجع ال�سابق، ج3، �س290.  -3

املرجع ال�سابق، ج3، �س287.  -4

املرجع ال�سابق، ج3، �س286.  -5
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جتنب »املعقد« منها.)1(
واإمنا  االإفادة،  كمال  �سرط  بتحقق  يكتفي  ال  عنده،  البليغ  املتكلم  اإن  بل 
الكالم  مرتبة  اإىل  يرقى  حتى  رائقا،  لذيذا  ح�سنا  كالمه  يجعل  اأن  اإىل  يتجاوزه 
»املطبوع«. وهو الكالم »الذي كملت طبيعته و�سجيته من اإفادة مدلوله باملق�سود 
اأن  به  يق�سد  املتكلم  بل  النطق فقط،  منه  املق�سود  لي�س  منه، الأنه عبارة وخطاب 
تراكيب  يتبع  به عليه داللة وثيقة، ثم  تامة ويدل  اإفادة  يفيد �سامعه ما يف �سمريه 
الكالم يف هذه ال�سجية التي له باالأ�سالة �سروب من التح�سني والتزيني بعد كمال 
جمل  بني  واملوازنة  االأ�سجاع،  تنميق  من  الف�ساحة  رونق  تعطيها  وكاأنها  االإفادة. 
الكالم، وتق�سيمه باالأق�سام املختلفة االأحكام، والتورية باللفظ امل�سرتك عن اخلفي 
من معانيه، واملطابقة بني املت�سادات ليقع التجان�س بني االألفاظ واملعاين، فيح�سل 

للكالم رونق ولذة يف االأ�سماع وحالوة وجمال كلها زائدة على االإفادة«.)2(
وباجلملة، اإن امللكة البالغية ت�سرتك مع امللكة الل�سانية يف كونها تعني قدرة 
املرء على التعبري عن املعاين الكامنة يف نف�سه واإظهارها، لكنها تفرتق عنها بكون 

هذا التعبري اإمنا يكون باألفاظ ف�سيحة، وبكالم ح�سن، مع مراعاة مقت�سى احلال.
2- طبيعة امللكة البالغية عند ابن خلدون

مييز ابن خلدون متييزا وا�سحا بني امللكة وال�سناعة؛ حيث يرى اأن امللكة غري 
العلم وغري قوانينه ومبادئه. ويوؤكد اأن ح�سول امللكة ال يتحقق باالإحاطة بقوانني 
منها.)3(  ي�ستفاد  فهو  امللكة،  عن  عنده،  متاأخر،  العلمي  القانون  اإن  بل  العلم؛ 
وهذا يعني اأن امللكة متقدمة على العلم، واأن االإحاطة بقوانني العلم لي�ست �سرطا 

املرجع ال�سابق، ج3، �س286.  -1

املرجع ال�سابق، ج3، �س297.  -2
امللكة«.  تلك  من  م�ستفاد  علمي  قانون  ملكتها  وعن  عنها  يح�سل  اأبدا  »وال�سنائع  خلدون:  ابن  يقول   -3

املقدمة. ج2، �س332.



332

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

حل�سول امللكة، كما اأنها لي�ست كافية الكت�سابها. واإمنا تكت�سب امللكة بالتعلم واملران 
والتكرار، اأي اأنها حت�سل عن االرتيا�س التام يف ت�سور العلم.)1(

احلذق يف  و�سرط  العلم،  بقوانني  االإحاطة  �سرط  امللكة  اأن  يوؤكد  وباملقابل، 
خلدون:  ابن  يقول  فرع.  ذلك  عدا  ما  واأن  اأ�سل،  امللكة  اأن  يعني  وهذا  العلم. 
»وذلك اأن احلذق يف العلم واليقني فيه واال�ستيالء عليه اإمنا هو بح�سول ملكة يف 
االإحاطة مببادئه وقواعده والوقوف على م�سائله وا�ستنباط فروعه من اأ�سوله. وما 

مل حت�سل هذه امللكة مل يكن احلذق يف ذلك الفن حا�سال«.)2(
وكما اأن امللكة غري العلم وغري قوانينه ومبادئه، فهي اأي�سا غري الفهم والوعي. 
ودليله على ذلك، اأننا قد »جند فهم امل�ساألة الواحدة من الفن الواحد م�سرتكا بني 
من �سدا يف ذلك الفن ومن هو مبتدئ فيه، وبني العامي الذي مل يح�سل علما وبني 
العامل النحرير. وامللكة اإمنا هي للعامل وال�سادي يف الفنون دون من �سواهما«.)3(
ومن ثمة، يقرر اأن ملكة الل�سان العربي غري النحو اأو �سناعة العربية، »وال�سبب 
يف ذلك اأن �سناعة العربية اإمنا هي معرفة قوانني هذه امللكة ومقايي�سها خا�سة. فهو 
علم بكيفية، ال نف�س كيفية. فلي�ست نف�س الكيفية، واإمنا هي مبثابة من يعرف �سناعة 
من ال�سنائع علما وال يحكمها عمال«.)4( وي�ستدل على ذلك بكون العلم بقوانني 
االإعراب، ال يحمي من الوقوع يف الزلل. ولذلك، قد جتد كثريا ممن يحيط علما 

بهذه القوانني، اإذا كتب كالما اأخطاأ فيه ال�سواب، واأكرث فيه من اللحن.)5(

ابن ر�سد، اأبو الوليد. كتاب �سوف�سطيقى اأو كتاب املغالطة. �سمن كتاب: ن�س تلخي�س منطق اأر�سطو،   -1
مج7، �س705.

ابن خلدون. املقدمة. ج2، �س350.  -2
املرجع ال�سابق، ج2، �س350. غري اأن هذا الكالم ال يعني ا�ستبعاد ابن خلدون الفهم من امللكة، فهو   -3

يوؤكد اأن الفهم �سرط ح�سول امللكة باحلفظ. ج3، �س248.
املرجع ال�سابق، ج3، �س261.  -4
املرجع ال�سابق، ج3، �س262.  -5
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الأن  وذلك  قوانينها.  وغري  البالغة  �سناعة  غري  البالغية  امللكة  اأن  يوؤكد  كما 
والتفطن  ال�سمع،  على  وتكرره  العرب  كالم  مبمار�سة  حت�سل  »اإمنا  امللكة  هذه 
ا�ستنبطها  التي  العلمية يف ذلك  القوانني  تراكيبه. ولي�ست حت�سل مبعرفة  خلوا�س 
اأهل �سناعة البيان، فاإن هذه القوانني اإمنا تفيد علما بذلك الل�سان، وال تفيد ح�سول 

امللكة بالفعل يف حملها«.)1(
ملكة  لل�سان، وهي  الذوق  اأو  البالغة  ملكة  بني ح�سول  ابن خلدون  ومييز 
علم  قوانني  يف  امللكة  هذه  ح�سول  وبني  تامة،  كاملة  عبارة  املعنى  عن  العبارة 
البالغة، اأي ح�سول العلم بتلك القوانني.)2( وح�سول العلم بقوانني علم البالغة 
ومبادئها ال يكفي حل�سول ملكة البالغة لل�سان. فكما اأن اإتقان قوانني علم النحو ال 
مينع من الوقوع يف اللحن، فاإن اإتقان قوانني علم البالغة ال يكفي جلعل املرء قادرا 
على اإن�ساء الكالم البليغ، اأو على التمييز بني جيده ورديئه. يقول ابن خلدون: 
البالغة  قوانني  نقول:  الأننا  كافية يف ذلك،  البالغة  قوانني  معرفة  اإن  تقولن  »وال 
اخلا�سة  هياأتها  على  الرتاكيب  ا�ستعمال  جواز  تفيد  قيا�سية  علمية  قواعد  هي  اإمنا 
بالقيا�س، وهو قيا�س علمي �سحيح مطرد كما هو قيا�س القوانني االإعرابية، وهيئة 
�سبيان  )اأي  �سبيانهم  من  �سبيا  فر�سنا  »لو  نف�سه:  املو�سع  يف  ويقول  �س265.  ج3،  ال�سابق،  املرجع   -1
العرب( ن�ساأ وربا يف جيلهم، فاإنه يتعلم لغتهم ويحكم �ساأن االإعراب والبالغة فيها حتى ي�ستويل على 
ونطقه. وكذلك  ل�سانه  امللكة يف  بح�سول هذه  هو  واإمنا  �سيء،  القانوين يف  العلم  من  ولي�س  غايتها، 
حت�سل هذه امللكة ملن بعد ذلك اجليل بحفظ كالمهم واأ�سعارهم وخطبهم واملداومة على ذلك، بحيث 
حت�سل امللكة وي�سري كواحد ممن ن�ساأ يف جيلهم وربا بني اأحيائهم. والقوانني مبعزل عن هذا«. وميكن 
اال�ستدالل على ما يقوله ابن خلدون مبا يرويه املرزباين وغريه، من اأن طرفة ملا كان �سبيا، �سمع يوما، وهو 

يلعب مع ال�سبيان، امل�سيَّب بن عَل�س يقول:
ْيَعِريُة ُمكَدِم بناٍج عليه ال�سَّ َكاِره       وقْد اأَتََنا�َسى الهمَّ عنَد ادِّ  

فقال: ا�ستنوق اجلمل. وهو يق�سد اأن امل�سيب كان يف �سفة جمل، فلما قال »ال�سيعرية«، خرج اإىل ما   
تو�سف به النوق، الأن »ال�سيعرية« مي�سم لالإناث؛ فهي �سمة تعلق يف عنق الناقة ال يف عنق اجلمل. انظر: 
املرزباين، اأبو عبيد اهلل حممد. املو�سح، ماآخذ العلماء على ال�سعراء يف عدة اأنواع من �سناعة ال�سعر. 

حتقيق: علي حممد البجاوي، دار نه�سة م�سر، القاهرة، )د. ت(، �س93.
يقول ابن خلدون: »ورمبا يدعي كثري ممن ينظر يف هذه القوانني البيانية ح�سول هذا الذوق له بها، وهو   -2
غلط اأو مغالطة. واإمنا ح�سلت له امللكة، اإن ح�سلت، يف تلك القوانني البيانية، ولي�ست من ملكة العبارة 

يف �سيء«. املقدمة. ج3، �س267. وامللكة هنا مبعنى العلم؛ اأي ح�سل له العلم بتلك القوانني.
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االأ�ساليب التي نحن نقررها لي�ست من القيا�س يف �سيء. اإمنا هي هيئة تر�سخ يف 
ت�ستحكم  الل�سان حتى  بجريانها على  العرب  �سعر  الرتاكيب يف  تتبع  من  النف�س 
�سورتها، في�ستفيد بها العمل على مثالها واالحتذاء بها يف كل تركيب تركيب من 

ال�سعر.. واإن القوانني العلمية من االإعراب اأو البيان، ال تفيد تعليمه بوجه«.)1(

وهكذا، يتبني اأن اإتقان قوانني علم البيان واالإحاطة بها، اإمنا يكون مبخالطة هذا 
بذلك،  يكون  البالغة، فال  ملكة  اأما ح�سول  مبادئه.  تعلم  وباالإقبال على  العلم، 
البالغية.)2( وهذا  امللكة  واأ�سل  الل�سانية،  امللكة  اأ�سل  فهو  بال�سمع،  يتحقق  واإمنا 
خماطباتهم،  يف  وبا�ستعمالها  واأ�ساليبهم،  العرب  لغة  مبخالطة  تتحقق  اأنها  يعني 
ابن خلدون، ويلح عليه  يوؤكده  ما  وبحفظ اجليد من كالمهم �سعرا ونرًثا. وهذا 
يف موا�سع عديدة، منها قوله: »وهذه امللكة، كما تقدم، اإمنا حت�سل مبمار�سة كالم 
مبعرفة  حت�سل  ولي�ست  تركيبه،  خلوا�س  والتفطن  ال�سمع،  على  وتكرره  العرب 
القوانني العلمية يف ذلك التي ا�ستنبطها اأهل �سناعة البيان، فاإن هذه القوانني اإمنا 

تفيد علما بذلك الل�سان، وال تفيد ح�سول امللكة بالفعل يف حملها«.)3(

ومنه  املتو�سط،  ومنه  الطبقة،  العايل  فمنه  طبقات،  العرب  كالم  كان  وملا 
والكيفيات،  )كيفيات(،  �سابقا،  قلناه  ما  بح�سب  امللكات،  وكانت  القريب،)4( 

املرجع ال�سابق، ج3، �س283-282.  -1
يقول ابن خلدون: »ال�سمع اأبو امللكة الل�سانية«. املرجع ال�سابق، ج3، �س237.  -2

حت�سيلها  ويروم  امللكة  هذه  يبتغي  ملن  التعليم  »ووجه  اأي�سا:  ويقول  �س265.  ج2،  ال�سابق،  املرجع   -3
ال�سلف،  وكالم  واحلديث،  القراآن  من  اأ�ساليبهم  على  اجلاري  القدمي  كالمهم  بحفظ  نف�سه  ياأخذ  اأن 
حتى  فنونهم  �سائر  يف  اأي�سا  املوّلدين  وكلمات  واأ�سعارهم،  اأ�سجاعهم  يف  العرب  فحول  وخماطبات 
ن العبارة عن املقا�سد منهم...  يتنزل لكرثة حفظه لكالمهم من املنظوم واملنثور منزلة من ن�ساأ بينهم ولُقِّ
فتح�سل له هذه امللكة بهذا احلفظ واال�ستعمال، وتزداد بكرثتها ر�سوخا وقوة«. املرجع ال�سابق، ج3، 

�س259. وانظر اأي�سا: ج3، �س263، 264، 344.
اإعجاز القراآن.  بيان اإعجاز القراآن. �سمن كتاب: ثالث ر�سائل يف  اأبو �سليمان حمد. ر�سالة  اخلطابي،   -4

حتقيق: حممد خلف اهلل وحممد زغلول �سالم، دار املعارف، القاهرة، ط5، 2008، �س26.
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تفاوتت ملكات  االأكرث واالأقل، واالأ�سد واالأ�سعف،)1(  يقبل  مما  املناطقة،  بح�سب 
وا�ستعملوه؛  وحفظوه  خالطوه  الذي  الكالم  تفاوت  بح�سب  البالغة  يف  النا�س 
ن�سبة االأ�سل تكون امللكة«،)2( و»على قدر جودة املحفوظ وطبقته يف  اإذ »على 
امللكة احلا�سلة عنه للحافظ... وعلى مقدار  قلته تكون جودة  جن�سه وكرثته من 
جودة امل�سموع اأو املحفوظ تكون جودة اال�ستعمال من بعده ثم اإجادة امللكة من 

بعدهما. فبارتقاء املحفوظ يف طبقته من الكالم ترتقي الطبقة احلا�سلة«.)3(
وان�سجاما مع هذا املبداأ، راأى ابن خلدون اأن كالم االإ�سالميني، �سعرا ونرثا، 
مقدم على كالم اجلاهليني، وذلك الأنه اأعلى طبقة يف البالغة. و�سبب ذلك هو 
القراآن  يف  الكالم  من  العالية  الطبقة  �سمعوا  االإ�سالم  اأدركوا  الذين  هوؤالء  »اأن 
قبلهم  البالغة عن ملكات من  فنه�ست طباعهم وارتقت ملكاتهم يف  واحلديث؛ 
من اأهل اجلاهلية ممن مل ي�سمع هذه الطبقة وال ن�ساأ عليها، فكان كالمهم يف نظمهم 
ونرثهم اأح�سن ديباجة واأ�سفى رونقا من اأولئك، واأر�سف مباين واأعدل تثقيفا مبا 

ا�ستفادوه من الكالم العايل الطبقة«.)4(
ملكة  اإىل  مفتقرون  البالغة،  يف  قا�سرون  نظره،  يف  فكلهم،  العلماء،  اأما 
من  انتق�س  ولهذا  اجليد،  ال�سعر  نظم  عن  عاجزون  الطبقة،  العالية  البالغة 
البالغة  ابن خلدون: »فملكة  يقول  ل�سعرهم.  الفنية  القيمة  �ساعريتهم، وقلل من 
ولهذا  الكالم.  من  طبقته  العايل يف  بحفظ  اإمنا حت�سل  الطبقة يف جن�سها  العالية 
اإىل  ي�سبق  ملا  اإال  ذلك  وما  البالغة،  يف  قا�سرين  كلهم  العلم  واأهل  الفقهاء  كان 
حمفوظهم ومتتلئ به من القوانني العلمية والعبارات الفقهية اخلارجة عن اأ�سلوب 

ابن حزم االأندل�سي. التقريب حلد املنطق. �س389. ابن ر�سد. كتاب قاطيغوريا�س اأو كتاب املقوالت.   -1
�س51.

ابن خلدون. املقدمة. ج2، �س280.  -2
املرجع ال�سابق، ج3، �س292.  -3
املرجع ال�سابق، ج3، �س295.  -4
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البالغة. فاإذا �سبق ذلك املحفوظ اإىل الفكر وكرث وتلونت به النف�س، جاءت امللكة 
النا�سئة عنه يف غاية الق�سور، وانحرفت عباراته عن اأ�ساليب العرب يف كالمهم. 
من  ميتلئ  ممن مل  والنظار وغريهم  واملتكلمني  والنحاة  الفقهاء  �سعر  وهكذا جند 

حفظ النقي احلر من كالم العرب«.)1(

ثانيا: امللكة البالغية بني الذوق والطبع
1- امللكة البالغية والذوق

يتداولها  الذوق  لفظة  اأن  »اعلم  الذوق:  معنى  حمددا  خلدون  ابن  يقول 
املعنيون بفنون البيان، ومعناها ح�سول ملكة البالغة لل�سان«.)2(

النا�سئة عن  النف�س،  الرا�سخة يف  البالغية  امللكة  الذوق هو  اأن  يعني  وهذا 
حفظ كالم العرب وا�ستعماله. ولهذا، ا�ستعار البالغيون، كما يقول ابن خلدون، 
اأن  ِقبل  وت�ستقر، من  العربي  ل�سان  تر�سخ يف  البالغية عندما  للملكة  الذوق  لفظ 
»الذوق اإمنا هو مو�سوع الإدراك الطعوم، لكن ملا كان حمل هذه امللكة يف الل�سان 
من حيث النطق بالكالم كما هو حمل الإدراك الطعوم، ا�ستعري لها ا�سمه. واأي�سا 

فهو وجداين لل�سان، كما اأن الطعوم حم�سو�سة له«.)3(
وللذوق، بح�سب ابن خلدون، وظيفتان؛ اإحداهما اإن�سائية اإبداعية، والثانية 
و�سفية نقدية. فاالأوىل، تتجلى يف كون الذوق، اأو ملكة البالغة يف الل�سان، هو 
الذي ميكن املرء من اإنتاج الكالم البليغ. اأما الثانية، فتتجلى يف كونه يوؤهله ليكون 
ناقدا مربزا، ب�سريا باأ�سرار الكالم ولطائفه. يقول ابن خلدون: »ملكة البالغة يف 
الل�سان هي التي تهدي البليغ اإىل وجوه النظم وح�سن الرتكيب املوافق لرتاكيب 

املرجع ال�سابق، ج3، �س293.  -1
ابن خلدون. املقدمة. ج3، �س264.  -2

املرجع ال�سابق، ج3، �س265- 266.  -3
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هذا  عن  حيدا  امللكة  هذه  �ساحب  رام  ولو  كالمهم.  ونظم  لغتهم  يف  العرب 
ال�سبيل املعينة والرتاكيب املخ�سو�سة ملا قدر عليه، وال وافقه عليه ل�سانه، الأنه ال 
الكالم حائدا عن  عليه  واإذا عر�س  الرا�سخة عنده.  ملكته  اإليه  تهديه  يعتاده وال 
اأ�سلوب العرب وبالغتهم يف نظم كالمهم اأعر�س عنه وجمه، وعلم اأنه لي�س من 

كالم العرب الذين مار�س كالمهم«.)1(
وما دام نظم الكالم اجليد البليغ تهدي اإليه ملكة البالغة يف الل�سان، بتعبري 
ابن خلدون، مبنيا على الذوق، بتعبري البالغيني العرب،)2( احتاج ابن خلدون 
اأن يجعل هذا الذوق حاكما على الكالم، ومعيارا للتمييز بني جيده ورديئه، الأن 
ما بني على الذوق يحتاج اإىل الذوق من اأجل اإدراك حما�سنه، وموا�سع اجلودة 

فيه.
من هنا، احتكم اإليه لنقد اأ�سعار املتنبي واملعري، وبيان اأن �سعرهما نازل عن 
طبقة ال�سعر.)3( كما ا�ستند اإليه للتمييز بني مطبوع الكالم ومتكلفه،)4( وبني كالم 
االإ�سالميني واجلاهليني، والقول باأن كالم االإ�سالميني من العرب اأعلى طبقة من 

كالم اجلاهليني.)5(
بل اإن ابن خلدون ال يكتفي بالقول باأن الذوق هو عمدة اإدراك بالغة كالم 
الب�سر، اإمنا يرتقي به ليجعله اأ�سل اإدراك بالغة كالم اهلل �سبحانه، وهي البالغة التي 

املرجع ال�سابق، ج3، �س265.  -1
ط2،  القاهرة،  اخلاجني،  مكتبة  فوده،  علي  حتقيق:  الف�ساحة.  �سر  �سنان.  ابن  اخلفاجي،  انظر:   -2

1994/1414م، �س: 274. ابن االأثري. املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر. ج1، �س61.
يقول ابن خلدون: »فكاأن �سعرهما كالم منظم نازل عن طبقة ال�سعر، واحلاكم يف ذلك هو الذوق«.   -3
املقدمة. ج3، �س287. ويقول اأي�سا: »كان الكثري ممن لقيناه من �سيوخنا يف هذه ال�سناعة االأدبية يرون 
اأ�ساليب العرب فيه«. املرجع  اأن نظم املتنبي واملعري لي�س من ال�سعر يف �سيء، الأنهما مل يجريا على 

ال�سابق، ج3، �س284.
الكالم  عن  قا�سر  والتكلف  باملعاناة  امل�سنوع  الكالم  اأن  على  يدلك  كله  »وهذا  خلدون:  ابن  يقول   -4

املطبوع، لقلة االكرتاث فيه باأ�سل البالغة، واحلاكم يف ذلك الذوق«. املرجع ال�سابق. ج3، �س300.
املرجع ال�سابق، ج3، �س194.  -5
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يعجز العقل عن ت�سورها وفهمها، حيث يوؤكد اأن �سبيل اإدراك اإعجاز القراآن هو 
فلهذا كانت  اإعجازه على قدر ذوقه.  الذوق »يدرك من  الذوق، واأن �ساحب 
مدارك العرب الذين �سمعوه من مبلغه اأعلى مقاما يف ذلك الأنهم فر�سان الكالم 

وجهابذته، والذوق عندهم موجود باأوفر ما يكون واأ�سحه«.)1(
والذوق الذي يتحدث عنه ابن خلدون قانون وجداين، ومعيار ذاتي فني، 
اأو هو »اإح�سا�س نف�ساين«،)2( بتعبري عبد القاهر اجلرجاين، يح�سله املرء »مبمار�سة 
كالم العرب حتى ي�سري كواحد منهم«.)3( وهذا يعني اأن هذا القانون ي�ستند اإىل 
اإىل  فيها  يُحتكم  التي  اال�ستداللية  القوانني  ي�سبه  ال  واأنه  نف�سي،  وجداين  منطق 
منطق العقل، والتي ت�ستفاد باال�ستنباط اأو اال�ستقراء. وهي القوانني التي قد ي�ستند 

اإليها علماء النحو والبالغة، لالحتجاج الأحكامهم واآرائهم.)4(
لذلك، جند �ساحب الذوق قد حت�سل له ملكة يف نظم الكالم اجليد، وقد 
ي�سهل عليه اأمر ا�ستعمال لغة العرب »حتى ال يكاد يخطئ فيه عن منحى البالغة 
التي للعرب. واإن �سمع تركيبا غري جار على ذلك املنحى جّمه ونبا عنه �سمُعه باأدنى 
فكر، بل وبغري فكر، اإال مبا ا�ستفاده من ح�سول هذه امللكة«.)5( كما اأنه قد ي�ستطيع 
بذوقه الوقوف على موا�سع اجلودة يف الكالم، وي�ستطيع اإدراك حما�سن الكالم 

اخلفية، ولطائفه الدقيقة.
بيانها لغريه. كما قد  اأو  اأنه رغم كل هذا، قد يعجر عن و�سف معرفته،  اإال 
واالأف�سح،  الف�سيح  »معرفة  الأن  الأحكامه،  واالحتجاج  اآرائه،  تعليل  عليه  يع�سر 

وعلق  �سبطه  العلوم.  مفتاح  يو�سف.  يعقوب  اأبو  ال�سكاكي،  وانظر:  ال�سابق، ج3، �س247.  املرجع   -1
عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1987/1407م، �س416.

عبد القاهر اجلرجاين. دالئل االإعجاز. �س546 وما بعدها.  -2
ابن خلدون. املقدمة. ج3، �س265.  -3

املرجع ال�سابق، ج3، �س265.  -4

املرجع ال�سابق، ج3، �س264.  -5
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الداللة  اإقامة  بالذوق، وال ميكن  اإال  يدرك  اأمر ال  الكالم  والر�سيق واالأر�سق من 
واأال  يقوله،  فيما  له  ي�سّلم  اأن  ينبغي  الناقد  اأن  البالغيون  راأى  هنا،  من  عليه«.)1( 
ينازع فيه، الأن اإدراك جودة الكالم من االأمور التي حتيط بها املعرفة، وال توؤديها 

ال�سفة.)2(
2. امللكة البالغية والطبع

امل�سنوع  »الكالم  اأن  اإىل  فذهب  وال�سنعة،)3(  الطبع  بني  خلدون  ابن  ميز 
الكالم  باملقابل،  وا�ستح�سن،  املطبوع«.)4(  الكالم  عن  قا�سر  والتكلف  باملعاناة 
باملق�سود  مدلوله  اإفادة  من  و�سجيته  طبيعته  »كملت  الذي  الكالم  الأنه  املطبوع، 

�سيخ  م�سطفى  تعليق:  االأرنوؤوط،  �سعيب  حتقيق:  القراآن.  علوم  يف  االإتقان  الدين.  جالل  ال�سيوطي،   -1
التهانوي:  ويقول  �س772.  1429ه/2008م،  ط1،  بريوت،  نا�سرون،  الر�سالة  موؤ�س�سة  م�سطفى، 
وهي  ال�ساعرية.  فيه  تراعى  ال  الذي  الوجد  على  والباعث  القلوب  حمرك  هو  البلغاء  عند  »الذوق 
من خ�سائ�س العزلة والع�سق اخلال�س، وهو اأمر وجداين. وثمة اإجماع على ذلك، بحيث ال ي�ستطيع 
و�سفه كما ال تو�سف حالوة ال�ّسكر وما ي�سابهها من االأمور الوجدانية، ولكّن االتفاق حا�سل على تلك 
احلالوة، وكذا يف جامع ال�سنائع«. ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم. ج1، �س834. والراأي نف�سه 
جنده عند اأغلب النقاد والبالغيني، حيث ميكن القول اإنه ثمة اإجماع على اأن اأحكام الذوق ال�سليم ال 
تو�سف، وال يُقام عليها دليل، وال يُنتهى فيها اإىل اإثبات جازم. انظر مثال: ابن �سالم اجلمحي، حممد. 
طبقات فحول ال�سعراء. قراأه و�سرحه: حممود حممد �ساكر، دار املدين، جدة، )د. ت(، ج1، �س5-
7. االآمدي، اأبو القا�سم احل�سن. املوازنة بني �سعر اأبي متام والبحرتي. حتقيق: ال�سيد اأحمد �سقر، دار 
املعارف، القاهرة، ط4، )د. ت(، �س415. ابن االأثري. املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر. ج1، 
اأحكام  تقنني  �سرورة  اإىل  االإعجاز  دالئل  اأول  يف  دعا  الذي  اجلرجاين،  القاهر  عبد  اإن  بل  �س301. 
الذوق بتعليلها واال�ستدالل عليها، قائال: »وجملة ما اأردت اأن اأبينه لك: اأنه البد لكل كالم ت�ستح�سنه، 
ولفظ ت�ستجيده، من اأن يكون ال�ستح�سانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة، واأن يكون لنا اإىل العبارة 
ب�سعوبة  ليقر  اآخره  يف  عاد  �س41.  االإعجاز.  دالئل  دليل«.  ادعيناه  ما  �سحة  وعلى  �سبيل،  ذاك  عن 
حتقيق هذه الغاية، فقال: »اإن املزايا التي حتتاج اأن تعلمهم مكانها وت�سور لهم �ساأنها، اأمور خفية، ومعان 

روحانية، اأنت ال ت�ستطيع اأن تنبه ال�سامع لها، وحتدث له علما بها«. املرجع ال�سابق، �س547.
االآمدي. املوازنة بني �سعر اأبي متام والبحرتي. ج1، �س414.  -2

مييز ابن خلدون، كما مييز غريه، بني �سربني من ال�سنعة، االأوىل تكون قليلة وعفوية، وهي حممودة.   -3
والثانية فيها معاناة وق�سد وتعمد، وهي مذمومة. وهي التي يعرب عنها بالتكلف والتع�سف. ابن خلدون. 

املقدمة. ج3، �س300-299.
املرجع ال�سابق، ج3، �س300.  -4



340

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

منه«،)1( والأنه برئ من التكلف و�سلم من عيب اال�ستهجان.)2( واإذا كانت البالغة، 
بح�سب ابن خلدون، هي »اأ�سل الكالم العربي و�سجيته وروحه و�سيغته«،)3( فاإن 

اأ�سل البالغة هو الطبع.)4(
باأن الطبع، بح�سب البالغيني العرب الذين ي�ستقي ابن خلدون منهم  ذلك 
اآراءه يف البالغة، هو عمود البالغة، ودعامة الكالم.)5( اأما ال�سنعة فهي طارئة، 
وترتبط  التكلف،  على  تدل  الأنها  والكرثة،  بالق�سد  ترتبط  حني  مذمومة  وتكون 

بالتع�سف، ولذلك عابوها اأ�سد العيب.)6(

املرجع ال�سابق، ج3، �س297.  -1

املرجع ال�سابق، ج3، �س299.  -2
املرجع ال�سابق، ج3، 297.  -3

املرجع ال�سابق، ج3، �س299، 300.  -4
اأبو علي حممد. حلية  احلامتي،  املظفر  ابن  املنطق«.  الذي هو دعامة  »الطبع  احلامتي:  املظفر  ابن  يقول   -5
املحا�سرة يف �سناعة ال�سعر. حتقيق: جعفر الكتاين، دار الر�سيد للن�سر، العراق، 1979، ج1، �س123. 
ويقول اجلاحظ: »راأ�س اخلطابة الطبع«. اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو. البيان والتبيني. حتقيق: عبد ال�سالم 
هارون، دار اجليل، بريوت، )د. ت(، ج1، �س44. ويقول علي بن خلف: »حمل الطبع من �سناعة 
البيان.  مواد  الكاتب، علي.  ابن خلف  اجلثمان«.  والقلب من  البنيان،  االأ�س من  التاأليف حمل  تاأليف 

حتقيق: حامت �سالح ال�سامن، دار الب�سائر، دم�سق، ط1، 2003/1424م، �س271.
يقول القا�سي اجلرجاين: »ومع التكلف املَْقُت، وللنف�س عن الت�سّنع نُْفرة، ويف مفارقة الطبع قلُة احلالوة   -6
املتنبي  بني  الو�ساطة  العزيز.  عبد  بن  علي  اجلرجاين،  القا�سي  الديباجة«.  واإخالُق  الرونق،  وذهاُب 
وخ�سومه. حتقيق و�سرح: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم وعلي حممد البجاوي، دار القلم، بريوت، )د. 
ت(، �س19. ويقول ابن ر�سيق القريواين: »ومن ال�سعر مطبوع وم�سنوع، فاملطبوع هو االأ�سل الذي 
و�سع اأوال، وعليه املدار. وامل�سنوع واإن وقع عليه هذا اال�سم، فلي�س متكلَّفا تكلف اأ�سعار املولَّدين، 
ل، لكن بطباع القوم عفوا، فا�ستح�سنوه  لكن وقع فيه هذا النوع الذي �سموه �سنعة من غري ق�سد وال تَعمُّ
ومالوا اإليه بع�س امليل... وا�ستطرفوا ما جاء من ال�سنعة نحو البيت والبيتني يف الق�سيدة بني الق�سائد، 
ي�ستدل بذلك على جودة �سعر الرجل، و�سدق ح�سه، و�سفاء خاطره، واأما اإذا كرث ذلك؛ فهو عيب، 
ي�سهد بخالف الطبع، واإيثار الكلفة«. ابن ر�سيق القريواين، اأبو علي احل�سن. العمدة يف حما�سن ال�سعر 
واآدابه. حتقيق: حممد قرقزان، دار املعرفة، بريوت، ط1، 1408ه/1988م، ج1، �س258-261. اأما 
البديع  من  الكثري  وهو  والتع�سف،  »التكلف  فقال:  للتع�سف،  مرادفا  التكلف  فجعل  منقذ،  بن  اأ�سامة 
ِده اإليه. واإذا كان قليال نُ�سب  ِد، الأنه يدل على تكلف ال�ساعر لذلك وق�سْ كالتطبيق والتجني�س يف الَق�سْ
اإىل اأنَّه طْبٌع يف ال�ساعر«. ابن منقذ، اأ�سامة. البديع يف نقد ال�سعر. حتقيق: اأحمد اأحمد بدوي وحامد 
البابي احللبي واأوالده، م�سر،  اإبراهيم م�سطفى، �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى  عبد املجيد، مراجعة: 

1380ه/1960م، �س237-236.
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من  اأكرث  يف  تاأكيده،  رغم  يقرر،  ابن خلدون  جند  املنطلق،  هذا  من  ولعله 
مو�سع، اأن ملكة الل�سان تفتقر اإىل التعليم، اأن املرء املقبل على حت�سيل هذه امللكة 

حمتاج اإىل »�سالمة الطبع«.)1( 
بل اإنه يذهب يف االنت�سار للطبع اإىل اأبعد من هذا، وذلك حني ميجد الفكر 
الطبيعي الذي فطر عليه االإن�سان، ويدعو اإىل اعتماد احلجاج الطبيعي، بحجة اأن ما 
هو �سناعي ما هو اإال جتّل ملا هو طبيعي. يقول ابن خلدون: »فاملنطق اإذا اأمر �سناعي 
م�ساوق للطبيعة الفكرية ومنطبق على �سورة فعلها. ولكونه اأمرا �سناعيا ا�سُتغني 
على  لون  يح�سّ اخلليقة  يف  النُّظار  فحول  من  كثريا  جند  ولذلك  االأكرث.  يف  عنه 
املطالب يف العلوم دون علم �سناعة املنطق، وال �سيما مع �سدق النية والتعر�س 
لرحمة اهلل تعاىل، فاإن ذلك اأعظم معني. وي�سلكون بالطبيعة الفكرية على �سدادها، 
فتف�سي بهم بالطبع اإىل ح�سول الو�سط والعلم باملطلوب، كما فطرها اهلل عليه«.)2(
اأن ال�سوؤال الذي يطرحه قارئ املقدمة هو: ما الطبع عند ابن خلدون؟  غري 
ذلك باأن الرجل رغم ا�ستعماله الطبع مرادفا للذوق يف بع�س املوا�سع، وذلك عند 
حديثه عن »الذوق ال�سحيح« و»الطبع ال�سليم« بو�سفهما �سيئا واحدا،)3( ينفي اأن 

ابن خلدون. املقدمة. ج3، �س259.  -1
االأمر  واترك  ال�سبهات،  وعوائق  االألفاظ  حجب  »انبذ  اأي�سا:  ويقول  �س216.  ج3،  ال�سابق،  املرجع   -2
ال�سناعي على جملة، واخل�س اإىل ف�ساء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه، و�سرح نظرك فيه، وفرغ 
ذهنك للغو�س على مرامك منه، وا�سعا قدمك حيث و�سعها اأكابر النظار قبلك، متعر�سا للفتح من اهلل 
تعاىل كما فتح عليهم من رحمته وعلمهم ما مل يكونوا يعلمون«. املرجع ال�سابق، �س216-217. وانظر: 
طه عبد الرحمن. عن اال�ستدالل يف الن�س اخللدوين. �سمن: اأعمال ندوة ابن خلدون. من�سورات كلية 

االآداب والعلوم االإن�سانية بالرباط، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، 1981، �س71-57.
ابن خلدون. املقدمة. ج3، �س253. وننبه هنا على اأن الذوق والطبع عند القدماء مرتادفان. ولذلك   -3
جندهم كثريا ما يجمعون يف حديثهم بني »الذوق ال�سليم«، و»الطبع ال�سحيح« اأو »امل�ستقيم«، اأو غري 
ذلك من العبارات. انظر على �سبيل املثال: ابن طباطبا العلوي، اأبو احل�سن حممد. عيار ال�سعر. حتقيق: 
عبد العزيز بن نا�سر املانع، دار العلوم للطباعة والن�سر، الريا�س، 1405ه/1985م، �س5. ال�سكاكي. 
مفتاح العلوم. �س301. الكفوي، اأبو البقاء اأيوب. الكليات، معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية. 
حتقيق: عدنان دروي�س وحممد امل�سري، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ط2، 1432ه/2011م، �س386. 
وانظر اأي�سا: ابن عا�سور، حممد الطاهر. �سرح املقدمة االأدبية ل�سرح املرزوقي على ديوان احلما�سة الأبي 

متام. حتقيق: يا�سر بن حامد املطريي، مكتبة دار املنهاج، الريا�س، ط1، 1431ه، �س69-68.
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تكون امللكة الل�سانية طبعا، وي�سخر ممن ظن اأن العرب كانت تتكلم بالطبع.)1(

اأيدل هذا  لل�سان ذوقا وال يكون طبعا؟  البالغة  فكيف يكون ح�سول ملكة 
على وجود تناق�س يف كالم ابن خلدون؟

اإن اجلواب عن ال�سوؤال الثاين اإمنا هو بالنفي، ذلك باأن الطبع الذي يتحدث 
عنه ابن خلدون هنا، وينفي اأن يكون مرادفا حل�سول امللكة الل�سانية، اإمنا هو الطبع 
جية التي ُجِبَل عليها االإن�سان«،)2(  مبعناه يف اللغة، وهو الذي يعني »اخلليقة وال�سَّ
اأي الطبع الفطري الغريزي ال�ساذج. وهو الذي �سماه اجلاحظ »الطبع االأول«.)3( 
عليه  يدل  ما  على  يدل  اإنه  القول  ميكن  والذي  الذوق،  يرادف  الذي  الطبع  اأما 
لفظ الذوق من ح�سول ملكة البالغة لل�سان، فهو »الطبع الثاين« الذي يح�سل 
باالكت�ساب والعادة.)4( اأي هو الطبع »املهّذب الذي قد �سقله االأدب، و�سحذته 

الرواية، وجَلته الفطنة«.)5( وهو الذي �سماه ابن االأثري »ذوق التعليم«.)6(

لقد ذهب البالغيون العرب اإىل اأن للبالغة اآالت، اأولها »جودة القريحة«،)7( 
اأو »الطبع«.)8( وهذا يعني اأن املرء املقبل على حت�سيل ملكة البالغة حمتاج اإىل 

اإذا ا�ستقرت ور�سخت يف حمالها، ظهرت كاأنها طبيعة وجبلة لذلك  يقول ابن خلدون: »فاإن امللكات   -1
املحل. ولذلك يظن كثري من املغفلني ممن مل يعرف �ساأن امللكات اأن ال�سواب للعرب يف لغتهم اإعرابا 
وبالغة اأمر طبيعي. ويقول: »كانت العرب تنطق بالطبع«. ولي�س كذلك. واإمنا هي ملكة ل�سانية يف نظم 

الكالم متكنت ور�سخت، فظهر يف بادي الراأي اأنها جبلة وطبع«. املقدمة. ج3، �س264.
ابن منظور االإفريقي، جمال الدين. ل�سان العرب. دار �سادر، بريوت، )د. ت(، مادة: طبع.  -2

ر�سائل  �سمن:  واملذمومة.  املحمودة  االأخالق  اأو  واملعاد  املعا�س  ر�سالة  عمرو.  عثمان  اأبو  اجلاحظ،   -3
اجلاحظ. حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط2، 1979، ج1، �س97.

املرجع ال�سابق، ج1، �س97.  -4
القا�سي اجلرجاين. الو�ساطة بني املتنبي وخ�سومه. �س25.  -5

ابن االأثري. املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر. ج1، �س35.  -6
الع�سكري، اأبو هالل احل�سن. كتاب ال�سناعتني الكتابة وال�سعر. حتقيق: علي حممد البجاوي، حممد   -7

اأبو الف�سل اإبراهيم، املكتبة الع�سرية، بريوت، 2013/1434م، �س24.
ابن االأثري. املثل ال�سائر يف اأدب الكاتب وال�ساعر. ج1، �س38.  -8
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»قوة  اأو  خلدون،  ابن  بتعبري  اأوىل«،)1(  »ملكة  اإىل  حمتاج  اأي  الفطري،  الطبع 
ا�ستعداد  عن  عبارة  وهي  الطبيعيات،  يف  القدماء  املتكلمني  بتعبري  َهيوالنية«)2( 
غري  البالغية.  امللكة  لتح�سيل  املرء  تهيئ  �ساذجة«،)3(  »قدرة  اأو  فطري،  طبيعي 
ثانيا  وطبعا  را�سخة،  ملكة  البالغة  ت�سبح  واالكت�ساب،  بالتعلم  حت�سيلها  بعد  اأنه 
كانت  بعدما  »كماال«،  ت�سبح  اأنها  اأي  ونقده.  الكالم  تاأليف  يف  وقوة  مكت�سبا، 

»ا�ستعدادا«.)4(

التي  االأوىل  بامللكة  اأي  بالطبع،  للعرب  اللغة  اأن  من  العامة  تقوله  ما  معنى  »وهذا  خلدون:  ابن  يقول   -1
اأخذت عنهم ومل ياأخذوها من غريهم«. املقدمة. ج3، �س251.

بالفعل«.  املعقوالت  لقبول  ا�ستعداد  اأي  هيوالنية،  قوة  لها  االإن�سانية  النف�س  »اإن  ال�سهر�ستاين:  يقول   -2
ال�سهر�ستاين، حممد بن عبد الكرمي. امللل والنحل. حققه وقدم له: �سعيد االأفغاين، من�سورات اجلمل، 

بريوت، 2013، �س633.
يطلق ابن �سينا لفظ »القدرة ال�ساذجة« على تلك القوة التي قد توجد يف كل اإن�سان، والتي حتتاج اإىل   -3
التعلم والتكرار لت�سبح ملكة نف�سانية. انظر: ابن �سينا. ال�سف�سطة، من كتاب ال�سفاء، حتقيق: اأحمد فوؤاد 

االأهواين، مراجعة: اإبراهيم مدكور، املطبعة االأمريية، القاهرة، 1377ه/1958م، �س28.
الذاكرة  قوة  مثل:  اآخر،  الأمر  ا�ستعدادا  تكون  كيفيات  بني  املح�سو�سة  غري  الكيفيات  يف  الغزايل  مييز   -4
وال�سالبة وامل�ساحبة، وغريها من القوى الطبيعية. وكيفيات ال تكون ا�ستعدادا لغريها، واإمنا هي كماالت 
ت�ساعد على بلوغها الكيفيات االأوىل. وذلك مثل العلم وال�سحة. انظر: الغزايل. معيار العلم. �س320.
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اخل�متة

نخل�س مما �سبق، اإىل جملة من النتائج العلمية والرتبوية، نوجزها فيما ياأتي:
اإن اكت�ساب امللكة الل�سانية ال يتحقق بتعليم النا�سئة قواعد اللغة العربية من    -
النحو  قوانني  وغري  اللغة،  قواعد  غري  امللكة  الأن  واإعراب،  و�سرف  نحو 
بعد مرة،  وبا�ستعماله مرة  العربي،  الل�سان  يتحقق مبخالطة  واإمنا  وال�سرف، 
حتى يعتاده املتعلم، في�سري قوة مالزمة له ال تفارقه، حتمله على التكلم باللغة 

العربية الف�سيحة ال�سحيحة حمال.
وما قلناه عن امللكة الل�سانية، نقوله عن امللكة البالغية التي هي اأخ�س. فنوؤكد   
اأن الطريق اإىل اكت�ساب امللكة البالغية التي جتعل املرء قادرا على نظم الكالم 
البليغ، �سواء كان �سعرا اأو نرثا، لي�س هو درا�سة قوانني ال�سعر، وال هو اإتقان 
منظومه  القدمي  العرب  كالم  حفظ  اأوال،  هو،  واإمنا  فح�سب،  النرث  قواعد 
اأ�ساليب  النبوي، وما جرى على  الكرمي واحلديث  القراآن  ومنثوره، وحفظ 
فال  البالغة  قوانني  بتعليم  االكتفاء  اأما  املحدثني.  كالم  من  القدماء  العرب 
يفيد املتعلم �سيئا، الأنه ال يك�سبه قدرة على اإن�ساء الكالم البليغ، وال ميّكنه من 
التمييز بني جيد الكالم ورديئه، وال من القدرة على اإدراك موا�سع اجلودة 

فيه.
ا�ستعمال  على  واالرتيا�س  واحلفظ  بالتعلم  اكت�سابها  بعد  البالغية  امللكة  اإن    -
اأنها  كما  زوالها.  يع�سر  ثابتة،  را�سخة  �سفة  ت�سبح  الف�سيح،  العربي  الكالم 
نوعا من  فيه، ومتار�س عليه  اكت�سبها، وتتحكم  ت�ستبد مبن  �سلطة  اإىل  تتحول 

القوة الباطنية؛ حتى اإنها حتِمله على مالزمة الكالم العربي البليغ.
اأولهما:  عاملني؛  توفر  اإىل  يحتاج  البالغية  امللكة  حت�سيل  اأن  يف  �سك  ال    -
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بني  م�سرتكا  يكون  يكاد  العامل  وهذا  ال�سليم.  والطبع  الذاتي،  اال�ستعداد 
النا�س جميعهم. والثاين: التعليم اجليد املفيد، وهذا التعليم لن يكون جيدا 
ومفيدا اإال اإذا كان قائما على التدريج، وتفادى القائم به التخليط على املتعلم 
ابن  ي�سميه  ما  باإيالء  اإال  يتاأتى  لن  وهذا  والتق�سيمات.  اال�سطالحات  بكرثة 
خلدون »�سناعة تْعليم الِعلم« املزيد من العناية، وذلك الفتقار تعليم اأي ملكة 

اأو ِعلم اإىل معّلمني موؤهلني الأداء هذه املهمة.
اأبطل املوهبة حني ركز على  اأن ابن خلدون  راأى بع�س الباحثني املعا�سرين    -
يلغ  مل  اأنه  واحلق  البالغية.  امللكة  لتح�سيل  الوحيد  الطريق  وجعله  احلفظ، 
اإقراره ب�سرورة امتالك املرء امللكة  اأدل على ذلك من  الفردية، وال  املوهبة 
امللكة  لتح�سيل  تهيئه  التي  الفطرية  الطبيعية  القوة  مبثابة  هي  التي  االأوىل، 
قادرا  بليغا  يكون  اأن  للمرء  ميكن  ال  القوة،  هذه  بدون  اإذ  باحلفظ؛  البالغية 

على تاأليف الكالم البليغ، حتى واإن حفظ �سعر العرب، وخالط كالمهم.
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االإن�سانية بالرباط، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء، 1981.
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y  ،البيان والتبيني. اجلاحظ، اأبو عثمان عمرو، حتقيق: عبد ال�سالم هارون، دار اجليل، بريوت
)د. ت(.

y  ،املرع�سلي الرحمن  ال�سريف اجلرجاين، علي بن حممد، حتقيق: حممد عبد  التعريفات. 
دار النفائ�س، بريوت، ط2، 1428ه/2007م.
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ال�سربيني �سريدة، دار احلديث، القاهرة، 2010/1431م.
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Abstract

The study discusses the theme of nar-
cissism in modern Canadian literature in 
some major works of Margaret Lawrence, 
Margaret Atwood, and Robert Kroetsch. 
It analyzes how, in the context of the Ca-
nadian identity crisis, their works incorpo-
rated elements of the Narcissus myth that 
had helped shape the signifying structures 
of much contemporary literature. The study 
also aims at investigating how the myth of 
«Narcissus» influences the selection and 
treatment of symbols, images, and charac-
ters in contemporary Canadian literature.

The study adopts the text-analytic 
and psychoanalytic approaches in probing 
the psychological depths of the ostensibly 
supposed narcissistic characters in the Ca-
nadian novel. The Narcissistic characters in 
these works appear because of the psycho-
logical effects that social changes produce 
on the manifestations of personality: per-
spectives of individuality, identity formation 
and the questionability of transcendence. 
Hence, the study also focuses on identifying 
the features of the current preoccupation 
with the self that justify the classification of 
contemporary Canadian literature as narcis-
sistic; in addition to recognizing the extent 
of the shift to which the concept of self or 
identity has been idealized because of a se-
ries of struggles against oppressive society 
and the oppression of other nations as the 
case with the Canadians themselves.

ملخ�س البحث
ِج�ِسيَُّة يف االأَدب  ْ َرا�َسُة مو�سوَع الرنَّ تُناِق�ُس الدِّ
لــكٍل  الرئي�سة  االأعمال  بع�ِس  يف  ر  املَُعا�سِ الَكَنِدّي 
كرويت�س«،  و»روبرت  لوران�س«،  »مارغريت  من: 
اأعمالهم  ج�سدت  وكيف  اآتوود«؛  و»مارغريت 
اأ�سطورة  من  عنا�سر  الَكَنِدّية  الهويَّة  اأزّمة  اإِطار  يف 
الكثري  اأبنية  ت�سكيل  يف  �ساعدت  التي  »نرك�سو�س« 
ي  تََق�سّ اإِىَل  َرا�َسُة  تَهِدُف الدِّ ر. كما  من االأدب املَُعا�سِ
على  »نرك�سو�س«  اأ�سطورة  بها  توؤثر  التي  الطريقة 
يِف  يَّات  ْخ�سِ وال�سَّ وال�سور  الرموز  وًمعاجَلِة  اختياِر 

ر. االأَدِب الَكَنِدّي املَُعا�سِ

التحليلي  املنهجني:  على  َرا�َسُة  الدِّ وتقوُم 
االأغوار  �سرب  يف  النف�سي،  والتحليل  للن�سو�س، 
يف  ظاهريًّا  املفرت�سة  ِج�ِسيَُّة  ْ الرنَّ لل�سخ�سيات  النف�سّية 
ِج�ِسيَُّة يف  ْ الرواية الَكَنِدّية؛ حيُث تاأتي ال�سخ�سيات الرنَّ
االجتماعية  التغرّيات  تفرزه  ملا  كنتيجة  االأعمال  هذه 
من تاأثريات �سيكولوجية على مظاهر ال�سخ�سية: اآفاق 
وِمن  التعايل.  واإِ�سكالية  الُهويَّة،  وت�سكيل  الفردية، 
اـ على حتديد ال�سمات اخلا�سة  اأي�سً َرا�َسُة  تَُرِكُز الدِّ ثَمَّ 
االأَدب  ت�سنيف  تربر  التي  بالذات  احلايل  َغال  لاِلْن�سِ
اإِدَراك  اإىل  باالإِ�سافة  ؛  نَْرِج�سيٌّ باأنَّه  ر  املَُعا�سِ الَكَنِدّي 
الُهويَّة  اأو  اِت  الذَّ َمفهوم  جعل  الذي  التََّحّوِل  َمَدى 
ِمثالًيا نتيجة ل�سل�سلة من الكفاح �سد املجتمع القمعي 
الَكَنِدّينَي  مع  احلال  هو  كما  االأُخَرى  االأُمم  وا�سطهاد 

اأْنُف�ِسِهْم.
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وتَْخُل�َس اإِىَل  اللِّثاَم  َرا�َسُة  الدِّ مُتيط  ُهَنا،  وِمْن 
حقيِقة اأنَّ م�سكلة »حتقيق الذات« يف املجتمع الَكَنِدّي 
اأنَّه  مبعنى  باالآخر؛  العالقة  خالل  من  اإال  فقط  التتاأتى 
النف�سية،  م�ساكلهم  على  التغلب  للكنديني  ميكن 
وا�ستعادة توازنهم النف�سي، واإدراك ُهويتهم فقط اإذا 

ما اأدركوا حقيقة اأنف�سهم، وكذلك واقع االآخرين. 

االأَدُب  ِج�ِسيَُّة،  ْ الرنَّ َة :  يَّ املفتاحيِ الكلماُت 
الَكَنِدّي، اأَْزَمة الُهويَّة، الَفرِديَّة، اأُ�سطوَرة نرِك�سو�س، 
حتقيق الذات، مارغريت لوران�س، مارغريت اآتوود، 

روبرت كرويت�س.

Thus, the study also unveils the fact 
that the problem of «self-realization» in the 
Canadian society does not come out only 
through the relationship with the other; 
that is, the Canadians can overcome their 
psychological problems, restore their psy-
chological balance, and realize their identity, 
only if they realize the truth about them-
selves, as well as the reality of others.

Keywords: Narcissism, Identity crisis, 
Narcisssu Myth, Canaadian literature, self-
realization, Individuality, Margaret Laurence, 
Margaret Atwood, Robert Kroetsch.
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املُقدمة

ت�ساُعد  اإِنَّ  حيث  نرج�سًيا؛  احلايل  الع�سر  على  نطلق  اأن  ماألوًفـا  اأ�سبح  لقد 
امِلثال،  �سبيل  على  اخذنا،  اإذا  فيه،  لب�س  ال  بنَيِّ  مطلقة  كقيمة  بالذات  االهتمام 
غاُل احل�ساري بكٍل من نزعة البقاء، وحتقيق الذات. تتجلى نزعة البقاء على  ااِلْن�سِ
من  اخلارجني  االأ�سخا�س  عن  اأو  من  ال�سادرة  التهنئة  ت�سريحات  يف  احلياة  قيد 
ٍع اأو جمموعة متنوعة من االأزمات، كقول مثاًل: »اأنا/)اأنت( اأحد الناجني«؛  تََنوُّ
ويف  بحياتهم؛  للنجاة  يرك�سون  الذين  بالعّدائني  املكتظة  امل�ساهد  يف  وكذلك 
غاِلهم  ِاْن�سِ من  الرغم  على  اليتامينات  اأقرا�س  يتناولون  الذين  ال�سكان  جمموعة 
اِر  واملوت. ويظهُر حتقيُق الذات يف املطالب احل�سارية  بو�ساو�س املر�س واالْحِت�سَ
املفرو�سة على الذات لتو�سيع التجارب العاطفية واالإبداع ولتو�سيع االآفاق اإىل 

ا يف عالقة الذات باالآخر وباملجتمع والبيئة.  االأبد، وينعك�س اأي�سً
االأَدُب الَكَنِدّي، كما ي�سار اإليه غالًبا، هو ذلك النوع من املُخَرجات االأدبية 
اللغة االإجنليزية: الربيطانية  تيارين رئي�سيني يف  التقاء  نتيجة  التي ن�ساأت يف كندا 
-1912( فَراي‹‹  ‹‹نُورثُروب  الَكَنِدّي  االأدبي  الناقد  اإليه  وي�سري  واالأمريكية. 
1991( باعتباره »ثمرة البذرة الربيطانية التي نبتت وخرجت يف الرتبة االأمريكية«)1( 
ا على ال�سعيد العاملي، يخ�سى املفكرون والكتَّاب الَكَنِدّييون فراغ  )�س 140(. اأمَّ
الثقافية  احلواجز  لتتخطى  كاأثٍر  وتطورها  القومية  ُهويَّتهم  وفقد  الَكَنِدّي  امل�سهد 
الغربية  احل�سارة  يف  ُمَتَكِرًرا  َمو�سوًعا  َكاَن  ات  الذَّ اإِجالل  الأن  ونظًرا  والِعْرقيَّة. 
منذ الع�سور القدمية، فقد كان يُنظر اإِلَْيِه حتى َعهد َقريب َعلى اأنَّه يتوافُق ويَرتَِبُط 
َرا�َسـة يف الرتكيز على حتديد  اأ�سا�ًسا بنظاٍم عاملّي َم�سَتِقر. وِمْن ثَّم تَْكُمُن اإِ�سكالّية الدِّ
اِت، وااِلْفِتَقار اإىل االإِح�َسـا�ِس بالـوجـود،  غـال احَلايِلّ بالـذَّ ال�سمـات اخلا�سـة لاِلْن�سِ

1- Northrop Frye, The Bush Garden: Essays on the Canadian imagination. Toronto: 
House of Anansi, 1971, Print. 
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اإِدراك َمدى  اإِىَل  اَفـة  اإِ�سَ ؛  نَْرِج�ِسيٌّ باأنه  ـر  املُعـَا�سِ الَكَنِدّي  يَُبـِرُر ت�سنيف االأدب  مما 
ات اأو الُهوّية الذي جعـلهمـا ِمثـالًيا؛ باعتبـار هذا االأَدب  التحّول يف َمفهـوم الـذَّ

نتيجة ل�سل�سلة من الكفاح �سد املجتمع القمعي وا�سطهاد الدول االأخرى.
Ego- الذات  مركزية  عن  للتعبري  ما  حٍد  اإىل  ِج�ِسيَُّة«  ْ »الرنَّ وت�ستخدم 

احلديثة،  الغربية  احل�سارة  يف  املتف�سية   Individuality والَفْرِدّية   centricity
وا�ستخدامها كم�سطلح ُمرِبٌك ي�سوبه التعقيد بع�س ال�سئ. فمن ناحية، يتم و�سف 
 Pathological Narcissism ِج�ِسيَُّة على اأنها كيان �سريري مر�سي ْ ال�سخ�سية الرنَّ
ناحية  ومن   .Self-Aggrandizement الأناه  الفرد  ت�سخيم  على  تقوم  والتي 
ِج�ِسيَُّة على نطاق وا�سع كم�سطلح له دالالت ازدرائية  ْ اأخرى، يتم ا�ستخدام الرنَّ
لو�سف جوانب معينة يف احل�سارة احلالية. فعلى الرغم من وجود بع�س التداخل 
ِج�ِسيَُّة، اإال اأنهما لي�سا متطابقني باأي حال من  ْ يف هذين اال�ستخدامني مل�سطلح الرنَّ
اأو  املوت  )غريزة  ذاِئعة  �سخ�سية  �سمات  احل�سارية  ِج�ِسيَُّة  ْ الرنَّ ُف  تَ�سِ االأحوال. 
تدمري الذات Thanatos، كــحالة »االنتحار« مثاًل، بخالف غريزة اإِ�سباع الذات 
Eros( والتي قد حتمل بع�س اأوجه الت�سابه مع اخل�سائ�س ال�سكلية املوجودة يف 
تكيُّفٍي  ب�سكل  تن�ساأ  قد  ولكنها  �سريريًّا،  ت�سخي�سها  مَتَّ  التي  ِج�ِسيَُّة  ْ الرنَّ ال�سخ�سية 
الفردية  التطورات  من  االأول  املقام  يف  ولي�س  احل�سارية،  للمع�سالت  ا�ستجابة 
َطِربَة. ب�سكل عام، ميكن ت�سنيف هذه ال�سمات حتت العناوين العامة ملذهب  املُ�سْ
 Hedonism، Survivalism and النف�سي  الذاتي  والوعي  والبقاء،  املتعة، 
يف  وليدة  لي�ست  ذاتها  َحدِّ  يف  ال�سمات  وهذه   .Psychic Self-awareness
تاريخ االإن�سانية، لكن ال�سّياق الذي ت�ستعمل فيه هو ما يجعل امل�سطلح الو�سفي 
للرنج�سية منا�سًبا. وهذا ال�سياق مبثابة الطريقة التي يُنظر بها اإىل الذات يف عالقتها 
بالثقافة التي يعي�س فيها الفرد. ويف الَتَفاُوت يف تَْنِظري الذات فقط يف املجتمع، 
ميكننا اأن مُنّيز ونُفّرق بني نرج�سية الن�سف االأخري من القرن الع�سرين، وبني الفردية 
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يف القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين. 
من  اأو  بها،  َمْعِنىٌّ  يكن  ومل  املطلقة«،  »القيمة  )االأنا(  اأو  الذات  تكن  مل 
اأو  القبيلة،  )االأ�سرة،  ملَْفَرَزة  خا�سعة  الذات  كانت  كذلك.  تكون  اأن  املفرت�س 
عليه  يُطلق  ما  وهو  به،  يُحتذى  منوذج  اأو  اأعَلى  ملَثٍَل  اأّي،  املَْعُبود،  اأو  املجتمع( 
 Psychological وهو نوع من التوجه النف�سي للذات Identification التَّماهي
يف  جليًّا  ينعك�س  للذات  القدمي  املفهوم  وهذا   .Orientation of the Self
االأَدِب. فالبطل، حتى عهد قريب، با�ستثناء البيكاري�سك Picaresque اأو اأدب 
البقاء  ي�سمن  بل  لنف�سه،  البقاء  ي�سمن  ال  الذي  املَ�ْسُهور  الفرد  هو  ال�سعاليك، 
ملجتمعه. فهذا حتوٌل من االحتفاء بالذات، يف �سياق ثقايف حمدد، اإىل االحتفاء 
بالذات مقابل ال�سياق الثقايف الذي ي�سف الثورة يف ال�سورة الذاتية للفرد. هذه 
د  الثورة لي�ست نف�سية يف املقام االأول يف َمعينها ومن�ساأها، ولكنها تعك�س الَت�َسرُّ
احلديث، اأي اأنه لي�س لالأفراد مكان، وال جماعة اأو َمْعُبود اأو قبيلة ميكن التعرف 
عليهم من خاللها وحتقيق ذاتيتهم. فبدون دور حمدد اجتماعًيا الإر�سائه واإ�سباعه، 
يتجه الفرد ب�سكل متزايد اإىل االإ�سباع الذاتي يف اأ�سيق معانيه. وعلى الرغم من 
حقيقة اأنه من االأ�سهل اإِ�سباع دور حُمدد خارجًيا، بداًل من الذات النهمة املُنغلقة 
ة التي يجب اأن حتدد ومتيِّز نف�سها، فاإِنَّ هذا التََّحّول، يف مفهوم الذات،  واملَُتَحريِّ
دَّ املجتمع  ره ب�سكٍل مثايل، باعتباره نتيجة نهائية ل�سل�سلٍة من الِكَفاِح �سِ وُّ قد مَتَّ تَ�سَ

القمعي. 
ِج�ِسيَُّة وحتليقها دون مراعاة املاأزق واملع�سلة  ْ وال ميكن فهم نُ�ُسوء وبروز الرنَّ
اال�ْسِتالب  مبثابة  ال�سرط  هذا  لها.  حٍل  بتقدمي  ِج�ِسيَُّة  ْ الرنَّ تتّدعي  التي  االإن�سانية 
عامل  ويذوب يف  يتماهى  كي  عامله  من  يهرب  الذي  املقهور  االإن�سان  )ا�ستالب 
يعاين من مظهرين  املعا�سر  فاالإن�سان  ااِلْغرِتَاب.  اأو  اأماًل يف اخلال�س(  املَُت�َسلِّط؛ 



362

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

من مظاهر اال�ْسِتالب اأو ااِلْغرِتَاب: اأحدهما وجودي، يعاين منه جميع الب�سر يف 
ِج�ِسيَُّة املعا�سرة ا�سِتجابَة لَه. ومع�سلة  ْ جميع االأوقات، واالآخر: تاريخي، تكون الرنَّ
االإِن�َسان الوجوديَّة، التي تتجاوز الزمان واملكان، هي احلاجة اإىل اإِيجاد معنى يف 
حياة حمدودة، بَيَنَما الطموح واخليال الب�سري لي�سا كذلك، ومع ذلك، فاإن ِحّدة 

املع�سلة تختلف باختالف الزمان واملكان.
الدرا�سات ال�سابقة، و اأهـداف البحث، ومنهجيته، وخطة الدرا�سة: 

ال�سخ�سية  من  اأكرث  املعا�سر  مبجتمعنا  �سلة  له  اليونانية  االأ�ساطري  من  قليٌل 
االأ�سطورية »نرج�س« اأو »نرك�سو�س« اأو »نر�سي�س«، الذي اأدت حماولته لل�سغف 
والهيام بنف�سه فقط اإىل الف�سل والياأ�س، ويف النهاية موته. وعلى الـرغـم من اأنهـا 
بـرف�س  تنتهي  التي  املاأ�سـاويـة  احلب  ق�سـة  فيها  تتج�سـد  ا  اأي�سً معقـدة  اأ�سطـورة 
اأ�سابَتها  التي  ، تلك احُلوريَُّة   Echo »اإيكو«  لـ  القا�سي   Narcissus »نرك�سو�س« 
ْعَنُة فظلَّْت �سامتة ال ت�ستطيع التحدث اإال برتديد كلمات االآخرين، اإِالَّ اأنَّها َقّدّمت  اللَّ
ة وجهان ينعك�سان يف  نُقطة ِاْنِطالق ُمثمرة لكثرٍي من اأبحاث التحليل النف�سّي. فــ ثَمَّ
املدمرة  الطبيعة  اإىل  وم�سريه  »نرك�سو�س«  يرمز  حيث  ر؛  املَُعا�سِ الَكَنِدّي  اخليال 
ِمَلة لاِلحتاد مع الطبيعة. باالإِ�سافة اإىل  ات اأواًل، وثانًيا: اإىل االإمكانية املُكَّ حلب الذَّ
ثَمَّ  اأو ذات، وِمن  كيان  له  يكون  اأن  القادر على  الفرد غري  »اإيكو« متثل حالة  اأنَّ 
ال يعدو اإاِل اأن يكون ُمهم�ًسا يف ا�ستجابته وتفاعله مع االآخر، مما يوؤدى ذلك اإىل 
ُكوريَّة. كما  اأُنثَوّي للرنج�سية الذُّ عالقة تبعية موؤملة مع ال�سخ�س الرنج�سي، نظري 
اأنَّ مفهوم«ال�ساعر الغريق«، �سواء حرفًياأ يف حالة »�سيلي« اأو »رميون ِكني�سرت«، 
اأم�سى  واآخرون،  ت�ساترتون«،  »توما�س  »اإبراهام كالين«،  ال�ساعر  عند  اأو جمازيًا 
مو�سوعـًا متداواًل ُمَتَكِرًرا يف االأَدِب ِخالل القرنني املا�سيني؛ لذا يُ�َسلط »ميلتون 
َر عام )1960(  ويل�سون« ال�سوء على هذا اجلانب من ال�سعر الَكَنِدّي يف مقال نُ�سِ
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بعنوان: »�ساعر كالين الغريق: الفروق فيما يتعلق مبو�سوع قدمي.«)1( ففي حني اأن 
ْمن حـدود النقـد االأدبي التقليدي  َراَمة �سِ ة و�سَ تناول »ويل�سون« يبقى اأكرث حدَّ
يُكمل  �سوف  الَكَنِدّية  وايَة  للرِّ البحث  تناول  اأنَّ  اإاِل  هنا،  البحث  يناق�سه  ممـا  اأكرث 
الروائيون  يكن  اإن مل  الغارقة،  فال�سخ�سيات  الَكَنِدّي.  لل�سعر  تناوله  ما  اإىل حٍد 
الغارقون، متداولة يف االأَدب الَكَنِدّي. وِمن ثَمَّ تَُقِدُم اأُ�سطورة »نرك�سو�س« اإِطار 

َعمٍل يت�سمن اأ�سباب تكرار هذا النمط اخلا�س يف االأَدب الَكَنِدّي. 
»�سيغموند  من عهد  االجتماع  النف�س وعلماء  علماء  من  املحللون  قام  وقد 
اأ�سطورة  بني  وال�سلة  االرتباط  بتق�سي  النف�سي  التحليل  علم  موؤ�س�س  فرويد« 
حول  الكبري  فالتباين  الب�سري.  بالتطور  ارتباطها  وكذلك  وثقافتنا،  »نرك�سو�س« 
»فرويد«،  لــ  فبالن�سبة  املو�سوع.  هذا  َحول  االأَدبيَّات  يُعّقد  َطَلح  امْلُ�سْ تف�سريهذا 
ِج�ِسيَُّة حالة اأولية  ْ ة«)2( )اعترب »فرويد« اأن الرنَّ كانت »احلالة اجلديدة االأولّية العامَّ
ِج�ِسيَِّة مواتية و�سرورية يف الواقع لل�سحة  ْ �سابقة على ت�سكل االأنا( مع درجة من الرنَّ
النف�سية، وعلى الرغم من اأّن »غري�س �ستيوارت« يف كتابها املو�سوم: نرك�سو�س: 
درا�سة نف�سية يف حب الذات ت�سري اإىل اأنَّ ا�ستخدامه للم�سطلح ي�سوبه الت�سوي�س 
د اجلانب ال�سلبي لالأ�سطورة كحالة  ب�سبب التباين والتناق�س)3(. لكن بحًثا حديًثا اأكَّ
اآراء كٌل من »�ستيوارت«، »و�سرييل  اإِنَّ  اأو معاجلتها. حيث  مر�سّية يجب جتنبها 
ِج�ِسيَِّة)4(، و »كري�ستوفر  ْ �سوغرمان« يف كتابها: اخلطيئة واجلنون: درا�سات يف الرنَّ
ِج�ِسيَّة)5(، ال تتفق جميعها و بعيدة كل البعد عن التوافق التام؛  ْ ال�س« يف: ثقافة الرنَّ
1- Milton Wilson, «Klein›s Drowned Poet: Variations on an Old Theme,» Canadian Litera-

ture, 6 (Autumn 1960), pp. 5-17.
2- Sigmund Freud, «The Theory of the Libido: Narcissism,» A General Introduction to 

Psychoanalysis, New York: Liveright, 1963, p. 360. 
3- Grace Stuart, Narcissus: A Psychological Study of Self-love, London: George Allen and 

Unwin, 1956.
4- Shirley Sugerman, Sin and Madness: Studies in Narcissism, Philadelphia: Westminster 

P, 1976.
5- Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing 

Expectations, New York: Norton, 1978.
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فجميعهم ينظرون اإىل االأ�سطورة على اأنها تعرب عن ماأزق وورطة االإن�سان املعا�سر 
االأ�سا�سيةعدم قدرته على حمبة االآخرين، والطبيعة املدمرة يف االأ�سا�س ملحبة املرء 
ذاته فقط Self-love واإطالق العنان الأهوائه Self-indulgence. وهذا االأمر، 
»�سورين  اأمثال  للمفكرين  ونهجهم  مقاربتهم  يف  املوؤلفون  هوؤالء  لنا  يُبديه  كما 
بال�سرورة  يكن  مل  اإن  هذا،  يومنا  حتى   Søren Kierkegaard كريكيغارد« 
ي�سري اإىل حالة َمَر�سيَّة، فهو من اخلطورة مبكان. وباملقارنة ب�سخ�سية »نرك�سو�س«، 
دًّ االإن�سان املعا�سر حب االآخرين، ويرف�سه بحًثا عن ماآثره وماآربه ال�سخ�سية  يَ�سُ
فقط ليجد اأنَّ االإجِناز الذي مت حتقيقه يوؤدي بالتايل اإىل الياأ�س، ومن ثمَّ اإىل موت 

روحي، اإِن مل يُكن ج�َسدّي.
التَّْحِليُل  وِء  �سَ يف  دَرا�سة   - ِج�ِسيَِّة  ْ الرنَّ ال�سخ�سية  املو�سوم:  كتابه  يف  ا  اأمَّ
النَّف�سايّن، يتناول »عبد الرقيب البحريي«)1( تطور املفهوم ال�سيكولوجي للرنج�سية 
والنظريات التحليلية املختلفة التي تف�سر الظاهرة، م�سرًيا اإىل اأنَّ الرنج�سية اأ�سبحت 
جزًءا ال يتجزاأ من نظرية الليبدو لـ )فرويد( Freud’s Lipido Theory واأنها 
ومنها  والنف�سية،  واالإِن�سانيَّة  االجتماعيَّة  الظواهر  من  لعديد  كتف�سري  ُقِدَمت 
»االأنا  اأنَّ  مو�سًحا  االإن�سانية،  احلياة  يف  املثالية  وبلوغ  االأنا،  وارتقاء  املا�سو�سية 
ا على بلوغ االإِتقان والكمال، وتكون  املُثَلى« Ideal Ego يكون فيها الفرُد حري�سً
يف  تاأتي  والتي  اجلن�سية  الغريزية  الدوافع  لكبت  وتعديل  تكيف  عامل  مبثابة  املُُثل 
ات املُميَزة  �سراع االأفكار االأخالقية والثقافية، ُثمَّ يَعِر�ُس جمموعة من التَّ�ْسِخي�سَ
اجلن�س  ُهويَّة  وتكوين  الرنج�سي  النمو  ا  واأي�سً الرنج�سية،  ال�سخ�سية  ال�سطراب 
َات  ل االأخريال�سخ�سية الرنج�سية وبع�س ُمَتَغرِيّ َكرّي، ويت�سمن الَف�سْ االأُنثوي والذَّ

ال�سخ�سية. 

وِء التَّْحِليُل النَّف�سايّن، ط دار املعارف،  ِج�ِسيَِّة - دَرا�سة يف �سَ ْ عبد الرقيب اأحمد البحريي: ال�سخ�سية الرنَّ  -1
القاهرة، 1987. 
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تاأليف  الَكَنِدّية،  الرواية  بعنوان:  املرُتَجم  كتابه  يف  زيدان«  »اأ�سرف  لكنَّ 
ي�ستعر�س  ثم  كندا،  تاريخ  على  وء  ال�سَ يلقي  كيليت«()1()واآخرون،  »كاثلني 
قلل  فرانك« الذي  » ديقي  مثل  الَكَنِدّي  االأدب  النقاد يف  الآراء  املوؤلف  راأّي  فيه 
الَكَنِدّي لتمحوره حول الق�سايا القومية فح�سب، و»نُورثُروب  من �ساأن االأدب 
فَراي« الذي يرى اأن االأدب الَكَنِدّي بال ُهويَّة؛ فهو مزيج من الثقافتني االأمريكية 
والربيطانية. باالإ�سافة اإىل اأنَّ املرتجم يو�سح راأي املوؤلف باأنَّ االأدب الَكَنِدّي ميكن 
اأن يُق�سم وفًقا للمنطقة اجلغرافية املكتوب فيها العمل واملوؤِلف والفرتة االأَدبيَّة. كما 
خريَة، وُمعاداة  يعر�س املرُتجم ملميزات االأدب الَكَنِدّي التي من �سمنها ح�ّس ال�سُّ

اأمريكا، والبحث عن الُهوية، وال�سراع بني الثقافة الريفية والثقافة احل�سرية . 
َرا�َسُة ِمنهجني، اأحدهما حتليلٌي للن�سو�ِس، واالآخر حتليلٌي  ِاتََّخَذُت الدِّ وقد 
ِج�ِسيَِّة املفرت�سة يف الرواية الَكَنِدّية،  ْ نف�سيٌّ ِل�َسرِب االأغواِر النف�سّية لل�سخ�سيات الرنَّ
لوران�س«، و»روبرت  »مارغريت  من:  لكٍل  الرئي�سة  الروائية  االأعمال  ال�سيََّما يف 
اأُ�سطورة  بني  َلة  ال�سِّ تََق�سّي  اأجل  من  وذلك  اآتوود«؛  و»مارغريت  كرويت�س«، 
كيف  اإىل  باالإِ�سافة  الَكَنِدّية؛  الثقافة  يف  والياأ�س  االنعزالية  ومعاين  »نرك�سو�س« 
الذات من  املُدمرة حلب  االآثار  ِلُتَعرب عن  الَكَنِدّي  الفنان  االأُ�سطوَرة عند  ّفت  ُوظِّ
ى  ُعرَّ منها  ينبثق  التي  الطبيعة  مع  َاد  ااِلحتِّ اخلال�س عن طريق  واالأمل يف  جانب، 
َرا�َسُة اإىل ُمقدمة،  َمُت الدِّ االأدب الَكَنِدّي واأهميته، من جانب اآخر. هذا وقد ُق�سِّ
العربية  باللغة  واملراجع  للم�سادر  وفهر�ست  وخامِتَة،  َمَباِحث،  وثالثة  ومَتهيد، 

واالإجنليزية، على النحو التايل:
عن  ق�سرية  عامة  ملحٍة  واإِعطاء  بالتف�سيل،  البحث  خطة  فيها  املقدمـة: 
ودواعي  البحث،  ومنهجية  ال�سابقة،  للدرا�سات  النظري  واالإطار  املو�سوع، 
1- Kathleen Kellett (et al.), The Canadian Novel, (Tr.) Ashraf Ibrahim Zīdān, Cairo: Bayan 

Association for Publication and Translation, 2020. 
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الكتابة يف املو�سوع.
التمهيد: وفيه توجيه للقارئ ل�سياق وم�سمون تراث اأ�سطورة »نرك�سو�س«، 

وتوظيفها يف االأَدِب الَكَنِدّي.
املتاأ�سل يف  وااِلْنِق�َسام  والياأ�س،  ااِلْغرِتَاب  م�سكلة  ويتناول  االأول:  املبحث 
اُن النَّار)1(، وكذلك رحلة الروح الب�سرية للخروج  املجتمع الَكَنِدّي يف رواية: �ُسكَّ
من مفازة عبودية الكربياء يف رواية: ذا �ستون اإِجِنل)2( )املالك احلجري(، واالأنانية 

افون)3(، لـلكاتبة الَكَنِدّية »مارغريت لوران�س«:  وق�سوة القلب يف رواية العرَّ
من  بااِلْنِتَحار  احلياة  واإِْنَهاء  اجلدوى  بعدم  ال�سعور  يناق�س  الثاين:  املبحث 
خالل ارتباط اأ�سطورة »نرك�سو�س« باملاء، وذلك يف روايات: االأرا�سي الوعرة)4(، 

و راعي اخليل)5(، للكاتب الَكَنِدّي»روبرت كرويت�س«. 
مبثابة  يَُعد  الذي  الطبيعة  مع  اد  ااِلحتِّ اإمكانية  ا  اأي�سً ويتناول  الثالث:  املبحث 
ِج�ِسيَُّة، وكيفية اإِقامة ج�سور مع االآخرين، وااِلرِتباط  ْ املخرج من مع�سلة العزلة الرنَّ
املنطقي باحلياة من خالل �سخ�سية الراوية املجهولة، يف رواية: ال�سعود لل�سطح)6(، 

للكاتبة الَكَنِدّية »مارغريت اآتوود«، ورواية االأرا�سي الوعرة لـ »كرويت�س«. 
باللغة  واملو�سوعات  املراجع  فهر�س  وتالها  البحث،  نتائج  فيها  اخلـامتة: 

االإجنليزية مرتجًما اإىل اللغة العربية. 

1- Margaret Laurence, The Fire-Dwellers, Toronto: McClelland and Stewart, 1969. 
2- Margaret Laurence, The Stone Angel. Toronto: McClelland and Stewart, 1980.
3- Margaret Laurence, The Diviners, London: McClelland and Stewart, 1974.
4- Robert Kroetsch, Badlands, Don Mills, Ontario: Paperjacks, 1976.
5- Robert Kroetsch, The Studhorse Man, London, 1969
6- Margaret Atwood, Surfacing, Don Mills, Ontario: Paperjacks, 1973. 



367

د.  حممد م�سطفى حممد عبد الرحمن  َواَيِة الَكَنِدّية املَُع��ِسَرة ُة واأَْزَمة الُهويَّة يِف الرِّ ِج�ِسيَّ ْ النَّ

التمهيد

مقدمته  يف  لينغ«)6(  ديفيد  »رونالد  االأ�سكتلندي  النف�س  طبيب  يقول 
لكتابه املو�سوم: طراِئُق احُلُنكة وع�سفور اجَلنَّة )1967(، والذي تاأثرت به الكاتبة 
ال�سهرية  روايتها  يف  لي�سينغ«  ماي  »دوري�س  املولد  الربيطانية  االأ�سل  الزميبابوية 

�س عن الرتدي يف اجلحيم عام )1971م(: ُمَلخَّ
كثرًيا  وتَ�سطرب  تَرِجُف  بقعة  نعي�س يف  ْحيَاء،  اأَ اأن�ساُف  زلنا  ما  الذين  نحُن 
نتيجة لالزدهار العظيم للراأ�سمالية املُ�ِسنَّة - فهل ميكننا اأن نفعل اأكرث من اأن نتاأمل 
ونفكر يف ترديد معاين ااِلْنِحالل و ااِلْنِحطاط حولنا ويف داخلنا؟ وهل ميكننا اأن 
نفعل اأكرث من اأن نغني اأغانينا احلزينة واملريرة للتحرر من خيبة االأمل وااِلْنِدَحار و 

الهزمية؟)1( )�س11( )ترجمتي(.
اأغواها  التي  »لرييوبي«  النهر  عرو�س  اأو  النهر  حورية  ابن  هو  »نرك�سو�س« 
 Son of the nymph Liriope and the river-god »اإِله النهر »كيفي�سو�س
Cephissus، بينما يروي ال�ساعر الروماين »اأوفيد« االأ�سطورة يف رائعتـه االأدبية: 
يقاوم  ال  الذي  »نرك�سو�س«  جمال  يت�سبب   ،Metamorphoses اَلت)2(  التََّحوُّ
يف وقوع العديد من ال�سباب والعذارى يف حبه وهيامه، لكنه يف كربيائه، وزهوه 
لِّي )اإيكو(، تلك اخلاِطبة  بجماله، وو�سامته كان ي�سّدهم جميًعا. ويف النهاية، تُ�سَ
مبَْن  يَحَظى  وال  احُلب  يف  يقع  باأن  »نرك�سو�س«  على  وتدعو  ُمَت�سِرًعة،  امْلُْزَدِريَّة 
يُِحب)3(. وعندما �سمعت االإالهة »من�سي�س« اإالهة االنتقام االإِلَهى من املتغطر�سني 
�سرعان ما ا�ستجابت دعواتها، فا�ستدرجت »نرك�سو�س« اإىِل بحرية؛ حيث وقع يف 
حب انعكا�س �سورته يف املاء، وقوبلت حماوالته ورغبته ل�سم وعناق االآخر الظاهر 
1- Ronald David Laing. The Politics of Experience and the Bird of Paradise, Penguin, 1967. 
2- Ovid, Metamorphoses: Books I-VIII, Cambridge/London: Harvard UP, 1977, trans. 

Frank Justus Miller, rev. G. P. Goold, 3:339-510,Pp. 148-161. 
3- Ovid: 3:405, p. 153: «So may he himself love and not gain the thing he loves!» 
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ُم. ويف  يف املاء بالف�سل الذريع، رغم اأن �سورته املائية بادلته رغبته ب�ُسْخِريَّة وتََهكُّ
ياأ�سه من ا�ستحالة ااِلرِتَباط العاطفّي Close Emotional Association، اأي اأن 
ى عليه احُلزُن تدريجًيا  ر، وَق�سَ يُقرن نف�سه مع انعكا�سه، َوَهَن وَذِوىَّ ُعوَده الَن�سِ
وفارَق احلياة، اأو اأنه انتحر كما يروي »فوتيو�س«، بطريرك الق�سطنطينية يف القرن 
يَدٌة  )َق�سِ اإبيغراما  يف  وكذلك  لالأ�سطورة،  الحقة  رواية  يف  امليالدي،  التا�سع 
رَية منقو�سة( لـ )بيتاديو�س(. وبعد موته، اأ�سفقت االآلهة عليه، واأعادته للحياة،  َق�سِ

يف �سورة زهرة ما زالت حتى االآن يطلق عليها زهرة الرنج�س)1(.
يُف�سي  اأعمق  م�ستوى  اإىل  واجلنون  اخلطيئة  تداعيات  »نرك�سو�س«  يحمل 
اأو  واالإِعرا�س   Lovelessness احلب  اْنِعدام  حالة  وعاقبة  تَبَعة  باأن  ويُوحي 
الُنُفور Estrangement وهو �سعور ال يُطاق، يوحي باْنِعداِم القيمة، والرف�س 
البغي�س. وُحب الذات مبثابة القناع لهذه احلالة، كما اأنَّ التدمري الذاتي قد يكون 
هذه  وماأَزٍق  ا،  َغ�سً حالة  اإِنَّها  احلـالة.  هذه  قطوف  وَجْنّي  ق  لَتَحقُّ االأف�سل  مبثابة 
االإِ�سـرتاتيجّية للبقـاِء يف مواجهـة اخلـوف من اْنِعـَداِم احلـب، والهـجر، والرفـ�س، 
»نرك�سو�س«.  مع  احلال  الدمار، كما هو  اإىل  ق�سد  تقود عن غري  قد  وااِلْنِف�سام 
اأننا قد نوؤمن  نََوايانا و�َسرائُرنا، لدرجة  ُئ �سمرينا واإِْح�َسا�َسنا، وكذلك  جُتَزَّ اإِنّها ما 
اأنف�سنا اأننا نبحُث عن احلب، بّينما يف الواقع هو املوت الذي نعانقه. الكربياء هوـ 
اإذا �سح القول »�سفقة املوت«؛ حيث يَْتَبُع الكربياء والَتَّغْطُر�ُس ااِلْنِتقاَم؛ وااِلْنِتقاُم 
نا يف �سبيل وثنية اأنف�سنا Self-idolatry، وهو نََوايَانا غري  ا�ُس الذي يحثُّ هو الَق�سَ
ب الداخلي الذي خططنا له، بدون وعّي، عرب  املعرتف بها ِلِعناق املوت. اإِنّه املَُخرِّ
ب�سبب اجلهل، كما يقول  البيئة، وقد يكون ذلك  الثقافة، وكذلك  التاريخ، ويف 
»ويليام روالند دودز فريبرين«: »ح�سارة ذات اإجِناز اأكرب تتهاوى كال�سفينة على 

�سفرياحلطام«)2()�س55(. 
1- Stuart, p.26. 
2- William Roland D. Fairbairn, An Object-Relations Theory of the personality, Basic 

Books, 1954. 
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وهكذا فاإِنَّ ما نراه يف �سورة »نرك�سو�س« هو اأنف�سنا. واالأ�سطورة مبثابة تعليق 
عميق وثاقب على املع�سلة االإن�سانية، على عالقتنا االأ�سا�سية ببنّية الوجود، باأنف�سنا، 
وباالآخرين. »نرك�سو�س«، باعتباره ا�ستعارة للحالة الب�سرية لـ خطيئتنا، لـ جنوننا 
ياأخذنا اإىل ذلك امل�ستوى االأعمق، تلك النقطة االأ�سلّية، التي تنق�سم فيها الذات 
اأخرى،  ناحية  من  بينما  واحلياة،  باحلب  الَت�َسّبث  ناحية  من  نََوايَاها،  فيها  وتتباعد 
ِج�ِسيَُّة« هي تلك اخلطيئة، هذا  ْ يف تلك الباِدرة متاًما، حتت�سن وتعانق املوت. »الرنَّ
اإىل ذلك الالوجود، الذي »نحب« فيه  ننزل، عن غري ق�سٍد،  به  اجلنون، الذي 

اأنف�سنا حتى املوت. 
تُلقي اأ�سطورة »نرك�سو�س« ب�سيائها على االأدب يف جميع الع�سور، فتعر�س 
»�ستيوارت« ق�سية مثرية لالْهِتَمام يف �سخ�سية )ُعطيل( و)امللك لري( ك�سخ�سياٍت 
نَْرِج�ِسية، وتتخذ من »تول�ستوي«، و»اإيب�سن«، و»مرييديث«، و»هاردي«، وغريهم 
م�سادر لدعم حجتها. لكن اإِذا كانت »�ستيوارت« اأكرث ليربالية و حترًرا يف روؤيتها 
مبثابة  ميلفيل«  »هريمان  االأمريكّي  الروائّي  فاإِنَّ  راأت،  اأينما  االأدب  يف  للرنج�سية 

موؤلف ت�سري اإِلّيه وتربطه �سراحة باأ�سطورة »نرك�سو�س« يف كتاباته، قاِئلـًة: 
اليزال اأكرث عمًقا معنى ق�سة »نرك�سو�س« تلك؛ ذلك الأنه مل ي�ستطع اأن يُعانق 
بة التي راآها يف نبع املاء، فقذف بنف�سه اإليها وَغرق. لكنها  ال�سورة اللطيفة املَُعذَّ
اإِنَّها �سورة  واملحيطات.  االأنهار  قي جميع  اأنف�سنا  نحن  نراها  التي  ال�سورة  تلك 
وْهم وطيف احلياة الذي ال ميكن اإِْدَراكه وبُلوغه اأو االإم�ساك به، وهذا هو امِلفتاُح 

اإِليها جميعها. )�س21( )ترجمتي(.
وباملقارنة بـ�سخ�سية الكابنت )اآهاب( يف رواية »ميلفيل« ال�سهرية موبي ديك 
)1851(، يرُف�ُس العديد من اأْبَطال االأَدِب والدراما املجتمَع بَْحثــًا عن معنًى حلياتهم 
من خالل بحٍث يائ�ٍس منزٍو ن�سبًيا، حتى واإِن كان هذا البحث اأكرث ارتباًطا ب�سكل 
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ا من االأبطال املعا�سرين،  عام باالأر�س الطبيعة. وبالنظر اإىل، وُمَقاَرنَة بالعديد اأي�سً
وجد )اآهاب( اأنَّ هذا البحث حمكوم عليه بالف�سل. ففي كتابه املو�سوم: َمْذَهٌب 
اأق�سى  يف  يكمن  )اآهاب(  جنون  »اإِنَّ  قاِئاًل:  زويغ«)1(  »بول  يعلق  ات،  الذَّ ُحبُّ 

حدود اجلنون الذي يعاين منه الب�سر جميًعا: جنون الذات« )�س215(.
واإذا كان اأبطال الروايات االأكرث حداثة معنيني يف الواقع باإِْدَراك »َوْهِم وطيف 
احلياة«، فمن غري املحتمل اأن يعرّبوا عنه بهذه امل�سطلحات الرومان�سية. وتتداخل 
ِج�ِسيَُّة يف الفن واحلياة الغربية املعا�سرة مع معاين ااِلنعزالّية وااِلْغرِتَاب، اأو  ْ الرنَّ
ثقافتنا  يف  خا�س  ب�سكل  قوينٍي  يكونان  اللذين  والياأ�س  اال�ْسِتالب  اأ�سمل،  مبعنى 
باأن هذا يف حد ذاته قد يكون  املُقلق  املعا�سرة رغم �سعوبة الهروب من ال�سك 
ات اإذا ت�سورنا اأن جمتمعنا  ِج�ِسيَُّة اإىل م�ساعرنا باأهمية الذَّ ْ نَْرِج�ِسيًّا. كما ت�سيف الرنَّ
بال�سخ�سية  ااِلفِتتان  اأن  يبدو  ذلك،  ومع  االأزمات.  من  م�سبوقة  غري  حالة  يف 
اللثام عن  الإماطة  »نرك�سو�س«  اأ�سطورة  ر�سم  بها  التي ميكن  والطريقة  ِج�ِسيَّة  ْ الرنَّ
هذه ال�سخ�سية قد �ساعدت يف ت�سكيل اأبنية الكثري من االأدب املعا�سر، واأَِجُدين 
يف  ظاهريًّا  مفرت�سة  نّْرِج�ِسيِّة  ل�سخ�سيات  النف�سي  بالتحليل  هنا  اهتماما  اأقل  ُرمَبا 
الـرواية الَكَنِدّية عن القيام بتق�سي الطريقة التي توؤثر بها اأ�سطورة »نرك�سو�س« على 
اختيار ومعاجلة الرموز وال�سور وال�سخ�سيات يف اأعمال خمتلفة. وعندما يتناول 
اأمثال »�ستيوارت« فكثرًيا ما ي�سّوه منظورهم االأدب  النف�سيون االأدب  املحللون 
الذي يَرونَه؛ حيث اإِنَّ تقييد ربط البحث واملناق�سة باالأ�سطورة يعطي مرجًعا اأكرث 

مو�سوعية ليكون مبثابة فح�س وحتقق من التنظري احلما�سي.
اإِنَُّهم  الب�سر؛  بقية  من  احلا�سر  ع�سرنا  ِج�ِسيِّة  ِلرّنْ ة  ُعْر�سَ اأقل  لي�سوا  والفنانون 
ِج�ِسيَُّة هي تكرار الروايات  ْ اأكرث براعة يف حتويلها اإىل فن. فاإحدى نتائج هذه الرنَّ
1- Paul Zweig, The Heresy of Self-Love: A Study of Subversive Individualism, New York: 

Basic Books, 1968.
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التي تتناول البطل ب�سفته فنان. ففي رواية »چيم�س چوي�س«: �سورة الفنان يف 
لوران�س«،  هربرت  »ديفيد  لــ   )1913( وع�ساق  اأبناء  رواية  و   ،)1915( �سبابه 
تَُعد  والتي  �سومر�ست موم«  »ويليام  لـ  ّت )1919(  ال�سِّ راِهُم  والدَّ القمُر  ورواية 
ااِلْنِطَباِعيَّة يف َفنِّ  حياة الفنان الفرن�سي »بول غوغان« )من رواد مذهب ما بعد 
�ْسِم( م�سدر اإِلهام ل�سردها الق�س�سي، ورواية االأمري االأ�سود )1973( للكاتبة  الرَّ
االأمريكي  للروائي   )1979( دوبن  حياة  ورواية  مردوك«،  »اآيري�س  االأيرلندية 
»برنارد ماالمود«، جند اأنَّ الفنان بطٌل متكرٌر يف هذه االأعمال جميعها. �سحيٌح، 
�سبن�سر«)1(  »�سارون  لكن  االأعمال،  لهذه  حمتملة  اأخرى  تف�سرّيات  ثّمَة  اأنَّ  هنا، 
ترى  الرواّية احلديثة )1971(  الف�ساء، والزمان، والبنّية يف  املو�سوم:  يف كتابها 
اأنَّ هذا التطور مبثابة اأ�سلوب للفنان كي يعيد كتابة نف�سه يف الرواية بطريقة اأكرث 
التامة  املعرفة  )�ساحب  الًعا  ِاطِّ االأكرث  الروائّي  يقبلون  ال  الذين  للقّراء  مالءمة 
مبََجَريَاُت االأُُموِر اأو االأحداث يف الرواية( لديهم كـ تقليد اأو �ُسّنة معهودة كما كان 
ة  من قبل. وتو�سح »�سبن�سر« اأنَّ الفنانني املعا�سرين لديهم موائمة ومالءمة خا�سَّ
ر؛ وذلك »لقدرات االإِدراك الفريدة على غري العادة لديهم، ال�ِسيَّما  لالأدب املُعا�سِ
على االأَخ�س قدراتهم على جتريد الواقع، والتغلب عليه ب�سهولة؛ فاملثقف والفنان 

كالهما ’بطال’ الكثري من االأعمال االأدبّية املعا�سرة«)�س94(.
ا ال�سوؤال من منظور تاريخي، فاإِنَّ اآراءها  وبينما ترُبز وتُو�سح »�سبن�سر« اأي�سً
تقت�سر  وال  »نرك�سو�س«.  اأ�سطـورة  تعر�سه  الذي  االأ�سطوري  للمنظور  َلة  ُمَكمَّ
عند  ا  خا�سً توظيًفا  توظف  اأنَّهـا  اإال  حـال،  باأي  الَكَنِدّي  االأدب  على  االأ�سطـورة 
ا  الفنان الَكَنِدّي؛ الأنهـا ال تعرب فقط عن االآثار املدمرة حلب الذات؛ بل ترمـز اأي�سً
ـاد مع الطبيعـة التي تعمل ِخل�ًسة وراء كوالي�س االأدب الَكَنِدّي وتنبثق منها  لاِلحتِّ
الطبيعة  مع  ااِلْنِدَماج  »نرك�سو�س«  ي�ستطيع  وبينما ال  واأهميته.  االأدب  ى هذا  ُعرَّ
1- Sharon Spencer, Space, Time, and Structure in the Modern Novel, New York: UP, 1971.
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من خالل عناقه للماء، حتوله االآلهة بعد وفاته اإىل زهرة الرنج�س. فـ »نرك�سو�س« 
الذي ينبذ ويزدري اجلميع يف حياته، ي�سبح بعد وفاته جزًءا من عملية الطبيعة 
ال�ساملة؛ لذا ت�سور االأ�سطورة خماطر الُعزلَة واإِْمكانية حياة املجتمع. ففي االأدب 
اأ�سطورة  توؤكد  م�ستمًرا،  هاج�ًسا  والطبيعة  االإن�سان  بني  ال�سراع  فيه  يكون  الذي 

َقاق. »نرك�سو�س« اإمكانية عالج هذا ااِلْنِف�سام وااِلْن�سِ
وقد َعلَّق نُّقاد االأدب الَكَنِدّي اأمثال: »اإدوارد كيلوران براون«، و»نُورثُروب 
فَراي«، و»دوغال�س غوردون چونز«، باإِ�سهاب على بداية الثقافة الَكَنِدّية القومية 
احلامية  واحل�سون-عقلية  احلاميات  من  �سل�سلة  اإىل  ها  َوَردَّ بها  تََعقُّ ميكن  التي 
جوانب  تطور  دون  حالت  التي  والطرق   ،garrison mentality الع�سكرية 
معينة من االأدب الَكَنِدّي، واأنَّ ِازِدهار الثقافة الَكَنِدّية يتوقف على خروجها من 
التوطني  عملية  خالل  من  الطبيعة  مع  والتقارب  للحامية،  نف�سيًا  ال�سيق  الف�ساء 
ا على تطوٍر اإبداعٍي ونف�سٍي، ولي�س على  Indigenization؛ بل ويعتمد اأي�سً
التح�سر Urbanization ذاته. يُفرت�س اأنَّ هذه العقلية تنبثق من جزٍء من الٌهويَّة 
الَكَنِدّية التي تخ�سى فراغ امل�سهد الَكَنِدّي، بل وتخ�سى ا�سطهاد الدول االأخرى. 
اخلارج  اإىل  دائًما  ال�سخ�سيات  تنظر  احلامية  بعقلية  تزخر  التي  الن�سو�س  ويف 

وتبني جدرانًا جمازية �سد العامل اخلارجي. 
اأو  غرميًا  لي�ست  جنـاًحا  االأكرث  االأدب  يف  الطبيعة  اأنَّ  على  عام  اتفاق  ثّمة 
تكون كما يف �سخ�سية )�سوزانا مودي( يف  اأن  املحتمل  لل�سيطرة عليه. من  ا  ِندًّ
يَْوِميَّات �سوزانا مودي)1970( للكاتبة »مارغريت اآتوود« )1939-( التي متتدح 
)�سوزانا( فيها الطبيعة يف كندا، ومع ذلك تتهمها بتدمريها، كما تكـره االأ�سخا�س 
املوجودين يف كندا، لكنها جتـد فيهم املالذ الوحيد من االأر�س ذاتها، اأو كما يف 
كي   )1972( لل�سطح  ال�سعود  روايتهـا  يف  االإ�سم(  املجهولة  اِويَة  )الرَّ �سخ�سية 
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بطريقتها  الطبيعـة  روؤية  خاللهـا  من  ميكننـا  التي  الثاقبة«  الذئب  »عيون  بــ  حتظى 
مو�سوعٌي  دليٌل  النجاة:  املو�سوم:  كتابها  يف  وكذلك  لرغباتهـا.  ووفًقا  اخلا�سة 
لالأدب الَكَنِدّي )1972(، والذي تناق�س فيه »اآتوود« ان�سغال كندا بالبقاء، وتطور 
كتابه  يف  »چونز«  ويو�سح  الطبيعة)1(.  على  للخوف  فعل  كرد  الَكَنِدّي،  اخليال 
النقدي بعنوان: فرا�سة على ال�سخرة: درا�سة يف ثيمات و�سور االأدب الَكَنِدّي 
)1970( باأنَّ العديد من الكتاب اجلدد يغامرون باخلروج عن القيود الكامنة يف 
عقلية احلامية التي اأ�سبحت، كما يقول عنها »ديفيد �ستينز«)2(: »جزًءا من مفرداتنا 
ا الذين  النقدية، بل من لغتنا ذاتها«)�س23(. لذا ي�ستخدم العديد من الفنانني اأي�سً
اأ�سطورة  من  عنا�سر  اأنف�سهم،  وداخل  احلامية،  خارج  يَّة،  الرَبِّ احت�سان  تعلموا 
»نرك�سو�س« يف اأعمالهم. كما تُدعم هذه االأ�سطورة ا�ستك�ساف امكانيات عالج 

ال�سقاق بني االإن�سان والطبيعة، �سواء كانت طبيعة خارجية، اأو طبيعة ب�سرية.
ة الَكَنِدّية يف  املبحث الأول: الت�أثريات ال�َسْيُكولوجّية على مظ�هر ال�سخ�سيَّ

افون، لـلك�تبة  �ر، وذا �ستون اإِجِنل )املاََلك احَلَجرّي(، والعرَّ �ُن النَّ رواي�ت: �ُسكَّ
الَكَنِدّية »م�رغريت لوران�س«. 

ال�سخ�سيات  العديد من  لوران�س« )1926-1987( واحدة من  »مارغريت 
الروائية البارزة يف االأدب الَكَنِدّي اللواتي ج�سدت اأعمالهن عنا�سر من اأ�سطورة 
ٍغ ملا تفرزه التغرّيات  ِج�ِسيَُّة يف اأعمالها كُم�َسوِّ ْ »نرك�سو�س«. وتاأتي ال�سخ�سيات الرنَّ
تك�سف �سخ�سياتها  ال�سخ�سية.  �سيكولوجية على مظاهر  تاأثريات  االجتماعية من 
الرئي�سة اأنَّ م�سكلة »حتقيق الذات« يف املجتمع الَكَنِدّي التََتاأَتَّى فقط اإِاّل من ِخالِل 

1- Margaret Atwod, Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature. Toronto: Anansi, 
1972. 

2- Branko Gorjup (Ed.), «Introduction: Incorporating Legacies: Decolonizing the Garri-
son» in Northrop Frye’s Canadian Literary Criticism and Its Influence. Toronto: UP, 
2009. Print. Pp. 3-28.
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التفرد  هذا  يتطلب  مانّوين«)1(  »اأوكتاف  الناقد  نظر  وجهة  ومن  باالآخر.  الِعالَقة 
الَب�َسر«)�س1(. ويرى  الوقت مع »عموم  نف�س  فرد يف  لكل  له«  مثيل  »الذي ال 
بل  القدرة؛  اكت�ساب  يف  تكمن  لي�ست  اختلفوا  الب�سرمهما  م�سكلة  اأنَّ  »مانّوين« 
االإِرادة لَفْهِم االآخر. فمن ال�سعب اأن ترى �سيًئا ما يف نف�سك ي�سبهك فيه االآخرون، 
كما هو احلال يف �سعوبة تقبل ذاتك متاًما كما هي. مبعنى اأنَّه ميكن للكنديني التغلب 
حقيقة  اأدركوا  ما  اإذا  فقط  النف�سي  توازنهم  وا�ستعادة  النف�سية،  م�ساكلهم  على 

اأنف�سهم وكذلك واقع االآخرين. 
لالأفراد  النف�سّية  اأو  ال�َسْيُكولوجّية  باخللفية  »لوران�س«  اهتمام  جليًّا  يظهر 
�سخ�سية( اأعمالها.  جميع  يف  دائًما  والفقراء  واملهم�سني  املنبوذين  مع  وتعاطفها 
اُن النَّار )1969( هو �سخ�سية منعزلة ال�سيما ب�سكل  بوكلي فيِنك)يف روايتها �ُسكَّ
خا�س، وال ميكنه حرفًيا اأن يحب اأحًدا �سوى نف�سه، لكنه يف النهاية ينتحر. واإذا 
يعانون  �سخ�سياتها  من  اآخرين  فاإنَّ  نَْرِج�ِسيَّة،  �سخ�سية  مبثابة  اأنه  لنا  وا�سًحا  كان 
اأبطال  يعاين جميع  املر�س احلديث؛ حيث  فتًكا من هذا  اأقل  اأعباء و�سغوط  من 
َرْتها  وَّ رواياتها يف ‹‹ماناواكا‹‹ Manawaka )قرية كندية خيالية ا�ستخدمتها و�سَ
كاأ�سطورة يف العديد من اأعمالها، وت�سبه مدينة »نيباوا« م�سقط راأ�سها)من درجة 
املحبة مع وجود احلرية  ااِلْغرِتَاِب والياأ�س، ومن �سعوبة اجلمع بني عالقات  من 
ال�سغرية  القرية  وتَْرُمُز هذه  اأ�سطورة »نرك�سو�س«.  ا  اأي�سً َميََّزت  التي  ال�سخ�سية 
االأماكن  كبقية  اأنّها،  اإال  الَكَنِدّي.  املجتمع  يف  جذوره  املتاأ�سل  »ااِلنق�سام«  اإىل 
ا بذور حرية االإن�سان.  االأخرى يف كندا وكذلك يف العامل كله، فهي حتوي اأي�سً
 )1964( اإِجِنل  �ستون  ذا  روايتها  يف  �سيبلي(  )هاجر  الرئي�سة  ال�سخ�سية  حتاول 
الهروب منها لكنها تدرك يف النهاية اأنَّ ‹‹ماناواكا‹‹ هي جانب من جوانب نف�سها 
ا اأنَّ �َسعيَّها  الروحية التي يجب مواجهتها من الباطن اأو من الداخل، وتك�سف اأي�سً
1- Octave Mannoni, Prospero and Caliban: The Psychology of Colonialization, Toronto: 

McCelland and Stewart, 1991. 
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اأ�سا�ًسا هو اإِيجاد معنى للحياة واإِمكانّية للعي�س والتعاي�س بداًل من الهروب. 

ال�سبب  هو  الروحي  »كربياءها«  اأنَّ  اإِجِنل  �ستون  ذا  نهاية  يف  هاجر  تدرك 
دها. ويف  الرئي�سي لُعقم عالقتها باالآخرين، وعدم ر�سائها عن احلياة وِعنادها ومَتَرُّ
ف  تََك�سُّ حلظة  ويف  الكربياء،  عبودية  َمفازة  من  للخروج  الب�سرية  الروح  رحلة 
ٍر لالأمور، وا�ستب�سار �َسِوّي للذات، ت�سّرح قائلة: »كان الكربياء َمَفاَزتي،  و تََب�سُّ
واخَلوف مبثابة ال�سيطان الذي قادين... )مل اأكن( حرة اأبًدا؛ الأنني حملت قيودي 
بداخلي، فا�ستفا�ست، وكبّلت كل ما مَلَ�ْسَته« )�س 292(. فلم تكن يوًما قادرة على 
تُخفي  الذي جعلها  املَُكبِّل  الكربياء  ب�سبب هذا  بالفرح، ولذة احلياة؛  االإح�سا�س 
اِبها عن ذاتها ف�سلت يف  وتكبت م�ساعرها احلقيقية جتاه االآخرين. ويف حالة اْغرِتَ
اإِدراك اأنَّ الفرح ميكن اأن ينبع، لي�س فقط من التقارب والتفاعل مع االآخرين، بل 
الكربياء  اأو  فالغرور  يه.  اأي: منح احلب وتََلقِّ تبادل احلب،  القدرة على  ا من  اأي�سً
هو �سبب الرَتَّدي واأ�سل »اخلطايا املميتة«؛ ووفًقا ملا يقوله الروائي الناقد »ويليام 
[الكربياء]  »يبدو  اآخر:  �سئ  كاأنها  تبدو  يجعلها  اأن  ميكن  ديفيز«)1(،  روبرت�سون 
وهذا  حم�سة«)�س4(.  لعنة  ُم�سَتبد،  ا�ستحواذ  ُذٌل،  اإنّه  قوي...  ا�ستقالل  كاأنه 
يَاء قد جعل بينها وبني الرجال والن�ساء الفقراء يف املدينة حاجًزا، فتجد اأنَّ  الِكرْبِ
م�ساعدة الفقراء امل�ستاأجرين اأمٌر مثرٌي لل�سخرية؛ باالإ�سافة اإىل احتقارها لالآخرين 
اأنها كانت تعترب نف�سها وهي فتاة �سابة: »خمتلفة متاًما  وا�ستخفافها بهم. حتكي لنا 
ة ُدّل )مدبرة املنزل(... نوٌع خمتلٌف متاًما«)ذا �ستون اإِجِنل، �س 12(.  عن العمَّ
هذا الكربياء يجري يف عروقها ودمائها وقد نَ�َساأت وتََربَّت عليه، ال بل وتوارثته 
ا اإىل  من اأبيها الذي يوؤمن اإمِيانًا وثيًقا مبذهب »الفردية« والذي ما اْنَفكَّ ينقلُه اأي�سً
اأطفاله؛ حيث يقول لهم مراًرا وتكراًرا: »لن ت�سل اأبًدا اإىل مرادك وما تبتغيه من 

1- William Robertson Davies, «Self-Imprisoned To Keep The World At Bay,» New York 
Times Book Review, (1964 June), Section 7, 4-5.
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مكانة يف هذا العامل، مامل تعمل بجٍد اأكرث من االآخرين... لن يعطيك اأحٌد اأي �سي 
ة. االأمر مرتوٌك لك، ال الأحٍد �سواك. عليك اأن تثابر اإذا كنت  على طبٍق من الِف�سَّ

ترغب يف املُ�سّي ُقدًما«)�س 13(. 
اإنَّ ما يولد هذا الُكْره والُبغ�س لالآخر من لدن )هاجر( هو رف�سها االْعرِتَاف 
من  تتوقع  ال  فهي  بالكامل.  حياتها  ِبنيِّة  ـِـ  ل كتهديد  واللطيفة  الرقيقة  امل�ساعر  بكل 
االآخرين اأن يعطوها اأو مينحوها اأّي �سئ. كما اأنها ترغب يف ال�سمود على روؤيتها 
تلك للحياة، وحتارب كل نوع من الرقة والنعومة جتاه االآخرين. وهذه اخل�سائ�س 
ت�سمل النوع الُع�سابي »العدوايّن« من الب�سر؛ حيث متيل االأنواع العدوانيَّة اإىل 
اإِْبَعاِد االآخرين عنها، وال يهتمون �سوى باحتياجاتهم فقط؛ بل اإنهم يبذلون ق�سارى 
جهدهم ليكونوا �سعداء ويوا�سلون اإيذاء االآخرين. وبالن�سبة لــ )هاجر(، يوجد 
ًدا  اأن ينحنوا �ُسجَّ االآخرون فقط خلدمة احتياجاتها العدوانّية؛ ولذا ينبغي عليهم 
لها. فــ )هاجر( لديها دائًما افتقار ُع�سابي لل�سلطة ولل�سيطرة ولاِل�ْسِتغالل. ووفقاأ 
االعرتاف  يف  ا  اأي�سً الُعدوايّن  الفرد  يرغُب  فقد  هورين«)1(،  »كارين  توؤكده  ملا 
ِج�ِسيَُّة« متمثلة يف بع�س �سورها؛  ْ واالْهِتَمام اخلا�س به اجتماعًيا، وتلك هي »الرنَّ
�سواء.  املروؤو�سني واالأقران على حد  قبل  بو�سوح من  من حيث كونها معروفة 
ويف نرج�سيتها تلك، حتتاج )هاجر( اإىل درجة من االإعجاب ال�سخ�سي من داخل 

دائرتها االجتماعي )�س 27(.
يَاء مبثابة �سيطان ينطوي على »قناعة ُمغرّية باأنَّ املَْرَء  وترى »لوران�س« اأنَّ الِكرْبِ
 ،1970 املطر،  )طفل  لالآخرين«)2(  وتو�سيحه  امل�ستقيم  ال�سراط  روؤية  على  قادٌر 
لنا  يَاء )هاجر( يك�سف  ِكرْبِ ة على  فاِح�سَ اإِلقـاء نظرة  فاإنَّ  �س 125(. ومع ذلك، 
1- Karen Horney, Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward Self-Realization.

London: Routledge,1965.
2- Margaret Laurence, «The Rain Child,» in The Tomorrow-Tamer and Other Stories, To-

ronto: McClelland and Stewart, 1970, Pp.125-134.
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اأنه لي�س �سـوى ِقناع ال�سعـوري ترتديه الإِخفـاء خماوفهـا العـديدة. فهي ُع�سـابية 
Neurotic الحتتاج الأحد، وتتعلق بوهم كونها مثالية وفريدة يف ذاتها، وت�سعى 
جاهدة للحفاظ على �سعورها ال�سخ�سي بالتفوق ب�سالبة قهرية، وتُظهُر خوًفا من 
»ااِلْنِخَراط العاطفي«، الأنه كما تعتقد قد يُقّيد حريتها، بل وترى احلب مبثابة نوع 
من ال�سعف. احُلُب، بالن�سبة لها، يعني حالة من االعتماد على االآخرين. وهكذا، 
بان�سحابها من حميطها اإىل عامل خا�س بها وانطواِئها وتقوقعها، تعتقد )هاجر( اأنها 
بذلك تُبقي على فرديتها وا�ستقاللها، لكن مِبا اأنَّ هذا »ااِلْن�ِسحاب« لي�س �سحًيا، 
فاإنه يوؤدي اإىل »التفكك.« لقد اأَْخَفَقت ب�سكل رئي�سي يف زواجها ب�سبب عدوانيتها 
وِاْنِغالقها العاطفي، حيث اإِنَّها ال تُدرك اأنَّ الفرد، كما تو�سح »هورين«: »الميكن اأن 
ينمو يف فراغ، دون التقارب واالحتكاك مع الب�سر االآخرين.« وت�سيف »هورين« 
لل�سعور  ُع�سابية  ال�سخ�سية« هي طريقة  العالقات  »االآخرين يف  باأن هزمية  قائًلـة 
اأبًدا حب زوجها لها،  »بالعظمة« و »احلرية« )�س 27(. وبالتايل، فهي ال تدرك 
وتتجنب اأي اإِظهار للعواطف جتاهه. وتَظهُر ماأ�ساة عالقتهما بو�سوح يف اللحظة 

التي يكونان فيها مبفردهما مًعا الأول مرة بعد زفافهما.
يَّة، قاِئاًل: »هذا  عندما دخلنا حجرتنا، اأعطاين )برام( َدْوَرًقا زجاجًيا ذا قمة ِف�سّ
من اأجلك يا )هاجر(.« اأَخْذتُُه ب�سكل عَر�سّي، وو�سعُته جانًبا، ومل اأفكر يف ذلك 
ُد اأن يك�سـره،  كثرًيا. فـ حمَلُه بني يديه واأَخَذ يقّلَبه. وِلَلحظٍة، ظننت اأنه كان يَق�سِ
َعـه، واقرتب مني.  ِحَك، وو�سَ ومل اأ�ستطـع اأن اأعـرف ال�سبب ُطـوال حياتي. ُثمَّ �سَ

)ذا �ستون اإِجِنل، �س 51(.
كما  حياتها،  وتعي�س  عاطفية،  وغري  واقعية،  )هاجر(  اأنَّ  من  الرغم  وعلى 
»تت�سمم وتزدري  فــ  االآخرين،  انتقاد  ر على  تُ�سّ اأنَّها  اإال  يرى »ديني�س كويل«)1(، 
1- Cooley, Dennis. (1983). Essays on and about Margaret Laurence. George Woodcock(Ed.), 

Edmonton: NeWest P, PP.35-39.
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اأخطاء التهجئة وما هو حمظور ا�ستعماله يف اللغة« )�س 35(. و جتد اأنَّ اختيار 
ا تبدو َرثَّة  )دوري�س( زوجة ابنها )مارفن( للمالب�س اأمر مروع، بل ت�سعر اأنَّها اأي�سً
اأنَّ )دوري�س(  اأن تكون، وترى كذلك  الطبيعة  لها  اأكرث مما �ساءت  امللب�س، رديئة 
اأكيا�س  من  احلرير  تعرف  ال  فا�سحة...  دجاجة  ومظهرها  اأذواقها  ت�سبه  »التي 
وال�سلوك  الطباع  ح�سن  الواقع  يف  )هاجر(  تكت�سب  فال  )�س29(.  الطحني« 
ال�سروري للتوافق والتقارب االجتماعّي. ومن خالل ما تفعله، تعزل نف�سها مرة 
اأخرى عن احلياة االجتماعية، بل اإِنَّها حتاول، كما تو�سح لنا »اآتوود« قائًلة: »اإِنهاء 
احلياة، واأن تَفر�س على االآخرين، ال �سّيما زوجها واأطفالها، اإِح�سا�سها امل�ستقيم مبا 
ينبغي ال�سماح به« )النجاة، �س205(. و ينتقد »ويليام هــ. نيو«)1( بِحّدة و�سرامة 
وغري  ر�سمي  هو  ما  ا�ستعمال  بني  الُلغوي،  التوتر  »اإِنَّ  قائاًل:  )هاجر(،  �سلوك 
ر�سمي، يُحِدُث توتًرا اجتماعًيا موجوًدا داخل )هاجر( وداخل البنية االجتماعية 

للعامل الذي تعي�س فيه« )�س 175(. 
ومما جتدر االإِ�سارة اإليه اأنَّ )هاجر( تنظر اإىل نف�سهاـ كما تو�سح »اآْتوود«ـ على 
َرة قا�سية القلب بطريقة ما طوال حياتهاـ ُمرِعبة، اأّي اأنها قد حتولت  اأنها »امراأة ُمَتَحجِّ
اإىل َحَجٍر بل وتُثري الرعب« )النجاة، �س 205(، وتخ�سى اأن يُنظر اإليها على اأنها 
خمتلفة ومنعزلة عن االآخرين. ويتجلى هذا النموذج »احَلَجرّي« ب�سكل وا�سح 
جًدا يف الرواية عندما ت�سف �سعرها باأنه »متفكك غري جمدول وين�ساب م�سرت�ساًل 
اإِجِنل،  الَعاريَّة والباردة، كالثعابني على راأ�س غورغون« )ذا �ستون  حول كتفيها 
�س 300(. وفيه اإِ�سارة ُهنا اإىل االأ�سطورة ااْلإِْغِريِقيَِّة »امليديوزا« التي كانت مت�سخ 
نظراتهن الرائي لَُهنَّ َحَجًرا. بل اإنَّ خوفها من الظهور مبظهر احلمقى يجعلها تناأى 
من  بالقرب  مهجور  مبنى  يف  لها  موؤقًتا  مالًذا  جتد  حيث  بالب�سر؛  ااِلْحِتكاك  عن 
1- William H. New, «Every Now And Then: Voice And Language In Laurence›s The Stone 

Angel," in A Place To Stand On: Essays on and about Margaret Laurence, George 
Woodcock (Ed.), Edmonton: NeWest P, 1983, pp.175-178.
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البحر، بعد هروبها من منزلها، خ�سّية اأن يُودعها ابنها )مارفن( يف داٍر للرعاية. كما 
اأنها ت�سبه املاََلك احَلَجرّي، كما يُدلل عليها ُعنوان الروايَّة، الذي يُعّد مظهًرا داللًيا 
من مظاهر الن�س االأدبي، وا�ستنطاقه ي�سهم يف فك مغاليق الرمز والداللة اخلفية، 
املعاين،  بظالل  لرتمي  اأحيانًا  اللغة  ت�ستعمل  التي  االإبداعية  الن�سو�س  يف  ال�ِسيََّما 
وال تُعرب عنها ب�سورة تقريرية مبا�سرة، كما هو يف الرواية. فاملالك احلجري يََتَكرُر 
�سكله طيلة اأحداث الرواية، وتربطه )هاجر( بكربياء والدها ال�سديد، وتفانيه يف 
ا ارتباطات باأنوثة )هاجر( اخلا�سة الثابتة  مت�ّسكه باملظاهر اخلارجية، كما اأن له اأي�سً
املالك  �سخ�سية  مثل  نف�سها  ترى  تدريجًيا  )هاجر(  بداأت  التعديل.  تقبل  ال  التي 
املنا�سبة  الطريقة  اأنه  به على  ت�سعر  ما  اإىل  متزمت وقاطع  ب�سكل  احلجري، وت�سري 
جتاه عائلتها، دون اأن تعرف حًقـا حقوقهم على االإِطالق. ويف النهاية، ترى ابنها 
لقد كانت  املاََلك.  مباركة  يطلُب  النبي )يعقوب(، وهو  ي�سبه  اأنه  )مارفن( على 
�سخ�سيتها ذات �سلطة �سارمة يف حياة عائلتها، واأدى مت�سكها بالعادات، والقيم 
التقليدية، وكبتها للحب، اإىل االإِ�سرار بكل االأ�سخا�س االأكرث ارتباًطا بها. لطاملا 
املاََلك  الذي مل تكن راغبة يف منحه لالآخرين. وهذا  لنف�سها اال�ستقالل  اأرادت 
احَلَجرّي، كما ترى )هاجر( يف النهاية، �سوف ينهار يوًما ما متاًما ولن ي�ستطيع اأحٌد 
نعـتربها مـوؤيدٌة،  ُقّراء قد  اأخرى على قدميها. لكننا ب�سفتنا  اأن يجعلها تقف مرة 
وعا�سقـة للكمـال، وحمبـة لاِلْنِتقـَام، يف نف�س الوقت الذي تريد فيه بـلوغ اأعـلى 
ِج�ِسيَُّة واإح�سا�س غري  ْ م�ستـوى من التمّيز يف كل ما تفعله وهو نوع من العظمة الرنَّ
 narcissistic grandiosity )a non-normative sense of سوّي بالتفوق�
superiority(، بل اإِنَّ قوتها ومثابرتها، باالإ�سافة اإىل كونها مقاتلة حتى النهاية، كما 
ا يف �سخ�سيتها  يلخ�س ابنها )مارفن( �سخ�سيتها باأنها »ُرعٌب مقد�ٌس« يكمن اأي�سً

ِج�ِسيَُّة التي لديها ِاْفِتقار واحتياج اإلزامي للن�سر ااِلْنِتَقامّي.  ْ الرنَّ
ل جنُد اأنَّ ال�سخ�سيات جميعها  افون )1974( كما يف ذا �ستون اإِجْنِ ويف العرَّ
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االأر�س  ال�سهرية  ق�سيدته  يف  اإليوت«  اإ�س.  »تي.  يقول  كما  ومتقوقعة،  ُمْنَزويٌة 
اليباب )1922(: »كل منهم اأ�سرٌي داخل �سجن، كٌل يوؤكد وجود �سجن.« فـ نرى 
ب�سكل خا�س داخل  ُمْنَزويٌة ومنغلٌقة  �سخ�سية كل من )هاجر(، و)موراغ غان( 
احلياة  اأجل  من  يكافحان  )موراغ(،  ال�ِسيََّما  كليهما،  اأنَّ  من  الرغم  على  نف�سها، 
ومن اأجل املجتمع، بطريقة دمرها كل من )فيِنك( و )بروك �سكيلتون( كثرًيا يف 
يطلق  كما  ال�سمراء-  )موراغ(   - دو(  )موراغ  اأو  غان(  )موراغ  حماوالتهم. 
الكليانية  اأو  اْلِكْلِتيَّة  الكاآبة  من  تعاين  م�سيلريث(،  )دان  وع�سيقها  �سديقها  عليها 
)ال�ّسوداوية( Celtic melancholy التي �سببها ق�ساء الكثري من وقتها غارقة يف 
َغال باأّن احلب  اأفكارها اخلا�سة، ويُعّد ذلك نوع من االإِْحَباط الذي يتحول اإىل ِاْن�سِ
اأنَّ  حني  ويف  احلب.  بهذا  املتعلقة  باالأنا  وكذلك  م�ستحيل  اأمر  )ال�سائع(  املطلق 
وفاة معلمها اخلا�س )كري�ستي لوغان(، وعا�سقها )چولز(ـ يف احلالة االأخرية التي 
بعيدة  لي�ست  العابرة  االإن�سانية  التجربة  تثريت�ساوؤالتها، وطبيعة  بها االنتحارـ  ل  َعجَّ
اجنراف  اأي  ملواجهة  من حولها  مع  كافية  فلديها عالقات  وفكرها؛  بالها  عن  اأبًدا 

نحو نهاية انتحارية. 
املبحث الث�ين: اإِْنَه�ُء احلي�ة ب�ِلْنِتَح�ر يف �سوء اأ�سطورة »نرك�سو�س« يف 

روايتّي: الأرا�سي الوعرة، و راعي اخليل، للك�تب الَكَنِدّي »روبرت كرويت�س«. 

يه اإىل اإِله النهر »كيفي�سو�س« باأنه والد »نرك�سو�س«؛ حيث  كثرًيا ما يتم الَتنوِّ
يت�سح ذلك يف عر�س وتناول كٍل من »هيو ماكلينان« )1907-1990( يف روايته 
افون، و »روبرت كرويت�س«  �سبعة اأنهار يف كندا )1961(، و »لوران�س« يف العرَّ
فاالأنهار  االأعمال.  من  وغريها   ،)1975( الوعرة  االأرا�سي  يف   )2011-1927(
مبثابة رموز متكررة يف االأدب الَكَنِدّي، كما مُتاِر�ُس تاأثرًيا قويًّا على اخليال الَكَنِدّي 
باعتبارها الطرق الرئي�سة التي قام امل�ستك�سفون من خاللها با�ستك�ساف احلياة الربّية 
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لوحات »طوم�سون«  اأف�سل  »تتمتع  قاِئاًل:  فَراي«  »نُورثُروب  يف كندا. ويو�سح 
ِكُز على االأُُفـِق، مع خط املاء اأو ا�سرتاحـة عرب التالل  وجمموعة ال�سبعة مبنظـور يُرَّ
مع  لالأنهار  التقليدي  االرتباط  وي�سري  البعيدة«)�س10(.  اخللفية  يف  املنحنية 
الوقت واملوت اإىل روابط باأ�سطورة »نرك�سو�س«. تفرز زهرة الرنج�س مادة ذات 
خ�سائ�س طبّية خمدرة، وغالًبا ما توؤدي املخدرات اإىل الهروب من الوقت، على 
املوهنة  الوقت  اآثار  لتجنب  نَْرِج�ِسيٍَّة  بالتاأكيد مبحاولة  يرتبط  موؤقًتا، والذي  االأقل 
بالزمن، وهو  ب�سكل وا�سح  افون مرتبط  العرَّ تفتتح و�سفه  فالنهر الذي  واملوت. 
املـا�سي،  اإىل  ا  اأي�سً ميتد  لكنه  امل�ستقبل،  اإىل  يتدفق  للرواية،  ال�سردية  البنية  ميثل 
لريمز اإىل مـراحل تطور حياة ال�سخ�سية الرئي�سة-)موراغ(. تق�سي موراغ وقتها 
يف »م�ساهدة النهر«)�س3(، متاأملـًة هذا النهر الذي ت�سكن بالقرب منه، مما يوحّي 
ب�سكل َرمزّي باهتمامها بالزمن، والظواهر الطبيعية التي تت�سم بالتغيريات التدريجية 
يف �سنع احل�سارات والب�سر.«كان النهُر يتدفق يف كال االجتاهني« )�س3(، هي 

اجلملة االفتتاحية يف الرواية، يف ق�سم بعنوان: »نهر احِلني واالآخر.«
اـ رمًزا يلفت االنتباه احلايل اإىل مفهوم »لوران�س« اليونغي  وميثل النهرـ اأي�سً
كعملية  الذات،  عن  يونغ«(  غو�ستاف  »كارل  التحليلي  النف�س  عامل  اإىل  )ن�سبة 
طبيعية تت�سم بالتحول التدريجي، كما هو احلال دائًما، ويتبدى يف حالة ان�سيابية؛ 
لتجربة  امل�ستمرة  الطبيعة  تتجلى  كما  الوجود.  من  متجمدة  حالة  مقابل  ليتبدل 
الُهوّية، التي تنطوي على الذات، يف عالقة متزامنة مع الزمن احلا�سر واملا�سي 
وامل�ستقبل، يف جميع روايات »لوران�س«، وهي اأ�سا�سية يف عالقتها ال�سردية االأكرث 
مركزية وتكراًرا. تبداأ )را�سيل( يف اإِدَراِك ما تعترِبه )موراغ( مَنوذًجا للوجود يف 
نهاية الرواية يف اأثناء �سفرها مع والدتها ال�سيدة )كامريون( اإىل فانكوفر؛ حيث 
تنظر مرة اأخرى اإىل النهر متدفًقا يف كال االجتاهني قائلة: »ننظر لالأمام يف املا�سي، 
تقليدي  املاء رمٌز  اأنَّ  ُكوُن.« ومبا  ْمُت وال�سُّ ال�سَ ثم نعود للم�ستقبل، حتى يغ�سانا 
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ا ملا حتاول )موراغ( اأن تفعله يف  ن« َرمٌز مالئم اأي�سً للوعي واالإِدراك، فاإنَّ »الَتَكهُّ
كتاباتها: اأن ت�سرب غور الب�سر واالأعمال التي يوؤدونها والتي جتعلهم على ما هم عليه؛ 
لذا فهي توظُف الِفرا�سة وبعد النظر والفهم كي تتفهم طبيعة الب�سر يف »ماناواكا« 
وتعينهم على العي�س واحلياة. وباملثل، فكما تبداأ رواية »دوري�س لي�سينغ« الدفرت 
الذهبي )1962()1( وتنتهي يف م�ساهد مماثلة، هكذا تبداأ رواية »لوران�س« وتنتهي 
اإىل االأمام هو طريق العودة، من  باأنَّ الطريق  النهر، الذي يرمز و يوحي  تاأمل  بـ 

خالل فهم وا�ستعادة املا�سي. 

وميكننا اأن نلم�س هنا اجتاًها من اجتاهات التحّول يف الرواية الَكَنِدّية، والتمرد 
الناقدة  تقول  كما  الرواية«،  يف  )احلبكة(  التقليدية  والِبَنى  »املو�سوعات  على 
الفنانة  االأنثى  يتخذن  الالئي  الَكَنِدّيات  الكاتبات  لَُدن  من  هوت�سيون«)2(،  »ليندا 
. ومثال  �َسة يِف مرَكِز النَّ�سِّ مو�سوًعا للرواية من خالل و�سع �سوت االأنثى املَُهمَّ
الَكَنِدّية  ذلك �سخ�سية )ديل( بطلة رواية حياة ال�سبايا والن�ساء )1971( للكاتبة 
 .)2013( عام  االأدب  يف  نوبل  جائزة  على  احلائزة   )1931( مونرو«  »اآلي�س 
ا ت�ستقي »لوران�س« �سورة »چوي�س« للفنان يف  اأي�سً ى والنهج  وعلى نف�س اخُلطَّ
اأنَّ �سخ�سية  اإِالَّ  �سبابها.  االأنثى يف  الفنانة  لبطلتها  اأجل ر�سم �سورتها  �سبابه، من 
)�ستيفن دايدالو�س(، كما تقول »لي�سينغ« يف الدفرت الذهبي باأنه مثاٌل لـ »املعزول 
اخليال  على  ي�سيطر  الذي  االأعلى  املثل  رهيب،  ب�سكل  الرنج�سي  رهيب،  ب�سكل 
اأنَّ  اإِالَّ  بعيد ااِلحِتمال عن �سخ�سية )موراغ(،  تبدو منوذًجا  احلداثي« )�س12(، 
االأنانية  باأنَّ  يوحيان  و»لوران�س«  »چوي�س«  من  كٍل  فـ  بينهما.  ُم�سابََهة  اأوجها  ثّمة 
هي جزٌء �سروري من تنمية الذات املطلوبة للفنان. )موراغ( و )�ستيفن( يهربان 

1- Doris May Lessing, The Golden Notebook, New York, 1973. 
2- Linda Hutcheon: «Transformers: Canadian Female Novelists and the Challenge of Tra-

dition,» Square: Canadian Women’s Writing. Shirley Newman and Samaru Camborelli 
(Eds.), Edmonton, 1986, pp. 219-27. 
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َل �سخ�سيتيهما، وكالهما بحاجة اإىل اأن يكون قا�سي  من املجتمع الريفي الذي �َسكَّ
بتطوير دفاعات مثل )�ستيفن(؛ حيث تدير  للقيام بذلك. تقوم )موراغ(  القلب 
با�ستثناء  للمنزل  العودة  )�ستيفن(  فعل  كما  وترف�س  االآخرين،  ملزاعم  ظهرها 
ح�سورها جنازة )برين( و )كري�ستي(. لكن »لوران�س« تُظهر الفنانة ال�سابة وهي 
تواجه �سعوبات جّمة، اإالَّ اأنَّ هذه ال�سعوبات تزيد من قوتها. ومهما كان اغرتاب 
الذات؛  ِفْطِرّي عن  تعاين من اغرتاب  اأنَّ )موراغ(  اإِالَّ  بيئته موؤملًا،  )�ستيفن( عن 
حيث تعاين من ااِلْنِق�َسام الذاتي وال�سك يف نف�سها، وهما جزءان من منوها كاأنثى؛ 
ًة للخطر، لكن بالرغم من ذلك يجعالنها اكرث انخراًطا  حيُث يجعالنها اأكرث ُعر�سَّ
مع االآخرين. الميكن اأن تكون )موراغ( قا�سية القلب مثل )�ستيفن(، الأنها تكّون 
�سلة ورباًطا من نوٍع ال يقوم به )�ستيفن( اأبًدا، اأال وهو �سلتها ورباطها بطفٍل. ففي 
تُبنّي »غايل غرين«)1(، ما بني  اأن توفق، كما  بـابنتها )بْيكي(، يجب عليها  عالقتها 
ا وفنانة - ال�سراع  عاَءات االآخر مع الذات، واأن توفق ما بني كونها اأمًّ مزاعم وادِّ

اجلوهري لدى االأنثى الفنانة )�س 183(. 
ويف االأرا�سي الوعرة يحمل النهر كذلك �سخ�سياته عرب الزمن، كما يتبنى 
»كرويت�س« وجهة نظر اأكرث بعًدا ليتهكم من �سخ�سياته، خا�سة )وليام داو(، الذي 
املنوال  الوقت وتاأثرياته. وبنف�س  لتحدي  الذات  البحث عن  يتميز مبحاوالته يف 
يف راعي اخليل )1969(، يُ�سّر )هازارد ليباچ( يف حماوالته، التي تنطوي على 
مفارقات تاريخية، اأن ينتقد بق�سوة خدماته للعمالء غري املبالني حتى يَلقى هالكه، 
اإِرفاق واإِحَلاق  كما يالزم الياأ�س واالنتحار حماوالت )داو( للخلود، من خالل 

ا�سمه بعّينِة دينا�سور مثالّية.

1- Gayle Greene: «Margaret Laurence’s The Diviners: The Uses of the Past» in Critical 
Approaches to the Fiction of Margaret Lawrence, Colin Nicholson (Ed.), Macmillan, 
1990. Pp. 177-207. 
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وعمله.  الفنان  مع  االنت�سار  وا�سعة  روابط  لها  عام،  ب�سكل  واملياه  االأنهار 
مارغريت  اأدب  الب�سرية:  »العنا�سر  مقالته:  يف  وودكوك«)1(  »چورج  يطرح  و 

لوران�س« االأ�سباب املحتملة لهذا التقارب، قائاًل:
اإِلهامهم  اإِنَّ ال�سور التي تربط الكتابة باملاء غزيرة بالطبع، وي�ستمد ال�سعراء 
من ينابيع ربات االإِلهام يف جبل هيليكون، ومن نبع َق�ستالة املقد�س لالإله »اأبوللو« 
تيارات  عن  ونتحدث  ويتدفق،  ين�ساب  �سعرهم  نََخاُل  اليونانية.  دلفي  بجزيرة 
الوعي يف االأَدب، ونربط »�سك�سبري« بنهر )اآفون( الذي غادره يف �سبابه، ونرى 
مالءمة  وجند  بالبحريات؛  و»وردزورث«  »كولرييدچ«  ارتباط  يف  خا�سة  اأهمية 
خا�سة يف موت »�سيلي« غرًقا )اأ�سبح ال�ساعر الغريق مبثابة �سورة مهيمنة يف النرث 
الَكَنِدّي(، بينما نتذكر بِحدًة ال�سيما و�سف »كيت�س« نف�سه باأنَّه ’�سخ�س كان ا�سمه 

مكتوبًا على �سفحة املاء.’ )�س 158(.
ميكن ا�ستخدام اأُ�سطورة »نرك�سو�س« لدعم تقارب »وودكوك« وتناوله، حيث 
اإِنَّ ارتباط »نرك�سو�س« باملاء من خالل والده )اإِله النهر»كيفي�سو�س«( وحماولته 
لعناق انعكا�س �سورته فيه، ي�سهم يف مالءمته لبيئة فنية. واإذا كان »نرك�سو�س« هو 
الفنان، فاإن انعكا�س �سورته يف املاء هو عمله الفني الذي يبدو ظاهريًا مثل الفنان؛ 
اإاِل اأننا عندما نحاول نحن الُقّراء فهمها نراها ب�سذاجة كاأنها اأ�سطورة تعك�س ب�سكل 
ملمو�س �سانعها و مبدعها، وجند اأن جوهرها روحاين غري ملمو�س، اأو من وجهة 
نظر فنان، جند اأنَّ فنه يقوده يف حماولة غري جمدّية، لكن �سرورية، الإيجاد طريقة 
ميكن من خاللها جت�سيد كيانه ونف�سه متاًما وعناقها. فعدد الفنانني الذين ا�ست�سلموا 
لهذا ال�سعور بعدم اجلدوى واأنهوا حياتهم من خالل االنتحار اأكرث من اأن يحتاج 
املاء  عن�سر  فاإِنَّ  »لوران�س«،  مقالته عن  »وودكوك« يف  ي�سري  كما  و  تعليق،  اإىل 
1- George Woodcock, «The Human Elements: Margaret Laurence›s Fiction,» in David 

Helwig (Ed.), The Human Elements,Ottawa: Oberon, 1978, p. 158.
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يرتبط يف علم النف�س الكال�سيكي باملزاج الكئيب ويف االأدب بالفنان، مما يوحي 
بتقارب بني الفنان واملزاج الكئيب ميكن اأن يوؤدي اإىل االنتحار. مات »نرك�سو�س« 
ا، اْعِتَماًدا على رواية  عندما وجد اأنَّ حبه لنف�سه ال ميكن اأن ي�سل اإىل ااِلْكِتَمال اإِمَّ
مبثابة  هو  بعيًدا  وااِلْنِزواء  االنتحار.  اأو  بعيًدا  ااِلْنِزواء  طريق  اأو عن  االأ�سطورة، 

موت غري متوقع يف اأي عمل فني، لكن االنتحار لي�س كذلك.
وانتحار  النَّار،  اُن  �ُسكَّ رواية  يف  فيِنك(  )بوكلي  انتحار  اآنًفا  ذكرت  ولقد 
)وليام داو( يف االأرا�سي الوعرة، لكن �سرًدا جزئًيا لعمليات ااِلنتحار والنوازل 
اأو احلوادث املوؤ�سفة املرتبطة باخليال الَكَنِدّي احلديث يت�سمن انتحار )چولز تونر(، 
�ستونتون(  )ليوال  وحماولة  افون،  العرَّ رواية  يف  غرًقا  )رويالند(  زوجة  موت 
للروائي   )1970( اخلام�سة  ال�سفقة  رواية  يف  موتها  ملقاومة  عجزها  ثم  االنتحار 
الَكَنِدّي »ويليام روبرت�سون ِديفيز«)1913-1995(، وانتحار ال�سبي )�ستونتون( 
رواية  بطلة  والد  موت  ويف  الرواية،  ذات  يف  ا  اأي�سً الغرق  طريق  عن  املحتمل 
لـ »اآْتووْد«، وانتحار )چوان فو�سرت(  ا عن طريق الغرق(  ال�سعود لل�سطح )اأي�سً
هورنيك(  )مايكل  وموت  اأوراكل)1976(،  الليدي  روايتها  يف  َغرًقا  املزيف 
الغام�س بالنار و املاء يف لكننا منفيون )1965(، وغرق )چوناه بِلّد( املحتوم يف 
كلماتي املَُدّوّية )1966(، وكذلك موت اأو اختفاء كل من )چريميي �سادني�س( و 
الهندي)1973(، وموت )هازارد  فيلم رحل  نهاية  الغام�س يف  �ساندرمان(  )بَيا 
ليباچ( حتت حوافر جواده »بو�سيدون« يف نهاية راعي اخَليْل. والروايات االأربع 
ميت  مل  »نرك�سو�س«  اأن  حني  يف  كرويت�س«،  »روبرت  كتبها  املذكورة  االأخرية 

غرًقا، اإال اأنها نهاية �ساعرية ل�سخ�س يقع يف حب انعكا�س �سورته.
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�د مع الطبيعة واإِق�مة ج�سور مع الآخرين يف  املبحث الث�لث: اإِمك�نية اِلحتِّ
روايتي: ال�سعود لل�سطح، للك�تبة الَكَنِدّية »م�رغريت اآْتوود«، والأرا�سي 

الوعرة لـ »كرويت�س«. 

املدى  فاإِنَّ  اإِح�سائًيّا،  معروف  الَكَنِدّية  الروايات  يف  االنتحار  تواتر  كان  اإذا 
يتعني  يزال  ال  الفردية  الروايات  به  وت�سكل  »نرك�سو�س«  اأ�سطورة  به  تبلغ  الذي 
لـ  لل�سطح  ال�سعود  رواية  ال�سياق  هذا  يف  و�ساأناق�س  بالتف�سيل.  وتبيانه  عر�سه 
لـ »كرويت�س«. كان »كرويت�س« مهتًما ب�سكل  »اآتوود«، ورواية االأرا�سي الوعرة 
ِج�ِسيَُّة طوال رواياته، يف حني اأنَّ اهتمام »اآْتوود« بالطبيعة،  ْ خا�س بال�سخ�سيات الرنَّ
ا املعنى الثانوي لهذه االأ�سطورة  خا�سة يف روايتها ال�سعود لل�سطح، يو�سح اأي�سً
مكانيَّة ااِلحِتَاد مع الطبيعة، والذي هو مبثابة املخرج  بالن�سبة لالأدب الَكَنِدّي؛ اأّي اإِ
ِج�ِسيَُّة. وعلى الرغم من اأنَّ معظم ال�سخ�سيات يف ال�سعود  ْ من مع�سلة الُعزلة الرنَّ
اِويَة ت�سعى ب�سكل ُموِجع،  لل�سطح تنجرف نحو الياأ�س واملوت الروحي، اإاّل اأنَّ الرَّ
حمققة بع�س النجاح، نحو اإِقامة ج�سور مع االآخرين واالرتباط املنطقي باحلياة. 
اِويَة املجهولة اال�سم( قريبة من عائلتها، اإال اأنها االآن  ففي املا�سي مل تكن البطلة )الرَّ
اأقرب قلياًل اإىل »االأ�سدقاء« الثالثة الذين ت�سافر معهم للتحقيق يف موت والدها. 
فعندما كانت طفلة، اأثارت تنقالتها امل�ستمرة مكانتها واعتبارها ك�سخ�س غريب، 
كــ »�سخ�س مل يكن يعرف العادات املحلية، �سخ�س من ثقافة اأخرى« )�س 72(. 
لكنها اأدركت يف النهاية اأنها قد اأ�سبحت منغلقة يف تفكريها، ويجب عليها اإِعادة 
توطيد روابط مع كيانها، وطبيعتها الغريزية، قبل اأن تتمكن من الدخول يف عالقة 

حقيقية مع الواقع املادي، ومع من هم حولها، ال بل و مع نف�سها. 
اِويَة املجهولة( يف البحرية، يكاد يكون ذلك مبثابة تكرار  وعندما تغو�س)الرَّ
الأ�سطورة »نرك�سو�س« لي�س مبا�سرة للبحث عن نف�سها، لكن عن والدها، الذي 
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يَُعد جزًءا حيويًّا يف لغز بحثها عن ُهويتها و�سريرتها، ولكن قبل �سروعها يف ذلك، 
ترى قائلة: »اإِنَّ �سكلي االآخر كان يف املاء، لي�س انعكا�سي بل ظلي، غري متنا�سق، 
�س  لل�سطح،  )ال�سعود  الراأ�س«  حول  من  تتدفق  و  تن�ساب  واأ�سعة  وا�سح،  غري 
141(. فعلى النقي�س من »نرك�سو�س«، ترى ظلها بداًل من انعكا�سها؛ حيث ت�سري 
لهذا  خا�سة  »يونغ«،  النف�س  عامل  ي�ستخدمه  الذي  امل�سطلح  اإىل  »الظل«  كلمة 
اأو ذلك ال�سراع النف�سي الذي يُخاِلج نف�سها، والذي  اجلزء غري العقالين منها، 
يجب عليها اأن تواجهه بالفعل يف �سعيها لتحقيق اْكِتَمال الذات. ومن جهة، ميكننا 
اِويَة، يعني العودة اإىل رحم االأم من  ا باأن الغو�س يف املاء، بالن�سبة للرَّ القول اأي�سً
اأ�سل احلياة، ويرتبط  اأحد رموز االأم  املاء هو  اإِنَّ  اأجل االنبعـاث وامليالد؛ حيث 
ا باخل�سوبة  يف �سعـائر الكني�سة الكاثوليكية مبرمي العذراء، اأم امل�سيح، ويرتبط اأي�سً
والنماء. يبقى والدها حتت املاء مغموًرا بكامرياته، رموًزا ملحاوالته اخلاطئة لفر�س 
وحماوالته  بحًتا؛  نرج�سًيا  يزال  ال  غط�سـه  فـ  الطبيعة.  �سـريان  على  عقالين  نظام 
نهاياته  �ستحفز  التي  العقالنية  للنظرة  انعكـا�س  الهندية  والنقو�س  الطبيعـة  لروؤية 
اخلا�سة بالياأ�س واالنتحار. اأو، على النقي�س، قد تكون وفاته واحدة من تلك التي 
يتعذر  انتحار مفاجئة  اأنها »حاالت  االأ�سكتلندي »لينغ« عنها  النف�س  يقول طبيب 
ميكن  ال  اأنه  لدرجة  وخميف  مفزع  اأمل  فجر  اأنها  على  فهمها  ويجب  تف�سريها، 

حتمله« )�س 37(.
اِويَة( تخرج من غو�سها يف البحرية اأو الالوعي مع اإِدراك ووعٍي  اإاّل اأنَّ )الرَّ
اإِ�سايف �سرعان ما يغري حياتها. كما يوؤكد حملها لطفلها من ع�سيقها )چو( حالة 
قريبة من الطبيعة قدر االإِمكان توحي بقبولها للحياة، كما يعو�سها عن االإجها�س 
ال�سابق. هي االآن م�ستعدة للقيام مبحاولة للخروج من عزلتها ال�سابقة اإىل حياة 
مع )چو(، مهما كانت حمفوفة باإِْمَكاِنيَّات الف�سل التي رمبا قد تكون. ويف درا�ستها 
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هو  للطبيعة  الكاملة  »العـودة  اأنَّ  اإىل  كويغلي«)1(  »ترييزا  ت�سري  للرواية،  النقدية 
تتعلم  اِويَة(  )الرَّ فـ  لذا  االْكِتمال« )�س 83(؛  اأو  الكمال  الوحيد ال�ستعادة  احلـل 
وقوتها.  ُكْنهها  اإدراك  من  مُتَّكنها  والطبيعة  الطبيعة،  مع  والت�سالح  التوافق  كيفية 
وكما تقول »�سرييل غري�س«)2(: »اأخرًيا ت�سفى ذاتها املنق�سمة وحتقق االْكِتمال يف 
ال�سخ�سي وحتولها  تطورها  اأن  ال�سخ�سي رغم  للوجود  »يونغ«  ت�سخي�س  عملية 
قائلـًة:  الرواية،  نهاية  اِويَة( يف  )الرَّ �سي�ستمران طيلة حياتها« )�س109(. وتُدرُك 
»الثقة هي التخلي. اأ�سبحت م�سدودة اإىل االأمام جتاه املطالب والت�ساوؤالت، رغم 

اأن قدمي ال تتحرك بعد« )ال�سعود لل�سطح، �س 192(.

لقيودها  اِويَة(  )الرَّ ك�سر  يف  النهاية  يف  االأمل  من  ب�سي�س  هناك  كان  واإذا 
وال  واجمني،  يزالون  ال  الذين  الثالثة،  الأ�سدقائها  منه  القليل  فهناك  ِج�ِسيَُّة،  ْ الرنَّ
اإىل  باحلاجة  و)اآنا(  )چو(  من  كل  ي�سعر  فـبينما  االأ�سا�س.  يف  تغيري  اأية  يبدون 
اِويَة(  )الرَّ وت�سعر  والياأ�س.  باالإِحباط  تقابل  بذلك  للقيام  حماوالتهما  فاإن  احلب، 
امل�سوّهة  اأوانيه  واأنَّ  املوت« )�س 147(،  »قدرة ع�سيقها على  ب�سبب  بااِلْنِزَعاج 
دليل على اندفاعه نحو التدمري اأو الهدم النف�سي ِلذاته. )اآنا( اأ�سرية عالقة انحراف 
جن�سي )مازوخية �سادية(؛ يائ�سة باأنه مع ذبول وتال�سي و�سامتها ومظهرها ال�ساب 
مينحها )چو(  اأن  وترغب  )ديفيد(  تركها زوجها  عندما  من احلب  القليل  �ستفقد 
اِويَة( عن نف�سها وعن )ديفيد( زوج )اآنا(، قائلـًة: »نحن الذين ال  اإّياه. وتعلق )الرَّ
ة �سيء اأَ�َسا�ِسيٌّ مفقود بداخلنا« )�س.136-137(. وعلى  نعرف كيف نُِحب، ثمَّ
احلب. ويف  اإىل  وااِلْفِتقار  باحلاجة  ي�سعران حتى  ال  فهما  )اآنا( و)چو(،  عك�س 
اِويَة( ت�سري وترتقي اإىل ما وراء هذه احلالة التي تنكر احلياة اإىل روؤية  حني اأن )الرَّ

1- Theresia Quigley, «Surfacing: A Critical Study.» Antigonish Review, Part (34), 1978: 
77-78. 

2- Sherrill Grace and Lorraine Weir (Eds.), Margaret Atwood: Language, Text, and Sys-
tem, Canada, 1983.
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بل  قادٍر على احلب،  يظل )ديفيد( غري  الطبيعة واالإن�سانية،  ال�سحيح يف  ملكانها 
والفيلم  نف�سه،  على  بحًتا  ج�سديًا  ا  فر�سً لي�ست  جن�سية  عالقة  اأي  على  قادٍر  غري 
اِويَة(، ميثل  الذي يحاول هو و)چو( ت�سويره، مثل ال�سور التي التقطها والد )الرَّ
َلة على العامل غري الب�سري. حماولة موازية لفر�س وجهة نظر اإِن�سانية غري ذات �سِ

الطابع  واإِ�سفاء  لل�سيطرة  االإن�سان  �سديًدا مبحاوالت  اهتماًما  اِويَة(  )الرَّ تنقل 
االإِن�سايّن، ومن ثمَّ تغيري وتدمري الطبيعة. فمن حيوان املوظ املُْتَخم الذي يرتدي 
مالب�س ب�سرية يف افتتاح الرواية، اإىل مالك احلزين املقتول، اإىل في�سان البحرية 
الذي بداأه االإن�سان، تنحدر الرواية بقوة �سد هذا التج�سيم اأو الت�سخي�س )اإ�سفاء 
اأ�سياء غري ب�سرية( اجلديد الذي �سيخلق طبيعة يف  اأو  �سفات ب�سرية اإىل كائنات 
ِج�ِسيَُّة؛  ْ الرنَّ اإىل  يوؤدي  االإن�ساين  الطابع  اإِ�سفاء  على  االإِن�سان  فاإِ�سرار  �سورتها. 
اِويَة(  تَُعُد جهود )الرَّ بالن�سبة له، و  اأنها قد تكون مفيدة  حيث يرى االأ�سياء فقط 
اأزمنة  العامل من حولها بطولية يف  انفتاًحا مع  اأكرث  القيد لعالقة  للتحرر من هذا 
اأكرث  حلياة  اإِمكانية  االأقل  على  لديها  اِويَة(  )الرَّ جِنُد  الرواية،  نهاية  ففي  اأخرى. 
�سّوَرُه  كما  بعيد  حٍد  اإىل  )يو�سف(  ك�سخ�سية  يكون  ال  قد  )چو(  مع  اكتماال 
اِويَة( بعيدة كل البعد عن �سخ�سية )العذراء مرمي(، لكن طفلهم،  االإجنيل، و)الرَّ
الذي حملته حلظة ان�سجام مع الطبيعة، يح�سل على بداية اأكرث فائدة ميكن تخيلها 
فيما يتعلق بالرواية. فهذا الطفل، ح�سبما يرى »اأني�س برات«)1( يف كتابه املو�سوم: 
االأمناط البدائية يف االأدب الِن�سوّي)1982(، مبثابة »الكاأ�س املقد�سة التي مت العثور 
عليها ثانية« وهو اإِْك�ِسري احلياة بالن�سبة للبطلة، ويتيح لها »التحول النف�سي اأو امليالد 

من جديد حيث تعرث على معدن ذاتها االأ�سيل«)157(. 
ال�سعود  يف  املدمرة  وتاأثرياتها  لذاته  االإن�سان  حلب  املوؤملة  ال�سورة  تُعطى 
لل�سطح مل�سة فكاهية بعيدة عن امل�سار يف االأرا�سي الوعرة، رغم اأن الفرق يرجع 
1- Annis Pratt, Archetypal Patterns in Women’s Fiction. Brighton: The Harvester P, 1982. 
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اإىل البعد ال�سا�سع للموؤلف عن مادته يف الرواية االأخرية، اأكرث من اأي اختالف يف 
ي�سرب»كرويت�س« عقول  اأعماله،  ل�سخ�سياتهم. ففي جّل  بالن�سبة  الروحية  ال�سحة 
اأولئك الذين لديهم قدرة على القهر اأمثال )هازارد ليباچ( يف راعي اخَليْل الذين 
عن  النظر  بغ�س  ع�سبية،  كحالة  عاطفًيا  ا�ستقرارهم  عدم  منطلق  من  يت�سرفون 
ِج�ِسيَُّة اأكرث  ْ �سلتهم بالعامل من حولهم. ويتم تاأكيد هواج�س هذه ال�سخ�سيات الرنَّ
من خالل ال�سور والرموز العديدة املتعلقة باالأ�سطورة يف العديد من الروايات. 
وهذا االأمر، باي حال من االأحوال، لي�س مبا�سًرا اأكرث من تناول �سخ�سية )وليام 

داو( وطاقمه يف االأرا�سي الوعرة.
يف  بحًثا  الوعرة  االأرا�سي  عرب  ّدير(  )ِرْد  نهر  يف  ينجرف  متنوع  طاقم  اإنه 
حالة )داو(على االأقل عن ال�سهرة التي يتخيل اأنها �ستقرتن باكت�ساف عينٍة مثالّية. 
التي  الناب�سة  يعميه عن احلياة  القهري خللق ما�ٍس على �سورته  الدافع  لكن هذا 
البلد الذي ميرون  اأنهم �ساروا مثل  حتيط به يف طبيعة احلا�سر. ومن املفارقات، 
»ه�سبة  ي�سبه  ب  املَُحدَّ بظهره  )داو(  فــ  واالنف�سال.  بالعزلة  ي�سعرون  حيث  به، 
من  بالعديد  ارتباًطا  اأكرث  الرجال  وي�سبح  )�س56(،  ومنعزلة«  منحدرة  �ساهقة 
للدينا�سورات،  االأثريَّة  االأمامية  فاالأطراف  عنها.  يبحثون  التي  الدينا�سورات 
بينهما؛  والتي جتعلها ترك�س منت�سبة مثل الرجال، تغلق جزئًيا الفجوة التاريخية 
اإىل  يتحول  اأنه  اجلبرية،  يف  املو�سوعة  ب�ساقه  �سقوطه،  بعد  )داو(،  يبدو  حيث 
الرجال  جميع  يندمج  بحثهم،  نهاية  ويف  عنها.  يبحث  التي  الدينا�سورات  اأحد 
مع عينات الدينا�سورات التي قاموا باإِعاَدِتها للحياة مرة اأخرى. وما اأن يتقدموا 
ب النهر »حتى اأ�سبحوا زواحف، وخملوقات لديها مثل عظامها امليتة«  نحو َم�سَ
من  الطبيعة  مع  االأنا  وتندمج  الُهوّيات؛  تختفي   .)240 �س  الوعرة،  )االأرا�سي 
اأي  تتحمل  اأن  ميكن  ال  الطاغية  )داو(  اأنانية  لكن  ا.  بع�سً بع�سهم  ومع  حولهم، 
تهديدات لُهويَّته، وهو ما يوؤكده با�ستمرار نظري تركيز الطبيعة على االأنواع بداًل 
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الدينا�سورات يطلق عليها  لعينة مثالية من  باكت�سافه  الفرد. كما يحلم )داو(  من 
اإنها فقط  الياأ�س؛ حيث  ا�سمه، ولكن حتى جناحاته توؤدي به يف نهاية املطاف اإىل 
ا اإىل بحثه الذي ال طائل من ورائه. واأخرًيا  تعيده اإىل ذاته، ويف نهاية املطاف اأي�سً
يختفي يف زورقه، ومن املحتمل اأنه ينتحر َغَرًقا. وتك�سف مواقف كٌل من )داو( و 
)ويب( جتاه املا�سي نرج�سيتهم، فت�سريح )ويب( الذي ينكر املا�سي، ويقول: »ال 
يوجد �سئ يعني املا�سي« )�س4( يوحي اأنه ال يوجد �سوى احلا�سر، ال �سيء �سوى 
باملا�سي،  اأنَّ )داو( َمعنيٌّ  . من املوؤكد  باالإِ�سباع املادّي االآيِنّ ِج�سّي  االن�سغال الرنَّ
لي�س ل�سئ بل الأنه يعك�س ذاته فقط. فاهتمامه بالدينا�سورات فقط من اأجـل تخليد 
ا�سمه« )�س36(؛ ف�ساًل  ذاته مـن خـالل »عينـة دينا�سـورات عظيمـة يطلق عليها 
عن حماولة اإِعادة تكوين املا�سي ح�سب �سروطه اخلا�سة. وتدفعه اأنانيته امل�ستمرة 
املتفجرات  ي�ستخدم  كي  )تيون(  امل�سمى  اخلربة  قليل  الِغّر  ال�ساب  تكليف  اإىل 
غري  ب�سكل  امل�سوؤولة،  هي  اجلنونية«  »هواج�سه  فاإِّن  لذا  املثالية؛  العينة  الكت�ساف 

ا. مبا�سر، لي�س فقط عن موت )تيون(، بل عن اأن يلقى هو حتفه اأي�سً
من  لكٍل  ِج�ِسيَُّة  ْ الرنَّ االهتمامات  و)غريزيل(  )ماكربايد(  اهتمامات  تعادل 
)ويب( و )داو(. فال يجيد )داو( حركات ال�سباحة )�س 39(، كما اأنَّ )ويب( هو 
الرجل التايل االأكرث اأنانية يف الرحلة الذي يكره املاء )�س 74(، لكن )ماكربايد(، 
الهاوي الو�سخ، والعاقل الذي ي�سقط يف النهر بينما يرك�سون بع�س منحدرات 
النهر، يق�سي جزًءا كبرًيا من الليل يف املاء، ويخرج عاريًا نتًنا ال�سطدامه باأحد 
الَظَراِبنُي، لكن بطريقة اأخرى. فــ )ماكربايد( قادر على فقدان ُهويَّته ال�سخ�سية، 
ويف مرحلة ما »بالكاد يعرف ج�سده من االأر�س الناعمة املريحة« )�س46(. وال 
عجب اأنه غري متاآلف مع )داو( و )ويب( اللذين تدفعهما االأنا، و�سرعان ما يفرتق 
اخلا�س« )�س50(، رمبا كما هو  متييز )ماكربايد( عن ظله  ال�سعب  عنهما. »من 
لالإِ�سارة  اليونغي  باملعنى  ي�ستخدم »الظل« هنا  لل�سطح  ال�سعود  احلال يف رواية 
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اإىل تكامل وعّيه مع طبيعته الالواعّية.
ال�سخ�سي، وين�سجم  بذاته وكيانه  ااِلهتمام  نق�ٍس يف  يعاين )غريزيل( من 
مع الطبيعة اأكرث من الرجال االآخرين يف الرحلة. كما يُنم �سيده املتكرر والناجح 
لل�سمك اإىل ان�سجامه مع اأعماق الطبيعة، وكذلك مع نف�سه. وعلى الرغم من اأنَّ 
م�ساألة تعر�سه ومواجهته للدب الذي اأطلق عليه ا�سمه فيما بعد كانت م�ساألة مثرية، 
اللتني  املراأتني  اإِنَّ  بل  باأذى.  اب  يُ�سَ اأن  تقريًبا دون  باأعجوبة  اأنَّه قد خرج منها  اإِالَّ 
حتمالن ا�سما )اآنا( تعار�سان ب�سكل مبا�سر حماوالت )داو( التافهة. ويوحي تطابق 
قامت  باأنها  داو(  )اآنا  يلوبريد(  )اآنا  اأخربت  حيث  االأنا؛  اإىل  بافتقارهن  اأ�سمائهن 
)وليام  ابنة  هي  داو(  )اآنا  اأن  �سحيح  كروت�سيلد(.  )بيلي  اأطفالها  جميع  بت�سمية 
داو( بكل ما حتمله الكلمة من معنى عاطفي وج�سدي. فهي عذراء تبلغ من العمر 
خم�سة واأربعني عاًما، وقد اأعاقها وثََبّطها عدم قدرتها على احلب الذي كان والدها 
والدها.  رحلة  حول  تدور  ما  بقدر  رحلتها  حول  تدور  الرواية  لكن  فيه.  �سببا 
فمن ت�سريحها غري املبا�سر يف افتتاحية الرواية، قائلة: »اأنا )اآنا داو(« )االأرا�سي 
الوعرة، �س2( والذي تعرب فيه عن عدم قدرتها على جتاوز حدود الذات، حتى 
يَاِح، وترتقي اإىل  النهاية، حيث تقذف مبالحظات والدها امليدانية َهَدرا اأَْدَراَج الرِّ
وعيٍّ اأكرب بروابطها مع العامل بطريقة ال يفعلها والدها. وتعترب املراأة املثالية بالن�سبة 
لها هي )اآنا يلوبريد( التي توجهها اإىل منبع نهر )ِرْد ّدْير(، واإىل فهم جديد لطبيعة 

حياتها. 
د  تتودَّ االأوان«،  »فوات  بعنوان:  الرواية  من  والثالثني  الثامن  اجُلْزء  ويف 
)اآنا يلوبريد( اإىل )وليام داو(، كما هو احلال من قبل مع )ديفيد( يف ال�سعود 
ااِلْفرِتَا�س وحب  َكِر يف  الذَّ اجلن�س فقط كتعبرٍي عن غريزة  الذي ميار�س  لل�سطح 
االقتناء. لكن يف عالقته وارتباطه بـ )اآنا(، رغم قوله لنف�سه اأنه يجب عليه اأن »يَقهَر 
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ويَغلَب«، توؤكد )اآنا يلوبريد( اأ�سلوبها اخلا�س دون جهد وعناء. ويرى )داو( اأنه 
نوبة جديدة ق�ست على  العامل اخلارجي، وهو، يف  يُفقد  بها  لقاء  يف كل حلظة 
اللقاء؛ حيث  من  ال�سغري  الوقت  ليلة يف ذلك  اأم�سى ذكريات كل  قد  املا�سي، 

متحو دقات ال�ساعة تلك احلياة الفانية العري�سة )�س 195(.
تعي�س  بينما  العقالنية،  بقّيِمِه  املا�سي، يدنو )داو( منه  وبينما يرف�س )ويب( 
بديهية  تكوين عالقة حد�سية  من  بطريقة متكنها  الزمن  يلوبريد( وراء حدود  )اآنا 
عقالنية  لعالقة  املوؤقت  فالفقدان  حلا�سرها.  قيمة  ذات  املا�سي  من  عنا�سر  مع 
املطاف  نهاية  ولكن يف  ويزعجانه،  )داو(  يخدعان  وما�سيه كالهما  مع حا�سره 
يلوبريد(  )اآنا  ال�سارمة. وتظل �سخ�سية  تاأثري يذكر على ذاته احلديدية  لهما  لي�س 
�سعوبة  يواجه  كان  »كرويت�س«  اأن  يبدو  حيث  و�سفية؛  كونها  من  داللة  اأكرث 
ومقارنة  الغام�س،  النموذجي  الوجود  تفوق  بدرجة  �سخ�سيتها  التعبريعن  يف 
بال�سيدة )ويلكوك�س( الغام�سة يف رواية نهاية هاوارد )1910( للكاتب »اإي اإم 
وعلى  الرمزيَّة.  طبيعتها  اإىل  انتباهنا  يلفت  للخ�سو�سية  افتقارها  فاإن  فور�سرت«، 
النقي�س من ال�سيدة )ويلكوك�س(، فاإِنَّ طبيعتها الرمزيَّة لي�س لها وزن كاٍف، لكن 
يتعاطف  الكاتب  اأنَّ  كما  تخيلها،  ي�سهل  ن�سبية  حّية  �سخ�سيات  )داو(  و  )ويب( 
كثرًيا معهما. يف حني اأن القراءة الدقيقة ت�سري اإىل اأن الرواية تُ�سِفُر خالف ذلك؛ 
حيث ي�سوراملوؤلف قدًرا اأكرب من التعاطف مع )داو( و )ويب(، بداًل عن التفكري 
املو�سوعي يف �سخ�سياتهم، وفًقا ملا توحي به م�سطلحات الرواية، ومبا يجب اأن 
الرواية من عدم االت�ساق بني عر�سها لل�سخ�سيات وبنيتها  ينالوه. وهكذا تعاين 

ال�سمنية.
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اخل�متة

ْكِر اأّن الرواية الَكَنِدّية، مع بداية القرن الع�سرين، اأخذت تلعب دوًرا  َحِريٌّ ِبالذِّ
اأ�سا�سًيّا وحموريًّا يف ت�سكيل وفهم الُهويَّة الَكَنِدّية الثقافية؛ حيث بداأت تتطور عرب 
اآليات املُحاَكاة، ويق�سد بها التقاليد الروائية املوروثة، واالبتكار، اأّي الَبحث عن 
اأمْنَاٍط روائية جديدة تُنا�سب احتياجات الَكَنِدّيني اأنُف�ُسهم؛ خوًفا من الهيمنة الثقافية 
وال�سيا�سية االإجنليزية واالأمريكية. فظهرت العديد من االأنواع الروائية اجلديدة، 
حتفزها  االجتماعي،  والنقد  النف�سية،  والواقعية  العلمي،  اخليال  روايات  ال�سيََّما 
اأيديولوجية اإرادة التحرر من ثقافة املنهزم اأواًل، وثانًيا َخلُق ُهويَّة كنديَّة ُمتمّيزة، 
حتتلف متاًما عن ال�سخ�سية االأمريكية والربيطانية، كما تعالج كثرًيا من الق�سايا، مثل 
ا،  اأي�سً َجليًّا،  االجتماعي، واخلال�س. ويظهر ذلك  والتفكك  الَنف�سّي،  االغرتاب 
املزدوج  با�سم اخلطاف  Sheila Watson احلداثية  يف رواية »�سيال واط�سون« 
The Double Hook )1959(، منوذًجا رائًعا للرواية الواقعية النف�سية والرمزية 
التي جتمع بني امليثولوجيا امل�سيحية، واالأ�ساطري البدائية، وتو�سح فيها الكاتبة كيف 
ِفْقداِن احِل�ّس  اأو اإىل  اإِن مل يكن لديهم تراث وقّيم، اإىل العنف  يتم دفع الب�سر، 

ر.  وجمود العاطفة، وفيه اإ�سارة اإىل الواقع الَكَنِدّي املَُعا�سِ
باملا�سي،  الَكَنِدّيني  يربط  وثرائها  »نرك�سو�س«  الأ�سطورة  املَُميِّز  الُعْمَق  ولََعلَّ 
تاريخهم من  كتابة  اأجل  بفهم خا�س حلا�سرهم؛ من  ذاته  الوقت  ُنُهم يف  مُيَكِّ بينما 
جمرد  من  اأكرَث  االأدب  يجعل  مما  االآخر،  نظر  وجهة  من  ولي�س  نظرهم،  وجهة 
اإِظهار  اأثرّية يتم فح�سها مبعزل عن احلياة، بل ي�ساعد على  نعّي اأو قطعة  نََتاج �سُ
ا امل�ساكل االأَزليَّة اإىل تعبرٍي  ًرا وُمغرّيً وِّ كيفية بزوغ وانبثاق االأدب من املا�سي، حُمَ
خا�ٍس يَُعُد اأكرث مالءمة لالحتياجات اخلا�سة، بينما يُتيح يف الوقت ذاته رابطـًا مع 
امل�ستقبل من خالل البحث عن اأمناٍط تعرب عن عنا�سر ومكونات باقية ودائمة يف 

احلالة االإن�سانية. 
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َولََعلَّ اآنذاك، كما يذكر »لينغ« يف مقدمته، يكون من املمكن فعاًل اأن نفعل اأكرث 
من »اأن نغني اأغانينا احلزينة واملريرة للتحرر من خيبة االأمل وااِلْنِدَحار والَهزميَة.« 
ففي كٍل من رواية ال�سعود لل�سطح و االأرا�سي الوعرة ياأخذنا املوؤلفون، من خالل 
توفر  احلالتني  كلتا  ويف  حمدد.  لكنه  حمدود،  اأمل  و�سع  اإىل  واملوت،  الياأ�س 
ُخ  اأ�سطورة »نرك�سو�س« �سياًقا لكل من الياأ�س واالأمل. و يف نهاية كل رواية، تَُر�سِّ
اِويَة يف  ُكٌل من املراأتني اللتني حَتِمالن ا�سما )اآنا( يف االأرا�سي الوِعرة وكذلك الرَّ
ال�سعود لل�سطح، جتاوبًا وان�ِسَجاًما مع الطبيعة، ومع اأنف�سهما، بطريقة مماثة لتحول 

»نرك�سو�س« اإىل زهرة الرنج�س.
حمل  قد  احلايل  جمتمعنا  ال�س«ـ  »كري�ستوفر  ويربهن  يدلل  كما  كان  واإذا 
وراء  ْعّي  واْل�سَّ اجلميع،  �سد  اجلميع  حرب  حدود  اأق�سى  اإىل  الفردية  »منطق 
ِج�سّي بالذات«)�س21( عندها يبدو  َعادة اإىل طريق م�سدود من االن�سغال الرنَّ ال�سَّ
اأن تلك الروايات التي توؤكد على البحث عن املاآثر ال�سخ�سية هي يف نهاية مرحلة 
امِلزاج  ب�سكل خا�س  »لوران�س«  تعك�س  املعا�سر.  االأدب  من  االأقل  على  واحدة 
ر يف بحث اأبطالها الدوؤوب عن احلرية، يف حني تبقى »اآْتووْد«، خا�سة يف  املَُعا�سِ
من التَّيَّار  روايتي ال�سعود لل�سطح و املراأة ال�ساحلة لالأكل )1969(، ب�سكل َعاٍم �سِ
ا قويًّا للغزو الثقايف االأمريكي  ُد َرْف�سً ر للفن والفكر االجتماعّي؛ حيث جُتَ�سِّ املَُعا�سِ
ُكورّي،  الذي كان �سبًبا يف طم�س الُهويَّة، والذي ت�سوره جمازيًا بالعدواين والذُّ
على ال�سخ�سية القومية الَكَنِدّية التي ت�سورها باالإنطوائية واالأُنثويَّة. بينما يحتفظ 
جتذبه  اأ�سكااًل  ي�ستخدم  اأنه  اإال  ال�سخ�سي،  للبحث  االأ�سا�سي  بالنمط  »كرويت�س« 
بعيًدا عن الرتكيز على ال�سخ�سية اإىل اإن�ساء اأمناط معقدة من االإيحاءات وتداعي 

االأفكار.
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اأمثال  احلداثة(  بعد  ما  )فرتة  االآخرين  الروائيني  بع�س  وجود  مع  اأنه  غري 
»مات كوهني«، و»چورج باورينغ«، و»مايكل اأونداتچي«، و»كارول �سيلدز«، 
تعرب  قد  التي  واالأ�سكال  املحتوى  اإىل  عّي  ال�سَّ عن  يبتعد  الَكَنِدّي  االأدب  فاإِنَّ 
ب�سكل اأكرث دقة عن العامل الذي نتحرك فيه؛ َحْيُث ت�سمنت اأعمالهم عمًقا فريًدا 
لال�ستبطان النَّْف�ِسّي يِف حماولة ِاْكِت�َساٍف اأو�سع للغر�س من احلياة. ولعلَّ اأ�سطورة 
ة اأ�ساطري اأُخَرى من املا�سي والتي  »نرك�سو�س« تطورقريًبا حركاتها النهائية، لِكنَّ ثَمَّ
املعقد،  تاريخ كندا  �سيظل  ْيء.  ال�سَّ بَْع�َس  اأقل غرابة  امل�ستقبل  �ست�ساعد يف جعل 
وترابطها الثقايف، وُهويَّتها االإقليمية الفريدة، معني ال ين�سب، ِليَنَهل الُكتَّاب ِمنه، 

اء. يف البحث عن اأ�سكال ومو�سوعات روائية جديدة تنا�سب ذاِئَقة الُقرَّ
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Abstract

The research aims to clarify the prin-
ciples of cultural relativism, the premises 
of cultural tolerance, and the effects of cul-
tural relativism on cultural tolerance. The 
research problem is the controversy over 
cultural relativism in view of its implications, 
issues related to it, and ambiguity in under-
standing its cultural implications, employ-
ability and ideologically.

To achieve these goals, the researcher 
used the descriptive approach, and divided 
the research into three demands: 

1- Cultural relativism principles. 

2- Cultural tolerance premises. 

3- Cultural relativism effects on the issue 
of cultural tolerance.

The most important research contribu-
tions: 

1- Explanation of the correct concept of 
cultural relativity. 

2- Showing the link between cultural tol-
erance and cultural relativism.

3- Clarifying the positive effects of cul-
tural relativism in addressing cultural 
issues such as cultural tolerance.

Keywords: Cultural communication, 
Pluralism, Cultural Privacy, Culture, Respect.

ملخ�س البحث
يهدف البحث اإىل بيان مبادئ الن�سبية الثقافية، 
ومنطلقات الت�سامح الثقايف، واآثار الن�سبية الثقافية يف 
اجلدل  يف  البحث  م�سكلة  وتتمثَّل  الثقايف،  الت�سامح 
حول الن�سبية الثقافية بالنظر اإىل االآثار املرتتِّبة عليها، 
مدلوالتها  َفْهم  يف  وااللتبا�س  بها،  املتعلِّقة  والق�سايا 

الثقافية، وقابليتها للتوظيف واالأدجلة. 

الباحث  ا�ستخدم  االأهداف  هذه  ولتحقيق 
م البحث اإىل ثالثة مطالب؛  املنهج الو�سفي، وق�سَّ

مبادئ الن�سبية الثقافية.   -1

منطلقات الت�سامح الثقايف.   -2

اآثار الن�سبية الثقافية يف ق�سية الت�سامح الثقايف.  -3

اأهم اإ�سهامات البحث: 

بيان املفهوم ال�سليم للن�سبية الثقافية.  -1

الثقايف والن�سبية  الت�سامح  اإظهار االرتباط بني   -2
الثقافية. 

يف  الثقافية  للن�سبية  االإيجابية  االآثار  تو�سيح   -3
معاجلة الق�سايا الثقافية، ومن �سمنها: الت�سامح 

الثقايف. 

 - الثقايف  التوا�سل  املفتاحية:  الكلمات 
دية - اخل�سو�سية الثقافية - الثقافة - االحرتام. التعدُّ
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مة املقدِّ

املجاالت  من  مبجموعة  املرتبطة  الهامة  املو�سوعات  من  الثقافية  الن�سبية  تَُعدُّ 
علوم  �سمات  من  �سمة  وهي  املعرفية،  املجاالت  تلك  يف  تاأثريها  ولها  املعرفية، 
الثقافة واحل�سارة، وقد كان ظهورها متزاِمًنا مع بروز احلديث عن الثقافة، وتاريخ 
بالثقافات، واإقرار مببادئها؛ نحو: اخل�سو�سية،  االأمم، الذي ينطوي على اعرتاف 
ظهور  اإىل  الدافعية  متثِّل  اإنها  اإذ  الغربي؛  الفكر  يف  اأثر  لها  كان  وقد  والتعددية، 
املا�سي  يف  املعرفية  احلقول  من  بالعديد  املرتبطة  الفكرية  النظريات  من  العديد 

واحلا�سر. 
والق�سايا  املعرفية  املجاالت  من  بالعديد  ات�سال  لها  الثقافية  الن�سبية  ولكون 
تعرتي  التي  ال�سلبية  االأفكار  معاجلة  يف  تاأثري  ولها  وغريها،  واالإن�سانية  الثقافية 
اأو احل�سارات؛ من جمانبة احليادية جتاه الثقافات االأخرى،  اأو االأمم  بع�س االأفراد 

واالزدراء واالحتقار له، اأو اال�ستكبار والتعايل والهيمنة، ونحو ذلك. 
املجتمعات  ت�ستد حاجة  التي  الثقافية  الق�سايا واالإ�سكاالت  تلك  ومن �سمن 
من  �سيء  الق�سية  هذه  اكتنف  وقد  الثقايف،  بالت�سامح  يتعلَّق  ما  لها  املعا�سرة 
اإىل ق�سوٍر يف  العوملة، وهذا عائد  بروز ق�سية  التجاذب وااللتبا�س، خا�سة مع 
بالن�سبية الثقافية التي تقوم  َرْبِطه  معرفة ماهية الت�سامح الثقايف ومنطلقاته، وعدم 
على اأُ�ُس�س ومبادئ ت�سبط م�سارها الفكري جتاه الثقافات االأخرى، وامتيازها عن 

اأنواع الن�سبية االأخرى باالن�سباط املنهجي واملو�سوعي.
يقت�سي  ال  الذي  الثقايف  للت�سامح  احلاجة  عن  املعا�سر  احلديث  فاإن  لذلك 
الذوبان الكلي يف ثقافة االآخر، وال االن�سهار، وال الهيمنة والفر�س الثقايف على 
ب�سكل  الثقايف  الت�سامح  هذا  يتم  ولكي  بالغة،  اأهمية  ذو  اأمٌر  االأخرى؛  الثقافات 
اإعمالها دون  اأمٌر يكون اأحد ثمار  بالن�سبية الثقافية  اأن يرتبط  �سحيح وفاعل ال بد 
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اأدجلة اأو توظيف لها حتقِّق هذه النتيجة، وهو الت�سامح الثقايف. 
م�سكلة البحث:  

املرتتبة عليها، وللق�سايا  االآثار  اإىل  بالنظر  الثقافية  الن�سبية  يدور جدل حول 
وهناك  الثقايف،  الت�سامح  �سمنها  ومن  عليها،  ترتبت  التي  الثقافية  وامل�سكالت 
للهيمنة  لها؛  وتوظيف  اأدجلة  ا  اأي�سً وهناك  الثقافية،  مدلوالتها  فهم  يف  التبا�س 
وال�سيطرة على الثقافات، وهذا البحث يناق�س هذه الق�سية باالإطار املنهجي بعيًدا 
ف الن�سبية الثقافية عن ذلك، وتوؤثر يف نتائجها، ويثري هذا  عن املوؤثرات التي حترِّ
البحث العديد من الت�ساوؤالت التي تتطلَّب االإجابة عنها عن طريق هذا البحث، 
وتتمثَّل يف ال�سوؤال الرئي�س: )ما اآثار الن�سبية الثقافية على الق�سايا الثقافية... 

ا؟(، والت�ساوؤالت الفرعية، وهي على النحو االآتي:  الت�سامح الثقايف اأمنوذجاً
ما مبادئ الن�سبية الثقافية؟- 1
ما منطلقات الت�سامح الثقايف؟- 2
 ما اآثار الن�سبية الثقافية على ق�سية الت�سامح الثقايف؟- 3

اأهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث يف النقاط االآتية: 

اإ�سهام الن�سبية الثقافية يف الوقت املعا�سر يف ر�سم العالقات بني املجتمعات    -1
وتوجيهها، وتكوين االآراء حول العنا�سر الثقافية لتلك الثقافات واملجتمعات.
على  ثقافاتها  لفر�س  الغربية؛  القوى  من  واأدجلته  امل�سطلح  هذا  توظيف    -2
هذا  حترير  اإىل  يدفع  ما  احلقيقة،  ن�سبية  مظلة  حتت  االأخرى،  املجتمعات 

امل�سطلح وبيان اأثره.
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ظهور مالمح �سعف الت�سامح الثقايف الفردي اأو املجتمعي، وبروز الكتابات    -3
رة لل�سراع الثقايف واحل�ساري، اأو للهيمنة الثقافية. املنظِّ

ارتباط الن�سبية الثقافية مبجموعة من الق�سايا الثقافية التي يدور حولها الكثري    -4
من التجاذب واجلدل، ومن �سمنها الت�سامح الثقايف.

اخلربات  وتباُدل  االإن�سانية،  العالقات  جت�سري  يف  الثقافية  الن�سبية  فاعلية    -5
الت�سامح  على  حمفزة  بيئة  تهيئة  يف  ي�سهم  مبا  واملنافع،  والعلوم  واملعارف 

واملثاقفة. 
درا�سة  على  اأقف  مل  اأنني  اإال  الت�سامح،  ق�سية  يف  متوافرة  درا�سات  هناك    -6
تناولت مو�سوع الن�سبية الثقافية، واآثارها يف ق�سية الت�سامح الثقايف، واجلدة 
يف مو�سوع البحث اأنه يتناول هذين العن�سرين الثقاِفيَّنْي ال�ساِئَكنْي )الن�سبية 
احلديث  من  الكثري  حولهما  يدور  اللذين  الثقايف(،  والت�سامح  الثقافية، 
واجلدل، وتتجاذبهما اجتاهات، ويتم ا�ستغاللهما وتوظيفهما للهيمنة الثقافية 

وغريها، مما اأوجد �سيًئا من الغمو�س والرف�س لهما.
اأهداف البحث: 

يرمي هذا البحث اإىل عدة اأهداف، منها: 
بيان مبادئ الن�سبية الثقافية واآثارها على ق�سية الت�سامح الثقايف.   -1

اإي�ساح منطلقات ومرتكزات الت�سامح الثقايف.   -2
ا�ستجالء اآثار الن�سبية الثقافية على ق�سية الت�سامح الثقايف.   -3
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الدرا�سات ال�سابقة: 
الفيزيائي،  املجال  يف  الن�سبية  مو�سوع  تناولت  التي  الدرا�سات  َدت  تعدَّ
الن�سبية  اآثار  اأحًدا كتب يف  اأجد  لكنني مل  الثقايف،  الفل�سفي، واملجال  واملجال 
التي  الدرا�سات والكتابات  الثقايف، وما وجدته من  الت�سامح  الثقافية على ق�سية 

تتناول الن�سبية فهي على النحو االآتي: 
بنت  انت�سار  للباحثة  دكتوراه  ر�سالة  واآثارها،  الغربي  الفكر  يف  الن�سبية    -1
اجلامعي  العام  االإ�سالمية،  �سعود  بن  حممد  االإمام  جامعة  العتيبي،  فيحان 

1438هـ-1439هـ، عدد �سفحاتها )450 �سفحة(.
والدرا�سة ال�سابقة مهمة، تناولت مفهوم الن�سبية وتاريخها يف الفكر الغربي، 
ومقوماتها، ونظرياتها، وبع�س اآثارها، اإال اأنها مل تتناول اآثار الن�سبية الثقافية على 

العديد من الق�سايا الثقافية؛ مثل: الت�سامح الثقايف.
�سالح  فائز  اأ.د.  االإ�سالمي،  العربي  الفكر  يف  املختلف  وقبول  الت�سامح    -2
اللهيبي، العراق، جملة اأبحاث كلية الرتبية االأ�سا�سية، 2009م، ع: 2، م: 9، 

وعدد �سفحاته )28 �سفحة(.
ب موروث اجتماعي  تناولت الدرا�سة معنى الت�سامح ومفهومه، واأن التع�سُّ
قدمي، كما تناولت الت�سامح يف الفكر العربي االإ�سالمي، بينما درا�ستي تختلف عنها 

يف تركيزها على بيان اأثر الن�سبية الثقافية يف ق�سية الت�سامح يف االإطار الثقايف.
الدرا�سات الدينية املعا�سرة: من املركزية الغربية اإىل الن�سبية الثقافية:    -3
والغرب  العرب  عند  الدينية  والقيم  الُهوية،  القراآن،  اال�ست�سراق، 
للن�سر،  املتو�سطة  الدار  تون�س،  املن�سوري،  مربوك  للدكتور  واليابانيني، 

ط1، 1431هـ، عدد ال�سفحات )211 �سفحة(.
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الت، واملركزية  تناولت الدرا�سة ال�سابقة اال�ست�سراق واملركزية الغربية والتحوُّ
الغربية اإىل الن�سبية الثقافية، ومدى ُعْمق الدين يف الثقافة اليابانية احلديثة، والُهوية 
والقيم الدينية يف التجربتني احلديثيتني لليابان، ومما �سبق يتَّ�سح الفرق بني درا�ستي 

والدرا�سة ال�سابقة يف املو�سوع وامل�سمون.
ال�سوف�سطائية  العندية  فل�سفة  يف  درا�سة  االإ�سالمي..  الفكر  يف  الن�سبية    -4
النور  دار  االأردن،  العمري،  حممد  لعلي  االإ�سالمي،  الفكر  يف  ياتها  وجتلِّ

املبني، ط1، 1431هـ، عدد ال�سفحات )100 �سفحة(.
بالن�سبية  القائلني  فئات  من  فئة  لدى  الن�سبية  نظرية  ال�سابقة  الدرا�سة  تناولت 
بينما  العندية،  الفل�سفة  زت -كما يف عنوانها- على  وتركَّ اليونانية،  الفل�سفة  يف 

درا�ستي خمتلفة يف عنوانها، وم�سمونها، واإطارها عنها.
5- الن�سبية بني العلم والفل�سفة، اأ.د. عبد القادر ب�ستة، الدار البي�ساء، املركز 

الثقايف العربي، ط1، 2002م، عدد ال�سفحات )128 �سفحة(.
تناولت الدرا�سة ال�سابقة الن�سبية من جانبها الفيزيائي، والفل�سفات والنظريات 
الن�سبية  تتناول  درا�ستي  اأن  حني  يف  علمي،  مبنظور  الفيزيائية  بالن�سبية  املتعلِّقة 
يبنيِّ  ما  وهو  ثقايف،  منظور  ومن  ا،  اأي�سً الثقايف  الت�سامح  يف  واآثارها  الثقافية، 

الفارق بني درا�ستي والدرا�سة ال�سابقة يف مو�سوعها وم�سمونها.
للبحوث  العربية  االأوروبية  للمجموعة  االأول  االإقليمي  املوؤمتر  اأبحاث   -6
االجتماعية، د. مراد وهبة، 1987م، القاهرة، مكتبة االأجنلو امل�سرية، عدد 

ال�سفحات )242 �سفحة(. 
الثقايف  التبادل  حول  االأبحاث  من  جمموعة  ال�سابقة  الدرا�سة  ن  تت�سمَّ
والت�سامح الثقايف، واالأيديولوجيا والت�سامح الثقايف، وحيادية مفهوم الت�سامح، 
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و�سمات حوار الت�سامح يف تون�س وغريها، وهي تختلف عن درا�ستي يف كونها ال 
ق اإىل الن�سبية الثقافية وما لها من اآثار على الت�سامح الثقايف، الذي يتَّ�سح فيه  تتطرَّ

االرتباط بني الن�سبية الثقافية والت�سامح الثقايف.
حدود البحث: 

تتمثَّل حدود البحث يف احلد املو�سوعي، وذلك باالقت�سار على نوٍع واحٍد 
الت�سامح  وهو  الت�سامح،  من  واحٍد  ونوٍع  الثقافية،  الن�سبية  وهي  الن�سبية،  من 

الثقايف.
منهج البحث: 

الو�سفي  املنهج  فاإن  املو�سوع،  طبيعة  بناًء على  د  يتحدَّ البحث  منهج  اأن  مبا 
الذي يُعرف باأنه »حماولة الو�سول اإىل املعرفة الدقيقة والتف�سيِلية لعنا�سر م�سكلة 
اإىل  املنهج  هذا  ويهدف  واأدق...،  اأف�سل  َفْهم  اإىل  للو�سول  قائمة؛  ظاهرة  اأو 
توفري البيانات واحلقائق عن امل�سكلة مو�سوع البحث؛ لتف�سريها، والوقوف على 

داللتها«)1(؛ هو املنهج املنا�سب للبحث.
اخلطة التف�سيلية: 

املقدمة. 
التمهيد: التعريف مب�سطلحات الدرا�سة.

املطلب االأول: مبادئ الن�سبية الثقافية.
املطلب الثاين: منطلقات الت�سامح الثقايف، وفيه ثالث م�سائل: 

الرفاعي، اأحمد ح�سني، مناهج البحث العلمي تطبيقات اإدارية واقت�سادية، دار وائل، عمان، ط1،�س:   -1
.122
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امل�ساألة االأوىل: االحرتام.
دية. ع والتعدُّ امل�ساألة الثانية: قبول التنوُّ

امل�ساألة الثالثة: احلوار.
املطلب الثالث: اآثار الن�سبية الثقافية على ق�سية الت�سامح الثقايف: 

اأ- تنمية التوا�سل الثقايف.
ب- احرتام الثقافات.

ج- معاجلة االنغالق الثقايف.
د- معاجلة الرنج�سية الثقافية.

هـ- اخلامتة.
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التمهيد

التعريف مب�سطلح�ت الدرا�سة 

1- تعريف الن�سبية: 
)الن�سبية( لغًة: قال ابن فار�س: »)نَ�َسَب( النون وال�سني والباء كلمٌة واحدٌة، 
قيا�ُسها ات�سال �سيٍء ب�سيٍء. ِمنُه النَّ�َسُب، �سمي الت�ساله ولالت�سال به. تقول: نَ�َسْبُت 
اأَْن�ُسُب واأَْن�ِسب وهو ن�سيب فالن... والنَّ�ِسيُب: الطريق امل�ستقيم؛ الت�سال بع�سه 

من بع�س«)1(.
والو�سوح،  واالنتماء،  واال�سرتاك،  االت�سال،  هي:  معاٍن،  لعدة  تاأتي  فهي 
ابة  واال�ستقامة، واملُقاَربة، والعالقات، والنظر يف اأ�سول االأ�سياء كما يقوم به النَّ�سَّ

باإرجاع االأن�ساب اإىل اأ�سولها. 
)الن�سبية( يف اللغة االإجنليزية: 

جاء يف ال�سامل: »)Relativism( ن�سبية: اجتاه يرى باأن احلقيقة لي�ست ثابتة، 
وتختلف من �سخ�س اإىل اآخر، ومن جماعة اإىل اأخرى، كما اأنها تختلف باختالف 

الزمان واملكان، ولي�س لها معايري مو�سوعية، وبالتايل فاإن املُْدَركات ن�سبية«)2(.
احلقيقة  اأن  هو  )الن�سبية(  مفهوم  على  الداللة  يف  االأن�سب  التعريف  ويَُعدُّ 
منط  من  جزء  فالن�سبية  اأخرى؛  اإىل  جماعة  ومن  اآخر،  اإىل  �سخ�س  من  تختلف 
التفكري االإن�ساين، فال ميكن لالإن�سان اأن يدرك حقائق االأ�سياء والعلوم بكاملها، بل 

فه فيما ينق�سه. بن�سبة �سيء اإىل �سيء اآخر، وهو حمتاج ملن يَُدلُّه ويُثَقِّ

ابن فار�س، اأحمد، مقايي�س اللغة، حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، دار الفكر: 5/ 424-423.  -1
ال�سالح، م�سلح، ال�سامل.. قامو�س م�سطلحات العلوم االجتماعية، دار عامل الكتب، ال�سعودية، �س:   -2

.451
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ا:  )الن�سبية( ا�سطالحاً
تعريف  فيها على  العلماء  يتفق  التي مل  املفاهيم  ويَُعدُّ مفهوم )الن�سبية( من 
د، بل ال يزال مفهوم )الن�سبية( ن�سبيًّا يف احلقول التي تدخلها الن�سبية، خال  موحَّ
ا يف ماهيته، اأو ينح�سر يف الداللة على  الن�سبية الفيزيائية، ومل يتَّ�سح و�سوًحا تامًّ

ل حموالت داللية كثرية)1(.  معنى معني، واإمنا حَتَمَّ
وقد اتَّ�سَمت معاجلات بع�س الباحثني ملفهوم )الن�سبية( تارة بالتب�سيط، وتارة 
باخللط بني املعريف، والفل�سفي، والفيزيائي، والثقايف، واالأخالقي، واالجتماعي. 

ومن التعريفات اال�سطالحية للن�سبية: 
اأو كل  معرفة،  اأن كل  ر  يقرِّ َمن  »الن�سبية مذهُب  الفل�سفي:  املعجم  جاء يف   -1

معرفة اإن�سانية فهي ن�سبية«)2(. 
يقول د. بدوي: هي »الراأي الذي يقول باأن احلقيقة ن�سبية، وتختلف من فرد   -2
معايري  لها  ولي�س  اآخر،  اإىل  وقٍت  ومن  اأخرى،  اإىل  جماعة  ومن  اآخر،  اإىل 

مو�سوعية«)3(.
وميكن القول باأنه من غري املمكن اأن تَتَّ�سم احلقيقة العلمية باأنها حقيقة اإال بالنظر 
يف املعايري التي حتكم تلك النظرة العلمية يف احلقبة الزمنية اأو الع�سر)4(، كما اأن 
الن�سبية هي: اأ�سلوب الفهم االإن�ساين املُتَّ�ِسم مبحدودية االإدراك لالأ�سياء والعالقات 
يف اإطار الزمان واملكان، ومن هنا فاالإن�سان بطبيعته قا�سر عن بلوغ احلقائق اإال من 

العتيبي، انت�سار فيحان، الن�سبية يف الفكر الغربي واآثارها، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة االإمام   -1
حممد بن �سعود االإ�سالمية، كلية ال�سريعة، ق�سم الثقافة االإ�سالمية، الريا�س، �س: 51.

�سليبا، جميل، املعجم الفل�سفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 2/ 466.  -2
بدوي، اأحمد زكي، معجم م�سطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت، ط1، �س: 352.  -3

زيادة، معن، املو�سوعة الفل�سفية، معهد االإمناء العربي،1/ 808.  -4
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خالل طريق يقيني، وهو املتمثِّل بالوحي)1(.
2- الثقافية: 

)الثقافية( لغًة: ماأخوذة من مادة )ثَِقَف( ب�سم القاف وك�سرها، وتِرد كلمة 
الثقافة وم�ستقاها )ثقًفا، وثقاًفا، وثقوفًة( يف اللغة العربية على عدة معاٍن هي: االآلة 
ا، و�سرعة تعلم ال�سيء، والفهم)2(،  ى بها الرماح ونحوها مما كان معوجَّ التي يُ�سوَّ

وامل�سادفة)3(.
)الثقافية( يف اللغة االإجنليزية: 

يعود اأ�سل )الثقافة( اإىل كلمة )culture(، ومعناها كما جاء يف ال�سامل: 
»ثقافة: 1-الوحدة الكاملة لل�سلوك املتعلَّم الذي ينتقل من جيل اإىل الذي 
يليه. 2-�سلوكيات يُتوقَّع حدوثها اإىل حدٍّ كبري يف املجتمع. 3-منط من التقليد 
اأو الُعْرف؛ حيث تنتقل الرموز من جيل واحد اإىل اجليل التايل من خالل التعليم 

االجتماعي. 4-طريقة يف احلياة. 5-اجلزء غري الرتاكمي من الثقافة...«)4(. 
الثقافة هو ذلك املكت�َسب اجلديد الذي  واملق�سود باجلزء غري الرتاكمي من 
اأحد  االأ�سيلة، وهو  ثقافته  له يف  مما ال وجود  اأو اجلماعة،  الفرد  ثقافة  اإىل  ينتقل 

اإفرازات االت�سال والتبادل الثقايف.
�س مما �سبق اأن كلمة »الثقافة« )culture( يف اللغة االإجنليزية يغلب  ويتلخَّ

على داللتها اجلوانب املعنوية اأكرث من اجلوانب احل�سية.
العتيبي، انت�سار فيحان، الن�سبية يف الفكر الغربي واآثارها، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة االإمام   -1

حممد بن �سعود االإ�سالمية، كلية ال�سريعة، ق�سم الثقافة االإ�سالمية، الريا�س، �س: 53.
الفراهيدي، اخلليل بن اأحمد، كتاب العني، دار اإحياء الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1/ 204.  -2

ابن منظور، حممد بن مكرم، ل�سان العرب، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط3، 9/ 20-19.  -3
ال�سالح، م�سلح، ال�سامل، قامو�س م�سطلحات العلوم االجتماعية، دار عامل الكتب، ال�سعودية، �س:   -4

.137
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ا:  )الثقافية( ا�سطالحاً
االإ�سالم  يتناولها علماء  التي مل  امل�سطلحات احلادثة  م�سطلح )الثقافة( من 
الداللة  من  الغرب  يف  امل�سطلح  هذا  ر  تطوَّ حني  يف  م�سنفاتهم،  يف  ال�سابقون 
دت  عت وتعدَّ على العلوم االإن�سانية اإىل اإطالقه على االآداب والفنون)1(، وقد تنوَّ
التعاريف اال�سطالحية للثقافة حتى بلغت مائة واأربعة و�ستني تعريًفا)2(، ومل يح�سل 
اتفاق بني املتخ�س�سني يف املجاالت ال�سرعية، اأو االجتماعية، اأو االأنرثوبولوجيا 

على حتديده، ومن اأبرز تعريفات الثقافة: 
ب الذي ي�سمل: املعرفة، واملعتقدات،  - يقول تايلور )Tylor(: »الكلي املركَّ
والفن، واالأخالق، والقانون، والعادات، وكل القدرات والعادات االأخرى التي 

يكت�سبها االإن�سان بو�سفه ع�سًوا يف املجتمع«)3(. 

 تعريف مفهوم )الن�سبية الثقافية(: 

رها �سيء من اخللط بينها وبني  فيُعدُّ من املفاهيم املتجاذبة، والتي يقع يف ت�سوُّ
املعرفية  احلقول  الن�سبية يف  اأنواع  من  اأو غريهما  املعرفية،  اأو  الفل�سفية،  الن�سبية 

املتنوعة)4(. 
جوهرها  يف  حتمل  التي  الثقافات  ظهور  منذ  ظهرت  الن�سبية  اأن  واحلقيقة 
ه  طابع الن�سبية؛ اإذ اإن لكل ثقافة اإجنازاتها العلمية واحل�سارية واالإن�سانية، فكلما َوجَّ

عزام، حمفوظ علي، نظرات يف الثقافة االإ�سالمية، دار اللواء، الريا�س، ط1، �س: 13-12.  -1
الهزامية، حممد يو�سف، العوملة الثقافية واللغة العربية التحديات واالآثار، االأكادمييون للن�سر والتوزيع،   -2

عمان، ط 1، �س: 57.
كو�س، دني�س، مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية، ترجمة: منري ال�سعيداين، املنظمة العربية للرتجمة،   -3

بريوت، ط1، �س: 31.
كو�س، دني�س، مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية، ترجمة: منري ال�سعيداين، املنظمة العربية للرتجمة،   -4
بريوت، ط1، �س: 202. و�سميث، �سارلوت �سيمور، مو�سوعة علم االإن�سان.. املفاهيم وامل�سطلحات 

االأنرثوبولوجية، القاهرة، املركز القومي للرتجمة، ط2، �س: 513.
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ه  توجَّ للجزئيات  نظره  ه  وجَّ وكلما  املطلق،  لدائرة  ه  توجَّ للكليات  نظره  االإن�سان 
د تعريفات  َدت التعريفات ملفهوم الن�سبية الثقافية تبًعا لتعدُّ لدائرة الن�سبية. وقد تعدَّ

ب منها املفهوم، ومن تلك التعاريف:  الكلمات التي ُركِّ
َمن  اإن  ياأتي:  كما  باخت�سار  الثقافة  ن�سبية  مبداأ  »نعربِّ عن  يقول هر�سكوفيتز:    -1
يوؤمن  جتعله  اأنظمة  املجتمعات  بع�س  لدى  �سريى  ثابتة  ِقيَم  بوجود  يقول 

ق من �سحة نظريته«)1(.  ب�سرورة اإعادة التحقُّ
جاء يف دليل م�سطلحات الدرا�سات الثقافية: »كل منط ثقايف يجب اأن يُنَظر    -2
اإليه بعني االعتبار، مثل بقية االأمناط الثقافية، اأي: دون اإ�سدار حكم تقييمي، 
الثقافية،  باالختالفات  ل�سلته  مقبول علميًّا؛  مفهوم  الثقافية  الن�سبية  اأن  ومع 

فلي�س هو االجتاه الوحيد الذي يجب اأن يتقيَّد به الباحث ويُ�َسلِّم به«)2(. 
َفْهم  ميكن  ال  باأنه  القائل  »الراأي  االجتماعية:  امل�سطلحات  معجم  يف  جاء    -3
وتف�سري وتقييم الثقافات والظواهر الثقافية على وجه �سحيح اإال اإذا نظرنا اإىل 
الدور  بها، واإىل  املوجودة  البيئة  اإىل  بالن�سبة  بدرا�ستها  نقوم  التي  الظواهر 
قيم  هناك  لي�ست  بالتايل  واأنه  اأكرب،  وثقايف  جماعي  نَ�َسٍق  يف  توؤديه  الذي 

�ساملة مطلقة«)3(. 
ون�ستخل�س مما �سبق اأن الن�سبية الثقافية هي اأكرث و�سوًحا وان�سباًطا من الن�سبية 
الثقافات  ونَْقد  وتف�سري  َفْهَم  اأنَّ  تعني  الثقافية  الن�سبية  واأن  الفل�سفية،  اأو  املعرفية 
مقارنتها  اأو  الثقافة،  تلك  عن  م�سبقة  اأفكار  من  منطلًقا  يكون  اأالَّ  ينبغي  االأخرى 
ثقافية،  اأن�ساق  نه من  تت�سمَّ الثقافة، وما  تلك  �س  تفحُّ ينبغي  واإمنا  اأخرى،  بثقافات 
الثقافة، دم�سق،  النفاخ، وزارة  الثقافية، ترجمة: رباب  اأ�س�س االأنرثوبولوجيا  هري�سكوفيت�س، ميليفيل،   -1

�س: 64.
اخلليل، �سمري، دليل م�سطلحات الدرا�سات الثقافية والنقد الثقايف، دار الكتب العلمية، بريوت، �س:   -2

.292
بدوي، اأحمد زكي، معجم م�سطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بريوت، ط1، �س: 352.  -3
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االختالفات  واحرتام  والثقافة،  االإن�سان  يف  واأثرهما  واملكان،  للزمان  اعتباٍر  مع 
دات الثقافية.  والتعدُّ

تعريف )الق�سايا(: 

: القاف وال�ساد وحرف العلة تدل على اإحكام االأمر واإتقانه  )الق�سايا( لغةاً
واملعنى  املتنازعات،  يف  والف�سل  ال�سيء،  وانقطاع  واالإنفاذ  واالأداء  واإمتامه)1(، 

املنا�سب للبحث هو: املو�سوعات الثقافية التي تتجاذبها االآراء. 

اأما تعريف )الق�سايا الثقافية(: فيمكننا القول: هي املو�سوعات اأو امل�سائل 
يتم  التي  النُُّظم،  اأو  اأو االأخالق،  القيم،  اأو  الفكر،  اأو  بالوجود،  املتعلقة  الثقافية 

تناولها بهيئة ق�سايا معا�سرة، مع احللول واملعاجلات املطروحة جتاهها. 

تعريف )الت�سامح(: 
وال�سهولة  ال�سال�سة  على  يدل  اأ�سٌل  واحلاء  وامليم  ال�سني   : لغةاً )الت�سامح( 

والكرم واجلود)2(.
ا:  )الت�سامح( ا�سطالحاً

ع لل�سفات والتقاليد، ومالينة  د الثقايف، والتنوُّ هو االحرتام والقبول للتعدُّ
تكن  ولو مل  االآخرين،  الآراء  واال�ستماع  وال�سهولة،  التي�سري  به  يتجلَّى  مبا  االآخر 
مواِفقة لراأي االإن�سان، و�سلوك امل�سلك االإيجابي احلكيم يف املعاملة جتاه االآخر، 
وامل�سطلحات،  املفاهيم  من  �س  والتوجُّ الثقايف،  واالنغالق  ب  التع�سُّ وجمانبة 

ابن فار�س، اأحمد، معجم مقايي�س اللغة، حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، دار الفكر، 1/ 383.  -1
 ،383  /1 الفكر،  دار  هارون،  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق:  اللغة،  مقايي�س  معجم  اأحمد،  فار�س،  ابن   -2
والزبيدي، حممد مرت�سى، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، حتقيق: ح�سني ن�سار، مطبعة الكويت، 

الكويت، 6/ 484.
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والتجديد والتغيري، وعدم تنميطه اأو ازدرائه)1(. 
بيد اأن الت�سامح املحمود ال يعني تناُزل االإن�سان عن معتقداته الدينية، اأو جمانبة 
دات االإ�سالمية للعالقة مع االآخر، اأو االإقرار باالأخطاء، اأو االنبهار، اأو اجَلْلد  املحدِّ

الذاتي والثقايف، اأو عدم احرتام اخل�سو�سيات الثقافية.
املطلب الأول

مب�دئ الن�سبية الثق�فية

ل الن�سبية الثقافية من عدة مبادئ واأُ�ُس�س ترمي اإىل تكوين نظرة عادلة  تت�سكَّ
مة للثقافات االأخرى، وما ت�ستمل  لدى االإن�سان لثقافته املوروثة، ونظرة حيادية متفهِّ
اال�ستعالء  م�ساعر  عن  بعيًدا  ثقافية  و�سلوكيات  مظاهر  من  الثقافات  تلك  عليه 
واال�ستحقار، اأو االنكفاء واالنزواء الفردي، اأو اجلمعي. ومبادئ الن�سبية الثقافية 

هي ما ياأتي: 
دية:  املبداأ االأول: التعدُّ

د الثقايف هما من املقومات االأ�سا�سية لنظرية الن�سبية الثقافية،  ع والتعدُّ التنوُّ
االإقرار  اإىل  يرمي يف خال�سته  الذي  الثقافة  مل�سطلح  اجلوهرية  املعاين  من  وهما 
رات حول  بالتمايُز والتنوع واالختالف بني الثقافات واملجتمعات، وبناء الت�سوُّ

دة على هذا املبداأ. االأفراد، اأو البيئات، والعالقات باأنواعها املتعدِّ
الثقافية،  دية  التعدُّ لن�ساأة  التاريخي  ال�سياق  يف  اال�ستغراق  عن  وبعيًدا 
والظروف التي اأحاطت بظهوره و�سيوعه، اأو حتى االإ�سكاالت التي تَِرُد على هذا 
ابن عا�سور، حممد الطاهر، مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية، حتقيق: حممد املي�ساوي، دار النفائ�س، االأردن،   -1
�س: 268-269، والتويجري، عبد العزيز بن عثمان، فعالية قيم احلب والت�سامح والتعاي�س من خالل 
م للموؤمتر الرابع الع�سر، موؤ�س�سة اآل البيت امللكية للفكر االإ�سالمي، عمان،  املفاهيم القراآنية، بحث مقدَّ

�س: 7.
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ع هما من �سنن اهلل الكونية، فاهلل خلق هذا الوجود،  دية والتنوُّ امل�سطلح؛ فاإن التعدُّ
ق الغايات ال�سامية للخلق؛ التي  واأودع فيه من االأجنا�س املختلفة واملتنوعة ما يحقِّ

هي عمارة الكون، والتعاُرف، والتكامل الب�سري)1(. 
غريها:  اأو  الفل�سفية  املوؤثرات  عن  د  املجرَّ مبفهومها  تعني  الثقافية  دية  والتعدُّ
النظر  وعدم  ثقافيًّا،  املختلفني  مع  التعاي�س  وقبول  االأخرى،  الثقافات  احرتام 
دون  اجلميع  على  ثقايف  منط  َفْر�س  اأو  االأخرى،  للثقافات  باإق�سائية  اأو  بَفْوِقيَّة، 

مراعاة لالختالفات والتنوعات الثقافية)2(.
بني  اأو  املجتمع،  يف  الثقايف  للتنوع  تطوير  اإال  هي  ما  الثقافية  دية  والتعدُّ
مع  للتعامل  الفاعلة  االآلية  وهي  الثقافية،  نات  املكوِّ بني  وللتفاهم  املجتمعات، 

التنوعات والتفاوتات الثقافية)3(. 
املجتمع  انق�سام  اإىل  توؤدي  يرف�سها  من  عند  الثقافية  التعددية  كانت  واإذا 
مبا  ممكن  اأمر  بينها  والتجان�س  والتعاون  الثنائيات  بني  الدمج  اإمكانية  فاإن  قه،  وتفرُّ
ًرا، وعندما تنعدم هذه االإمكانية يف ثقافة اأو  ًدا، متفاعاًل، متطوِّ يخلق جمتمًعا موحَّ

بيئة ما فاإن املاآل ي�سري اإىل الت�سارع ال اإىل الت�سامح)4(. 
ومما يجدر ذكره اأن التعددية الثقافية ال ميكن اأن توؤدي فاعليتها يف املحافظة 
اقرتانها  اآٍن واحد دون  املتنوعة واملتفاهمة واملت�ساحمة يف  البيئات  اأو  البيئة  على 
وتع�سيدها مبنظومة القيم التي ترنو اإىل جتويد العالقات االإن�سانية، والتفاهمات بني 
م اإىل املوؤمتر الدويل  دية الثقافية، بحث مقدَّ علي، عبد الكرمي عثمان، معامل الرحمة بني االإ�سالم والتعدُّ  -1

للرحمة يف االإ�سالم، كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود، الريا�س، �س: 169.
اخلليل، �سمري، دليل م�سطلحات الدرا�سات الثقافية والنقد الثقايف، دار الكتب العلمية، بريوت، �س:   -2

.73-72
دية الثقافية من منظور الرتبية االإ�سالمية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة،  العتيبي، عبد اهلل عاي�س، التعدُّ  -3

جامعة اأم القرى، كلية الرتبية، ق�سم الرتبية االإ�سالمية املقارن، مكة املكرمة، �س: 29.
م اإىل املوؤمتر الدويل  علي، عبد الكرمي عثمان، معامل الرحمة بني االإ�سالم والتعددية الثقافية، بحث مقدَّ  -4

للرحمة يف االإ�سالم، كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود، الريا�س، �س: 169.



422

AWUJ - Issue (65) - December 2022جملة ج�معة الو�سل - )65( - دي�سمرب 2022

دية مبفردها قادرًة على ذلك دون ا�ست�سحاب  املجتمعات الب�سرية، فلي�ست التعدُّ
القيم.

املبداأ الثاين: اخل�سو�سية: 

الثقافية وواقعها، وهي متثِّل  الن�سبية  اأ�سا�سيًّا يف نظرية  تَُعدُّ اخل�سو�سية مبداأ 
رات، واالعتقادات، والقيم،  نات االأ�سا�سية؛ مثل: الت�سوُّ نتاًجا ملجموعة من املكوِّ
من  وتتمايَز عن غريها  االإن�سانية،  الذات  من  ل  تت�سكَّ التي  والعادات  واالأخالق، 

الذوات)1(. 

واخل�سو�سية الثقافية اأحد ال�سوابط املنهجية ملبداأ الن�سبية الثقافية الذي يُِقرُّ 
د الذوات  دة بها عن غريها، كما تتفرَّ اال�ستقالل الرمزي لكل ثقافة بخا�سيتها املتفرِّ
ثقافة  كل  َفْهم  �سرورة  على  ز  وتركِّ غريها،  عن  بها  دة  املتفرِّ ها  بخوا�سِّ وت�ستقل 
عن  واالبتعاد  الثقافية،  االإ�سقاطات  وجمانبة  بها،  اخلا�س  الثقايف  الن�سق  �سمن 
االفرتا�سات امل�سبقة واملقارنات بثقافات اأخرى، واحليادية جتاه الثقافات االأخرى؛ 
الأجل اأن تكون النظرة وما يرتتب عليها من اأحكام منهجية عادلة بعيًدا عن االنحياز 

واال�ستعالء)2(. 
رات حول الثقافات  اإن اخل�سو�سية الثقافية تقت�سي ت�سييج االأحكام والت�سوُّ
والنظر  االإثنية)3(،  املركزية  اأو  العن�سرية  عن  واإبعادها  اأخالقية،  مببادئ  االأخرى 
تنا�سبها،  التي  بيئتها  غري  على  ما  ثقافٍة  َفْر�س  عن  بعيًدا  مت�ساوية  نظرة  للثقافات 

عوا�سرية، ال�سعيد �سليمان، اخل�سو�سيات الثقافية يف ظل اإعالم العوملة بني ثقافة االأ�سالة وثقافة احلداثة،   -1
جملة اإ�سالمية املعرفة، ع: 81، �س: 166.

االأوىل،  الطبعة  ال�سعيداين،  منري  ترجمة:  العلوم االجتماعية،  الثقافة يف  دني�س، مفهوم  انظر: كو�س،   -2
املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، �س: 203-202.

ل منهم )نحن( يف  االإثنية: و�سف يطلق على اأي جتمع الأي فئة من النا�س جتمعهم قوا�سم م�سرتكة ليت�سكَّ  -3
مقابل االآخر املختلف. انظر: �سميث، �سارلوت �سيمور، مو�سوعة علم االإن�سان.. املفاهيم وامل�سطلحات 

االأنرثوبولوجية، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، ط2، �س: 68.
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الثقافات  على  والتفوق  بالتمايُز  املطلقة  النظرة  اأو  بها،  توؤمن  التي  اجلماعة  اأو 
االأخرى)1(. كذلك الُبْعد عن تقييم الثقافات االأخرى وفق النموذج الثقايف اخلا�س 

بالفرد، وبناء االأحكام على ذلك التقييم. 
ووفق هذا املنظور ال متانع اخل�سو�سية الثقافية وال تعاِر�س االلتقاَء مع الثقافات 
االأخرى، كما ال تقت�سي االنغالق واالنعزال الثقايف، واإمنا هي يف حقيقتها حفظ 
تركيبتهم  احتاد  مع  الب�سر،  اأجنا�س  باختالف  تق�سي  التي  الب�سرية  الطبيعة  لنتاج 
الفطرية، وهي باعثة على التعاُرف والتفاعل مع الثقافات االأخرى، واال�ستفادة من 

رات الثقافية يف املجتمعات االأخرى. التطوُّ
املطلب الث�ين

منطلق�ت الت�س�مح الثق�يف

النظري والعملي،  ترتكز وتقوم عليها يف جانبيها  للت�سامح  ثمة مبادئ عامة 
تناُوالتها  يف  منه  تنطلق  ومنطَلًقا  الت�سامح،  الأنواع  ا  عامًّ اإطاًرا  متثِّل  املبادئ  وهذه 
اأو غريها، وقد  ال�سيا�سي،  اأو  الثقايف،  اأو  الفكري،  اأو  الَعَقدي،  �سواًء  املتنوعة؛ 
ْوِغهم  تََبْلَوَرت هذه املبادئ يف تناول الفال�سفة امل�سلمني القدامى للت�سامح، و�سَ
ة بكل �سياق  لها من خالل ال�سياق الفل�سفي، وهي تَُعدُّ مبثابة القاعدة للمبادئ اخلا�سَّ

من �سياقات الت�سامح.
ويتَّ�سح ذلك يف �سياق كالم الفيل�سوف اأبي اإ�سحاق الكندي: »وِمن واجب 
احلق اأالَّ نَُذمَّ َمن كان اأحد اأ�سباب منافعنا ال�سغار الهزيلة، فكيف بالذين هم اأكرث 
اأالَّ ن�ستحي من ا�ستح�سان احلق،  اأ�سباب منافعنا العظام احلقيقية اجلدية، وينبغي 
واقتناء احلق من اأين اأتى، واإن اأتى من االأجنا�س القا�سية عنا، واالأمم املُباِينة؛ فاإنه ال 

العربية  املنظمة  ال�سعيداين،  منري  ترجمة:  االجتماعية،  العلوم  يف  الثقافة  مفهوم  دني�س،  كو�س،  انظر:   -1
للرتجمة، بريوت، ط1، �س: 204.
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�سيء اأوىل بطالب احلق من احلق، ولي�س يبخ�س احلق، وال ي�سغر بقائله، وال باالآتي 
به، وال اأحد بخ�س احلق، بل كلٌّ ي�سرفه احلق«)1(. 

بيد اأن الت�سامح الثقايف له مبادئه ومنطلقاته اخلا�سة التي يتَّ�سح بها كينونته، 
وقد يكون ثمة ا�سرتاك لبع�س هذه املنطلقات مع �سياقات الت�سامح االأخرى، نحو: 
املعنى  اأن  اإال  لفظي ظاهري  ا�سرتك  وقع  واإن  اأنه  اإال  والديني،  الفكري  الت�سامح 
د بح�سب املجال الذي ي�ساف له، وفيما ياأتي بيان الأبرز منطلقات  وامل�سمون يتحدَّ

الت�سامح الثقايف: 
امل�ساألة االأوىل: االحرتام: 

قة للت�سامح الثقايف الذي يدل  يَُعدُّ مبداأ االحرتام من الركائز االأ�سا�سية املحقِّ
يف كينونته على القناعة بامل�ساواة االإن�سانية الفطرية، وعدم وجود متايُز فطري يف 
اأ�سل التكوين الب�سري، واالعرتاف بالتنوعات واخل�سو�سيات التي ال تتنافر وال 
الكونية واالإن�سانية،  الطبيعة  واإمنا هي يف احلقيقة جزء من  تتعار�س معها مطلًقا، 
قِّيِّ  ي اإىل احرتام ذلك من الرُّ د واالختالف، وما يوؤدِّ التي توؤمن بديناميكيَّة التعدُّ

باحلياة يف �سياقاتها املتنوعة، ومنها ال�سياق الثقايف)2(.
ن االبتعاد عن النظر اإىل الثقافات االإن�سانية يف  ومبداأ االحرتام الثقايف مت�سمِّ
نَ�َسق واحد، اأو عن َرْف�س الثقافات االأخرى بدافع اال�ستعالء الثقايف، اأو الِعْرقي، 
اأو التاريخي، اأو غريها، وقائم على اال�ستيعاب ملاهية الثقافات االإن�سانية التي ترتكز 
لها فئة  على عنا�سر تاريخية متنوعة تتمثَّل يف جملة من احللول اخلا�سة التي ت�سكِّ

وطائفة معينة من النا�س من وجهة نظر م�ساحلها ومنافعها اخلا�سة)3(. 
الكندي، يعقوب بن اإ�سحاق، الفل�سفة االأوىل، حتقيق، اأحمد االأهواين، موؤ�س�سة دار الكتاب احلديث،   -1

بريوت، ط2، �س: 85.
ال�سيخ، ممدوح، ثقافة قبول االآخر، دار االإميان، املن�سورة، ط1، �س: 177-176.  -2

انظر: ال�سحيمي، عارف بن مرزوق، اجلامعة وتنمية قيم الت�سامح الفكري.. الواقع واملاأمول.. جامعة   -3
طيبة اأمنوذًجا، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة طيبة، املدينة املنورة، �س: 23.
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كذلك فاإن االحرتام الثقايف جزء من احرتام ال�سخ�سية االإن�سانية؛ ذلك اأن 
ٌن الت�سليم باأن احلقيقة لي�ست حم�سورة يف �سخ�سية  االحرتام يف كينونته مت�سمِّ
اأو ثقافة معينة دون غريها، فاملغايرة هي م�سري االإن�سان، واأمٌر ال ميكن جماوزته اأو 
التغافل عنه، واحلكمة �سالَّة االإن�سان اأينما وجدها - ولو يف غري نَ�َسقه الثقايف- 

�سار اإليها وا�ستفاد منها. 
يقول �سليبا: »والثالث هو اأن يحرتم املرء اآراَء غرِيه؛ العتقاده اأنها حماولة 
للتعبري عن جانب من جوانب احلقيقة، وهذا يعني اأن احلقيقة اأغنى من اأن تنحل 
اإىل عن�سر واحد، واأن الو�سول اإىل معرفة عنا�سرها املختلفة يوجب االعرتاف 
اإىل  االآراء  خمتلف  على  العنا  اطِّ يوؤدي  حتى  راأيه،  اإبداء  يف  ه  بحقِّ اإن�سان  لكل 
عاداتهم  من  عليه  هم  وما  النا�س  تَْرك  يف  ت�ساحُمنا  فلي�س  الكلية،  احلقيقة  معرفة 
عن  نا�سئ  اأخالقي  واجب  هي  واإمنا  عليهم،  بها  جنود  ِمنًَّة  واآرائهم  واعتقاداتهم 

احرتام ال�سخ�سية االإن�سانية«)1(. 
لذلك فاإن احرتام اخل�سو�سيات والتنوعات الثقافية واحل�سارية مبداأ را�سخ 
ترى كلَّ عن�سر  التي  الثقافية  الن�سبية  متَّ�ِسق مع فكرة  الثقايف، وهو  الت�سامح  يف 
االنفراد  من  �سيًئا  تُْك�ِسبه  التي  اال�ستقاللية  من  ونوع  التجان�س  اإىل  ينزع  ثقايف 
الثقايف، واحليادية  نَ�َسِقها  بعيًدا عن  واخل�سو�سية، ومن ثم ي�سعب احلكم عليها 

جتاه الثقافات االأخرى)2(. 
دية:  ع والتعدُّ امل�ساألة الثانية: قبول التنوُّ

يَُعدُّ التنوع بني النا�س والتعددية مب�ستوياتها من مقت�سيات االجتماع الب�سري، 

�سليبا، جميل، املعجم الفل�سفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1/ 272.  -1
العربية  املنظمة  ال�سعيداين،  منري  ترجمة:  االجتماعية،  العلوم  يف  الثقافة  مفهوم  دني�س،  كو�س،  انظر:   -2
املفاهيم  االإن�سان..  علم  مو�سوعة  �سيمور،  �سارلوت  و�سميث،   ،202 �س:  ط1،  بريوت،  للرتجمة، 

وامل�سطلحات االأنرثوبولوجية، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، ط2، �س: 513.
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الثقافية،  خلفياتهم  يف  املختلفني  االآخرين  مع  النفعي  التبادل  �سرورات  ومن 
وهذا  الفكرية،  منطلقاتهم  يف  واملتغاِيرين  احل�سارية،  ناتهم  مكوِّ يف  عني  واملتنوِّ
الثقافية  للمجهودات  ثراء ومناء  فيه  باالإيجابية  املُتَّ�ِسم  الثقايف  ع واالختالف  التنوُّ
اإىل  بدورهما  يان  يوؤدِّ اللَذْين  واحل�ساري  الثقايف  للتوا�سل  وحتفيز  واحل�سارية، 
دية الثقافية، وَفْهٍم للخ�سو�سيات، وت�ساُمح وتعايُ�س مع االختالفات،  القبول بالتعدُّ

وان�سجام يف الغايات امل�سرتكة، وحفظ للحقوق وامل�سالح املختلفة)1(. 
نه من احرتام للخ�سو�سيات الثقافية،  د، وما يت�سمَّ ع والتعدُّ ومبداأ قبول التنوُّ
ر  وجمانبة رف�س الثقافة االأخرى؛ اأمٌر جوهري يف فكرة الت�سامح الثقايف؛ اإذ ال يُت�سوَّ
واالأفكار،  االآراء  يف  والتغايُر  للتمايُز  تقبُّل  ي�سبقه  اأن  دون  ثقايف  ت�ساُمح  وجود 
للتنوع والتعددية؛ الأن  ال�سلوكية، وغريها، ودون وجود قبول  والقيم واالأمناط 
ل من النظرة  ذلك مدعاة النغالق الفكر، وان�سداد لَفْهم الثقافات االأخرى، وحتوُّ
�س وال�سراع مع الثقافات االأخرى  التكاملية واالإيجابية اإىل نظرة اخلوف والتوجُّ

التي ترى اأن كل اإن�سان يف �سراع مع االآخرين؛ ليح�سل على حقه)2(. 
الثقايف،  د  والتعدُّ ع  للتنوُّ بالقبول  مرتِهن  ثقايف  ت�ساُمح  فوجود  هنا  ومن 
بالتفاُوتات  القبول  اأحدها:  له؛  دات  ُمَوطِّ ثمرة عدة  اإال  هو  ما  الثقايف  والت�سامح 
والثقافية،  االإن�سانية  والتبادالت  التفاعالت  اإىل  توؤدي  التي  الثقافية،  دات  والتعدُّ
ترتكز على  ال  بالتنوع  القبول  ثقافة عدم  اإن  والثقايف،  االإن�ساين  التنافر  وجمانبة 
تكون  الثقافية  االأف�سلية  اأن  ثقافة  على  ترتكز  واإمنا  اأخالقية؛  اأو  دينية  مرتكزات 

بالرف�س واالإق�ساء للثقافة االأخرى.

انظر: املطريي، نربا�س عدنان، ثقافة الت�سامح والتعاي�س يف االأديان ال�سماوية، جملة االآداب، ع: 122،   -1
�س: 460-459.

انظر: امل�سري، ع�سام كمال، الت�سامح بني الفكر االإ�سالمي والفكر الغربي احلديث، جملة كلية االآداب،   -2
ع: 49، �س: 54.
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امل�ساألة الثالثة: احلوار: 
الثقافات،  بني  والتقارب  والتفاعل  الرقي  اأ�ساليب  من  اأ�سلوبًا  احلوار  يَُعدُّ 
وي�ستند احلوار اإىل مبداأ االإميان بوحدة النوع االإن�ساين، وحاجة الفرد اأو اجلماعة 
اإىل احلوار مع االآخر املختلف، واال�ستماع الآرائه وامت�سا�سها وه�سمها، لي�س من 
اأجل االن�سهار يف بوتقة تلك الثقافات، واإمنا لال�ستفادة من اخلربات والتنوعات 
جتاه  واحليادية  والفهم  واال�ستيعاب  اجلماعة،  اأو  الفرد  ذلك  ثقافة  عن  املختلفة 
د  اأكَّ قد  االإ�سالم  »اإن  جولدزيهر:  اأجنت�س  امل�ست�سرق  يقول  املختلفة.  الثقافات 
ْهر تلك  د قدرته على �سَ اأكَّ ا�ستعداده وقدرته على امت�سا�س االآراء ومتثُّلها كلما 
اإذا  اإال  العنا�سر االأجنبية كلها يف بوتقة واحدة، فاأ�سبحت ال تبدو على حقيقتها 

ُحلِّلت حتلياًل دقيًقا، وبُِحثَْت بحًثا نقديًّا دقيًقا«)1(. 
واحلوار الثقايف اأعمق اأنواع احلوارات واأ�سملها، وهو اأعلى م�ستويات الن�سج 
لل�سراعات  واملَُجنِّب  واأْتباعها،  الثقافات  بني  التعاي�س  اإىل  واملوؤدي  االإن�ساين، 
وال  االأفراد،  وعلى  االإن�سانية  املجتمعات  على  �سلبياتها  تعود  التي  وال�سدامات 
ق،  اال�ستعالء والتفوُّ نظرة  باالبتعاد عن  اإال  الثقايف وثمرته  فاعلية احلوار  ق  تتحقَّ
التعارف  يف  الرغبة  من  واالنطالق  االآخرين،  على  الثقافة  َفْر�س  اأو  الهيمنة،  اأو 

والتكامل املعريف والثقايف واحل�ساري بني الثقافات)2(. 
هذه اأبرز منطلقات الت�سامح الثقايف، ويندرج �سمن بع�س املنطلقات ما ميكن 

اإفراده كمنطلق م�ستقل، كما اأنه ميكن اأن يكون �سمًنا للمنطلقات الثالثة.

جولدزيهر، اأجنت�س، العقيدة وال�سريعة يف االإ�سالم، ترجمة: حممد مو�سى، وعلي عبد القادر، وعبد   -1
العزيز عبد احلق، دار الكتب احلديثة، القاهرة، ط2، �س: 11.

انظر: يا�سر، عادل، ورزاق، فاتن، معوقات احلوار الثقايف واحل�ساري واآلياته، جملة الكلية االإ�سالمية   -2
اجلامعة، ع: 28، �س: 469-468.
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املطلب الث�لث

اآث�ر الن�سبية الثق�فية على ق�سية الت�س�مح الثق�يف

ارتباط  فبينهما  الثقايف؛  الت�سامح  ق�سية  على  دة  متعدِّ اآثار  الثقافية  للن�سبية 
اآثار  ومن  واالإن�سانية،  واحل�سارية  الثقافية  اجلوانب  يف  ثمار  ولهما  وا�سرتاك، 

الن�سبية الثقافية على الت�سامح الثقايف ما ياأتي: 
اأ- تنمية التوا�سل الثقايف: 

مكانتها  الثقافات على  تلك  اأ�سباب حمافظة  من  الثقافات  بني  التوا�سل  يَُعدُّ 
ما�سيها  يف  الب�سرية  الطبيعة  تقت�سيها  وح�سارية  ثقافية  �سرورة  وميثِّل  ومتيُّزها، 
ال�سالم  َرْوَم  اأرادت  اإن   - منها  االإن�سانية  للمجتمعات  منا�س  وال  وحا�سرها، 
اإال بتفعيلها، فهي االآلية الفاعلة التي تُك�ِسب الثقافات  بينها-  والت�سامح والتفاهم 

دها)1(.  رها وجتدُّ حيويتها وتطوُّ
وحقيقة التوا�سل الثقايف وجوهره تخلِّي الفرد اأو اجلماعة عن االأنا الفردية 
الثقافية  االأن�ساق  وَفْهم  الثقافية،  عات  والتنوُّ باالختالفات  وقبوله  اجلماعية،  اأو 
الفرد  فيها  ي�ستند  التي  املُ�ْسِقطة  اأو  امل�سبقة  االأحكام  والُبْعد عن  وبيئة،  ثقافة  لكل 
االأخرى،  بالثقافات  االنبهار  اأو  االن�سهار  وعدم  اخلا�سة،  ثقافته  اإىل  اجلماعة  اأو 
وكل هذا ُمتَّ�ِسق مع جوهر الت�سامح الثقايف وكنهه، ويتَّ�سح االتِّ�ساق بني التوا�سل 

الثقايف والت�سامح الثقايف؛ فالتوا�سل هو االآلية التي ينتج عنها الت�سامح الثقايف.
التوا�سل  من  كالًّ  ت�سبق  التي  االأر�سية  متثِّل  الثقافية  الن�سبية  اأن  يخفى  وال 
الثقايف، والت�سامح الثقايف، فمتى ا�ستوطن يف عقل الفرد اأو اجلماعة اأن التنوع 
نَ�َسٍق  على  لي�سوا  النا�س  واأن  الب�سرية،  للمجتمعات  �سمٌة  الثقايف  واالختالف 
ِجعت بتاريخ  انظر: حمفوظ، حممد، يف معنى التوا�سل الثقايف، جريدة الريا�س، ع: 15023، ا�سرُتْ  -1

451487/http: //www.alriyadh.com :1441/10/17هـ من موقع
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د، فال فر�س وال هيمنة لثقافة ما على غري موطنها واأهلها، وال اأحكام  ثقايف موحَّ
اأثمر ذلك رغبة  الثقافة؛  ب منه تلك  اإملام مبا ترتكَّ اأفراد دون  اأو  م�سبقة على ثقافة 
م لطبيعة الثقافات االأخرى، وهذا مينح  يف التوا�سل والتعارف، واالإفادة والتفهُّ
الفرد واجلماعة �سعًة وف�سحة يف نظرتها واآرائها جتاه املختلف، وات�ساًعا يف تعاطيها 

ق الت�سامح الثقايف. وتعاُملها مع االآخر وثقافته، وبهذا يتحقَّ
تهمي�س،  من  واأ�سحابها  االإ�سالمية  الثقافة  له  �س  تتعرَّ ما  اأكرث  فاإن  ولهذا 
التي  االأخرى  الثقافات  اأ�سحاب  َفْهم، واحتقار، وا�ستعالء، وهيمنة من  واإ�ساءة 
ه ومرجعه اإىل عدم االأخذ بالن�سبية  ب والت�سدد واالنغالق َمَردُّ هي مظاهر للتع�سُّ
م وميئو�س  الثقافية، لذلك فاإنه »مل يُ�َساأْ َفْهم اأي جزء من العامل ب�سكل عنيد ومنظَّ
منه كما اأ�سيء َفْهم ذلك الرتكيب اجلغرايف والديني والثقايف الذي يُعَرف با�سم 

االإ�سالم«)1(. 
اأو اجلماعة - ال �سيما  ِفْكر الفرد  الثقافية يف  ومن هنا فتعميق نظرية الن�سبية 
ُن �سعوًرا  واأن الن�سبية الثقافية اأكرث ن�سًجا وات�ساًقا من اأنواع الن�سبية االأخرى- يَُكوِّ
ر  ق النفع والتطوُّ باحلاجة للتكامل مع االآخر، والرغبة يف التبادل واال�سرتاك مبا يحقِّ
بُّ يف نهاية املطاف نحو َخْلِق ذات اأو ذوات  الثقايف للفرد اأو اجلماعة، وهذا يَ�سُ

مت�ساحمة وثقافة َمِرنة.
ب- احرتام الثقافات: 

تقوم الن�سبية الثقافية على احرتام الثقافات وخ�سو�سياتها، واحرتام اأهلها، 
ت باأطوار معينة  وتتَِّكئ على اأن االختالف والتفاوت اأمر طبيعي، فكل ثقافة قد مرَّ
لت تلك الثقافة، ولها هويتها التي تتميَّز  واأحوال خم�سو�سة حتى تبلورت وت�سكَّ

قة الأديان العامل الكربى تو�سح فل�سفة تعاليمها  �سميث، هو�سنت، اأديان العامل.. درا�سة روحية حتليلية معمَّ  -1
وجواهر حكمتها، ترجمة: �سعد ر�ستم، دار اجل�سور الثقافية، حلب، ط1، �س: 274.
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بها عن غريها، وهي خمتلفة عن الثقافة التي يوؤمن بها الفرد، حتى لو مل يكتمل 
الثقافات؛  بُكْنه  الفرد  من  املو�سوعي  الوعي  وهذا  االأخرى،  الثقافة  لتلك  فهمه 
تلك  ل  لُت�سكِّ املبذولة  املجهودات  لتلك  وتقديًرا  الثقافات،  لتلك  احرتاًما  يُْثِمر 

الثقافات)1(. 

بع�س  وخطاأ  �سواب  عن  النظر  -بغ�س  الثقافات  بني  املتباَدل  واالحرتام 
جزئيات تلك الثقافة اأو نظريتها- ينطوي على اعرتاف من الفرد اأو اجلماعة بتلك 
الثقافات، وهذا االعرتاف بحد ذاته ميثِّل موطًئا الحرتامها؛ اإذ اإن االعرتاف ي�سبق 
االحرتام، وَمن ال يعرتف بثقافٍة ما فلن يحرتم تلك الثقافة وال اأ�سحابها، ومراعاة 
دات من  هذه اجلزئية يف غاية االأهمية، فاالحرتام ال يتاأتَّى ما مل يُ�سَبق بتلك املَُمهِّ
والتميُّز،  التفا�سل  وبانتفاء  وم�سروعيته،  وباالختالف  وثقافته،  باالآخر  االعرتاف 

فاإنه يلزم من عدمها العدم، ويلزم من وجودها وجود االحرتام املتبادل.

اإن احرتام الثقافات وفق نظرية الن�سبية الثقافية يقت�سي اأالَّ تقوم ثقافٌة ما باإلغاء 
االختالفات واخل�سو�سيات لثقافة اأخرى، اأو حماولة دجمها فيها، اأو تغيري اأن�ساقها 
�س  يُقوِّ ذلك  الأن  االأخرى؛  الثقافة  مع  يتواَفق  مبا  واالأخالقية  والِقيَِميَّة  الثقافية 
ر فل�سفته حول احرتام الفوارق الثقافية،  الت�سامح الثقايف، ويُعار�سه الذي تتمحوَّ

والتعاي�س مع االأن�ساق املتعددة، والتجان�س مع االختالفات)2(.
كذلك فاإن الن�سبية الثقافية تقوم على االمتناع عن اإ�سدار اأحكام م�سبقة على 
ثقافة معينة باال�ستناد اإىل معطيات من خارج نَ�َسِقها الثقايف، اأو اإطالق اأحكام على 
اأمناط ال�سلوك اأو املمار�سات اأو غريها، اأو نَْقدها من خالل وجهة النظر اخلارجة 

انظر: دراج، في�سل، املثاقفة بني الرغبة واحلقيقة، جملة الت�سامح، عمان، ع: 2، �س: 49.  -1
انظر: زرمان، حممد، حوار احل�سارات.. بني االأنا واالآخر واملعادلة املفقودة، دار االأعالم، عمان، �س:   -2

.127-126
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ا ثقافيًّا وتعاطًيا  دات اأثمر ذلك ت�ساحُمً عن تلك الثقافة)1(، ومتى التزم بهذه املحدِّ
اإيجابيًّا مع الثقافات االأخرى.

يجعلها  فاإنه  لالأدجلة؛  قابلة  الن�سبية  لكون  اأنه  اإىل  االإ�سارة  املهم  من  اأنه  بيد 
عر�سة لال�ستغالل والتوظيف يف الهيمنة، وَفْر�س الثقافة على املجتمعات االأخرى 
والرف�س  واحل�ساري،  الثقايف  لل�سراع  يهيِّئ  ما  احلقيقة، وهو  ن�سبية  غطاء  حتت 
دون  االأخرى  املجتمعات  على  الثقافة  وفر�س  وتف�سياًل،  جملًة  الوافدة  للثقافة 
ال�سلبية  االآثار  هذه  مثل  ح�سول  يتالفى  ولكي  الثقافية،  للخ�سو�سية  مراعاة 
ع الن�سبية الثقافية يف اإطارها املنهجي ال�سحيح  لتوظيف الن�سبية الثقافية فاإن َو�سْ
الثقايف  االإطار  يف  االإيجابيات  من  جملة  يحقِّق  ذلك  اأن  �سك  ال  توظيفها  دون 

ل بق�سية الت�سامح الثقايف. واحل�ساري)2(، اأحدها ما يتَّ�سِ

ج- معاجلة االنغالق الثقايف: 
يَُعدُّ االنغالق الثقايف اأحد املع�سالت واملعوقات اأمام الت�سامح الثقايف، وهو 
ورف�س  االأخرى،  الثقافات  من  الثقايف  اال�ستمداد  من  املمانعة  فكرة  على  يقوم 
االت�سال  من  عادًة  ينتج  الذي  الِقيَمي  اأو  الثقايف،  اأو  الذاتي،  ر  التطوُّ اأو  التاأثُّر 
ا�ستالب  اأو  الثوابت،  فقدان  من  اخلوف  ب�سبب  االأخرى؛  بالثقافات  واالحتكاك 
الثقافة املوروثة، اأو االندماج الكلي يف الثقافات االأخرى، وهذه املع�سالت ميكن 
لنا فهم دافعيتها وم�سبِّباتها، اإذا قمنا بتفكيك تلك االأفكار واالآراء وجدنا اأنها تنظر 
اإىل عمليات التثاُقف من خالل الواقع ال�سيق لبع�س فئات النا�س التي ترى الثقافة 
دية واخل�سو�سية،  كائًنا يتم االن�سالخ عنه، واإبداله بثقافة اأخرى، دون اعتبار للتعدُّ

الثقافة، دم�سق،  النفاخ، وزارة  الثقافية، ترجمة: رباب  اأ�س�س االأنرثوبولوجيا  هري�سكوفيت�س، ميليفيل،   -1
�س: 83.

انظر: العتيبي، انت�سار فيحان، الن�سبية يف الفكر الغربي واآثارها، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، جامعة   -2
االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، كلية ال�سريعة، ق�سم الثقافة االإ�سالمية الريا�س، �س: 390.
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�س للن�سبية الثقافية، الذي يرى االآثاَر  اأو من خالل مفهومها غري املكتمل اأو امل�سوَّ
ال�سلبية دون االإيجابية لها.

ومن هنا فاإن اأُوىل اخلطوات ملنع االنغالق الثقايف هو اإظهار نظرية الن�سبية 
التي  واالأيديولوجيات  واال�ستغالليات  اال�ستخدامات  من  وجتريدها  الثقافية، 
نات الن�سبية الثقافية متى ما اأُْجِريَت يف  حتدث با�سم الن�سبية الثقافية، وبيان اأن مكوِّ
جمراها ال�سليم، ومن دون مبالغة اأو جمافاة فيها؛ اختفت ال�سلبيات التي تعرتيها، 
وجود  ال�سعوبة  من  اإذ  وفاعليته؛  الثقايف  الت�سامح  ظهور  اإىل  يوؤدي  كله  وهذا 
اأو توظيفها وفًقا الأجندات معينة، فبني  الثقافية،  للن�سبية  َرْف�س  ت�سامح ثقايف مع 
الن�سبية الثقافية والت�سامح الثقايف ارتباط دقيق، متى ما اأُْعِمَلت الن�سبية الثقافية يف 

اإطارها املنهجي ال�سحيح اأثمرت ت�ساحًما وتكاماًل وتنا�سًقا ثقافيًّا.
اإن الن�سبية الثقافية ال تعني ال�سعف، وال االن�سهار يف بوتقة الثقافات االأخرى، 
وال االنعزال، اأو االنكفاء، اأو االنطواء، اأو ذوبان الُهوية، واإمنا تعني االنفتاح على 
يعني  ال  واالنفتاح  ح�ساري،  وعي  واإيجاد  منها،  واال�ستفادة  االأخرى  الثقافات 
ج�سور  ومد  التعاُرف،  حقيقة  يعني  واإمنا  الثقافة،  من  االن�سالخ  اأو  اال�ستالب 
التوا�سل وال�سراكة الثقافية واحل�سارية مبا ال يتعار�س مع هويتها وثوابتها، وممار�سًة 

دة بطرق مبتكرة واأ�ساليب متنوعة)1(.  ملعارف ثقافية وح�سارية متنوعة ومتعدِّ
املُْثَلى  والطريقة  املطلوب،  الثقايف  االنفتاح  ملاهية  ال�سليم  الفهم  وهذا 
يتعار�س  ال  ومبا  و�سالح،  نافع  هو  مما  االأخرى،  الثقافات  من  الثقايف  لال�ستمداد 
ر الثقايف واحل�ساري لتلك  مع ثوابتها وهويتها الثقافية، وي�سب يف الرقي والتطوُّ

ق الت�سامح الثقايف ب�سورة عملية وفاعلة. الثقافة، ويحقِّ

جملة  احل�ساري،  التوا�سل  ج�سور  مد  يف  واأثرها  املثاقفة  اإ�سكالية  الوهاب،  عبد  ثريا  العبا�سي،  انظر:   -1
منتدى االأ�ستاذ، اجلزائر، ع: 16، �س: 19-15.
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اأوج  يف  كانت  ملَّا  االأخرى  الثقافات  من  االإ�سالمية  احل�سارة  ا�ستفادت  لقد 
العلوم  جماالت  يف  وتاأثريها  التاريخي،  ح�سورها  لها  وكان  وقوتها،  ازدهارها 
ال�سريورة  هامة يف  مرحلة  كانت  بل  نف�سها،  على  تنغِلق  االإن�سانية وغريها، ومل 
التاريخية احل�سارية، وقد » حفظت احل�سارة االإ�سالمية حل�سارات العامل احلديث 
اإليه  لت  وتو�سَّ ابتكرته،  ما  اإليها  اأ�سافت  كما  االأقدمني،  ح�سارُة  اإليه  و�سلت  ما 
احل�سارة  تاريخ  يف  الزاهرة  الفرتة  هذه  ولوال  والفنون،  العلوم  خمتلف  يف 
والفكر االإن�ساين، وعناية العرب باحل�سارات القدمية ال�سابقة، ل�ساعت معامل تلك 

احل�سارات، وملا و�سلت ح�سارات العامل احلديث اإىل ما و�سلت اإليه«)1(. 
د- معاجلة الرنج�سية الثقافية: 

مُتَثِّل الرنج�سية الثقافية التي تقوم على ثقافة ت�سخيم ثقافة االأنا، ورف�س ثقافة 
االآخر، واالأنانية، واال�ستكبار، واعتقاد االأف�سلية الثقافية املطلقة؛ اأحَد االإ�سكاالت 
د لظهور التع�سب والعن�سرية، واالحتقار، والغرور، والتعايل،  الثقافية التي مُتَهِّ
وغري ذلك من املظاهر التي ل�سنا يف اإطار بحثها من حيث تتبُّع جزئياتها، واإمنا ن�سري 

اإىل اأبرزها مبا يو�سل املعنى املق�سود. 
فالرنج�سية الثقافية حتمل يف طياتها رغبًة يف ال�سراع وعنًفا يف التفكري، فهي 
ترى وجودها الثقايف يف فناء االآخر، فال التقاء، وال ارتقاء، وال تكامل، وال تالُقح، 
وحالها كما ميثِّلها الفيل�سوف الفرن�سي �سارتر: »االآخر هو اجلحيم«)2(، وتتمثَّل يف 
الذات الفردية اأو الذات اجلمعية، ولها اأ�سكال ومظاهر قد تبدو ظاهرة اأو خفية، 
اأن  جند  فاإننا  االأخرى  الثقافات  من  املواقف  اأو  املقوالت  تلك  تفكيك  مت  اإذا  لكن 

ها اإىل النظرة الرنج�سية الفردية اأو اجلمعية يف تلك الثقافة. مردَّ
اأبو زيد، �سلبي، تاريخ احل�سارة االإ�سالمية والفكر االإن�ساين، مكتبة وهبة، القاهرة، ط10، �س: 378.  -1

نقاًل عن: غامن، حممد ح�سن، كيف تتعامل بكفاءة مع نف�سك ومع االآخر، مكتبة االأجنلو امل�سرية، م�سر،   -2
�س: 182.
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ومما ال �سك فيه اأن بني الرنج�سية الثقافية من جهة، والن�سبية الثقافية والت�سامح 
الثقايف  التوا�سل  قاِطًعا جل�سور  ل  ت�سكِّ الثقافية  فالرنج�سية  الت�ساد؛  ثنائيَة  الثقايف 
االأخذ  فاإن  االإن�سانية، وللحيلولة دون ذلك  الثقافات والعالقات  واحل�ساري بني 
اأنني ال  اأعرف  بالن�سبية الثقافية املتماهية مع النظرية ال�سقراطية التي تقول: »اإنني 
اأن نت�سامح  اأعرف هذا... ويف هذا ما يكفينا للمطالبة ب�سرورة  اأعرف، وبالكاد 
مع بع�سنا ب�سكل تباُديل، لكنه ال يكفي للدفاع عن الت�سامح اإذا �ُسنَّ هجوم ما«)1(؛ 
له اأثره يف التهيئة واالإيجاد للت�سامح الثقايف، فهي تقوم على احتمالية ال�سواب 
يعود  الثقافية  امل�سكالت  هذه  ظهور  اإن  اإذ  االأهمية؛  غاية  يف  اأمر  وهذا  واخلطاأ، 
ه اإىل فكرة حتمية ال�سواب اأو اخلطاأ الثقايف لدى الفرد اأو اجلماعة، والذي  َمَردُّ
الثقافات االأخرى، والنظر  لعنا�سر  التفكري والتفكيك والتحليل  يُْغِلق  اأو  ِعف  يُ�سْ
فيما هو �سالح ونافع ميكن اال�ستفادة منه حتت اإطار املثاقفة التي ال ت�سعى الإحداث 
فجوة وهوة ثقافية بني االأ�سيل وامل�ستوَرد، اأو اإ�سعاف االنتماء الثقايف اأو الذاتي 
للفرد اأو اجلماعة، واإمنا ت�سعى اإىل تعزيز التعاي�س والتعارف، والتبادل واملحاكاة، 
املفهوم  هذا  اإىل  اجلماعية  اأو  الفردية  الذات  و�سلت  ومتى  والتاأثري)2(،  والتاأثُّر 

ف�ستكون نافرة من االأحادية والرف�س لثقافة االآخر.

نقاًل عن: بن بيه، عبد اهلل بن ال�سيخ حمفوظ، االإرهاب.. الت�سخي�س واحللول، الطبعة االأوىل، مكتبة   -1
العبيكان، الريا�س، �س: 78.

جملة  احل�ساري،  التوا�سل  ج�سور  مد  يف  واأثرها  املثاقفة  اإ�سكالية  الوهاب،  عبد  ثريا  العبا�سي،  انظر:   -2
منتدى االأ�ستاذ، اجلزائر، ع: 16، �س: 13.
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اخل�متة

»الن�سبية  لـ  �س  التعرُّ  - االإمكان  قدر   - حاولنا  البحث  هذا  خالل  من 
ا«، وكان  اأمنوذجاً الثقايف  الت�سامح  الثقافية..  الق�سايا  واآثارها على  الثقافية 

ل اإليها البحث ما ياأتي:  من اأبرز النتائج التي تو�سَّ
واخل�سو�سية  الثقافية،  التعددية  هي:  مبادئ،  على  الثقافية  الن�سبية  ترتكز    -1

ق الت�سامح الثقايف. الثقافية، ولهذين املبداأين اأثر يف حتقُّ
ق فاعليتها ونتيجتها ما  يتكئ الت�سامح الثقايف على منطلقات ومبادئ ال تتحقَّ   -2

دة من االأدجلة اأو اال�ستغالل. مل ت�سبقها قناعة بالن�سبية الثقافية املجرَّ
للن�سبية الثقافية اآثار اإيجابية يف معاجلة الق�سايا الثقافية، ومن �سمنها: الت�سامح    -3
وال  االن�سهار،  وال  االندماج،  وال  الهوية،  ذوبان  تقت�سي  ال  فهي  الثقايف، 
الثقافات  بني  العالقات  بتح�سني  تقوم  واإمنا  اال�ستكبار،  وال  اال�ستعالء، 

واملجتمعات، وتنميتها مبا ي�سب يف ال�سالم والتطور النمائي.
اأبرز التو�سيات: 

وَفْهم  االإن�سانية،  العالقات  لتج�سري  اأداة  باعتبارها  الثقافية  الن�سبية  اعتماد    -1
الثقافات االأخرى، واالنفتاح الواعي عليها، واالإفادة من خرباتها يف املجاالت 

املتنوعة.
يف  الثقافية  الن�سبية  الآثار  املبيِّنة  االأكادميية  والبحوث  الدرا�سات  تكثيف    -2
واحلوار  االإن�سان،  وحقوق  كاالأقليات،  وغريها؛  الثقافية  الق�سايا  معاجلات 

الثقايف(.
التوعية بالن�سبية الثقافية يف معاجلتها للق�سايا املتعلِّقة بالت�سامح الثقايف؛ مثل:    -3

االنغالق الثقايف، والرنج�سية الثقافية، واالنكفاء، واالنعزال الثقايف.
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الوعي بالن�سبية الثقافية يف كونها ال تتعاَر�س مع اخل�سو�سية الثقافية، والهوية    -4
الدينية والثقافية لالأفراد اأو املجتمعات.
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فهر�س امل�س�در واملراجع

الكتب العربية: 
y  دار املي�ساوي،  حممد  حتقيق:  االإ�سالمية،  ال�سريعة  مقا�سد  الطاهر،  حممد  عا�سور،  ابن 

النفائ�س، االأردن، 1421هـ.
y .ابن فار�س، اأحمد، حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، مقايي�س اللغة، دار الفكر، 1399هـ
y  ،العربي الرتاث  اإحياء  دار  الثالثة،  الطبعة  العرب،  ل�سان  مكرم،  بن  حممد  منظور،  ابن 

بريوت، 1419هـ.
y  ،10اأبو زيد، �سلبي، تاريخ احل�سارة االإ�سالمية والفكر االإن�ساين، مكتبة وهبة القاهرة، ط

1421هـ.
y  ،1ط بريوت،  لبنان،  مكتبة  االجتماعية،  العلوم  م�سطلحات  معجم  زكي،  اأحمد  بدوي، 

.1987
y  ،العبيكان مكتبة  واحللول،  الت�سخي�س  االإرهاب:  حمفوظ،  ال�سيخ  بن  عبداهلل  بيه،  بن 

الريا�س، ط1، 1427هـ.
y  جولدزيهر، اأجنت�س، العقيدة وال�سريعة يف االإ�سالم، ترجمة حممد مو�سى وعلي عبدالقادر

وعبدالعزيز احلق، دار الكتب احلديثة، القاهرة، ط2، 1959م.
y  ،اخلليل، �سمري، دليل م�سطلحات الدرا�سات الثقافية والنقد الثقايف، دار الكتب العلمية

بريوت، 2016م.
y  ،وائل دار  واقت�سادية،  اإدارية  تطبيقات  العلمي  البحث  مناهج  ح�سني،  اأحمد  الرفاعي، 

عمان، ط1، 2009م.
y  الزبيدي، حممد مرت�سى، حتقيق: ح�سني ن�سار، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، مطبعة

الكويت، الكويت، 1369هـ.
y  ،زرمان، حممد، حوار احل�سارات: بني االأنا واالآخر واملعادلة املفقودة، دار االأعالم، عمان

2010م.
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y .زيادة، معن، املو�سوعة الفل�سفية، معهد االإمناء العربي، 1988م
y  ،سميث، �سارلوت �سيمور، مو�سوعة علم االإن�سان: املفاهيم وامل�سطلحات االأنرثبيولوجية�

املركز القومي للرتجمة، القاهرة، ط2، 2009م.
y  قة الأديان العامل: درا�سة روحية حتليلية معمَّ اأديان  ترجمة: �سعد ر�ستم،  �سميث، هو�سنت، 

العامل الكربى تو�سح فل�سفة تعاليمها وجواهر حكمتها، دار اجل�سور الثقافية، حلب، ط1، 
2005م.

y .ال�سيخ، ممدوح، ثقافة قبول االآخر، دار االإميان، املن�سورة، ط1، 1428هـ
y  ،الكتب عامل  دار  االجتماعية،  العلوم  م�سطلحات  قامو�س  ال�سامل  م�سلح،  ال�سالح، 

ال�سعودية، 1420هـ.
y .سليبا، جميل، املعجم الفل�سفي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 1982م�
y .عزام، حمفوظ علي، نظرات يف الثقافة االإ�سالمية، دار اللواء، الريا�س، ط 1، 1404هـ
y  ،امل�سرية االأجنلو  مكتبة  االآخر،  نف�سك ومع  مع  بكفاءة  تتعامل  غامن، حممد ح�سن، كيف 

م�سر، 2014م.
y  ،1ط بريوت،  العلمية،  الكتب  اإحياء  دار  العني،  كتاب  اأحمد،  بن  اخلليل  الفراهيدي، 

1424هـ. 
y  دار موؤ�س�سة  االأوىل،  الفل�سفة  االأهواين،  اأحمد  حتقيق،  اإ�سحاق،  بن  يعقوب  الكندي، 

الكتاب احلديث، بريوت، ط2، 1986م.
y  املنظمة االجتماعية،  العلوم  يف  الثقافة  مفهوم  ال�سعيداين،  منري  ترجمة  دني�س،  كو�س، 

العربية للرتجمة، بريوت، ط1، 2007م.
y  الهزامية، حممد يو�سف، العوملة الثقافية واللغة العربية - التحديات واالآثار، االأكادمييون

للن�سر والتوزيع، عمان، ط1، 1433هـ.
y  :دم�سق الثقافية،  االأنرثوبولوجيا  اأ�س�س  النفاخ،  رباب  ترجمة:  ميليفيل،  هري�سكوفيت�س، 

وزارة الثقافة، دم�سق، 1973م. 
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الر�سائل العلمية: 
y  ال�سحيمي، عارف بن مرزوق، اجلامعة وتنمية قيم الت�سامح الفكري: الواقع واملاأمول جامعة

طيبة اأمنوذًجا، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة طيبة، املدينة املنورة، 2011م.
y  ،العتيبي، انت�سار فيحان، الن�سبية يف الفكر الغربي واآثارها، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، كلية ال�سريعة، ق�سم الثقافة االإ�سالمية، الريا�س، 
1438هـ.

y  ماج�ستري ر�سالة  االإ�سالمية،  الرتبية  منظور  من  الثقافية  التعددية  عاي�س،  عبداهلل  العتيبي، 
غري من�سورة، جامعة اأم القرى، كلية الرتبية، ق�سم الرتبية االإ�سالمية املقارن، مكة املكرمة، 

1435هـ.
االأبحاث العلمية: 

y .63-48دراج، في�سل، املثاقفة بني الرغبة واحلقيقة، جملة الت�سامح، عمان، 2003م، �س
y  ،احل�ساري التوا�سل  ج�سور  مد  يف  واأثرها  املثاقفة  اإ�سكالية  عبدالوهاب،  ثريا  العبا�سي، 

جملة منتدى االأ�ستاذ، اجلزائر، 2015م، �س 28-10.
y  عوا�سريه، ال�سعيد �سليمان، اخل�سو�سيات الثقافية يف ظل اإعالم العوملة بني ثقافة االأ�سالة

وثقافة احلداثة، جملة اإ�سالمية املعرفة، 1436هـ، �س191-163.
y  امل�سري، ع�سام كمال، الت�سامح بني الفكر االإ�سالمي والفكر الغربي احلديث، جملة كلية

االآداب، 2018م، �س 105-1.
y  جملة ال�سماوية،  االأديان  يف  والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة  1436هـ،  عدنان،  نربا�س  املطريي، 

االآداب، �س 470-449.
y  واآلياته، جملة الثقايف واحل�ساري  احلوار  فاتن، 2014م، معوقات  يا�سر، عادل، ورزاق، 

الكلية االإ�سالمية اجلامعة، �س 499-459.

املوؤمترات والندوات العلمية: 
y  التويجري، عبدالعزيز بن عثمان، فعالية قيم احلّب والّت�سامح والّتعاي�س من خالل املفاهيم

االإ�سالمي،  للفكر  امللكية  البيت  اآل  موؤ�س�سة  الع�سر،  الرابع  للموؤمتر  مقدم  بحث  القراآنية، 
عمان، 1428هـ، �س 10-1.
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y  علي، عبدالكرمي عثمان، معامل الرحمة بني االإ�سالم والتعددية الثقافية، بحث مقدم للموؤمتر
الدويل للرحمة يف االإ�سالم، كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود الريا�س، 1437هـ، �س 149-

.191

املقاالت: 
y  ا�سرتجعت الريا�س، ع: 15023،  الثقايف، جريدة  التوا�سل  حمفوظ، حممد، يف معنى 

451487/http: //www.alriyadh.com :بتاريخ 1441/10/17هـ من موقع
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 Al Wasl University in Brief
Al Wasl University is one of the academic institutions registered by the Ministry of Education (MOE) in 

UAE. In accordance with ministerial order No. 107 of 2019, the College of Islamic and Arabic Studies has 
changed its name to Al Wasl University.
The university’s development has encountered two basic stages:
The First Stage:

The primary nucleus of the university was established in 1986-1987 under the name “College of Islamic 
and Arabic Studies” by Mr. Juma Al Majid and supervised and taken care of 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 AD.
 On 02/04/1414 AH, corresponding to 18/4/1993 AD, H.H Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, 

Minister of Higher Education and Scientific Research of the UAE issued the decision No. (53) of the year 
1993 granting the license to the college as a Higher Education institution.

1. Bachelor Program:
 Order No. (77) of the year 1994 was issued as relating 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, order No. (55) of the year 1997 was issued 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.

 The Bachelor of Library Sciences and Information program has been accredited in 2020.
 The college celebrated the first graduating batch on the 23rd Sha’ban 1412 AH, 26th 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 College celebrated the graduation of the second batch of male students and its first female batch on 
29/10/1413 AH, 21/4/1993 AD.

 Since its establishment in the academic year 1406/1407 AH, 1986/1987 AD till 2019/2020, the number 
of the graduates reached students a total of 13053: 10395 females and 2658 males.

2. Post Graduate Program:
 The post-graduate program was established in the academic year 1995/1996 AD to award the candidates 

the master’s degree in Islamic Studies/Shari’a and Arabic Language and Literature. This was followed by 
implementing Doctoral Program in Fiqh/Jurisprudence, which launched in 2004/2005 AD.

 Starting from the year 2007/2008, The university began the doctoral program in Arabic language and 
literature in the two sub-majors: literature and criticism and and language and grammar.

 On February 24, 2017, the Mohammed Bin Rashid International Center for Endowment Consultation 
awarded the university Dubai Endowment Mark.

Re-accreditation of master's and doctoral programs; The university granted:
 Master's degree in Literary and Critical Studies.
 Master's degree in Linguistics studies.
 Master's degree in Fiqh and its Fundamentals.
 Doctor of Philosophy in Islamic Jurisprudence and its Foundations.
 Doctor of Philosophy in Arabic Literary and Critical Studies.
 Doctor of Philosophy in Arabic Linguistic Studies.
 The total number of male and female graduates in postgraduate studies up to the date of issue of the 

issue, (319) students; Among them, (220) graduates with a master's degree and (99) graduates with a 
doctorate.

The Second Stage:
The name of the (College of Islamic & Arabic Studies) has been changed according to the ministerial 

decision No. 107 for the year 2019 into (Al Wasl University) which also received several updates in:
Vision:

Al Wasl University aspires to be a leading regional and global institution offering outstanding programs, 
approaches, and scientific research.
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Mission:
Al Wasl University seeks to provide non-profit programs of high quality in bachelor's and postgraduate 

studies to qualify specialized cadres for the local and regional labor market, strengthen research capabilities, 
develop creative thought, and develop community partnership in a university environment characterized by 
originality, modernity, and innovation
Board of Trustees:

The Board of Trustees supervises the general affairs of the university and directs it to achieve its 
objectives. The board, in addition to its Chairman (the founder of the university), includes a number of 
distinguished figures who combine knowledge, opinion, and experience, representing scientific, social, 
economic, and administrative sectors in the United Arab Emirates.
University Colleges:
The university includes the following colleges:
 College of Islamic Studies.
 College of Arts.
 College of Management.
Study Program:
 The duration of the study to gain the bachelor’s degree is (four years) for the holders of the secondary 

school certificate of Shari’a or general secondary school in its branches: scientific and literary or its 
equivalent.

 The study program is based on the credit hours system and has been implemented since the academic 
year 2001/2002 AD.

 The student should commit to attend and follow-up the determined courses and researches.
 The study duration of the master’s program is two years and the Ph.D. program is of three years, with a 

preparatory year included in both.
Scientific Research and Community Service:
The scientific research at the university is based on stable factors and fundamentals, including:
1. Conferences: The University holds a number of annual, internationally- refereed conferences such as:
 The International Scientific Symposium in Al-Hadith Al-Sharif. It is held every 2 years. Its tenth version 

was in 2020-2021 AD.
 The International Arabic Language Conference. It occurs every two years, the second conference was held 

in 2022 AD.
 The International Islamic Studies Conference. It occurs every two years. the first conference was held in 

2022 AD.
 The International Conference for Post-Studies. It also runs every two years, the second conference was 

held in 2021 AD.
 The International Linguistics Conference is held every two years. The first conference was held in 2021.
 The International Conference on Narratives is held every two years, the first conference was held in 2022.
2.  Refereed Journals: Al Wasl University publishes three refereed scientific journals, which are:
 Al-Wasl University Journal, a bi-annual journal.
 Thought and Knowledge Journal, issued by the Faculty of Arts once a year.
 Al-Mawyil Journal, issued by the College of Islamic Studies, once a year.
3.  The Scientific Book: The University issues the scientific books, and it has two branches:
 The Scientific Book (as a study reference) published 31 books.
 The Scientific Book (Books were not intended for study purposes).
4.  The project of printing outstanding theses and dissertations: The University is keen to offer free printing 

and distribution services of unique academic publications.
5. Digintal Library open access on the university's website.



7

Subscription Slip

We would like to subscribe in Al Wasl University Journal, for the period of ……......................

........................................................…… years, starting from ……............................…………………………

- Name in full: ........................................................................................................................................

- Address: ...............................................................................................................................................

- Telephone: ...........................................................................................................................................

- Email: ....................................................................................................................................................

- Fees: .....................................................................................................................................................

Subscription Fees

 Source
 Period Fees

Year  Copies Institutions Individuals Students

Inside UAE
One year 2 100 AED 80 AED 50 AED

Two Years 4 200 AED 150 AED 100 AED

Outside UAE
One Year 2 50 $ 40 $ 30 $

Two years 4 100 $ 80 $ 60 $

Method of Payment:

- Inside the UAE: Cash deposit at the Journals office at the University Campus, or bank transfer. 

- Outside the UAE: Bank transfer to:

- Al Wasl University.

Dubai Islamic Bank – Dubai
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Editor in chief of Al Wasl University Journal, 
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Rules of Publishing
First:

The Journal of the Al Wasl University publishes original or translated scientific research 
in Arabic, English or French ,. 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. The research must provide a written statement of that 
content upon submitting his paper to the journal.

2.  All researches must following the journal publication rules. 

3. 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. The research must provide a written statement of that 
content upon submitting his paper to the journal.

4. The journal accepts unpublished sections of theses.

5. The researcher does not have the right to publish his research elsewhere or present it for 
publication unless he receives a written permission from the editor in chief of the journal.

6. Research which embodies Quran quotes or Prophetic sayings (Ahadith) is required to be 
properly marked and foot-noted.

7. The research must be word-processed using Word 2010, single- spaced, font size 16, 
with a minimum of 20 pages (about 5000 words) and a maximum of 30 pages (about 
7500 words). In case the research paper exceeds 30 pages, an amount of 20 AED is to be 
charged for every extra page. 

8. For international publication, a Soft copy of the research (Word 2010) should be 
submitted with research’s name (both in English and Arabic) and his occupation/title, as 
per the provided form.

9. An Arabic abstract of 120 words as well as an English one (150) words, should be added. 
Abstracts should include research objectives, problem, methodology and final conclusion. 
Five key words, at least, should be included.
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10. A list of works cited and Bibliography should be added, as translated into English for 
international publication.

11. Tables, figures and additional illustrations referred to should be numbered referenced 
as per their relevance in the body of the research. They are to be indexed properly and 
included in a separate annex section. 

12. The following methodology should be implemented in the documentation process:

 Works cited should be sequenced by order and indicated parenthetically in the text of the 
research. They are to be foot-noted, as per their occurrence on a page.

 When a reference is cited for the first time, full citation details are to be added as such: 
Author’s name, Book name, editor or translator’s name (if any), publishing house, country, 
edition number (if any), and date (if any). For referencing papers taken from periodicals, 
Author’s name, title, journal/periodical name, issuing body, country, volume number, date 
and pages in the journal/periodical.

 When the reference is mentioned for the second time, an indication of the author/
reference name is to be included. If same reference is quoted twice in a row, an Ibid mark 
is to be indicated.

 Explanations and footnotes are to be preceded by an asterisk*.

 List of works cited/bibliography should be included, following typical referencing rules.

13. Researcher is committed to doing all the modification suggested by the committee of 
reviewers and provide the journal with the revised version along with the modification/
Errata report.

14. The journal only accepts proofread papers. All papers must be proofread.

Third: Other Rules: 

1. The texts should be provided in both source language and the new target language.

2. Two abstracts (1 Arabic, the other in English or French) should be added. The abstract 
should be of no more than 120 words with key words being indicated.

3. The translated material should be audited or published previously in a reputed magazine.

4. The translated material should be of at least 7 pages (A4) and up to 20, of no more than 
6000 words.

5. The translated material should be a non-forced one, with no ellipsis or translation loss, 
unless for translation necessity.

6. Text should be cohesive and coherent.
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7. Upon the first mention of the original author, full citation of the author should be 
indicated.

8. The translation should be preceded by a brief introduction that indicated topic importance, 
significance and results.

Fourth:

1. Published points of view do represent their owners. They do not, by any means, represent 
the journal. 

2. Submitted papers are to be kept under the possession of the journal, either published or 
not.

3. Publication is subject to many factors, e.g. Versatility of topics and universities. 

4. The journal has all right to make superficial modification on the research, without 
affecting its content.

5. The journal has the right to publish approved researches in periodicals and other journals.

6. After the publication, the research can have a PDF copy of the volume in which his 
research has been published. 

Fifth: Publication Fees: 

	As a contribution from Al Wasl University Journal to enriching the research movement in 
the United Arab Emirates in particular, and all Arab and Islamic countries in general, the 
magazine does not bear researchers any fees, except for what was previously mentioned 
previously. 

 All correspondence should be sent to the following address:

Editor in Chief, Journal of the Al Wasl University,
P.O. Box 34414 - Dubai, United Arab Emirates
Tel: 00-971-4-4128717 - Fax: 00-971-4-3964388
Email: research@alwasl.ac.ae - awuj@alwasl.ac.ae
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PREFACE

Editor in Chief: Prof. : Khaled Tokal

At the end of September 2022, the Editorial Board received a letter from the Arab 
Citation and Impact Factor  (ARCIF), which is one of e-Marefa database initiatives 
for scientific production and content, in which they stated that they had launched 
the seventh annual report of the journals for the year 2022 and they congratulated 
Al-Wasl University Journal because it had succeeded in achieving the standards of 
accreditation of ARCIF, which are compatible with 32 international standards. They 
had worked on examining and studying the data of more than 5100 Arab academic 
journals in various disciplines, issued by more than 1400 academic institutions in 
20 Arab countries, and only 1000 academic journals succeeded to be approved 
according to the international standards of ARCIF in the 2022 report.

This success achieved by the university’s journal comes as a result of the efforts 
made by the Editorial Board on the path of development and improvement to 
achieve the objectives adopted by the university in its strategic plan for research 
2020-2025 in relation to the publishing vessels and their development.

The sixty-fifth issue contains papers arranged alphabetically as follows:

First: Integration between the Macro and the Micro: A Fundamental Study of the 
Secondary Sources  

This research paper is an attempt to clarify the relationship between the macro 
and the micro, by highlighting the concept of ” ٍّكل”each, mentioning some examples 
of them, the rules for dealing with them, and how to verify some of the secondary 
sources for the integration between them; aiming to reach a set of rules that must 
be used to understand the macro and the micro and remove the conflict between 
them.

Second: Aesthetics of the Paradox in Ali Al-Muttaqi’s Poem “A Letter to Mehyar 
Al-Dimashqi”

This paper aims to reveal the beauty of the paradox in the poem “A Letter 
to Mehyar Al-Dimashqi” by the poet Ali Al-Muttaqi, which is a prose poem that 
highlights the poet’s dream in a moment of his life, following the semiotic approach 
by evoking most of the possibilities that a sign may refer to before choosing the final 
meaning according to context and cultural dictates.
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Third: Studying the Hadith of “O the ones who believe by word of mouth” and 

Stating its Provision

This paper provides an authentication study of the hadith (O the ones who 

believe by word of mouth....), through which it explains the status of the narrators of 

each way of the hadith according to the rules set by hadith scholars, after collecting 

its narrations from the books classified in the Prophet’s Sunnah and examining all 

its words. 

Fourth: Semantics of Syntactic Structures Transformed by Addition in the 

Prophetic Hadith 

This paper attempts to answer a number of important questions that formed its 

core, aiming to study the concept of transformation by addition and the patterns of 

additions in the nominal and verbal sentences and to clarify the semantics included 

in the syntactic structures (transformed by addition) in the text of the Prophetic 

hadith, following the analytical method.

Fifth: Role of Knowledge in Supporting Human Resource Information Systems: 

An Exploratory Study at the Northern Technical College, Iraq

This paper in management deals with two concepts: knowledge and human 

resource information systems, and they are two concepts that are influential in the 

work of organizations that aspire to achieve their goals. It attempts to link these two 

concepts through two dimensions, one of which is a theoretical framework and the 

other is a practical field study, testing the correlation between these two variables, 

using the descriptive-analytical approach. One of the most important results of this 

study is that there is a correlation and impact relationship between the types of 

knowledge and the human resources information systems.

Sixth: Elegy of Malik bin Al-Rayeb: A Semiotic Study in Narrative Structure

This paper seeks to read the narrative component in three semiotic functions 
(the semiotics of action, the semiotics of perception, and the semiotics of emotion), 
in the elegy of Malik bin al-Rayeb, explaining how the functions enable the meaning 
that is not inherited in the text. It uses the analytical method.
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Seventh: Zakat for Refugees: A Study of Concept and Provision

This paper describes the situation of the refugees and explains the provision of 
zakat for them in the light of the given data. It sought to clarify the provision by 
reviewing the opinions of the fiqh scholars, discussing, and weighing their evidence, 
taking the descriptive approach as a means for that. The paper proves that the 
refugees belong to two types of zakat: the poor or the wayfarer.

Eighth: Speech Rhetoric Competence in Ibn Khaldun’s Point of View 

This paper started from the assumption that the rhetorical competence is 
one of the linguistic competences that is characterized by intrinsic traits and 
characteristics that make it different from others, seeking to understand the nature 
of the rhetorical competence according to Ibn Khaldun, clarify its characteristics, 
and reveal its conditions. It follows the descriptive, analytical approach and the 
comparative approach.

Ninth: Narcissism and Identity Crisis in the Contemporary Canadian Novel

This paper discusses the theme of narcissism in contemporary Canadian 
literature in some of the works of contemporary writers, aiming to investigate the 
way in which the Narcos myth has influenced the choice and processing of symbols, 
and the selection of images and characters in contemporary Canadian literature. It is 
based on the analytical method of texts and psychoanalysis to probe the supposed 
narcissistic characters in the Canadian novel.

Tenth: Cultural Relativism and its Effects on Cultural Issues: Cultural Tolerance 
as a Model

This paper aims to clarify the principles of cultural relativism and the premises of 
cultural tolerance and the effects of this relativism on cultural tolerance. To achieve 
this objective, the researcher adopted the descriptive approach, by dividing the 
research paper into three parts: the principles of cultural relativism, the premises of 
cultural tolerance, and the effects of cultural relativism on cultural tolerance.
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In the sixty-fourth issue, we talked about academic conferences as one of the 
ways to publish research papers. We clarified their importance and impact, high-
lighting the contribution of Al-Wasl University--through the conferences it holds--
in supporting the research process in the United Arab Emirates. In this speech, we 
will focus on academic journals to clarify their reality and foresee their future, and 
to discuss challenges and how to face them.

The benefits of publishing in peer-reviewed journals are many and diversified, 
from benefits pertaining to researchers and faculty members to benefits affecting 
the educational institution. As for researchers, it helps in promoting researchers 
academically, and some research papers are nominated for local or international 
awards. Academic publishing helps researchers follow the international research 
movement and improves the performance of professors in their academic lectures, 
whether for undergraduate or postgraduate students, which leads to improving the 
research production of these students. In addition, participatory research among 
faculty members belonging to one or several academic institutions qualifies them 
to impregnate their research ideas, which may produce innovative ideas that have 
not been raised before. As for its benefit to the educational institution, it leads to a 
higher international ranking of the universities in which such researchers work and 
to the dissemination of the academic activities of academic and research institu-
tions working in certain fields, especially if the publishing vessels adopt agreed-
upon international academic standards.

Despite the efforts made to develop Arab journals in a large number of coun-
tries, there are still challenges, including the lack of adherence of some academic 
journals to internationally recognized academic standards; this negatively affects 
the classification of such journals within the global databases that classify these 
journals and measure their performance levels based on a number of criteria such 
as: the level of the editorial board, their academic ranks, their academic diversity, 
and their spatial presence in addition to the rules of the peer reviewing process 
and the number of citations, which results in an accurate calculation of the journal 
impact factor. Among these challenges is the apparent lack of Arab journals classi-

Supervisor’s Word: 
Arab Academic Journals Reality and the Future

By the General Supervisor: Prof. Mohammed Ahmed Abdul Rahman
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fied in international databases. This leads to the fact that a large part of the Arab 
research production is not visible to the outside world.

It is worth mentioning that governmental and non-governmental institutions 
exert efforts to promote Arab journals. Among such efforts is the Arab Periodicals 
Development Project. It is a project carried out by the Association of Arab Univer-
sities, with the objective of developing Arab periodicals and advancing research in 
the Arab world, through an agreement signed between the Association of Arab Uni-
versities and the global Elsevier Foundation, the mother institution of the famous 
global database (Scopus) and by establishing the Digital Commons platform  to 
manage and publish peer-reviewed academic journals to enter the Scopus database 
in Arabic and foreign languages. This is to make academic journals published in the 
Arab world more discoverable, visible, and more influential at the global level, and it 
will connect them to all parts of the world by providing the perfect solution globally 
to discover the contents of the journals on Internet search engines such as Google 
and by including them in the academic search engine Google Scholars.

Furthermore, among the projects is the Arab Impact Factor. It is used for aca-
demic evaluation to determine the quality and academic excellence of the journals, 
by providing a quantitative and qualitative evaluation of the journals issued in Ara-
bic. This evaluation is conducted by analyzing several factors such as: reviewing the 
number of citations of papers published in these journals, the originality and quality 
of published research, the editorial board, the quality of editing, the regularity of the 
journal’s issuance, and the peer reviewing systems therein as well as commitment to 
the ethics of academic research and international publishing.

Al-Wasl University has given special attention to peer-reviewed academic jour-
nals, and in 1990 it initiated the issuance of Al-Wasl University Journal, believing 
in the need for an Arab journal that applies the international standards and norms. 
The university also publishes the Journal of Thought and Knowledge, which is is-
sued by the College of Arts and specializes in humanities and social sciences, in ad-
dition to Al-Maw’el journal, which is published by the College of Islamic Studies and 
specializes in Islamic studies.

The university is also planning to contribute to this type of research activity 
in the future, through the new academic disciplines that are established at the uni-
versity.




