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  دور التفكیر اإلبداعي في تنمیة ملكة التدبر

 -مقاربة بین المعاصرین والجھود الفكریة لدى علماء المسلمین -
The Role of Creative Thinking in Developing 

Understanding of the Qur’an 
-An Approach between Contemporaries and the 

Intellectual Efforts of Muslim Scholars- 
  

  عبد الرحمن معاشي/ د.أ
  الحاج لخضر 1جامعة باتنة – كلیة العلوم اإلسالمیة

  
  28/02/2020 :تاریخ القبول 30/11/2019 :تاریخ اإلرسال

  
  : الملخص

یتناول ھذا البحث موضوع التفكیر اإلبداعي وأثره في تنمیة ملكة التدبر؛ وذلك 
ھذا النوع المتمیز من التفكیر، باعتباره نشاطا عقلیًّا مفھوم من خالل الكشف عن 

ھھ رغبة قویة في البحث عن حلول أو التوصل إلى نتائج أصیلة لم  بًا وھادفًا، توجِّ مركَّ
على ربط ھذا النوع من التفكیر بتدبر القرآن الكریم  تكن معروفة سابقًا، والعمل

وتفسیره؛ طلبًا لإلفادة قدر اإلمكان من العلوم والتجارب والخبرات اإلنسانیة 
والتكنولوجیة الحدیثة، واستثمارھا في تدبر القرآن الكریم وتفسیره، حتى یسوق إلى 

 .عاظالمقاصد الحقیقیة للتنزیل، وعلى رأسھا مقصد االھتداء واالت

ج البحث على مقاربة مختصرة تبرز  بعض النقاط المشتركة بین التفكیر كما عرَّ
اإلبداعي من حیث مھاراتھ ومراحلھ وبین اجتھاد علماء المسلمین في خدمة النص 
القرآني؛ تأطیرا وتأصیال وتدبرا وتنزیال، وختم بتقییم واقع العملیة التعلیمیة والدعوة 

فكرة ومبدعة في شتى المیادین ومختلف صناعة شخصیات مجتھدة م إلى
  .التخصصات

  .التفكیر؛ اإلبداع؛ التدبر؛ التفكیر اإلبداعي؛ مقاربة :الكلمات المفتاحیة



  عبد الرحمن معاشي/ د.أ
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Abstract:  

The present research attempts to investigate the issue of Creative 
thinking and its impact on the development of reflection process, 
by revealing the concept of this type of distinctive thinking; as a 
complex mental activity and purposeful, directed by the desire to 
search for solutions or to reach previously  unknown results, and 
work to link this type of thinking with the management of the 
Koran and interpretation; in order to benefit from modern human 
and technological experiences, and invested interpretation of the 
Koran. 

The research also dealt with a brief approach showing some 
common points between creative thinking in terms of its skills, 
stages, the diligence of Muslim scholars and concluded by 
evaluating the reality of the educational process, and the call for 
the creation of hardworking and creative personalities in various 
fields.  

Key words: Thinking; Creative thinking; Approach. 

  : مقّدمة

  :الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ ومن وااله، وبعد

بالتفكیر، ولقد حثَّ هللا   سائر الكائنات الحیَّة  فیتمیَّز اإلنسان على غیره من
سبحانھ وتعالى البشر على التفكیر في الكثیر من اآلیات القرآنیة وكرم العقل والعلم 

اء، وأن األدیان السماویة حثت على التفكیر واإلسالم أحد ھذه األدیان الذي عد والعلم
التفكیر فریضة إسالمیة وفریضة التفكیر والتدبر في القرآن تشمل العقل اإلنساني 

قُْل ھَْل یَْستَِوي : بكامل ما احتواه من الوظائف بخصائصھا جمیعا، قال هللا تعالى
ُرونَ اْألَْعَمى َواْلبَِصیُر أَفَ     ).50: األنعام( َال تَتَفَكَّ

والتفكیر نعمة إلھیة وھبھا هللا لبني البشر دون غیرھم من مخلوقاتھ وھو یمثل 
نوع من أشكال السلوك اإلنساني، جعل هللا تعالى اإلنسان خلیفتھ في األرض  أعقد
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ومیزه بالعقل عن بقیة المخلوقات وجعل عقلھ مدار التوافق وتحمل أعباء المسؤولیة، 
وحثھ على النظر في ملكوتھ بالتفكیر وإعمال العقل والتدبیر قال تعالى في سورة 

َعَل َوھَُو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض َوَجَعَل فِیھَا َرَواِسَي َوأَْنھَاًرا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت جَ : الرعد
ُرونَ  ، )3:الرعد( فِیھَا َزْوَجْیِن اْثنَْیِن یُْغِشي اللَّْیَل النَّھَاَر إِنَّ فِي َذِلَك َآلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَّ

أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد : كما حثھ على النظر في كتابھ المسطور فقال
ِ لََوَجُدوا ِفیھِ    ). 82: النساء( اْختَِالفًا َكثِیًرا َغْیِر هللاَّ

وقد لقي مجال اإلبداع في العقود األربعة األخیرة اھتماماً كبیراً من العلماء 
والباحثین في میدان التربیة وعلم النفس، حیث تناولت بحوث ودراسات عدیدة طبیعة 

ه والعوامل المختلفة التي تتدخل في تكوینھ، والھدف الرئی س الذي یبّطن اإلبداع ونموَّ
ھذه البحوث ھو الوقوف على أسباب وكیفیة اختالف بعض األفراد في طرق تفكیرھم 

  .وكیفیة تنظیم إدراكاتھم وتخطیطھا وتنفیذھا

ھھ : والمقصود بالتفكیر اإلبداعي أو االبتكاري نشاط عقلي مركَّب وھادف توجِّ
كن معروفة سابقًا، رغبة قویة في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصیلة لم ت

ویتمیَّز بالشمولیة والتعقید؛ ألنھ ینطوي على عناصَر معرفیة وانفعالیة وأخالقیة 
متداخلة، تشكل حالة ذھنیة فریدة، ویستخدم الباحثون تعبیراٍت متنوعةً تقابل مفھوم 

التفكیر المنتج "، وتلخصھ من الناحیة اإلجرائیة؛ مثل "التفكیر اإلبداعي"
Productive"التفكیر المتباعد "، وDivergent"التفكیر الجانبي "، وLateral" ،

وقد اھتم علماء النفس بھذا النوع من التفكیر وأولوه عنایة فائقة، وسعوا إلى تنمیتھ 
  .بشتى الطرق والمھارات

وعلیھ فإن اإلشكالیة التي تناقشھا ھذه الورقة تكمن في اإلجابة عن التساؤل 
  :اآلتي

ھل ھناك عالقة بین التفكیر اإلبداعي وتدبر القرآن الكریم؟ وھل یمكن استثمار 
  مخرجات ونتائج التفكیر اإلبداعي في عملیة التدبر والعملیة التعلیمیة؟ 

  :تھدف الورقة إلى

 .تعمیق آلیات التدبر في القرآن الكریم وفھم معانیھ -
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: بتكاريالتفكیر اال(محاولة استثمار نتائج التفكیر اإلبداعي  -
CreativeThinking ( في تدبر القرآن الكریم، والوقوف على ما بینھما من

 .عالقة

إمكانیة اإلفادة من نتائج التفكیر اإلبداعي واعتباره مدخال ومفتاحا إلى رحاب  -
التدبر؛ ذلك التدبر المحاط بالنظر الصافي، واإلدراك الواعي، والتنزه التام عن 

المقاصد الحقیقیة للتنزیل، وعلى رأسھا مقصد زیغ الھوى، حتى یسوق إلى 
  .االھتداء واالتعاظ

أما عن الدراسات السابقة؛ فھي كثیرة ومتنوعة في كل من موضوع التدبر 
وموضوع التفكیر اإلبداعي، كل على حدتھ، أما الدراسات التي تتجھ نحو الجمع بین 

ذا االتجاه الموضوعین؛ فلم أقف في حدود اطالعي على دراسة مستقلة في ھ
خصوصا بھذا العنوان، وأحسب أنھا جدیدة تضیف إلى موضوع التدبر وتوسع من 
مداخلھ لتحقیق المقصود منھ، ویتمثل ھذا الجدید في اإلفادة قدر اإلمكان من العلوم 
والتجارب والخبرات اإلنسانیة والتكنولوجیة الحدیثة، واستثمارھا في تدبر القرآن 

خصیات مفكرة ومبدعة في شتى المیادین ومختلف الكریم، ومحاولة صناعة ش
  . التخصصات

وبناء على ما سبق تتناول ھذه الورقة ھذا الموضوع، في مقدمة وثالثة مباحث 
  :وخاتمة

یتناول المبحث األول مدخال مفاھیمیا ألھم العناصر الضروریة التي تخدم 
  .البحث

  .التدین في تنمیتھ ویقف الثاني عند عالقة التدبر بالتفكیر اإلبداعي وأثر

وأما المبحث الثالث فیحاول عقد مقاربة بین التفكیر اإلبداعي عند المعاصرین 
  .والجھود الفكریة لدى علماء المسلمین

  

    مدخل مفاھیمي: المبحث األول

یتناول ھذا المبحث بعض المداخل األساسیة ألھم مفردات وعناصر البحث 
  . لتفكیر، واإلبداع، والتدبر وغیرھاالضروریة؛ تعریفا، وأنواعا وأھمیة؛ كا
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  تعریف التفكیر اإلبداعي باعتباره مركبا إضافیا: أوال

سأقوم بتعریف التفكیر اإلبداعي باعتباره مركبا من مصطلحین؛ التفكیر 
  :واإلبداع، وذلك كما یلي

  :تعریف التفكیر -1

إعمال التفكیر من الفكر؛ بفتح الفاء وكسرھا، وھو  :التفكیر في اللغة -أ
فكَّر في الشيء وأْفكر فیھ وتفكَّر بمعنًى، والتفكر اسم : الخاطر في شيء؛ یقال

  .1التفكیر

تجتمع تعاریف القدامى والمحدثین على أن التفكیر : التفكیر في االصطالح -ب
  . والتفكر نشاط عقلي منظم، یھدف إلى الكشف عن المطلوب

، وذكر 2"للتأدي إلى مجھولالفكر ترتیب أمور معلومة : "قال في التعریفات
المناوي أنَّ التفكر طلب الفكر؛ وھو ید النفس التي تنال بھا المعلومات كما تنال بید 

  .3تصرف القلب في معاني األشیاء لدرك المطلوب: الجسم المحسوسات، أو ھو

كل نشاط عقلي ھادف مرن، یتصرف  :بأنھویعرف التفكیر عند التربویین 
لحل المشكالت، وتفسیر الظواھر المختلفة والتنبؤ بھا والحكم بشكل منظم في محاولة 

علیھا، باستخدام منھج معین یتناولھا بالمالحظة الدقیقة، والتحلیل، وقد یخضع 
  .4للتجریب في محاولة للوصول إلى قوانین ونظریات

عبارة عن عملیة عقلیة یستطیع المتعلم عن طریقھا عمل شيء لھ : أو ھو
  .5برة التي یمر بھامعنى من خالل الخ

  .6إعمال العقل في المعلومات والخبرات للوصول لرأي: ویمكن أن یقال بأنھ

  تعریف اإلبداع -2

. أبدعت الشيء؛ اخترعتھ على غیر مثال: یقال :تعریف اإلبداع في اللغة -أ
  .7المنشئ أو المحدث الذي لم یسبقھ إلیھ أحد: والمبدع

إیجاد : اإلبداع: "ھ الجرجاني بقولھعرف: تعریف اإلبداع في االصطالح -ب
تأسیس الشيء عن الشيء والخلق إیجاد شيء من : الشيء من ال شيء،  وقیل اإلبداع

خلق : (وقال) بدیع السموات واألرض: (واإلبداع أعم من الخلق و لذا قال.  شيء
اإلبداع إنشاء شيء بال : "، وعرفھ المناوي بقولھ8"، ولم یقل بدع اإلنسان)اإلنسان
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احتذاء وال اقتداء، فإذا استعمل في هللا فھو إیجاد شيء بغیر آلة وال مادة وال زمان وال 
  .9"مكان

ف بـأنھ المبادرة التي یبدیھا الشخص بقدرتھ على االنشقاق من : "كما ُعرِّ
العملیة اإلبداعیة ھي ): سمیث(، ویعرفھ 10التسلسل العادي في التفكیر إلى مخالفة كلیة

، 11رة على إیجاد عالقات بین أشیاء لم یسبق أن قیل أن بینھا عالقاتالتعبیر عن القد
  .12"عملیة اإلتیان بجدید: "بـ) طارق السویدان ومحمد العدلوني(ویعرفھ 

القدرة على ابتكار الجدید، أو إیجاد عالقة : "بـ) عبد هللا ھنانو(وعرفھ الباحث 
للمشكالت المعترضة بأقصر وقت جدیدة بین أشیاء متناثرة مبعثرة، أو إیجاد الحلول 

  .13"وأقل جھد ممكن

یالحظ أن كل ھذه التعریفات وإن اختلفت في الصیاغة إال أنھا تتفق على 
  .عنصر الجدَّة واالبتكار في اإلبداع

  تعریف التفكیر اإلبداعي باعتباره لقبا: ثانیا

ھو إعمال العقل في مجموع الخبرات المحصلة : یمكن تعریفھ بقولنا
  .ارھا في الوصول لرأي جدید غیر مسبوقواستثم

والتفكیر اإلبداعي أعلى مستویات التفكیر قاطبة؛ إذ یتضمن قدرة على التذكر 
والفھم والتطبیق والتحلیل والتركیب والتقویم وبعد ھذا كلھ ابتكار مادة جدیدة لم تكن 

  .14معروفة من قبل

دي االتجاه؛ الذي ال فھذا النوع من التفكیر المبدع یتجاوز حدود التفكیر أحا
یخرج عن الحقائق أو المعلومات المعروفة، أو المقررة من قبل، واستحضارھا 
بإعمال الذاكرة، واستخدام المعلومات الجاھزة، وحل المشكالت في ضوء الحلول 

  .المحددة سابقا

  تعریف التدبر: ثالثا

ال الظھر، مخففا ومثق) الدبر(و ) الدبر: (د ب ر :تعریف التدبر في اللغة -1
في األمر النظر إلى ما ) التدبیر(عقبھ ومؤخره؛ وجمعھما أدبار و : ودبر كل شيء

  .15التفكر فیھ) التدبر(تؤول إلیھ عاقبتھ و 
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یعرف التدبر أو التدبیر في االصطالح على : تعریف التدبر في االصطالح -2
التفكر  عبارة عن النظر في عواقب األمور، وھو قریب من التفكر؛ إال أن: أنھ

  .16تصرف القلب بالنظر في الدلیل، والتدبر تصرفھ بالنظر في العواقب

  األھمیة واألنواع والخصائص: التفكیر واإلبداع: رابعا

تكمن أھمیة التفكیر كضرورة حیویة في أنھ  :أھمیة التفكیر وأنواعھ -1 
األفكار البنَّاءة السبیل للثروة الحقیقیة ألي أمة، فأھمیة األمم ودورھا یكمن في كمیة 

التي تخلصھا من قیود الضرورات، وتعلمھا حل المشكالت وإبصار دروب العقل 
  .التي تسلكھا

وعلیھ فإنھ ال بدَّ للثقافة اإلسالمیة أن تتخلص من كل ما یمكن أن یِصمھا 
باإلنشائیة واألطر التعبیریة والتقلیدیة واألسالیب التَّكراریة واصطالحات المھنة 

االستظھاریة والتعبیرات المجردة من االبتكار واإلبداع الشخصي والخالیة  واألسالیب
  .17"من عناصر المعاناة والتفاعل والمعایشة

ة أن تستثمر في عملیات التفكیر بكل أنواعھا وفي  ولذلك ال بدَّ على األمَّ
ریھا بقدر اإلمكان، وال یجوز لھا أن تتخلى عن ھذا الواجب الحضاري وال أن  مفكِّ

  . تزدریھ في كل زمان أو مكان

  :18أما عن أنواع التفكیر فإنھا تحدَّد في ستة أنواع، وھي

لك النوع من التفكیر الذي یمكن أن یستخدمھ ویقصد بھ ذ :التفكیر العلمي -أ
  .الفرد في حیاتھ الیومیة أو في النشاط الذي یبذلھ أو في عالقتھ مع العالم المحیط بھ

وھو التفكیر الذي یمارس عند محاولة بیان األسباب  :التفكیر المنطقي -ب
ثر من مجرد والعلل التي تكمن وراء األشیاء ومحاولة معرفة نتائج األعمال، ولكنھ أك

تحدید األسباب أو النتائج إنھ یعني الحصول على أدلة تؤید أو تثبت وجھة النظر أو 
  .تنفیھا

وھو الذي یقوم على تقصي الدقة في مالحظة الواقع التي  :التفكیر الناقد -ج
تصل بالموضوعات ومناقشتھا وتقویمھا والتقید بإطار العالقات الصحیحة الذي ینتمي 

قع، واستخالص النتائج بطریقة منطقیة وسلیمة، مع مراعاة الموضوعیة إلیھا ھذا الوا
العملیة وبعدھا عن العوامل الذاتیة، كالتأثیر بالنواحي العاطفیة أو األفكار السابقة أو 

  .اآلراء التقلیدیة
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وھو أن توجد شیئا مألوفا من شيء غیر مألوف وأن  :التفكیر اإلبداعي -د
  .مألوفتحول المألوف إلى شيء غیر 

وھو التفكیر الذي صاحبھ بالمرونة وعدم الجمود  :التفكیر التوفیقي -ـھ
والقدرة على استیعاب الطرق التي یفكر بھا اآلخرون؛ فیظھر تقبال ألفكارھم ویغیر 

  .من أفكاره لیجد طریقا وسیطا یجمع بین طریقتھ في المعالجة وأسلوب اآلخرین فیھا

ھ إلى فھمھ بھدف تحصین المفكر من یھدف من عرض: التفكیر التسلطي -و
  .استخدامھ، ألن ھذا النوع من التفكیر إذا شاع فإنھ تفكیر یقتل التلقائیة والنقد واإلبداع

  أھمیة اإلبداع  -2

تكمن أھمیة اإلبداع في كونھ من ضرورات الحیاة، إذ یمكن تصنیف الحاجة 
  :إلیھ على أكثر من صعید من خالل

 .شخصیة اإلنسان الفردیة والحصول على الرضا الذاتياإلبداع مھم لبناء  -أ

 .اإلبداع مھم لتوضیح األشیاء الغامضة -ب

اإلبداع مھم ألن التقدم واالزدھار على كافة المستویات وصعد الحیاة مرتبط  - ج
 .باإلبداع

 .اإلبداع مھم ألنھ قادر على إیجاد الحلول المناسبة للمشاكل -د

 .19على إیجاد عالقات جدیدة وتوظیفھا لتحقیق األھدافاإلبداع مھم ألنھ قادر  -ھـ

  : خصائص اإلبداع -3

  :أما عن خصائص اإلبداع فإنھا تتلخص في اآلتي

 .القدرة على اكتشاف الجدید -أ

 .الربط بین العالقات الجدیدة والقدیمة للخروج بشيء جدید آخر -ب

 .اإلبداعاإلحجام عن األخذ من اآلخرین إال بالقدر الذي یخدم  - ج

 .القدرة على النظر لألمور من زاویة مختلفة عن نظر اآلخرین -د

 .القدرة على مالحظة التناقضات والنواقص في الببیئة المحیطة -ھـ

 .ال تشترط الجدة لآلخرین بل یكفي أن یكون جدیدا بالنسبة للمبدع فقط -و
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 .20اإلبداع علم نظري تجریبي ال نھائي مسلَّم بھ -ل

  .لھذه الخصائص وإعمالھا یحتاج إلى تفصیل لیس ھذا محلّھوالتمثیل 

  مھارات التفكیر اإلبداعي ومراحلھ: خامسا

یتمیز التفكیر اإلبداعي بمھارات عقلیة مختلفة یتوسل بھا الفرد إلى االكتشاف 
واإلبداع، كما أن للتفكیر اإلبداعي مراحل مھمة، على الفرد المبدع أن یستخدمھا وأن 

  .ي كل مرةیرجع إلیھا ف

: تعرف مھارات التفكیر اإلبداعي بأنھا: مھارات التفكیر اإلبداعي -1
؛ 21"مجموعة من المھارات العقلیة التي یستخدمھا الفرد إلنتاج أفكار جدیدة وھادفة"

  :وھذه المھارات ھي

ویقصد بھا القدرة على إنتاج الحلول الجدیدة، فالمبدع بھذا ال  :األصالة -أ
طین بھ وال یلجأ إلى الحلول التقلیدیة للمشكالت، أو ھي قدرة الفرد یكرر أفكار المحی

على إنتاج استجابات أصیلة؛ أي قلیة التكرار بالمفھوم اإلحصائي داخل المجموعة 
  .التي ینتمي إلیھا الفرد، لھذا كلما قلت درجة شیوع الفكرة زادت درجة أصالتھا

ھ یستطیع أن یدرك یمتاز الشخص المبدع بأن :الحساسیة للمشكالت -ب
األزمات والمشكالت في المواقف المختلفة أكثر من غیره ویلتمس أكثر من أزمة أو 

  . مشكلة تلح على الباحث إیجاد حل لھا

ویقصد بھا قدرة الشخص على تحویل اتجاه تفكیره أو أسلوبھ  :المرونة -ج
ف السریع مع في عالج المشكلة من وضع إلى آخر، والذي یعني قدرة الفرد على التكی

  . 22التطورات والمواقف الجدیدة

ویقصد بھ إنتاج إبداعي یتضمن عملیة انتقاء أو  :القدرة على التحلیل -د
اختیار أي عمل جدید إلى وحدات بسیطة لیعاد تنظیمھا؛ فالشخص المبدع یمتاز 
 بقدرتھ على تحلیل عناصر األشیاء وفھمھ واستیعابھ للعالقات بینھا، وامتالكھ القدرة

على إعادة تنظیم األفكار واألشیاء وفق أسس مدروسة، ویتمكن من خالل تلك القدرة 
على التحلیل بأنھ الفرد الذي یستطیع أن یتناول فكرة بسیطة أو مخططا بسیطا 

  .لموضوع ما ثم یقوم بتوسیعھ ورسم خطواتھ التي تؤدي إلى كونھ عملیا
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بیر وقیم من األفكار في ویقصد بھا القدرة على إنتاج عدد ك :الطالقة -ھـ
وحدة زمنیة معینة؛ أي أن عنصر الطالقة یتوفر في الفرد كلما كان قادرا على 
استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار في فترة زمنیة معینة وبازدیاد تلك القدرة یزداد 

  .اإلبداع وترتفع درجة نموه

  :ویتكون عنصر الطالقة من العناصر التالیة

  .ویقصد بھا سرعة إنتاج وبلورة عدد كبیر من األفكار: الفكریةالطالقة  -

وھي سرعة إنتاج الكلمات والوحدات التعبیریة باستحضارھا : طالقة الكلمات -
  .بصورة تدعم التفكیر

 .23وھي سھولة التعبیر عن األفكار وصیاغتھا في قالب مفھوم: طالقة التعبیر -

  مراحل التفكیر اإلبداعي -2

وھي مرحلة البحث عن األفكار أو تولیدھا، وتتمیز بأنھا  :اإللھاممرحلة  -أ
فاإلبداع .. عملیة غیر مكبوتة، وتتسم بالعفویة، والتجربة، والحدس وتولي المخاطر

كالتنقیب عن الماس، إذ أنك وأنت تبحث عن ذلك المعدن الثمین، فإنك تطرح الكثیر 
ك ال یعني أن عملیة الحفر كانت مما تحفره جانبا حتى تحصل على المعدن، ولكن ذل

مضیعة للوقت، فإذا كنت ال تستطیع التفكیر بأي شيء، فھذا معناه أن لدیك مشكلة في 
مرحلة اإللھام ھذه، وقد یكون مرده إلى كونك ناقدا جدا لذاتك، أو تتوقع أن تأتي 

  .24األفكار إلیك بسرعة كبیرة

، وفي ھذه المرحلة، ھي مرحلة التركیز على األھداف :مرحلة التوضیح -ب
  :یتعین علیك أن تطرح األسئلة التالیة

ما الذي أحاول تحقیقھ ھنا؟ ما الذي أحاول قولھ؟ ما ھي المشكلة بالضبط التي 
أحاول حلھا؟ ما ھو المشكل الذي أود أن یبدو علیھ العمل المنجز؟ كیف أستطیع 

كرة، وما الذي أستطیع استغالل األفكار الموجودة بین یدي؟ إلى أین ستقودني ھذه الف
  أن أصنعھ منھا؟

والھدف ھنا ھو أن توضح الغرض أو الھدف من العمل الذي تقوم بھ، ألنھ من 
السھل على المرء أن یفقد شعوره باالتجاه في زحمة التعامل مع الصعوبات الكثیرة 
التفاصیل في العمل اإلبداعي، لذلك یلزمك بین الحین واآلخر أن تتخلص من ھذه 
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ما الذي أحاول فعلھ بالضبط؟ وفي ھذه المرحلة تتصف فیھا : ئق، وتسأل نفسكالعوا
بأنك مركز على الھدف الذي یقع أمام ناظریك، وتتمتع بالعقلیة االستراتیجیة والتفكیر 

  .المنطقي، وبالتركیز على الشكل الذي سیبدو علیھ العمل المنجز

ألفكار المتولدة بعنایة ھي مرحلة معاینة ا): االنتقاء(مرحلة االستخالص  -ج
وفي ھذه المرحلة یتم تمحیص األفكار من . فائقة وتحدید ما ھو مناسب لھا للعمل

مرحلة اإللھام، وعادة على ضوء النتائج من مرحلة التوضیح، ذلك أنھ یتم اختیار 
. أفضل األفكار من أجل المزید من التطویر، أو حتى یمكن دمجھا في أفكار أفضل

ي مرحلة النقد الذاتي، حیث إنھا تحتاج إلى تحلیل ھادئ، وحكم سلیم، وھذه المرحلة ھ
  . بدال من العفویة االتكالیة

ھي مرحلة العمل بعزم صادق على أفضل  ):التنفیذ(مرحلة الترشیح  -د
وھنا یتم إنجاز العمل الحقیقي، فأنت مشارك ھنا بالعزیمة . األفكار التي تم انتقاؤھا

نحو تحقیق ھدفك، وستجد نفسك مشاركا مرات ومرات في  الصادقة، والجھد الدؤوب
  .مرحلة اإللھام والتوضیح

وفي . ھي مرحلة إعادة النظر والتدقیق في العمل قید التنفیذ: مرحلة التقییم -ھـ
ھذه المرحلة یتم فحص ومعاینة العمل بحثا عن نقاط القوة والضعف فیھ، وبعدھا 

ر العمل، والتخلص من نقاط الضعف، تحتاج إلى التفكیر بكیفیة تحسین وتطوی
واستثمار نقاط القوة وتعزیزھا، وقد یلزمك في ھذه المرحلة العودة إلى مرحلة أخرى 

للتجاوب إیجابیا مع المقترحات من أجل التعدیل والتحسین، ) التنفیذ(من الترشیح 
مر یمكن وفي حقیقة األ. وتتبادل مرحلتا التقییم والترشیح مواقعھما لتشكال دائرة تامة

أن تكون عملیة التقییم عملیة مجزیة، وبدونھا سیكون من الصعب إنتاج أي عمل 
  .یستحق الجدارة الفعلیة

ھي مرحلة التفرغ ألعمال أخرى، وترك العمل  :مرحلة تطویر األفكار -و
فإذا . الحالي جاریا لوحده، والتفكیر بھ بین الحین واآلخر دون أن یغیب عن بالك

عن العمل في مشروع من المشاریع لبضعة أیام، ربما للعمل في استطعت التوقف 
أشیاء أخرى، فھذا من شأنھ أن یتیح الفرصة لعقلك الباطني بالعمل على أیة مشكالت 

وھذه المرحلة . تواجھھا، وإبعادك قلیال عن أفكارك بحیث یتسنى لك تقییم ھذه األفكار
شیح، أو إذا واجھتك مشكلة من مفیدة بالذات بعد مرحلة اإللھام، أو مرحلة التر

المشكالت، ومن المدھش حقا أنك تجد األشخاص المبدعین یتحلون بالصبر، ورباطة 
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الجأش، والرضا في السماح لألفكار غیر المھیأة جدا، ولحاالت عدم الثبات، بأن 
  .25تختمر جیدا في عقولھم الباطنة، حتى یخرج منھا شيء جدید ومفید

عملیة اإلبداع، وعلى نحو مغایر لھذه العملیة المعقدة، ھذه ھي المراحل الستة ل
ذات المراحل المتعددة، تجد األشخاص غیر المبدعین یمیلون إلى التشبث بالفكرة 
األولى التي تخطر على بالھم، ومن ثم یقومون بإتمام العمل بسرعة دون نقد أو 

ن تحقیقھ، رغم أنھم مراجعة أو تقییم، وحتى بدون التفكیر بجدیة حول ما الذي یحاولو
ویلزمك ھنا أن تتذكر بأن علیك . قد یكون لدیھم المھارات الضروریة للعمل األصلي

  .استخدام ھذه المراحل مرات عدیدة، دون التقید بتسلسل أو ترتیب معین

  عالقة التدبر بالتفكیر اإلبداعي وأثر التدین في تنمیتھ: المبحث الثاني

كیر اإلبداعي في تنمیة ملكة التدبر؛ وذلك من یجیبنا ھذا المبحث عن دور التف
خالل التركیز على بعض النقاط المشتركة بین التفكیر اإلبداعي من حیث مھاراتھ 
ومراحلھ وبین اجتھاد علماء المسلمین في خدمة النص القرآني؛ تأطیرا وتأصیال 

  .وتدبرا وتنزیال

  صلة التدبر بالتفكیر اإلبداعي : أوال

ھو ذلك التفكیر الذي یؤدي إلى التغییر نحو األفضل،  اإلبداعي التفكیر إنَّ 
وینفي األفكار الوضعیّة المقبولة مسبقاً ویتضمّن الدافعیة والمثابرة واالستمراریة في 
العمل، والقدرة العالیة على تكوین الحل لمشكلة ما تكویناً جدیدا؛ فالعقل ینضج 

لى المعالجة والحفظ والتدبر والتأمل ویتطور والفكر تتسع مداركھ وتزداد قدراتھ ع
من خالل زیادة التفكیر المنطقي السلیم والذي لیس لھ محصلھ إال اإلبداع والتمیز، 
وھذا ما أراده اإلسالم ألتباعھ وجنده، وللمتفكرین في القرآن الكریم نصیب طیب من 

أََخَذِت اْألَْرُض َحتَّى إَِذا : المدح حیث ذكرھم هللا تعالى في آیات كثیرة؛ قال تعالى
یَّنَْت َوظَنَّ أَْھلُھَا أَنَّھُْم قَاِدُروَن َعلَْیھَا َأتَاھَا أَْمُرنَا لَْیًال أَْو نَھَاًرا فََجَعْلنَ  اھَا ُزْخُرفَھَا َوازَّ

ُل اْآلیَاِت لِقَْوٍم یتفكَّرون   ).24 :یونس( َحِصیًدا َكأَْن لَْم تَْغَن بِاْألَْمِس َكَذِلَك نُفَصِّ

  :اآلتي في اإلبداعي بالتفكیر التدبر عملیة صلة مالحظة ویمكن

 العقل بإعمال اإلسالم أمر لقد :والتدبر العقل إعمال إلى اإلسالم دعوة -1
ألن في ذلك منفعة لألمة ، التفكیر حریة من كبیرة مساحة ومنحھ عقالھ من وإطالقھ

العقول المعطلة تبقى  وزیادة في تقدمھا وتطورھا وارتقائھا في العلوم والمعارف، ألن
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میتة ال نفع فیھا؛ لذا حرص اإلسالم على إطالق تفكیر اإلنسان منذ نعومة أظفاره 
ونعى على أولئك الذین یتقیدون في التفكیر بحدود ما وصل إلیھ أسالفھم، أو یقیدون 

قَاُلوا : عقولھم بعقول آخرین ربما كانوا أضعف منھم ملكة في التفكیر؛ قال تعالى
 :المائدة( نَا َما َوَجْدنَا َعلَْیِھ آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤھُْم َال یَْعلَُموَن َشْیئًا َوَال یَْھتَُدونَ َحْسبُ 
، وبذات الحرص الذي أبداه اإلسالم تجاه اإلنسان بدنا وجسدا وأعضاء حرص )104

التفكیر كذلك على حریة عقلة وفكره بعیدا عن أیة قیود تحد من انطالقھ وتمنعھ من 
والتأمل والتدبر، بل إنھ حض وشدد على أن یكون العقل والفكر حرا طلیقا یجول في 
ملكوت السماوات واألرض یتدبرھا ویعقلھا ویتعرف على آیات هللا فیھا فتزیده إیمانا 

ُروا فِي  :با� وتكون طریقا موصال لھ إلى معرفة خالقھ ومواله، قال تعالى أََولَْم یَتَفَكَّ
َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْینَھَُما إِالَّ بِاْلَحقِّ َوأََجٍل ُمَسّمًى َوإِنَّ َكثِیًرا أَْنفُ  ُ السَّ ِسِھْم َما َخلََق هللاَّ

  .)08 :الروم( ِمَن النَّاِس بِلِقَاِء َربِِّھْم لََكافُِرونَ 

وقد الحظ بعض المفكرین أن اإلنسان الذي یمتاز حتى في بنیتھ التشریحیة  
بقیة الثدییات مصمم بطریقة تساعده على التفكیر والتأمل فیما حولھ من عجائب عن 

فا� صمم جسم الحیوان وركب ھیكلھ كأنھ لم یرد : "أحمد زكي: الكون؛ یقول الدكتور
من ھذا التصمیم أن یتمكن الحیوان من النظر إلى السماء وذلك ألسباب عدة من 

من ھذا النظر شیئا وعلى غیر ھذا الطراز  أنھ مع عقلھ العاجز ال یستفید: "أھمھا
صمم ربنا جسم اإلنسان وركب ھیكلھ، فاإلنسان عقل زاخر كثیر الوعي، وھو قادر 
كثیر القدرة، فھو یستفید من النظر إلى السماء أكبر استفادة ویلقى في سبیل ھذا النظر 

  .26"بعض المشقة، ولكنھا تھون في ھذا السبیل الذي ھو فیھ

 -فھو : "في ھذا المنحى وھو یتحدث عن حث القرآن على التفكرقال العقاد 
كتاب یحث المسلم على أن یفكر في عالم النفس كما یفكر في عالم الطبیعة وأن  -إذن 

یعرف نفسھ، وأن یجد تفكیراً لتكوینھ العقلي والنفسي والفسیولوجي والبیولوجي، 
أََولَْم یَتَفَكَُّروا فِي أَْنفُِسِھْم : وإدراك بدیع النظام والتناسق الكوني من خالل قولھ تعالى

 ُ َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَْینَھَُما إِالَّ بِاْلَحقِّ َوأََجٍل ُمَسّمًى َوإِنَّ َكثِیًرا ِمَن َما َخلََق هللاَّ  السَّ
یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَفَالَ : ، وقولھ)08 :الروم( النَّاِس بِلِقَاِء َربِِّھْم لََكاِفُرونَ 

لمعنى تكرر عشرات المرات، وھو المطالبة بالتأمل ، وھذا ا27)"24 :محمد( أَْقفَالُھَا
تربیة لإلنسان على إعمال عقلھ، وتربیة ذھنھ "والتفكیر، وفي ھذا  والتعقل والتدبر 

؛ 28"على االستنتاج والقیاس واالستقراء، في النفس والكون، حتى یتبین لنا أنھ الحق
یة عظمة هللا في كل ما التفكیر المنطقي السلیم، ورؤ: وھذا یكسب الفرد مھارات مثل
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خلق في ھذا الكون، كما أنھ یربي الفكر على عدم قبول شيء بغیر حجة أو برھان أو 
  .علم

فالقارئ المتدبر یستجمع ھذه المعاني والقیم التربویة التي یحترم فیھا القرآن 
عقلھ بأسلوب علّمي منطقيٍّ جمیل، ویدعوه إلى الفھم والتأمل والتفكر، وبنداء إلھي 

ْنَساَن َعلََّمھُ : عمیق المعنى ومفھوم الداللة، قال تعالى ْحَمُن َعلََّم اْلقُْرآَن َخلََق اْإلِ الرَّ
  ).4-1:الرحمن( بَیَانَ الْ 

إن مھارة التأمل في القرآن الكریم تعني أن المتعلم ینبغي لھ إذا تال القرآن 
الكریم أن یتفكر في معانیھ، وأوامره ونواھیھ، ووعده ووعیده، والوقوف عند حدوده 
وتعني أیضاً أنھ لیس العلم بمجرد صورتھ ھو النافع، بل معناه، ومعناه ال یحدث إال 

  . ل حسن توظیف المتعلم لمھارة التأملمن خال

ل  تجعل من الكون كلھ میداناً فسیحاً لھا، فقد جعل هللا تعالى لھا "ومھارة التأمُّ
الكون محراباً للفكر والتدبر واالعتبار، وأبان لھا عن تصمیمھ وبنائھ وما یقوم علیھ 

تدعو اإلنسان إلى من وحدة ونظام، وقد جعلت من الكون میداناً واسعاً لھا من أجل أن 
التأمل في خلق السماوات واألرض، واالستدالل على عظمة هللا واستخدام كل ما 
سخر هللا لإلنسان في ھذا الكون، وھذا یعني أن یعرف اإلنسان سر ھذه الكائنات 
ونظامھا، لیسخرھا فیما سخرھا هللا، ویعني أیضاً أن المتعلم یجب أن یكون ساعیاً إلى 

على الكون كلھ، في جوالت من التأمل الواعي الدقیق والنظر العلمي  الحقائق مفتوحاً 
فمھارة التأمل تساعد على توظیف الحواس واستخدامھا فیما یعود علینا بالنفع . المنّظم
  .29"والفائدة

ث على استخدام العقل والفكر یرمي إلى تنمیة مھارة الفھم  إن القرآن عندما یحُّ
ع أن یطلق العقل من عقالھ إال بترویضھ وتنمیتھ واإلدراك، واإلنسان ال یستطی

وإعطائھ القدرة على االستیعاب، من خالل النظر والتدبر والتأمل في معاني القرآن 
وآیاتھ، التي یستشعر فیھا المؤمن عظمة هللا وقدرتھ على الخلق واإلبداع، فینتفع وینفع 

البحث والنظر والتفكر  غیره بكل ما في الكون من أشیاء سخرھا هللا لھ ودعاه إلى
والتأمل فیھا، من خالل كتابھ المسطور والمنظور في الكون واألنفس واآلفاق، 

وینعى القرآن الكریم على الكفار أنھم إذا دعوا لإلیمان احتجوا بأنھم ال یستطیعون "
ذلك ألن آباءھم لم یفعلوه، فھم یستھدون بھم ویسیرون على منوالھم فیتساءل في إنكار 

ُ قَالُوا بَْل نَتَّبُِع َما أَْلفَْینَا َعلَْیِھ آبَاَءنَا : ، قال تعالىوتعجب َوإَِذا قِیَل لَھُُم اتَّبُِعوا َما أَْنَزَل هللاَّ
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، وفي ھذه اآلیة استنكار )170 :البقرة( أََولَْو َكاَن آبَاُؤھُْم َال یَْعقِلُوَن َشْیئًا َوَال یَْھتَُدونَ 
  .30عقل والتفكیرواضح للتقلید دون تحكیم ال

ولذلك یجب أن یكون قارئ القرآن ھو األقرب لمعرفة الحق والصواب؛ ألن 
عقلھ یتعود الفكر الصحیح باالستمرار في الخضوع �، والتفكیر في عظمتھ، واالنقیاد 
لھ من خالل دالئل اآلیات، وإمعان النظر فیھا فكراً وتأمالً، ھذا الوعي الفكري یجعل 

وال یقوم بأداء عمل إال ضمن خطة    ومنھجیاً، في جمیع جوانب حیاتھ،القارئ واعیاً، 
  .وتفكیر

یعتبر القلب السلیم أھم العوامل  :القلب السلیم محل التفكر والتدبر -2
المساعدة في عملیة التفكر؛ فكلما كان القلب سلیما حیاً كان انتفاعھ بالقرآن أعظم 

دقیقة من أسرار القرآن تخطر على قلب  فكم من معان: "یقول اإلمام الغزالي. وأكمل
المتجردین للذكر والفكر، تخلو عنھا كتب التفاسیر وال یطَّلع علیھا أفاضل المفسرین، 
وإذا انكشف ذلك للمرید المراقب وعرض على المفسرین استحسنوه وعلموا أن ذلك 

، 31"یھمن تنبیھات القلوب الزكیة وألطاف هللا تعالى بالھمم العالیة المتوجھة إل
؛ فعن أبي بردة 32والمقصود ھنا بحیاة القلب حیاة صاحبھ بذكر هللا واألعمال الصالحة

: صلى هللا علیھ وسلمقال رسول هللا : عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنھ، قال
  . 33"مثل الذي یذكر ربھ والذي ال یذكر ربھ، مثل الحيِّ والمیِّت"

ن الكریم واستخالص العبر إن القلب ھو محل تفكر وتدبر آیات القرآ
أَفَلَْم یَِسیُروا فِي اْألَْرِض فَتَُكوَن لَھُْم قُلُوٌب : ، حیث قال تعالى34واستجالب العلم النافع

یَْعقِلُوَن ِبھَا أَْو آَذاٌن یَْسَمُعوَن بِھَا فَإِنَّھَا َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي 
ُدورِ    ). 46: الحج( الصُّ

ومن جانب أخر أكدت الدراسات الحدیثة أن ھناك عالقة بین القلب والقدرة 
على الفھم واإلدراك وتوصلت النتائج إلى أن ھناك عالقة بین القلب وعملیة اإلدراك، 
وقد أثبت الباحثون ھذه العالقة من خالل قیاس النشاط الكھرطیسي للقلب والدماغ 

عندما یحاول اإلنسان فھم ظاھرة ما، فوجدوا أن عملیة اإلدراك أثناء عملیة الفھم؛ أي 
   .35تتناسب مع أداء القلب، وكلما كان أداء القلب أقل كان اإلدراك أقل

كما ترى الدراسات الحدیثةأن ھناك دماغاً شدید التعقید موجودا داخل القلب، 
ة عصبیة تعمل داخل كل خلیة من خالیا القلب، ففي القلب أكثر من أربعین ألف خلی

بدقة فائقة على تنظیم معدل ضربات القلب وإفراز الھرمونات وتخزین المعلومات ثم 



  عبد الرحمن معاشي/ د.أ
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                               24

یتم إرسال المعلومات إلى الدماغ، ھذه المعلومات تقوم بدور مھم في الفھم واإلدراك، 
ولذلك فإن بعض العلماء الیوم یقومون بإنشاء مراكز تھتم بدراسة العالقة بین القلب 

قة القلب بالعملیات النفسیة واإلدراكیة، بعدما أدركوا الدور الكبیر للقلب والدماغ وعال
  .36في التفكیر واإلبداع

یتحدث العلماء الیوم عن الدور الكبیر الذي : "ویعلق عبد الدائم الكحیل قائالً 
یقوم بھ القلب في عملیة الفھم واإلدراك وفقھ األشیاء من حولنا، وھذا ما حدثنا عنھ 

لَھُْم قُلُوٌب َال یَْفقَھُوَن بِھَا َولَھُْم أَْعیٌُن َال یُْبِصُروَن ِبھَا َولَھُْم آَذاٌن َال : ولھ تعالىالقرآن بق
؛ أي أن القرآن حدد لنا مراكز اإلدراك لدى اإلنسان )179: األعراف( یَْسَمُعوَن بِھَا

  .37وھو القلب، وھو ما اكتشفھ علماء الیوم

قدرة على عملیات الفھم واإلدراك التي أكدتھا وھذه العالقة بین القلب وال
النتائج العلمیة الحدیثة، جدیرة باالھتمام وحسن االستثمار، وتؤكد على األمة 
اإلسالمیة العنایة بصالح القلوب والعقول وسالمتھا وحفظھا من كل ما من شأنھ أن 

  .یعطل أو یعیق وظائفھا وأدوارھا المھمة

یعتبر التأمل من  :القدرة على التفكیر اإلبداعيأھمیة التدبر والتأمل في  -3
الطرق الصحیحة في عملیة التفكیر ودرك الغایات المرجوة، وھو إحدى األمور التي 

بقصر : وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثالثة أشیاء: "قال ابن القیم. یتوصل بھا إلى الھدف
  .38"غیر هللا والشبع والمناماألمل، والتأمل في القرآن، وقلَّة الخلطة والتمني والتعلق ب

ولقد أكدت الدراسات الحدیثة أن التدریب على ممارسة التأمل تعزز القدرة 
على التفكیر اإلبداعي، حیث إن التأمل یزید من قوى التشابك العصبي، ویزید أیضاً 

التي تنعكس على نشاط القشرة المخیة مما یعمل على سرعة  39"ألفَا"من موجات 
ت في الدماغ البشرى، وتصدر أیضاً نتیجة ممارسة التأمل موجة معالجة المعلوما

" دلتا"التي تشیر إلى التوجھ نحو الرضا وترمیز المعلومات الجدیدة، وموجة  40"ثیتا"
  .41تشیر إلى االسترخاء العصبي وزیادة الوعي

ل الذي كثر حدیث الدراسات الغربیة عنھ، والذي  وتجدر اإلشارة إلى أن التأمُّ
ثبت أن لھ فوائد كثیرة على الصحة النفسیة والجسمیة، سبق وأن أشار إلیھ القرآن من 
أكثر من ألف وأربعمائة سنة في أكثر من آیة من آیات القرآن الكریم، وكان ھو عبادة 

  .قبل نزول الوحي في غار حراء مصلى هللا علیھ وسلنبینا محمد 
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كما أن ھناك وجھاً من وجوه اإلعجاز العلمي في ھذا األمر، ذلك أن أكثر من 
، وھذا ما أشار 42دراسة أكدت على أن التأمل یعمل على اكتمال نضج الدماغ البشرى

َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف : إلیھ هللا سبحانھ اللَّْیِل َوالنَّھَاِر َآلیَاٍت إِنَّ فِي َخْلِق السَّ
َ قِیَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوِبِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق  ِألُولِي اْألَْلبَاِب الَِّذیَن یَْذُكُروَن هللاَّ

َماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت ھََذا بَاِطًال ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ  : عمران آل( السَّ
، فأصحاب العقول ھم المتفكرون والمتأملون في الكون والطبیعة فھم )191 -190

یعلمون جیدا أن هللا سخر الطبیعة في خدمة اإلنسان، فیُعملون عقولھم من أجل 
یقول . التوصل للسنن الكونیة التي یسیر وفقھا الكون الستفادة منھا في خدمة البشریة

فھو تحدیق ناظر القلب إلى معانیھ وجمع الفكر : القرآن وأما التأمل في: "ابن القیم
، ومن 43"على تدبره وتعقلھ، وھو المقصود بإنزالھ ال مجرد تالوتھ بال فھم وال تدبر

ر في آیات هللا على  شأن تحدیق النظر وجمع الفكر على التدبر والتعقٌّل أن یعین المتفكِّ
  .إلى أسمى الغایات والمقاصدأن تنفتح لھ الحُجب وتنكشف لھ األسرار للوصول 

  اإلبداع وتنمیة القدرات رفع في التدین أثر :ثانیا

 وتنمیة الفكریة القدرات رفع في التدین تأثیر مدى إثبات العنصر ھذا یحاول
  :یلي ما خالل من وذلك المتعلم؛ المسلم الفرد لدى اإلبداع

اإلنسان  إن إنسان القرآن ھو :حاجة المجتمع المسلم للمفكر المبدع -1
المفكر المبدع، الذي یقود األمة بفكره وعقلھ وحكمتھ للرقي والتقدم، ویصنع الحضارة 
ذات البعد اإلیماني، واألخالقي، والتفكیر اإلبداعي فیھ یتیح الفرصة أمام المتعلم 
لإلبداع واالبتكار في مجاالت تخدم المجتمع، وتخدم أھداف األمة في المجاالت 

ر اإلبداعي ھو تفكیر مفتوح ینتج إجابات متنوعة وفي مجاالت والتفكی"المختلفة، 
مختلفة، والمجتمع المسلم ھو في حاجة إلى اإلنسان المفكر المبدع الذي یمیل إلى 
االبتكار واإلبداع؛ ألن المجتمع بھذه العناصر یرقى ویتقدم، ومن ھذا المنطلق فإنھ ال 

إلسھام في اكتشاف الطاقات والموارد بد أن یكتسب المتعلم المھارات التي تمكنھ من ا
، ومما یستأنس بھ في 44"الطبیعیة، والعمل على توظیفھا لخدمة اإلسالم والمسلمین

ما اكتسب رجل مثل فضل عقل یھدي صاحبھ إلى : (ھذا السیاق ما جاء في األثر
؛ وھذا 45)ھدى، ویرده عن ردى، وما تم إیمان عبد وال استقام دینھ حتى یكمل عقلھ

لى مكان العقل المبدع في التصور اإلسالمي وضرورة توظیفھ واستغاللھ قدر یدل ع
  .اإلمكان، لتحقیق أھدافھ التي خلق من أجلھا
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إن القرآن : أثر البعد اإلیماني والعلمي في التأمل والتدبر على النفس -2
یربي اإلنسان على إعمال عقلھ، وتربیة ذھنھ على التأمل واالستنتاج والقیاس 

قال . واالستقراء، كما أنھ یربي الفكر على عدم قبول شيء بغیر حجة وال برھان
ِ ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَال ھًُدى َوَال ِكتَاٍب ُمنِیٍر ثَ : تعالى انَِي ِعْطِفِھ َوِمَن النَّاِس َمْن یَُجاِدُل فِي هللاَّ

ْنیَا ِخْزٌي َونُِذیقُھُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة َعَذاَب اْلَحِریقِ  ِ لَھُ فِي الدُّ : الحج(  لِیُِضلَّ َعْن َسبِیِل هللاَّ
َوقَالُوا لَْن یَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمْن َكاَن ھُوًدا أَْو نََصاَرى تِْلَك : ، وقال أیضا)08-09

  ). 111: البقرة( اتُوا بُْرھَانَُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِینَ أََمانِیُّھُْم قُْل ھَ 

فعند دراسة القرآن الكریم مثالً، یستطیع المتعلم أن یستفید من الكلمات 
القرآنیة، ویمكنھ استخدام ھذه الكلمات في تعبیرات خارج النص القرآني، فالشخصیة 

رآن ترتقي في االستنتاج واالستنباط ذات القدرات العقلیة اإلبداعیة والتي أشار إلیھا الق
  .والعلم واإلبداع فیھ على قدر عقلھا وبعدھا اإلیماني فكراً وعقیدة وسلوكاً وأخالقاً 

ُ : ولعلَّ ھذا البعد اإلیماني والعقلي والعلمي یتطابق مع قولھ تعالى یَْرفَِع هللاَّ
، درجات من إعمال )11: المجادلة( َرَجاتٍ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم دَ 

الفكر والعقل والنظر، ومن ثم الوصول إلى اإلیمان الحق الذي ال تشوبھ شائبة، ھذه 
الرفعة أو التفضیل القرآني، كان بفضل العلم وعمق الفھم، وقوة اإلدراك لثنایا الحق، 

قون  طعم العبادة، ومعاني ولذلك أحسوا بمعاني اإلیمان تمأل صدورھم، فأصبحوا یتذوَّ
وھكذا نجد في حسن تالوة القرآن تربیة ":یقول النحالوي منوھا بھذا البعد الطاعة،

وتأمل آثار عظمة هللا، ... للعقل على حسن التفكیر والخوف من هللا والخشوع لھ 
وتربیة المشاعر والعواطف وتربیة العقل باالستدالل على ما استدل علیھ القرآن 

؛فالعقل البشري یكتسب اإلدراك والفكر عن طریق 46"على عظمة هللا وبتأمل ما یدل
  .النظر والتأمل في األلفاظ والتراكیب القرآنیة

والتفاعل الفكري واإلبداعي ینعكس أثره على النفس اإلنسانیة من خالل 
التعبیر أو اإلیحاء أو اإلثارة أو الخیال أو القصة بألفاظ بدیعة جمیلة رائعة، فتراھا 

 -عن ذلك-الخیال مشاھد وصوراً حیة ذات أبعاد مختلفة وأحجاماً متفاوتة فیتولد  بعین
إحساس ذاتي في نفس القارئ وذھنھ، فتترجم المشاھد والصور إلى معاٍن وأفكار، 
فیشعر القارئ بالتجاوب مع القرآن، ھذا التجاوب ھو الذي ینمي الفكر ویشعل الذكاء 

َولَْو ِشْئنَا لََرفَْعنَاهُ بِھَا : ي الرفیع لدیھ، قال تعالىویوقد القریحة، وینمي الذوق األدب
ْتُرْكھُ َولَِكنَّھُ أَْخلََد إِلَى اْألَْرِض َواتَّبََع ھََواهُ فََمثَلُھُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَْیِھ یَْلھَْث أَْو تَ 
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ُرونَ یَْلھَْث َذلَِك َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذیَن َكذَّبُوا بِآیَاتِ   نَا فَاْقُصِص اْلقََصَص لََعلَّھُْم یَتَفَكَّ
، والتفكیر ھنا ال یتم إال من خالل المتابعة والرصد والتحلیل للقصة )176: األعراف(

والموضوعات القرآنیة، وبالتالي یحصل التأثیر المطلوب، ومن ثم العظة واالعتبار؛ 
كین في اإلسالم، بل ھو فإیقاظ ملكات السمع والبصر والفؤاد وتجاوبھا ركن ر

، )24:محمد( أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالُھَا :المطلوب اآلن، قال تعالى
لندرك البعد اإلیماني والحضاري ألنفسنا وأمتنا وواقعنا، ونتذوق الجمال ومعاني 

اآلیات، فنمتلك القدرة على اإلبداع الرباني لحقائق الكون واألنفس واآلفاق من خالل 
  .التفاعل الفكري معھا، ونحس بقیم األشیاء وخصائصھا وفھم معانیھا

االبتكار واالختراع واإلبداع "اإلسالم یحث أتباعھ ویدفعھم على  وال جرم أن
واستخدام العلم وسیلة للنھوض واالرتقاء، ویدعو إلى أن یتبنى المجتمع الكشف عن 

ویتعھدھم بما یعود على األمة اإلسالمیة وعلى البشریة جمعاء الموھوبین والمتفوقین، 
ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْیَك : ، قال تعالى47"بالخیر والفائدة وتعمیق اعتقاد المتعلم بھذه المفاھیم

بَُّروا آیَاتِِھ َولِیَتََذكََّر أُوُلو اْألَْلبَابِ   ؛ فھنالك شخصیات إسالمیة)29 :ص( ُمبَاَرٌك لِیَدَّ
، -وسیأتي إیراد بعض األمثلة والنماذج المبدعة - مشھورة أبدعت عبر تاریخ اإلسالم

فھمت القرآن وتفاعلت معھ، فأدركت البعد اإلیماني والحضاري لألمة من خاللھ، 
فاھتدت إلى طریق الخیر والرشد والسداد والنجاح، كالصحابة والتابعین والعلماء 

، عزاً وإشراقاً، وفتحاً ونصراً، وتبصراً الذین عاشوا في أزھى عصور اإلسالم
  .وإدراكاً لثنایا الحق ومعالم طریق اإلبداع

والقرآن یربي العقل والعاطفة معاً، ألنھ یفرض اإلقناع العقلي من خالل إثارة 
العواطف واالنفعاالت، والشعور النفسي والوجداني العمیق؛ بمعنى أنھ یطرق العقل 

قدرة هللا  -من خاللھا- إنسان وھبھ هللا نعمة العلم، لیبرز مع العاطفة، فإنسان القرآن 
في الخلق واإلبداع في األنفس واآلفاق، ویؤكد لھ من خاللھا أنھ یسمو ویرتفع بفضیلة 

قُْل ھَْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُموَن إِنََّما یَتََذكَُّر أُولُو : ھذا العلم، قال تعالى
بل إن هللا یخص قارئ القرآن أن یسألھ زیادة العلم : ، وقال)09 :الزمر( اْألَْلبَابِ 

  ).114 :طھ( َوقُْل َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما: والتوسع فیھ، وقال تعالى

فكل ھذه اآلیات تقف على المعاني والقیم التي ینادي بھا القرآن؛ فكأنھ یطلق 
وھبھا هللا إیاه، یدعوه إلى التفكر والتأمل مؤثرات للقارئ عن طریق الحواس التي 

بقدر ما یقرأ، وأن یحاول استعادة أفكاره مرات ومرات، حتى یقف على اآلیات التي 
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تحثھ على ولوج أبواب التقدم والمعرفة، واكتشاف وسائلھا وإال فما المغزى من تكرار 
  ؟القرآن الكریم  كلمة العلم والعقل والفكر والنظر مئات المرات في

إن مما ال ریب فیھ أن التدین الصحیح یسعف صاحبھ على التفكیر المبدع؛ 
فترتفع قدرات ومھارات االستخالف في األرض استكشافاً واستعماراً وتنمیة 
وازدھاراً، مع الرحمة والشفقة واإلحسان والتكریم والعدل وعدم اإلكراه والشنآن، 

عطاء التمارین العقلیة، والتدریبات ومیزة التصور اإلسالمي أنھ یمتلك القدرة على إ
النفسیة، والمعالجات السلوكیة، عمقاً ومعنى وقیمة وجماالً، وھذه القیم وما یتولد منھا 
یحملھا الفرد معھ أینما كان وحیثما حل، ولكن ما ھي التمارین العقلیة والتدریبات 

ھي طبیعتھا؟ وما  النفسیة والمعالجات السلوكیة التي یوفرھا ھذا الدین ألتباعھ؟ وما
مدى مالءمتھا للفطرة اإلنسانیة؟ ھل یمكن للعلوم اإلنسانیة من اجتماع وآداب وعلم 
نفس بآخر ما توصلت إلیھ من حقائق حول الطبیعة البشریة أن ترفد وتغذي وتنعش 
ھذه التمارین والتدریبات والمعالجات؟ علماً بأن تصید الحكمة أین ما كانت جنسیتھا 

الحكمة ضالة المؤمن (؛ و48عتبر مركزیة من مركزیات التصور اإلسالميأو دیانتھا ت
  .49)أنى وجدھا فھو أحق بھا

وقد وردت كلمة اإلبداع ومشتقاتھا في القرآن الكریم في أربعة مواضع، في 
َماَواِت َواْألَْرضِ : قولھ تعالى ، وفي قولھ )101: األنعام ،117 :البقرة( بَِدیُع السَّ

ُسِل َوَما أَْدِري َما یُْفَعُل بِي َوَال بُِكمْ قُْل : تعالى ، )09 :األحقاف( َما ُكْنُت بِْدًعا ِمَن الرُّ
َوَجَعْلنَا فِي قُلُوِب الَِّذیَن اتَّبَُعوهُ َرْأفَةً َوَرْحَمةً َوَرْھبَاِنیَّةً اْبتََدُعوھَا َما : وفي قولھ تعالى

ِ َكتَْبنَاھَا َعلَْیِھْم ِإالَّ اْبتَِغاَء رِ    ).27 :الحدید( ْضَواِن هللاَّ

أن : "التي جاءت بھا نظریات البرمجة اللغویة العصبیة وتؤكد الحقائق العلمیة
اإلنسان كلما استنشق كمیة من األوكسجین استعاد الجھاز اللیمفاوي حیویتھ 

، فكذلك الحقائق القرآنیة تؤكد أن اإلنسان كلما قرأ وفكَّر وتدبر، استعاد 50"ونشاطھ
ر قدراتھ العقلیة، واكتسب مھارات التفكیر السلیم، من خالل  نشاطھ الذھني وطوَّ
اآلیات التي تحّث على ذلك، باإلضافة إلى تنمیة روح اإلبداع واإلتقان، فا� ھو 

ِ الَِّذي أَْتقََن ُكلَّ َشْيٍء إِنَّھُ : تعالى المبدع والمتقن والصانع لكل شيء، قال ُصْنَع هللاَّ
  ). 88 :النمل( َخبِیٌر بَِما تَْفَعلُونَ 

وإذا كان اإلبداع عبارة عن عملیة تطویر االستعدادات والقدرات والمیول 
واالتجاھات الشخصیة لألفراد، فإن القرآن الكریم لھ القدرة على صناعة اإلبداع 
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عین، من خالل تطویر القدرات والمھارات التأملیة والتدبریة المنھجیة ورعایة المبد
  .والمعرفیة

مقاربة بین التفكیر اإلبداعي عند المعاصرین والجھود الفكریة لدى : المبحث الثالث
  علماء المسلمین 

النظر فیما توصلت "في قواعد التدبر " المیداني"من أھم القواعد التي ذكرھا 
ینبغي لمتدبر ؛ بمعنى أنھ 51"میة اإلنسانیة في موضوع النص القرآنيإلیھ البحوث العل

النص القرآني بعمق أن ینظر إلى ما توصلت إلیھ البحوث العلمیة اإلنسانیة الذي 
  . یعالجھ النص، لیكون على علم بنتائج تلك البحوث وبمدى صدقھا من خطئھا

المعقول وصحیح وھذا األمر في غایة الصحة؛ إذ ال تعارض بین صریح 
وإضافة عبارة أخرى " المیداني"المنقول، وفي ھذا السیاق یمكن االتِّكاء على قاعدة 

النظر : "لتصبح القاعدة كما یلي ،"و ما لھ عالقة بالنص القرآني: "على القاعدة وھي
فیما توصلت إلیھ البحوث العلمیة اإلنسانیة في موضوع النص القرآني و ما لھ عالقة 

، وذلك حتى تصحَّ ھذه المقاربة التي أحاول فیھا الجمع بین التفكیر "رآنيبالنص الق
ومظاھره عند علماء ) التدبر(اإلبداعي كما یراه المعاصرون وأصول التفكیر 

  .المسلمین

لقد خلَّف علماء المسلمین من خالل اجتھاداتھم في العلوم الشرعیة عموما 
ا ومبدعا من النظریات، وفي فھم النص القرآني وتدبره على وجھ الخص وص تراثا ثّرً

واألصول، والقواعد والضوابط، وھذا إن دل على أمر فإنما یدل على ممارستھم 
لمھارات التفكیر اإلبداعي والتزامھم بخصائصھ ومراحلھ التزاما منھجیا وعلمیا 
منظمین، ولو عقدنا نوعا من المقاربة بین التفكیر اإلبداعي كما یراه المعاصرون 

  .وم وبین ما توصل إلیھ علماؤنا السابقون لتبیَّن لنا مقدار تلك الممارسةالی

وإلثبات ذلك نكتفي بإیراد بعض مظاھر التفكیر اإلبداعي عند علماء 
  : المسلمین من خالل بعض جھودھم األصولیة والتفسیریة، وذلك فیما یأتي

  مبحث العلة: أوال

ل لھ علماؤنا وأسالوا فیھ  یعدُّ مبحث العلة من المباحث األصولیة التي أصَّ
أقالما كثیرة، وإن الناظر في بحث العلة عند األصولیین یقف على عقلیة إبداعیة 
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والعلة المقصودة عندھم ما یغایر العلة الغائیة، بمعنى الوصف . منقطعة النظیر
  .الظاھر المنضبط الذي ھو مظنة تشریع الحكم، ویترتب علیھ مصلحة مقصودة

ال یخفى أن العلة تثبت بعدة طرق، منھا طریق : العلة طرق إثبات -1
  :االستنباط، ولھ ُصَور، من ذلك

أن الناظر یبحث عن معان مجتمعة في األصل :ومعناه: السَّْبر والتقسیم -أ
ویتتبعھا واحدا، واحدا ویبین خروج آحادھا عن صالح التعلیل بھ إال واحدا یراه 

  .52ویرضاه

تحتمل الِعلیة في األصل، ثم إبطال بعضھا حصر األوصاف التي : أو ھو
  .53بدلیل واختیار الباقي

التي یقوم بھا األصولیون في إثبات العلل، ھي  -السبر والتقسیم–ھذه العملیة 
في الحقیقة محاكاة لمراحل التفكیر اإلبداعي التي سبق الحدیث عنھا، وھي مرحلة 

ھي مرحلة البحث عن األفكار أو ھي مرحلة تولید أعداد كبیرة من األفكار و: اإللھام
تولیدھا، واألصولي یقوم بذات العمل؛ أي یحصر جمیع األوصاف التي یمكن أن 
یُعدَّى من خاللھا الحكم ویصح التعلیل بھا، ثم یقوم بدراسة ھذه األوصاف ویستوضح 

مالءمة تلك األوصاف عن  -أي مرحلة التوضیح والتركیز على األھداف–بذلك 
األوصاف  -مرحلة االنتقاء - ینتھي بعد ذلك إلى انتقاء واستخالص طریق التقسیم ل

المناسبة بالدلیل، وھذه المرحلة لمعاینة األفكار المتولدة بعنایة فائقة وتحدید ما ھو 
  . مناسب لھا للعمل

من مھارات التفكیر  -السبر والتقسیم–زْد على ذلك ما یمیز ھذه العملیة 
؛ فاألصولي یحس بھذه المشكلة )ة الحساسیة للمشكالتمھار: (اإلبداعي، والمتمثلة في

مھارة (الموجودة في أصول األحكام ویحاول اإلجابة عنھا، محاوال إنتاج حلول جدیدة 
مھارة (، ویحرص على التكیف السریع مع التطورات في بحث العلة )األصالة
عابھ وفھمھ واستی -األوصاف–، ویراعي في ذلك تحلیل عناصر األشیاء )المرونة

، مع ما یمتاز بھ من القدرة استدعاء أكبر )مھارة القدرة على التحلیل(للعالقات بینھا 
الفكریة، التعبیریة، : مھارة الطالقة(عدد ممكن من األفكار في فترة زمنیة معینة 

  ).المصطلحات: طالقة الكلمات
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أو  54من مسالك إثبات العلة المناسبة، ویسمیھا بعضھم باإلخالة: المناسبة -ب
  .تخریج المناط

تعیین الوصف للِعلیة بمجرد إبداء المناسبة بینھ وبین الحكم ال بنص : وھي
من غیر نص علیھ وال  –كأن یكون مقصوداً لجلب منفعة أو دفع مضرة  –وال بغیره 

  .إجماع

وصف ظاھر منضبط یلزم من ترتیب الحكم علیھ ما یصلح كونھ : والمناسب
  .55ول مصلحة أو دفع مفسدةمقصوًدا من شرع الحكم من حص

وھذا المسلك عند األصولیین یمثل مرحلة التقییم في مراحل التفكیر اإلبداعي، 
مرحلة ھي مرحلة إعادة النظر والتدقیق في العمل قید التنفیذ، أین  -كما سبق–وھي 

یتم فحص ومعاینة العمل بحثا عن نقاط القوة والضعف فیھ؛ فكذلك األصولي یبحث 
ناسب إلثبات العلیة، ویتحقق من مدى كون الحكم المترتب علیھ عن الوصف الم

  .مقصودا من شرع الحكم جلبا لمنفعة أو دفعا لمفسدة، وھذا یحتاج إلى تقییم للعمل

ھذا، دون إغفال المھارات اإلبداعیة التي  یبدیھا األصولي أثناء بحثھ عن 
  .المناسب وقیامھ بالتقییم والتحقیق

تتضح مراحل التفكیر اإلبداعي أكثر عند  :العلة مجاري االجتھاد في -2
الحدیث عن مجاري االجتھاد في العلة؛ فقد ذكر الغزالي رحمھ هللا وغیره أن االجتھاد 

  :56في العلة ثالث صور

وھو استخراج المجتھد علة الحكم بمسلٍك من المسالك : تخریج المناط -أ
یل بمرحلة اإللھام وھي المرحلة ویمكن التعبیر عن ھذه المرحلة في التعل. المذكورة

  .األولى في التفكیر اإلبداعي

وھو تھذیب المجتھد العلة من جملة أوصاف الحكم بإلغاء : تنقیح المناط -ب
وھذه المرحلة الثانیة من مراحل التفكیر اإلبداعي المسماة . ما ال یصلح منھا للِعلیة

  .بمرحلة التوضیح والتركیز على األھداف

وھو إثبات العلة الثابتة نصاً أو اجتھاداً في المحل غیر : تحقیق المناط -ج
، ویمكن تسمیة تحقیق المناط 57المنصوص وخصص بعضھم بالمناسبة وحدھا
  .بمرحلة الترشیح والتنفیذ أو االستخالص واالنتقاء
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واعلم أن الجمع بین األصل والفرع تارة یكون بإلغاء :"جاء في المحصول
والغزالي یسمیھ تنقیح المناط، وتارة باستخراج الجامع وھاھنا البد من بیان الفارق، 

  .58"أن الحكم في األصل معلل بكذا ثم من بیان وجود ذلك المعنى في الفرع

األصالة، الحساسیة بالمشكالت، (وكل المھارات اإلبداعیة السابقة الذكر 
في ھذه العملیات األصولیة ، تحضر )الطالقة، المرونة، القدرة على التحلیل وغیرھا

ویصطبغ بھا المجتھد األصولي أثناء بحثھ ھذا، بل ھي جزء ال یتجزأ من شروط 
  .الفقیھ والمجتھد وكذا المفسر الذي یقوم باستنباط المعاني القرآنیة وتدبرھا

  اعتبار المآالت: ثانیا

ر النظر في مآالت األفعال معتب: "یؤصل اإلمام الشاطبي لھذا األصل بقولھ
مقصود شرًعا، كانت األفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتھد ال یحكم على فعل 
من األفعال الصادرة عن المكلفین باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ 

  .59"ذلك الفعل

فالمجتھد حین یجتھد ویحكم ویفتي، علیھ أن یقدر مآالت األفعال التي ھي 
، وأن یقدر عواقب حكمھ وفتواه، وأن ال یعتبر أن مھمتھ تنحصر محل حكمھ وإفتائھ

، بل مھمتھ أن یحكم في الفعل وھو یستحضر مآلھ أو "إعطاء الحكم الشرعي"في 
مآالتھ، وأن یصدر الحكم وھو ناظر إلى أثره أو آثاره، فإذا لم یفعل؛ فھو إما قاصر 

  .عن درجة االجتھاد أو مقصر فیھا

؛ فعلى المجتھد الذي أقیم متكلًما "حكام بمقاصدھااأل"وھذا فرع عن كون 
باسم الشرع، أن یكون حریًصا أمینا على بلوغ األحكام مقاصدھا، وعلى إفضاء 

  .60التكالیف الشرعیة إلى أحسن مآالتھا

وفي السنة النبویة تطبیقات ھادیة في ھذا الباب؛ فقد امتنع النبي صلى هللا 
ال : (علمھ بھم ومع علمھ باستحقاقھم القتل، وقالعلیھ وسلم عن قتل المنافقین، مع 

، وتخلى عن إعادة بناء البیت الحرام، حتى 61)یتحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابھ
ال یثیر بلبلة بین العرب، وكثیر منھم حدیثو عھد باإلسالم، وقال مخاطبًا عائشة رضي 

: ، قالت)واعد إبراھیمألم تري أن قومك حین بنوا الكعبة، اقتصروا عن ق: (هللا عنھا
صلى هللا علیھ فقلت یا رسول هللا، أفال تردھا على قواعد إبراھیم فقال رسول هللا 

  .62)لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت: (وسلم
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وعندما بال أعرابي في المسجد وقام الصحابة لزجره ومنعھ، قال علیھ 
  .63)ال تزرموه، دعوه: (الصالة والسالم

لشرعیة واالستقراء التام أنَّ المآالت معتبرة في أصل والخالصة أن األدلة ا
المشروعیة، ولوال مراعاة المآالت والنتائج، لوجب قتل المنافقین، وإعادة بناء البیت 
على قواعد إبراھیم، ومنع األعرابي من إتمام عملھ المنكر الشنیع، ولكن األول كان 

بتھمة النفاق، والثاني یؤدي إلى سیفضي إلى نفور الناس من اإلسالم؛ خشیة أن یقتلوا 
اعتقاد العرب أن النبي یھدم المقدسات ویغیر معالمھا، والثالث لیس فیھ إال أن ینجس 
البائل جسمھ وثوبھ، وربما نجس مواضع أخرى من المسجد، وربما كان ضرر 

  .64صحي علیھ

ة مرحلة التقییم الحقیقی - لمن تأمل–إن اعتبار المآالت في حقیقة األمر یمثل 
في التفكیر اإلبداعي؛ وھي مرحلة إعادة النظر والتدقیق في العمل قید التنفیذ، وفي 
ھذه المرحلة یتم فحص ومعاینة العمل بحثا عن نقاط القوة والضعف فیھ، وبعدھا 
تحتاج إلى التفكیر بكیفیة تحسین وتطویر العمل، والتخلص من نقاط الضعف، 

إلى نقیض  -الحكم المفتى بھ مثال–یفضي العمل واستثمار نقاط القوة وتعزیزھا؛ إذ قد 
مقصوده، فال یترتب منھ المصلحة المرجوة أو ال یدفع عنھ المفسدة المتوقعة، فال ینِفذ 

  ). نقاط الضعف(ھذا الحكم إال بعد التأكد من سالمتھ وُخلوصھ من العواقب 

 -فتيالم–عن المھارات التي یضطلع بھا المجتھد  -طبعا -ھذا، دون الغفلة 
، والمرونة التي تقتضي التكیف مع )النازلة محل الفتوى(من الحساسیة بالمشكلة 

الواقع الذي ھو محل حدوث النازلة، والقدرة على التحلیل وتجزئة عناصر الواقعة 
وترتیبھا ثم تركیبھا، وكذا الطالقة وھي جزء من علم الموھبة التي تعد من شروط 

  .والمجتھد على حد سواء 65المفسر

  االجتھاد: ثالثا

 تطویر األفكارتسمى المرحلة السادسة من مراحل التفكیر اإلبداعي مرحلة 
والتفرغ ألعمال أخرى، وفیھا یتم ترك العمل الحالي جاریا لوحده، والتفكیر بھ بین 

  . الحین واآلخر دون أن یغیب عن البال

یتم فیھا  ھذه المرحلة تمثل مرحلة االجتھاد عموما عند علماء المسلمین؛ إذ
توظیف العلوم والمعارف واألدوات المنھجیة المساعدة في مختلف المجاالت؛ كتفسیر 
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آي القرآن الكریم مثال، أو استنباط األحكام الشرعیة من األدلة السمعیة، وفیھا یتم 
تطویر األفكار إلى نظریات وقوانین وقواعد تعین على الفھم والتدبر، مع ما یِسُم 

رات إبداعیة تمثل شرائط المجتھد الذي یحق لھ أن ینبري لمثل ھذا االجتھاَد من مھا
  .العمل

القواعد والقوانین المختلفة : ومن أمثلة ذلك في مجال فھم القرآن الكریم وتدبره
قاعدة أو قانون : التي توصل إلیھا العلماء في تفسیر كتاب هللا عز وجل، من ذلك

عن العقلیة اإلبداعیة لدى المجتھد  -للمن تأمَّ –الترجیح في الرأي، والتي تكشف 
  .والمھارات العلمیة التي یمتاز بھا على غرار مھارات التفكیر اإلبداعي وخصائصھ

أجمع كلمة قیلت في بیان ھذا القانون، ھي الكلمة : قانون الترجیح في الرأي
التي ذكرھا اإلمام الزركشي في البرھان، ونقلھا عنھ صاحب اإلتقان وغیره، وفیھا 
ر األفكار ونضجھا واستیعاب  من التفریع والتقعید ما ینم عن براعة ومھارة في تطوُّ
المسائل وجزئیاتھا، لتلتئم في قانون أو قاعدة تفسیریة تختصر أمام الباحث مسافات 

  .البحث وجھد العناء

كل لفظ احتمل معنیین فصاعداً ھو الذي ال : "قال الزركشي رحمھ هللا تعالى
ماء االجتھاد فیھ، وعلیھم اعتماد الشواھد والدالئل دون مجرد الرأي، یجوز لغیر العل

فإن كان أحد المعنیین أظھر، وجب الحمل علیھ، إال أن یقوم الدلیل على أن المراد ھو 
الخفي، وإن استویا واالستعمال فیھما حقیقة، لكن في أحدھما حقیقة لغویة أو عرفیة، 

ة أولى، إال أن یدل دلیل على إرادة اللغویة، وفى اآلخر شرعیة، فالحمل على الشرعی
ُ َسِمیٌع َعلِیمٌ : كما في قولھ  ،)103: التوبة( َوَصلِّ َعلَْیِھْم إِنَّ َصَالتََك َسَكٌن لَھُْم َوهللاَّ

ولو كان في أحدھما عرفیة، واآلخر لغویة، فالحمل على العرفیة أولى، وإن اتفقا في 
ولم یمكن إرادتھما باللفظ الواحد، كالقُرء للحیض ذلك أیضاً؛ فإن تنافى اجتماعھما 

والُطھر، اجتھد في المراد منھما باألمارات الدالة علیھ، فما ظنھ فھو مراد هللا تعالى 
في حقھ، وإن لم یظھر لھ شي فھ یتخیَّر في الحمل على أیھما شاء؟ أو یأخذ باألغلظ 

علیھما عند المحققین، ویكون وإن لم یتنافیا وجب الحمل . حكماً؟ أو باألخف؟ أقوال
  .66"ذلك أبلغ في اإلعجاز والفصاحة، إال إن دلَّ دلیل على إرادة أحدھما

ھذا، وإن ما تقدَّم من أمثلة یبین مدى اضطالع علماء المسلمین بخصائص 
التفكیر اإلبداعي ومھاراتھ ومراحلھ كما یراه المعاصرون الیوم؛ من خالل تأسیسھم 

أو  -الواقع الذي لم یقع-لجتھم لمشكالت واقعھم وواقع من بعدھم للعلوم والفنون، ومعا
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ما یسمى بالفقھ االفتراضي، ومرونتھم في التفكیر واالجتھاد وكیفیة إعمال النص 
والعقل، وطالقتھم الفكریة والتعبیریة من خالل إنشاء ثروة في المصطلحات 

ة المعرفة اإلنسانیة وتطویرھا عبر التاریخ، بالرغم من قلة اإلمكانات، ومحدودی
  . واالجتماعیة حینھا

بل ال أرنو من ھذه المقاربة التسویة بین المتقدمین والمعاصرین، كال، بل ال 
مبالغة إذا قلنا أن علماء المسلمین أثبتوا تفوقھم العلمي وریادتھم الفكریة، وال أدلَّ على 

داعي عند ذلك من بعض المھارات والخصائص التي یعوز إلیھا التفكیر اإلب
وھو أحد شرائط الناظر في كتاب هللا تعالى : علم الموھبةالمعاصرین، من ذلك 

 - ، وعلم الموھبة لیس أمرا كسبیا وإنما ھو علم یُورثھ هللا تعالى )المفسر(والمتدبر فیھ 
ُ : لمن عمل بما علم، وإلیھ اإلشارة بقولھ تعالى َ َویَُعلُِّمُكُم هللاَّ : البقرة( َواتَُّقوا هللاَّ

282.(  

: قال السیوطي بعد أن َعدَّ علم الموھبة من العلوم التي ال بدَّ منھا للمفسِّر
ھذا شيء لیس في قدرة اإلنسان، ولیس األمر : ولعلك تستشكل علم الموھبة وتقول"

كما ظننت من اإلشكال، والطریق في تحصیلھ ارتكاب األسباب الموجبة لھ من العمل 
اعلم أنھ ال یحصل للناظر : وقال في البرھان: "بكالم للزركشي ، ثم استدل67"والزھد

فھم معاني الوحي وال تظھر لھ أسراره، وفى قلبھ بدعة، أو كبر، أو ھوى، أو حب 
دنیا، أو ھو ُمصرٌّ على ذنب، أو غیر متحقق باإلیمان، أو ضعیف التحقیق، أو یعتمد 

وھذه كلھا ُحُجب وموانع  على قول مفسِّر لیس عنده علم، أو راجع إلى معقولھ،
؛ وھذا الذي ذكره كل من الزركشي والسیوطي من التنویھ 68"بعضھا آكد من بعض

  .بعلم الموھبة وإظھار فضل هللا على من أوتیھا، ھو ما یفتقده علماء المادة الیوم

  واقع العملیة التعلیمیة وعالقتھا بالتفكیر اإلبداعي: رابعا

لیمیة، یرى أنھا الیوم وفي وقتنا الحالي تتسم إن الناظر في وضع العملیة التع
، )التحلیل، والتركیب، والتقویم(بالروتین العاجز عن تنمیة مھارات التفكیر العلیا من 

والمناھج التعلیمیة في جمیع المراحل الدراسیة ال تستطیع أن ترتقي بعقل الطالب لكي 
ل تقتصر على تنمیة المستویات تنمي قدرتھ على التفكیر التحلیلي واإلبداعي والناقد، ب

التي تمثل محور ) التذكر، والفھم، والتطبیق(المعرفیة الدنیا القائمة على التلقین من 
العملیة التعلیمیة في وقتنا المعاصر، مما أدى إلى جمود فكر كثیر من المتعلمین 

  .وأصبح المتعلم مجرد متلقي للمعرفة وال یستطیع إنتاج المعرفة
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ذلك یرجع إلى انخفاض مستوى الموضوعات التي تحتوى  ولعل السبب في
علیھا المناھج التعلیمیة والتي ال تثیر عقول الطالب بعمق دراستھا والتفكر فیھا 
وأیضاً لبعدھا عن مشكالت حیاة الطالب المجتمعیة والیومیة، مما أدى إلى ھدر 

مھارات اإلبداع  طاقات بشریة إذا تم االعتناء بھا بتقدیم برامج تساعد على تنمیة
  .69البشریة لدیھم، ألسھمت في تقدم أمتنا وإفادة

لذا ینبغي أن تكون أولى خطوات تنمیة المجتمعات وتقدمھا، ھي االھتمام 
بالعملیة التعلیمیة وجعلھا ھادفة تسعى لبناء العقلیة العلمیة المفكرة المبدعة التي 

األخرى دون إعمال عقل وانتقاء ما تستطیع اإلتیان بجدید، بدال من اتّباع الثقافات 
یتناسب مع مبادئنا وقیمنا، وھذا سوف یتم من خالل دمج برامج تنمیة اإلبداع داخل 
المناھج التعلیمیة، في جمیع المراحل الدراسیة بحیث یكون اإلبداع ھو السمة الغالبة 

اً من على المجتمع، كما كان عصر ازدھار الحضارة اإلسالمیة، الذي كان یشمل كثیر
العلماء المسلمین والمبدعین في مجاالت مختلفة حیث كانوا یتفكرون ویدرسون القرآن 
الكریم للتعرف على السنن الكونیة فاستطاعوا بذلك استغالل قدراتھم العقلیة العلیا 

  .وإفادة البشریة بما توصلوا إلیھ من اكتشافات

جورج "و " ولتبریف"ولقد اعترف بذلك مؤرخو العلم والحضارة من أمثال 
وغیرھم، أن االرتباط بین مداومة الفكر في كون هللا الواسع كعبادة راقیة " سارتون

وبین تقدم العلم، أمر یؤكده تاریخ تقدم العلم التجریبي لألمة اإلسالمیة، وال صالح وال 
سعادة للبشریة إال إذا أقامت نھضاتھا بجناحین متوازنین بین الجھد البشري العلمي 

  .70لسماءوھدي ا

وبناء على ما سبق نالحظ أھمیة وضع برامج للتفكر في آیات القرآن الكریم 
ولالجتھاد في شتى المجاالت الشرعیة؛ باستخدام أسالیب عملیة تتجھ إلى التدریب 
على تولید األفكار، وتقوم على خطط ومبادئ محددة لحل مشكالت ذات طابع عملي 

  .وعلمي

نشیط العملیات المعرفیة التي تقوم علیھا عملیات كما یُعنى في ھذه األسالیب بت
اإلبداع؛ وتضم القدرات واألسالیب المعرفیة المرتبطة باإلبداع؛ فضال عن خصال 
الشخصیة األخرى الممیزة للشخص المبدع، وأھمھا السمات المزاجیة، والوجدانیة، 

  .واالتجاھات النفسیة االجتماعیة، والدافعیة اإلبداعیة
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م بعض ھذه األسالیب في صورة جماعیة كما یمكن أن  اجتھاد جماعي، (تقدَّ
، في مواقف تنمیة إبداع المجموعات من األفراد؛ ...)تدبر جماعي، بحث جماعي

؛ یمكن )ذاتیة(متخصصین، وبعضھا اآلخر أسالیب فردیة ) مكونین(بواسطة مدربین 
  .ألي فرد استخدامھا دون حاجة إلى مكون خاص

ألسالیب الحدیثة في عملیة التدبر واالجتھاد للتعرف على یمكن االستفادة من ا
لدى ) الطالقة، والمرونة، واألصالة(مدى تأثیرھا في تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي 

  .المتكونین عموما وطلبة المراحل األولى على وجھ الخصوص

  

  :خاتمة

بعد ھذه الجولة المتواضعة في أطراف ھذا الموضوع، أخلص إلى مجموعة 
  :من النتائج والتوصیات، كما یلي

  :من النتائج المسجلة في ھذه الدراسة :النتائج /أوال

 .تكمن أھمیة التفكیر كضرورة حیویة في أنھ السبیل للثروة الحقیقیة ألي أمة  -1
ال بدَّ للثقافة اإلسالمیة أن تتخلص من كل ما یمكن أن یِصمھا باإلنشائیة واألطر   -2

واألسالیب التكراریة والتعبیرات المجردة من االبتكار واإلبداع التعبیریة والتقلیدیة 
 .الشخصي والخالیة من عناصر المعاناة والتفاعل والمعایشة

یدعو اإلسالم إلى حریة الفكر بعیدا عن أیة قیود تحد من انطالقھ وتمنعھ من   -3
 .التفكیر والتأمل والتدبر

يء غیر مألوف وأن تحول التفكیر اإلبداعي ھو أن توجد شیئا مألوفا من ش  -4
المألوف إلى شيء غیر مألوف، وھو مفتاح من مفاتیح التدبر والتفكر في القرآن 

 .الكریم
یعتبر القلب السلیم أھم العوامل المساعدة في عملیة التفكر؛ فكلما كان القلب سلیما   -5

 .حیاً كان انتفاعھ بالقرآن أعظم وأكمل
 .قدرات وتنمیة اإلبداعللتدین أثر في غایة األھمیة في رفع ال  -6
لقد اضطلع علماء المسلمین بخصائص التفكیر اإلبداعي ومھاراتھ ومراحلھ كما   -7

یراه المعاصرون الیوم، من خالل تأسیسھم للعلوم والفنون، ومعالجتھم لمشكالت 
 .واقعھم وواقع غیرھم
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ز عن إن الناظر في وضع العملیة التعلیمیة، یرى أنھا الیوم تتسم بالروتین العاج  -8
تنمیة مھارات التفكیر العلیا، ولعل السبب في ذلك یرجع إلى انخفاض مستوى 
الموضوعات التي تحتوى علیھا المناھج التعلیمیة والتي ال تثیر عقول الطالب 

 .بعمق دراستھا والتفكر فیھا

  :وأھمھا :التوصیات: ثانیا

الدراسات  أھمیة الدراسات الحدیثة والنتائج العلمیة وضرورة استثمارھا في -1
 .اإلسالمیة عموما وفي تفسیر القرآن الكریم وتدبره خصوصا

ضرورة وضع برامج للتفكر في آیات القرآن الكریم ولالجتھاد في شتى المجاالت  -2
الشرعیة؛ باستخدام أسالیب عملیة تتجھ إلى التدریب على تولید األفكار، وتقوم 

 .لميعلى خطط ومبادئ محددة لحل مشكالت ذات طابع عملي وع

  
  :قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم
: محمد ناصر الدین، ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ، أشرف على طبعھ: األلباني -1

 .ت.ط، د.زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، د
عبد الرزاق عفیفي، المكتب : سیف الدین، اإلحكام في أصول األحكام، تح: اآلمدي -2

 .ت.ط، د.دمشق، د ،اإلسالمي، بیروت
مصطفى دیب البغا، : تحالجامع الصحیح المختصر، ، محمد بن إسماعیل البخاري -3

 .م1987 -ھـ1407، 3بیروت، ط ،دار ابن كثیر، الیمامة
بكار عبد الكریم، فصول في التفكیر الموضوعي، منتدیات مكتبتنا العربیة، دار  -4

 .م2008 -ھـ1429، 5القلم، دمشق، ط
إبراھیم األبیاري، دار الكتاب العربي، : علي بن محمد، التعریفات، تح: الجرجاني -5

 .ھـ1405، 1بیروت، ط
صالح بن محمد بن : عبد الملك بن عبد هللا، البرھان في أصول الفقھ، تح: الجویني -6

 .م1997-ھـ1418، 1لبنان، ط ،عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت
فریق بیت : على التفكیر اإلبداعي، نقل إلى العربیةجیوقري، كیف تنمي قدرتك  -7

 .ھـ1422ط،  .سامي تیسیر سلمان، د: األفكار الدولیة، إشراف
حاتم علي حسن رضا، اإلبداع وعالقتھ باألداء الوظیفي، رسالة ماجستیر في  -8

 .م2003العلوم اإلداریة، المملكة العربیة السعودیة، 
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، 1األردن، ط، ري، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمانخیر هللا جمال، اإلبداع اإلدا -9
 .م2009

ط، .محمد السید حسین، التفسیر والمفسرون، مكتبة وھبة، القاھرة، د: الذھبي -10
 .ت.د
: بیروت، ت–محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون : الرازي -11

 .م1995 -ھـ1415ط، .محمود خاطر، د
طھ جابر : بن عمر فخر الدین ، المحصول في أصول الفقھ، تحمحمد : الرازي -12

 .م1997-ھـ1418، 3فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط
الریسوني أحمد، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب  -13

 .م1992 -ھـ1412، 2ن، ط.اإلسالمي، د
 ،خطوطات والتراث والوثائقالزاھدي ثناء هللا، تلخیص األصول، مركز الم -14

 .م1994-ھـ1414، 1الكویت، ط
 .م1971ط، .ة، دموسوعة علمیة، دار الشروق، القاھرفي سبیل زكي أحمد،  -15
، 1طدار الشورق، جدة، السمالوطي نبیل، اإلسالم وقضایا علم النفس الحدیث،  -16

 .م1980
 .م2004 -ھـ1425، 3طن، .السویدان طارق والعدلوني محمد، مبادئ اإلبداع، د -17
، بیروت ،إبراھیم حسین الشاربي، في ظالل القرآن، دار الشروق: سید قطب -18

 .ه1412،  17القاھرة، ط
: ، اإلتقان في علوم القرآن، تبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدینع: السیوطي -19

 -ھـ1394ط، .ن، د .محمد أبو الفضل إبراھیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، د
 .م1974

أبو عبیدة : إبراھیم بن موسى، الموافقات في أصول الشریعة، تح: الشاطبي -20
 .م1997 -ھـ1417، 1مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عز وجل، دار  -21
 .م1980 -ھـ1400، 1القلم، دمشق، بیروت، ط

، 12/121أحمد بن حجر، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، : العسقالني -22
 -ھـ 1420، 1مجموعة من الباحثین، دار العاصمة، دار الغیث، السعودیة، ط: تح

 .م2000
الشیخ بیت : الحسن بن عبد هللا أبو ھالل ، معجم الفروق اللغویة، تح: العسكري -23

 .ه1412،  1النشر اإلسالمي، قم، طهللا بیات، مؤسسة 
عباس محمود، الفلسفة القرآنیة، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، : العقاد -24

 .م1970ط، .بیروت، د
عویس عبد الحلیم، فقھ التاریخ في ضوء أزمة المسلمین الحضاریة، دار  -25

 .م1994 -ھـ1414، 1الصحوة، القاھرة، ط
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بیروت،  ،و حامد، إحیاء علوم الدین، دار االمعرفةمحمد بن محمد أب: الغزالي -26
 .ت.ط، د.د
محمد عبد : محمد بن محمد أبو حامد، المستصفى من علم األصول، تح: الغزالي -27

 .م1993-ھـ1413، 1السالم عبدالشافي، دار الكتب العلمیة، ط
إیاك محمد بن أبي بكر ، مدارج السالكین بین منازل : ابن قیم الجوزیة الزرعي -28

، 2بیروت، ط –محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي : نعبد وإیاك نستعین، تح
 .م1973-ھـ1393

محمد كریم حسن سعید، عالقة القیادة التحویلیة باإلبداع اإلداري لدى رؤساء  -29
األقسام األكادیمیة في الجامعة اإلسالمیة بغزة، رسالة ماجستیر في إدارة األعمال، 

 .م2010فلسطین،  كلیة التجارة،
تأصیل وتحدیث، مكتبة العبیكان، : ، تدریس العلومإبراھیم بن عبد هللا :المحیسن -30

 .م1999ط، .الریاض، د
مركز البحوث والتطویر التربوي، معوقات تعلیم مھارات التفكیر في مرحلة  -31

 .م2008ط، .، فرع عدن، الیمن، د-دراسة تطبیقیة -التعلیم األساسي 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار : بن الحجاج النیسابوري، الجامع الصحیح، تحمسلم  -32

 .ت.ط، د.بیروت، د ،إحیاء التراث العربي
فھد بن محمد السََّدَحان، : محمد بن مفلح شمس الدین، أصول الفقھ، تح: المقدسي -33

 .م1999-ھـ1420، 1مكتبة العبیكان، ط
محمد : لى مھمات التعاریف، تحمحمد عبد الرؤوف، التوقیف ع: المناوي -34

 .ھـ1410، 1بیروت، دمشق، ط ،رضوان الدایة، دار الفكر المعاصر، دار الفكر
محمد صالح، التفكر، مجموعة زاد للنشر والتوزیع، المملكة العربیة : المنجد -35

 .م2009-ھـ1430، 1السعودیة، ط
، 1بیروت، ط ،رمحمد بن مكرم، لسان العرب، دار صاد: ابن منظور األفریقي -36
 .ت.د
ط، .النحالوي عبد الرحمن ، أصول التربیة اإلسالمیة، دار الفكر، دمشق ، د -37

 .م1981
ھنانو عبد هللا محمد، مھارات العصف الذھني ودورھا في تنمیة التفكیر اإلبداعي  -38

 .م2008ط، .ن، د.عند الطالب، د
  
  

  المجالت 
مستوى مھارات التفكیر اإلبداعي لدى طلبة داود عبد الملك وآخرون، : الحدابي -1

المعلمین في األقسام العلمیة في كلیة التربیة والعلوم التطبیقیة، المجلة العربیة 
  .م2011: ، سنة3، ع2لتطویر التفوق، مج
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 عبد الرحمن عبد هللا، طرق تدریس التربیة اإلسالمیة،  كتاب األمة العدد: المالكي -2
106  .  

الترجمة العربیة لمجلة سانتیفیاك أریكان، مؤسسة الكویت للتقدم : مجلة العلوم -3
  .م2010أغسطس / ، یولیو7، ع26: العلمي، مجلد

  
  :اإلنترنتمواقع 

: أثر القرآن في بناء القدرات والتصورات العقلیةصالح، حمزة حسن سلیمان  -1
والعلوم دراسة تطبیقیة على البرمجة اللغویة العصبیة، جامعة القرآن الكریم 

  2019/ 05/ 02: تاریخ الدخول: ھـ1435: ذو القعدةالسودان، ، اإلسالمیة
http://www.tafsir.net/article/4783  

  .2019/ 05/ 2: تاریخ الدخولالقلب والعقل، : قسطاس النعیمي -2
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=117

6 
عبد الدائم الكحیل، روائع اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم،  موسوعة الكحیل  -3

  / 2019http://www.kaheel7.com/ 05/ 2: تاریخ الدخول ، لإلعجاز العلمي
  .2019/ 05/ 02: الدخول تاریخ: موقع البرمجة العصبیة اللغویة -4

http://www.annajah.net/arabic/scat_websites.thtml?c_id=34  
، أثر أبحاث ونظریات -واإلبداع العالقة بین التفكر في القرآن ھند السید درویش،  -5

برنامج مقترح للتفكر في آیات القرآن الكریم على تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي 
د عبد الفتاح محمد دویدار، أستاذ علم .أ: ، إشراف-لدى طالبات المرحلة اإلعدادیة

 .02/05/2019: تاریخ الدخول: جامعة اإلسكندریة -النفس بكلیة اآلداب
http://ahramag.com/modules/publisher/item.php?itemid=1960  

  .2020/ 01/ 29: تاریخ الدخولھند عادل، موجات اإلبداع داخل مخك،  -6
https://m-youm7-

com.cdn.ampproject.org/v/s/m.youm7.com/amp/2019/11/11 
  :الھوامش

                                                        
/ 5ھـ، 1414، 3محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط: ابن منظور األفریقي -1

  ).فكر(، مادة 65
- ھـ1403، 1لبنان، ط ،ار الكتب العلمیة، بیروتعلي بن محمد، التعریفات، د: الجرجاني -2

  .217صم، 1983
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، 1، القاھرة، طعالم الكتبمحمد عبد الرؤوف، التوقیف على مھمات التعاریف، : المناوي -3

  .194صم، 1990-ھـ1410
بكار عبد الكریم، فصول في التفكیر الموضوعي، منتدیات مكتبتنا العربیة، دار القلم، دمشق،  -4

  .14م، ص2008 -ھـ1429، 5ط
مركز البحوث والتطویر التربوي، معوقات تعلیم مھارات التفكیر في مرحلة التعلیم األساسي  -5

  .11م، ص2008ط، .دن، الیمن، د، فرع ع-دراسة تطبیقیة -
  .39م، ص2004 -ھـ1425، 3السویدان طارق والعدلوني محمد ، مبادئ اإلبداع، ط -6
 ،محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون: تمحمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، : الرازي -7

  .73/ 1، 1995 – 1415ط، .بیروت، د
م، 2009، 1األردن، ط، خیر هللا جمال، اإلبداع اإلداري، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان -8

  .55ص
  .29المناوي، مصدر سابق، ص -9

  .18السویدان و العدلوني، مرجع سابق، ص -10
  .المرجع  نفسھ -11
  .16المرجع نفسھ، ص -12
التفكیر اإلبداعي عند عبد هللا محمد، مھارات العصف الذھني ودورھا في تنمیة : ھنانو -13

  .03م، ص2008ط، .الطالب، د
تأصیل وتحدیث، مكتبة العبیكان، الریاض، : إبراھیم بن عبد هللا، تدریس العلوم: المحیسن -14

  .117م، ص1999ط، .د
  .268/ 4ابن منظور، مصدر سابق،  -15
إبراھیم سلیم، دار محمد : تالحسن بن عبد هللا أبو ھالل، معجم الفروق اللغویة، : العسكري -16

  .54، والجرجاني، مصدر سابق، ص121صمصر،  ،العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة
عویس عبد الحلیم، فقھ التاریخ في ضوء أزمة المسلمین الحضاریة، دار الصحوة، القاھرة،  -17

  .133م، ص1994 -ھـ1414، 1ط
  .55 -54خیر هللا، مرجع سابق، ص -18
    .26مبادئ اإلبداع، مرجع سابق، ص السویدان وغیره، -19
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  النص القرآني  بین المدرسة العقلیة والحداثیة قراءةضوابط 
  دراسة مقارنة

  

The Regulationsof Reading the Qur'anic Script between 
Rationalism andModernism: A Comparative study 

  
   عادل مقراني. د

 جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة ـ قسنطینة - كلیة أصول الدین 
adel.mokrani25@gmail.com  

  
  25/02/2020 :تاریخ القبول 02/10/2019 :تاریخ اإلرسال

  
  : الملخص

  
ما ھي الضوابط المعتبرة في : تھدف ھذه الدراسة لإلجابة عن اإلشكالیة اآلتیة

النص القرآني عند كل من المدرسة العقلیة والحداثیة ؟ والتي جلیتھا من خالل  قراءة
الوقوف على الداللة اللغویة واالصطالحیة لمفردات عنوان المقال، وبعدھا بینت ضوابط 
قراءةالنص المشتركة بین المدرستین، ثم فصلت القول في ضوابط قراءة النص المختلف 

ختالفھم في ضوابط قراءة  النص القرآني، وختمت المقال ثم ذكرت أسباب ا ،فیھا بینھما
 .بذكر نتائج وتوصیات البحث

  .ضوابط؛ نص؛ عقلیة؛ حداثیة؛ مقارنةالكلمات المفتاحیة 

Abstract  

This study aims to answer the following problem: What are the 
considerable regulations in reading the Quranic script at both 
schools: the rationalist and the modernist school? Which I have 
clarified through defining the Linguistic significance of the 
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terminological of the title of the article. Then,the researcher 
explained the common rules of text reading in the two schools, 
Then, the contrastive rules of the reading text have been 
investigated and the reasons for the differences in the Quranic 
script. Finally, in the conclusion the researcher providedfindings 
and recommendations of the study. 

Key words: Rules, Script, Rationalism, Modernism, Comparison 

  : مقّدمة

ومن أخص صور عنایة العلماء  ،لقد حظي النص القرآني بعنایة متمیزة
والباحثین بھ جھودھم في قراءتھ وتجلیة دالالت ألفاظھ، ومن أجل ذلك وضعوا منھجا 

وھدایاتھ  وتصان مقاصده  ،رصینا في التعامل معھ لیسلم من دخیل اآلراء والمناھج
  .ودالالتھ

وفي ظل التغیر الحاصل في المناھج والمصادر وتقارب الثقافات العالمیة؛ 
بدأ النص القرآني یقرأ من بعض أبنائھ بخلفیة تستمد آلیاتھا من خارج نطاق التداول 
اإلسالمي، متجاوزة بذلك لكل ما تعارفت علیھ األمة في تعاملھا مع كتاب ربھا من 

اعد والضوابط وغیرھا؛ ألن القراءات الحداثیة المعاصرة للنص جھة األصول والقو
القرآني ترعرعت في كنف عرف بمخالفاتھ للموروث األثري، حیث سعت إلى تحقیق 
قطیعة معرفیة مع القراءات التراثیة التأسیسیة أو التجدیدیة، ما أدى إلى حدوث خالف 

ثیة والتراثیة بجمیع اتجاھاتھا جوھري حقیقي في العملیة التأویلیة بین المدرسة الحدا
  .ومدارسھا دون استثناء

والمتأمل في الخالف الحاصل بینھا یجد الصلة بین المدرستین مقطوعة 
متعذرة الفتراقھما في المصادر والمناھج، غیر أن الظن قد ینصرف لوجود عالقة 

ي بینھما، بین المدرسة الحداثیة والمدرسة العقلیة في تعیین حدود قراءة النص القرآن
والتي رأیت تجلیتھا من خالل اإلشكالیة اآلتیة؛ ما ھي ضوابط قراءة النص القرآني 

  بین المدرسة الحداثیة والعقلیة؟ وما ھي أظھر أسباب اختالفھم في ھذه الضوابط ؟

وأما أھمیة ھذه الّدراسة فتكمن في إدراك ضوابط قراءة النص 
اھات الفاعلة في حقل الممارسات التدبریة؛ القرآني،وموقعھا في البناء المعرفي لالتج
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لذا كان  الكشف عنھا في شكل دراسة مقارنة بین  المدرسة العقلیة والحداثیة ذا أھمیة 
خاصة إذا قرن ببیان أسباب  ،بالغة؛ ألنھ وقوف على المرجعیة التأسیسیة لكل اتجاه

  ھذا االختالف التي تعد  تجلیة للدوافع الحقیقیة لكلتا

  .ینالمدرست 

  :فیمكن تقسیمھا إلى نوعین أما عن الّدراسات السابقة في الموضوع؛      

وھذه لم أقف في  الدراسات التي كتبت في الموضوع استقالال،: فاألول منھا
حدود اطالعي على من كتب في تأصیل ضوابط قراءة النص القرآني بین المدرسة 

  .العقلیة والحداثیة دراسة مقارنة

الدراسات التي فیھا إشارات للموضوع،  وھذا النوع یشمل : والثاني
الدراسات التي فیھا نوع إشارات إلى المواضیع والمباحث ذات الصلة بمضمون 

  .وھي كثیرة متنوعة ،بحثي، سواء ما تعلق منھا باالتجاه الحداثي أو العقلي

وكما ھو معلوم فإن لكل جھد علمي غایات یصبو إلیھا، تعد بمثابة المرشد المعین       
  :ولعل من أخص أھداف ھذا البحث ،الذي یدل على القیمة المرجوة منھ

  .تجلیة ضوابط قراءة النص القرآنیبین المدرسة العقلیة والحداثیة .1
  .بیان أسباب اختالفھم في ضوابط قراءة النص القرآني .2

 ،یان المقصود بھذه الورقة البحثیة رأیت قولبة البحث في جملة من المطالبولب
 لبیان مصطلحات عنوان المقال، خصصتھ ثم مطلب تمھیدي ،والتي صدرتھا بمقدمة

لتجلیة ضوابط قراءة النص القرآني  المشتركة بین المدرستین، : ویلیھ المطلب الثاني
ألسباب : المختلف فیھا بینھا، والرابع يلضوابط ضوابط قراءة النص القرآن: والثالث

ذكرت فیھا  نتائج وتوصیات  :وخاتمة اختالفھم في ضوابط قراءة النص القرآني،
  .البحث

  بیان ألھم مصطلحات عنوان المقال :المطلب التمھیدي

ضوابط قراءة النص القرآني "یعد الكشف عن دالالت مصطلحات عنوان المقال 
وعلیة  ،من طرائق تجلیة المقصود منھ" والحداثیة دراسة مقارنبین المدرسة العقلیة 

  . سأقتصر على ما یحصل بھ الغرض
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  التعریف بالضوابط: المصطلح األول

لزوم الشيء : الضوابط جمع ضابط، من ضبَطَ، والَضْبط :الضابط في اللغة -أ
ورجل وحبسـھ، والضْبط الحفـظ بالحزم، ورجل ضابط أي حازم، قوي شدید البطش، 

یعمل بیساره كعملھ بیمینھ، والضبط إحكام : یعمل بیدیھ جمیعـا، وأسـد أضبط: أضبط
  . 1الشيء وإتقانھ

اختلف العلماء في تعریف الضابط حسب  :الضوابط في االصطالح -ب
اختالف وجھات نظرھم في عالقة الضابط بالقاعدة، بین قائل بالتسویة بینھما، وقائل 

  .الضابط، وقائل بأن الضابط قسم من أقسام القاعدة بخصوصیة القاعدة وعمومیة
مر ألا: "، وعرفھ بأنھ"ح بمعنى الضابطالصطالوالقاعـدة فـیا: "قول الفیومي: ولألا

  .2"الكلي المنطبق على جمیع جزئیاتھ
  .3"صورة كلیة تعرف منھا أحكام جمیع جزئیاتھا" :قول الحموي :الثاني
یرفع بالشك، ال الیقین : یختص بباب، كقولناال فمنھا ما : "قول المرداوي: الثالث

كـل كفـارة سببھا معصیة فھي على الفور، والغالب فیما : ومنھا ما یختص، كقولنا
ما : یختص بباب، وقصد بھ نظم صور متشابھة ویسمى ضابطاً، وإن شئت قلت

 .4"صوراً َّ عم
المعتمد في  قراءة األسس العلمیة والمعرفیة  : والمقصود بالضابط في عنوان البحث

 .النص القرآني
  مفھوم النص :المصطلح الثاني

: تدل كلمة نص في اللغة على جملة من المعاني، وھي: النص لغة /أوال
وھذه المعاني تدل كلھا على  .5الرفع، والتحریك، والتقصي، والوقف، والمنتھى

  .البروز والظھور وغایة األمر ومنتھاه

اختلفت تعاریف العلماء والمختصین لمصطلح النص : النص اصطالحا /ثانیا    
  : ألمرین

 .بحسب االختصاص: األول

 .بسبب اإلیدیولوجیة :الثاني

  :ومن جملة ھذه التعاریف 

في  TEXTERE مشتق من الفعل) TEXT( أما في اللغات األجنبیة فالنص -1
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 .والنسیج ،الالتینیة، والذي یعني الحیاكة

ھو مجمل ) النص) (الفرنسي( LAROUSSEتعریفھ في قاموس    في حین أن -2
 . المصطلحات الخاصة التي نقرؤھا عن كاتب

مجموعة من الكلمات ) النص(الفرنسي ) ROBERT(وتعریفھ في قاموس  -3
       .والجمل التي تشكل مكتوبا أو منطوقا

ھو المجموعة الواحدة من ) الروس( والنص بتعریف قاموس األلسنیة   -4
الجمل المنفذة، حین تكون خاضعة للتحلیل، أي ) ENONCES(الملفوظات 

فالنص عینة من السلوك األلسني، وإن ھذه العینة یمكن أن تكون ) نصا(تسمى 
  6.مكتوبة أو منطوقة

 .7"اللفظ الذي یفید معناه بنفسھ من غیر احتمال" :عند علماء األصول -5

بذلك أنھ والمقصود ،في حقیقتھ وجوھره منتج ثقافي" :وعرفھ حامد نصر أبو زید  -6
  .8"تشكل في الواقع والثقافة

صلى هللا كالم هللا المنزل على رسول هللا : والمقصود بمصطلح النص في بحثنا
المعجز بلفظھ المتعبد بتالوتھ المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف من   علیھ وسلم

  .أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس، المسمى بالقرآن الكریم

  المدرسة العقلیة :المصطلح الثالث

ھي مدرسة سعت في صیاغة تفسیر للقرآن الكریم بصبغة عقلیة خالصة 
ونظرة حضاریة غربیة، وإن تفاوت أصحاب ھذه المدرسة في قدرھا وحدودھا، 

 .والمدرسة العقلیة المعاصرة امتداد للمدرسة العقلیة القدیمة

  مدرسة الحداثیین :المصطلح الرابع

ى أصحابھا فلسفات ومذاھب غربیة حدیثة، ھي تلك المدرسة التي تبن
وحاولوا تطبیق أصولھا ومناھجھا في تفسیر القرآن الكریم، متجاوزین األدوات 

ومن أبرز أعالم ھذه المدرسة  ،العلمیة التفسیریة المعروفة  عند أھل االختصاص
محمد أركون، ومحمد شحرور، ونصر : الذین نظروا وباشروا العملیة التأویلیة

  .وغیر. ..حامد
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  ضوابط قراءة النص القرآني المشتركة بین المدرستین :المطلب الثاني

إن المتأمل في مرتكزات وضوابط  قراءة النص القرآنیبین المدرسة العقلیة 
والحداثیة سواء من جھة تأصیالتھا أو ممارستھا العملیة ال یكاد یجد ضوابط مشتركة 

 ،في أعظم مرتكزاتھ ،وھو العقل،عندھمابینھا غیر األصل الوحید الموجب للتأویل 
  :وھي

وھو المنطلق  :قراءة النص القرآني عد العقل أساسا أولیا في:المرتكز األول
  :وكان عمدة المدرستین ،األول للنظر في النص المقدس

وھكذا ینتھي «: قال الدكتور علي عبد الفتاح المغربي :المدرسة العقلیة /أوال
متأخروا األشاعرة إلى جعل العقل أصال للشرع، وأنّھ ال یصح االستدالل على 
األصول االعتقادیة، كمعرفة هللا تعالى، وصفاتھ بالسمع، بل یستدل علیھا بالعقل، وأن 

مع ھو الفرع، وال صحة السمع متوقفة على العقل، وأن یكون العقل ھو األصل والس
یجوز االستدالل بالفرع على األصل، ألن في ذلك دور واضح وھو نفس ما انتھى إلیھ 

  .9»المعتزلة

كل ھذه اآلیات تتناولھا «  :وقال محمد فرید وجدي عند تفسیره لبعض اآلیات
أو علم  ،وعقل ،القاعدة األصولیة التي انفرد بھا ھذا الدین، وھي أنّھ لو تعارض نص

وقد أّول آباؤنا من ھذه المرویات ما  ،وأخذ بحكم العقل أو العلم ،صحیح أّول النّص
ونحن نجري على سنتھم فنؤول ما یخالف  ،أو ناقض العلم الصحیح ،خالف عقولھم

  .10 »...عقولنا منھا

عقلنة النصوص "وھو ما یسمى عندھم بـ : مدرسة الحداثیین /ثانیا
إعطاء األولیة للعقل في تفسیر النصوص الشرعیة، ": ومقصودھم بھ "الشرعیة

وإنتاج األحكام، وتحریره من إصر القواعد  األصولیة التي تلغي كل حریة للتفكیر 
  .11"والتعبیر عن الرأي

فالعقل لوحده قادر بنفسھ وبإمكانیاتھ الخاصة على تحقیق " :قال محمد آركون
  12"ھاالتقدم للبشریة، وفھم كل األشیاء والسیطرة علی
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 تقدیم مرتبة العقل في الحجیة على بقیة المصادر األصلیة أو الدخیلة: المرتكز الثاني
فإن كان مما طریقھ االعتقادات « :القاضي عبد الجبار :المدرسة العقلیة /أوال

فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبھ ال لمكانھ بل للحجج العقلیة، : ینظر
  .13»لھا فإن الواجب أن یردّ فإن لم یكن موافقا 

" تقوم دعوى الجابري في عقلنة النصوص الشرعیة: مدرسة الحداثیین /ثانیا
على جعل العقل میزانا حتكم إلیھ في التعامل معھا؛ بحیث یجب أن تكون ھذه 

قوانین : هللا علیھ العادة أو ما یسمى الیوم بلغة العلم ،النصوص مطابقة لما أجرى
م االجتماع أو ما أطلق علیھ ابن خلدون اسم طبائع العمران، وكل الطبیعة وظواھر عل

  .14"النصوص التي ال تتوافق معھا یجب تأویلھا بما یتوافق مع ھذه القوانین والظواھر
یجب قراءة التاریخ اإلسالمي بدءا من سیرة محمد " ویقول خلیل عبد الكریم

بعقل ناقد وعین یقظة وبصیرة مفتوحة، وأفق واسع، وفكر  صلى هللا علیھ وسلم
منطلق ال یحده قید من أي نص، أو شخص،مع طرح العواطف والوجدانیات، ونبذ أي 

  .15"قداسات تكبل التقییم، وتعیق السبر، وتزیف األخبار، وتلبس األمر

  تقدیم حجیة العقل في التأویل على ظاھر النص: المرتكز الثالث

الدالئل النقلیة ال تفید : قیل« :قال فخر الدین الرازي :درسة العقلیةالم /أوال  
الیقین؛ ألنھا مبنیة على نقل اللغات  ونقل النحو والتصریف وعدم االشتراك، وعدم 
التخصیص وعدم النسخ، وعدم المعارض العقلي، وعدم ھذه األشیاء مظنون للمعلوم، 

ظھر أن الدالئل النقلیة ظنیة، وأن  :والموقوف على المظنون مظنون، وإذا ثبت ھذا
  .16»العقلیة قطعیة، والظّن ال یعارض بالقطع

 ،ومن ثم التأویل ضروري ألي نص" :قال حسن حنفي :مدرسة الحداثیین /ثانیا  
حتى النصوص  ...وال یوجد نص إال ویمكن تأویلھ من أجل إیجاد الواقع الخاص بھ

ھذه النصوص لفھمھا  حتى... لى تأویلالجلیة الواضحة التي ال تحتاج إلى فھمھا إ
  .17"حدسا تحتاج إلى مضمون معاصر یكون أساسھ  الحدس

وھذا االشتراك الظاھر في ھذا الضابط ال یستلزم منھ المطابقة أو  :تنبیھ مھم
المساواة في ھذه المرتكزات، فھناك فوارق فاصلة فارقة بین المدرستین؛ ألن 

  .منھ االشتراك في المسمیاتاالشتراك في األسماء ال یستلزم 

  لنص  المختلف فیھا بین المدرستینضوابط قراءة ا: المطلب الثالث

وذلك راجع  ،إن المتأمل لضوابط التأویل بین المدرستین یجد فرقا بینا بینھما      
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  :ألمرین

  .بواعث ومنطلقات قراءة النص عند كل منھما: األمر األول

  .المقصودة عند أصحاب المدرستین مآالت القراءة: األمر الثاني

لذا رأیت من المناسب التطرق لضوابط قراءة النص المختلف فیھا بین 
  .المدرستین كل على حدة

  18"ضوابط القراءة الخاصة بالمدرسة العقلیة: الفرع األول

  :إن أھم ضوابط التأویل عند أصحاب المدرسة العقلیة ھي 

واحتمالھ للمعنى الذي صرف إلیھ لغة أو عرفا أو قبول اللفظ للتأویل  :الضابط األول
  .شرًعا

  .أن یدل تركیب الكالم والسیاق على ذلك التأویل ویحتملھ :الضابط الثاني

على أن  –من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القرینة  –أن یقوم الدلیل  :الضابط الثالث
  .ستعمل كثیرا فیھالمراد بذلك اللفظ ھو المعنى الذي حمل علیھ إذا كان ال ی

  .سالمة دلیل التأویل من المعارض المقاوم: الضابط الرابع

فإذا تحققت ھذه الضوابط والشروط ساغ التأویل، وصار المنھج التأویلي 
أّما إذا فقد أحد ھذه الشـروط والضوابط أو جلھا  ،محمودا وعّد منھًجا شرعیا سلیما

قبیل التأویل الفاسد، والمنھج التأویلي وھو الحال الغالب عند المؤولة فإن ھذا من 
  .المردود

أن یُعلم أن الخالف الواقع بین االتجاھات المختلفة من داخل  ومن المھم أیضا
المدرسة العقلیة لیس قاصرا على توفر ھذه الشروط من عدمھ، وإنما في التعامل 

  .ومدى اعتبار   ھذه الشروط

  داثیینالضوابط الخاصة بمدرسة الح: الفرع الثاني

والمالحظ أن الحداثیین قد وضعوا جملة من األصول والقواعد تمیزوا بھا عن         
وبتتبع  ،المدرسة العقلیة ؛ لیصلوا إلى بغیتھم في قراءتھم الحداثیة للنص القرآني

  :وھي ،أقوالھم یمكن صیاغة ھذه الضوابط الخاصة بھذه المدرسة
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  ال نھایة المعنى: األولالضابط 

ضابط جوھري في القراءة الحداثیة للنص القرآني، وبھ ینفتح الباب وھو 
وتعددت القراءة انفتح الفضاء  ،فإذا مات المؤلف" :قال حامد أبو زید ،لجمیع القراءات

فلیس ثمة عناصر جوھریة ،وھو ما یسمى بال نھایة المعنى ،التأویلي إلى ما النھایة
 .19"ي تكشفھ في النصوصبل لكل قراءة جوھرھا الذ،ثابتة في النصوص

ألنھ  وھذا الضابط وضع أساسا  لنفي وجود ضوابط لقراءة النص القرآني؛    
یصبح القرآن بذلك عجینة یصنع "تأسیس لنظریة التأویل المفتوح للنص القرآني حیث 

منھا ما یشاء من األشكال واأللوان، وتصبح مھمة القرآن في ھذه الحالة لیست مھمة 
إنما مھمة ترویجیة تبریریة، وعلى كل إنسان أن یختار معتقده معیاریة تربویة، و

وھو  ما لن یعدمھ إذا ما ،وسلوكھ أوال، ثم یبحث في القرآن عما یبارك لھ في ذلك
  .20"أحسن استخدام المداخل اآلنفة التي یسلكھا الخطاب العلماني

  ثابتة  عدم وجود معاني وحقائق قرآنیة: الثانيالضابط 

ألن داللة النص لیست نابعة منھ، وإنما تنطلق  ؛متمم للذي قبلھوھذا ضابط   
قال  ،من قارئ النص، وھذه دعوة لقراءة غیر متناھیة، وناسخة لكل القراءات القبلیة

وبناء على ھذا المبدأ ستنتھي ھذه القراءة إلى أن ال یكون للنصوص " :حامد نصر
مطلوب یصبح عند غیرھم غیر  الشرعیة معنى ثابت؛ فما یفھم عند أھل زمن على أنھ

مطلوب، وما یفھم عندھم على أنھ غیر مطلوب یفھم عند غیرھم على أنھ 
 .21"ونتیجة تغیر الثقافات بین األجناس،مطلوب

وال یمكن ألي تفسیر  ،فالقرآن ھو نص مفتوح لجمیع المعاني" :وقال أركون
  .22"أو تأویل أن یغلقھ أو یستنفذه بشكل نھائي

إن القراءة التي " :قال أركون ،متفق علیھ ولو كان إجماعافال وجود لفھم 
إنھا قراءة تجد  ؛التشرد والتسكع في كل االتجاھات أحلم بھا ھي قراءة حرة إلى درجة

 .23"فیھا كل ذات بشریة نفسھا

فالقراءة الحداثیة للنص القرآني إنتاج لنص جدید، لقابلیة النص القرآني 
ویظل إنتاج الداللة فعال : "ما قال حامد نصر أبو زیدللمعاني المضافة إلیھ مطلقا، ك

مشتركا بین القارئ والنص،ویظل النص متجددا بتعدد القراء من جھة، وباختالف 
 .24"الظروف من جھة أخرى
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  فع عائق القداسة عن النص القرآنير: الضابط الثالث

القرآن أن كلمة " :ألنھ یتنافى مع إمكانیة قراءة البشر لھ، قال الطیب تزیني
وتسحقھ تحت وطأتھا ،تفرض نفسھا على الباحث المسلم بكل ھیبة التقدیس التاریخیة

فال یعود یجرؤ على طرح أي سؤال علیھا؛ ولذا فلكي نستطیع أن نفھم القرآن فإنھ 
ینبغي علینا مسبقا أن نتخلص من الھیبة الالھوتیة الھائلة عندئذ، وعندئذ فقد نستطیع 

یتھ اللغویة، وتراكیبھ النحویة، والمعنویة، ومرجعیاتھ أن نرى القرآن في ما د
  .25"التاریخیة المرتبطة ببیئة شبھ الجزیرة العربیة

وعد ذلك ضابطا ألن القول بإلھیة ھذه النصوص یؤول بنا للعجز عن إدراك 
إن القول " :كما علل بھذا حامد نصر أبو زید بقولھ ،وقراءتھا قراءة صحیحة ،معانیھا

ص واإلصرار على طبیعتھا اإللھیة تلك یستلزم أن البشر عاجزون بإلھیة النصو
بمناھجھم عن فھمھا ما لم تتدخل العنایة اإللھیة بوھب البشر طاقات خاصة تمكنھم من 

  .26"الفھم

وتطبیقا لھذا الضابط تم حذف جمیع المصطلحات الشرعیة التي تدل على 
على المادیة، كاستبدال نزول التقدیس والتعظیم، واستبدالھا بمصطلحات جدیدة تدل 

القرآن بالواقعة القرآنیة، والقرآن بالمدونة  الكبرى، أو المتن القرآني، واآلیات 
كما قال محمد ،بالعبارات، وغیرھا كثیر؛ بل صارت كلمة القرآن غیر مرغوب فیھا

 -إن ھذه الكلمة مشحونة إلى أقصى حد بالعمل الالھوتي والممارسة " :أركون
إلى درجة یصعب  ،لشعائریة اإلسالمیة المعاصرة منذ مئات السنینا -الطقسیة

فھي تحتاج إلى تفكیك مسبق من أجل الكشف عن مستویات ،استخدامھا كما ھي
  .27"المعنى التي طمست من قبل التراث التقوي الورع

ت تأسیسیة أو سواء كان القطیعة مع جمیع القراءات التراثیة؛: الضابط الرابع
  تجدیدیة

لعدم التسلیم بوجود قراءة قبلیة ثابتة أو بریئة؛ ألن قطیعتھم مع القراءات     
: التأسیسیة فتمثلت في تخلیھم عن طرق ومصادر التفسیر األصیلة العتیقة، وھي

واللغة العربیة الحقیقیة، وأما قطیعتھم  ،القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعین
والتجاؤھم ،لصلة مع جھود وفھوم علماء اإلسالمللقراءات التجدیدیة فتمثلت في قطع ا

فالقراءة البریئة التي : " إلى فھوم فالسفة الغرب، وغیرھم، قال حامد نصر أبو زید
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دامت طیلة عصور طویلة للنص ماتت مع الحداثة، وال یملك بعض بسطاء النقاد إال 
  .28"غیر رجعة عصر القراءة البریئة للنص إلى -اندثر -فقد ولى  ،البكاء على قبرھا

بل تعدى األمر إلى اتھام القراءات القدیمة للنص القرآني،كما قال حامد نصر   
؛ ألن التسلیم بذلك 29"إذ ال بد من التسلیم بأنھ ال توجد ثمة قراءة بریئة" :أبو زید

وھذا یتنافى مع مبدأ القراءة الحداثیة  ،واعتبارھا یجبرھم على ضرورة مراعاتھا
 .للنص القرآني

لقد كنَّا نطمح إلى أن  "... :ن الجابري كیف یجب أن یكون فھم القرآن الكریم قائالوبی
لیس ھو مجرد نظر في نصٍّ ُملئت ھوامشھ وحواشیھ بما   فھم القرآن نوضح كیف أنَّ 

یحصى من التفسیرات والتأویالت، بل ھو أیضا فْصل ھذا النص عن تلك الھوامش  ال
بھا في سلة المھمالت، بل من أجل ربطھا بزمانھا والحواشي، لیس من أجل اإللقاء 

نحن في عصرنا، وبین النص نفسھ كما ھو في   ومكانھا، كي یتأتى لنا الوصل بیننا
  .30"أصالتھ الدائمة

  إنطاق الصوامت ال ما یقولھ النص: الضابط الخامس

ألن ھدف القراءة الحداثیة إنتاج نص آخر، ولیس مسایرة النص القرآني من     
وكشف معانیھ، فھذا غیر مراد في التأویلیة المعاصرة، قال حامد نص أبو  ،بیانھخالل 

لذا یلتفت في الخطاب إلى ما یسكت عنھ النص، وما یحجبھ من بداھات " :زید
وال ینظر إلى امتالئھ وإحكامھ واكتمالھ؛ بقدر ما ننظر إلى نقصھ ،ومصادرات

  .31"وتصدعھ وفجواتھ

التأویل ھو الذي یمثل الوجھ اآلخر للنص في فھمنا " :قال حامد نصر أبو زید    
 :كما قال علي حرب،، فمن یقول ما یراد في النص فھذه قراءة میتة32"المعاصر

فالقراءة التي تقول ما یریده المؤلف ال مبرر لھا أصال، فثمة قراءة تلغي النص، "
ونعني بھا القراءة المیتة، أما القراءة  ،تقابلھا قراءة تلغي نفسھا، وھي أشبھ باال قراءة

  .33"الحیة إنھا قراءة تكون ممكنة وفاعلة منتجة في االختالف عن النص، وبھ أو لھ

القراءات المھمة للقرآن لیست ھي التي تقول لنا ما أراد النص " :وقال أیضا  
ة قولھ، وإنما تكشف عما یسكت عنھ النص أو یستبعده أو یتناساه، وأیضا القراء

؛ لذا فمھمة الحداثي إنطاق 34"الخالقة ھي التي تتجاوز المنصوص علیھ والمنطوق بھ
،كما قال عبد العزیز "ما بین السطور"أو " الفراغات"الصوامت أو ما یسمى بـ 
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إنطاق الصوامت،أي قراءة المعنى بین السطور، ولیس في السطور " :حمودة
  .35"النص، بل ما ال یقولھ ویصمت عنھذاتھا؛ألن الناقد البنیوي ال یناقش ما یقولھ 

  فھم في ضوابط قراءة النص القرآنيأسباب اختال: المطلب الرابع

من أظھر أسباب اختالف المدرسة العقلیة والحداثیة في قراءة النص القرآن   
  :ما یلي

   :اختالفھم في مصادر التأویل: السبب األول

في التأویل وجوھر  فھناك اختالف جوھري في المصادر المعتمدة بینھما
الخالف فیھا اعتماد الحداثیین على مصادر غربیة، واعتماد المدرسة العقلیة عل 

  :مصادر غیر غربیة، وبیان ذلك

المعلوم أن المصادر عندھم على مرتبتین  :المدرسة العقلیةأـ مصادر التأویل عند 
ومن  ،والقیاس فرع تابع لھ واإلجماعأصلیة وفرعیة، فالعقل أصل وما دونھ من السنة 

  :أشھر أقوالھم
 والسنة،  حجة العقل والكتاب،:فاعلم أن الداللة أربعة « :قال القاضي عبد الجبار

أولھا داللة «: وقال ،36»واإلجماع، ومعرفة هللا تعالى ال تنال إالّ بحجة العقل
وألنّھ بھ یعرف أن الكتاب حجھ وكذلك  ،ألنّھ بھ یمیز بین الحسن والقبح ،العقل

فیظن أن األدلة ھي  ،السنة واإلجماع، وربما تَعجب من ھذا الترتیب بعُضھم
أو یظن أن العقل إذا كان یدل على أمور فھو  ،الكتاب والسنة واإلجماع فقط

وألن بھ یعرف  ،ألن هللا تعالى لم یخاطب إالّ أھل العقل ،ولیس األمر كذلك ،مؤخر
  .37»تاب حجة، وكذلك السنة واإلجماع فھو األصل في ھذا البابأن الك

 یحتاج إلیھ في الدین، ألنھ القانون الذي تستند إلیھ السنة «: وقال الزمخشـري
  .38»واإلجماع والقیاس بعد أدلة العقل

وھي مما تمیزت بھ التأویلیة المعاصرة عن : ب ـ مصادر التأویل عند الحداثیین
  .علم اللسانیات والسیمیاء: ومن أھمھاالتأویلیة القدیمة، 

ھناك ثالثة اتجاھات معرفیة متداخلة ینبغي أن تمزج بینھا من أجل " :قال أركون
فھناك ثالث بروتوكوالت متداخلة أو متفاعلة لقراءة  ...أن تتماشى مع المنظور الجدید

 سیمیائیة،، القراءة األلسنیة ال-األنثروبولوجیة - القراءة التاریخیة: القرآن كنص
  .39"القراءة الالھوتیة التفسیریة
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فعلى " :فقال ،وقد حث على التزود بأخصھا وھي علم اللسانیات والسیمیاء الحدیثة
أي قارئ أن یتزود بالتكوین العلمي واإلحاطة باألرضیة المفھومیة الخاصة 

  .40"باللسانیات والسیمیائیات الحدیثة

أن القرآن " قراءة النص القرآني للتأكیدوتوظیف ھذین المصدرین  الغربیین في 
موضوع لغوي لیخلص إلى جملة إجراءات تعید النظر في كونھ كالما ال یمكنھ أن 

ومن ثم وعطفا على ترتیب المسائل التي أسس بھا لمقاربتھ اللغویة، فإن اعتبار  ،یقلد
و األھم في ولعلھ ھ،القرآن موضوعا لغویا ثم دراستھ، ینتھي إلى امتناع تقلید القرآن

  .41"المقاربة على اإلطالق

 ،وھذا التوظیف یتبعھ االستعانة واالعتماد علیھما باعتبارھما من مصادر التفسیر
إن أجدى السبل المتبعة الیوم بكثرة من أجل االنخراط في بحث مفتوح : "قال أركون
غة ھي فإن الل ...مثل ھذا ھو ذلك الذي دشنتھ اللسانیات والسیمیولوجیا ،عن المعنى

أداة لالتصال ضمن ھذا المعنى، فإننا نجد أن األلسنیات والسیمیوجیا أمر ال بد منھ من 
  .42"أجل جعل الروابط مفھوما بین الدین والتاریخیة

یراد بھ نزع ھیبة القرآن الكریم إلخضاعھ   ـ اللسانیات والسیمیاء ـ وھذا المصدر
إن دراسة القرآن دراسة ألسنیة " :للتاریخانیة  وھذا ما ذھب إلیھ محمد أركون بقولھ

 وتجلیة حقیقتھا؛ ،لغویة محضة؛ الغایة منھا التحرر من ھیبة النصوص الالھوتیة
ألنھا تبدو فوق الزمان والمكان والمشـروطیات اللغویة، وھذه الدراسة تبین أنھا 
نصوص كغیرھا من النصوص اللغویة تنطبق علیھا القوانین النحویة والصرفیة نفسھا 

  .43"تي تنطبق على غیرھاال

وبذلك إخضاع القرآن الكریم لنظریات النقد الغربیة، ما یدل على عدم قدسیتھ  كما 
  .ھو حال التوراة واإلنجیل المحرفتین عند الغرب

ویتجلى أثر اعتمادھم على علم اللسانیات والسیمیاء  كمصدر أساسي من خالل     
إحداث القطیعة الكلیة مع المعارف و ،توظیفھم للمصطلحات اللسانیة السیمیائیة

السابقة، العتقاده بضاللھا وانحرافھا، وعدم مناسبتھا للعصر، فالمصطلح نابع من 
إننا نستخدم " :أركون روح األمة وعقیدتھا، ومعبر عن فكرھا وثقافتھا، قال

علم العالمات، (ة والتجریدیة لعلم السیمیائیات المصطلحات التقنیة الصعبة والجاف
وإنما من  ...د أو جریا وراء الموضة الباریسیةلیس حبا في التعقی) والرموز اللغوي

فإننا مضطرون ألن نتحاشى كلیا تلك المفردات  ...أجل انجاز مھمة فكریة خصوصیة
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الشائعة والمشحونة بشكل ثقیل جدا بضالل المعاني الالھوتیة  المفقودة، والمستمرة 
  .44"عبر القرون

  :و من أھمھاللمدرستین،  اإلیدیولوجیةختالف المرجعیات ا: السبب الثاني

  المدرسة العقلیة: االتجاه األول

للمدرسة العقلیة تتجلى في تصنیفات العلماء  اإلیدیولوجیةالمالحظ أن المرجعیة 
فھناك االتجاه االشعري،  ،والباحثین لھذه المدرس حسب التصنیف العقدي للتفاسیر

التي یرتكز علیھا في العملیة  إیدیولوجیتھولكل اتجاه  والمعتزلي، واإلباضي، وغیره،
التأویلیة، وھو ما یعرف باألصول العقدیة للفرق، ما یبرر وجود  تفاسیر خاصة بكل 

  . اتجاه من ھذه االتجاھات

اإلیدیولوجیة لھذه المدرسة  ویمكن حصر المرجعیة : مدرسة الحداثیین: االتجاه الثاني
  :فیما یأتي

  اإلیدیولوجیة المادیة الماركسیة الجدلیة: أوال

أن الدین ولید األرض، " وھي جزء من األنسنة؛ ألن من أصولھا المقررة
، وقد اعتمد علیھا "اإلنسان ھو الذي یخلق الدین  ولیس العكس"و" ولیس ولید السماء

حیث عقد بابا خاصا " نآالكتاب والقر"في كتابھ المھندس محمد شحرور اعتمادا كلیا 
، وقال في "قوانین جدل الكون: "وضع في فصلھ األول" جدل الكون واإلنسان" سماه

جدل ھالك  -وسنبدأ بالحدیث عن الجدل المادي الداخلي " :ھذا المبدأ الماركسي
  45" -جدل تالؤم الزوجین -وعن الجدل المادي الخارجي  -الشيء باستمرار

ُمَخلَّقٍَة  :وفسـر كثیرا من اآلیات وفق مبدأ صراع المتناقضات من ذلك
ُمتََشابِھًا َوَغْیَر ، )4: الرعد( ِصْنَواٌن َوَغْیُر ِصْنَوانٍ ، )5: الحج( َوَغْیِر ُمَخلَّقَةٍ 

  ).141: األنعام( َمْعُروَشاٍت َوَغْیَر َمْعُروَشاتٍ ، )141: األنعام( ُمتََشابِھٍ 

لقانون المتناقضات الذي ھو امتداد  46فسـر بعضھا وفق قانون نفي النفيكما 
  .حیثما وقعت" التسبیح"من ذلك لفظة 

وقد سار على ھذا المصدر الدخیل أغلب رواد الحداثة العرب، قال حسن 
فالوحي والواقع صنوان على مستوى ...كالم هللا إذن استجابة لكالم البشر" :حنفي

  . 47"وعلى مستوى االھتمامات الفعلیةالصیاغة اللغویة، 
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وبھذا التأصیل یصیر الوحي مجرد اقتراحات قابلة للصواب والخطأ، كما 
یقترح معنى للوجود وھو معنى قابل للمراجعة " :قال أركون عن القرآن الكریم

وكل ما یمیل ،فالطبیعة ھي الوحي، والوحي ھو الطبیعة" :وقال أیضا ،48"والنقض
لوحي، وكل ما یتوجھ  بھ الوحي ھو اتجاه في الطبیعة، الوحي إلیھ اإلنسان ھو ا

ولما كانت الطبیعة مستمرة فالوحي بھذا المعنى مستمر، والنبوة ،والطبیعة شيء واحد
، فالوحي من صنع أفكار اإلنسان تبعا للمرجعیة 49"دائمة، ولكننا أنبیاء من الطبیعة

  .المادیة الجدلیة

  50ةاإلیدیولوجیة الداروینی: ثانیا

وتجلى ھذا المصدر في كتابات المھندس شحرور جلیا من خالل تصـریحھ 
 ،)29: الشورى( َوَما بَثَّ فِیِھَما ِمْن َدابَّةٍ أو تطبیقھ لھذا المصدر في تفسیره لآلیة 

أساس الحیاة العضویة النباتیة والحیوانیة :" حیث قال" بالبث" الذي اصطلح علیھ
واحد، وتم االنتشار والتغیر في األنواع عن طریق البث الذي جاء نتیجة لقانون 

  .51"التطور واالرتقاء وال زال عمل القانون مستمرا دون توقف

خیر من أول آیات و" :وقد صرح بحاجة التأویل المعاصر لھذا  المصدر بقولھ
فقد كان دارویین یبحث عن  ...خلق البشر عندي ھو العالم الكبیر تشارلز داروین

فیجب أن یتطابقا ، -كذا -الحقیقة في أصل اإلنسان، والقرآن أورد حقیقة أصل اإلنسان 
وأعتقد أن نظریتھ في أصل البشر في ھیكلھا العام صحیحة ،إن كان داروین على حق

  .52"تأویل آیات الخلق ألنھا تنطبق على

وحیث یمكن استنتاج " :وقال في معرض ثناءه على نظریة النشوء واالرتقاء
نظریات علمیة جدیدة تعتبر قفزات ھائلة في المعرفة اإلنسانیة مثل نظریة النشوء 

  .53"واالرتقاء لدارویین؛ ألنھا تعد نموذجا حیا ممتازا للتأویل

  لقرآني، أو دنیویة النص القرآنيإیدیولوجیة أنسنة النص ا: ثالثا

ومضمونھا رفض كل معرفة خارجة عن اإلنسان، ولو كانت من قبیل الوحي أو 
واعتبار النص  ،الدین، وغرض ھذه المرجعیة رفع عائق القداسة عن النص القرآني

 إن القرآن نص مقدس من ناحیة منطوقھ؛" :قال ناصر حامد أبو زید وضعا بشریا،
من  جھة اإلنسان ویتحول إلى نص إنساني  :نسبیا والمتغیر أيلكن یصبح مفھوما 

تحول من ] لحظة الوعي[یتأنسن النص منذ لحظة نزولھ األولى؛ أي قراءة النبي لھ 
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  .54"كونھ نصا إلھیا وصار فھما نصا إنسانیا

النص منذ لحظة نزولھ األولى تحول من كونھ نصا " :وقال حامد نصر أبو زید
  .55"نسانیا؛ ألنھ تحول من التأویل إلى التنزیلوصار فھما إ ،إلھیا

إن النصوص الدینیة نصوص بشریة، بحكم انتمائھا " :قال حامد نصر أبو زید
فھي بالضرورة  ھي فترة تشكلھا وإنتاجھا، ،للغة والثقافة في فترة تاریخیة محددة

  .56"نصوص تاریخیة

 -الدینیة كما سعى في نزع القداسة عن القرآن، كفعل الغرب مع النصوص
إن الحركات األصولیة جاءت لكي تزید التقدیس " :وصرح بذلك فقال ،-المحرفة

في حین أن الغرب  ،وتجعلھ یضغط أكثر فأكثر على األذھان والعقول ،قداسة أو قتامة
  .57"یمشي نحو حضارة نزع التقدیس عن األشیاء

النصوص إن القول بإلھیة " :كما یعلل  أبو زید لھذه اآلیدیولوجیة بقولھ
واإلصرار على طبیعتھا اإللھیة تلك یستلزم أن البشر عاجزون بمناھجھم عن فھمھا 

  .58"ما لم تتدخل العنایة اإللھیة بوھب البشر طاقات خاصة تمكنھم من الفھم

  إیدیولوجیة أرخنة  النص القرآني: رابعا

ومفھوم ذلك أن النص القرآني موجھ ألناس بأعیانھم في القرون الماضیة، 
وبذلك نفي استمراریة مرجعیة   ،قافتھ تتناسب مع ثقافة ھذه العصور الغابرةوث

وسیؤدي  ،"تأرخنت"النصوص القرآنیة في باب العقائد أو األحكام أو األخالق ألنھا 
  :ذلك للتخلص من عدة أمور،كما قال أركون

 .التخلص من الوظیفة الشعائریة للنص المقروء -
یعنى انتھاء دور معیارتھ للحق ،للنص المكتوبالتخلص من الوظیفة المعیاریة  -

 .59والخطأ والصواب وتتكرس النسبیة ،والباطل
 .60"لتاریخیتھ،التخلص من العودة إلى النموذج النبوي -

ال  ...خطاب تاریخي" :وھذا ما صرح بھ حامد نصر أبو زید بقولھ عن القرآن     
 ،العملیة مرحلیة تاریخیة وبذلك تصیر أحكامھ ،61"یتضمن معنى مفارقا جوھریا ثابتا

إنھا سوف ترفع الحرج والعنت عن : "ولیست دائمة،كما قال خلیل عبد الكریم
  .62"المخاطبین بتلك النصوص الیوم؛ألنھا نصوص تاریخیة
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القرآن الكریم بحسب تصورھم لھا إطارھا االجتماعي التاریخي ونصوص 
ثقافة بأكملھا،أي ثقافة تعبر عن روح " :الذي ولى إلى غیر رجعة، كما قال أركون
وبذلك إخضاع آیات األحكام لھذه  ،63"منغلقة ضمن إطار زماني مضى وانقضى

  .المرجعیة المقوضة لألعظم جانب من مقاصد القرآن الكریم

  :خاتمة

  :یمكن تعداد نتائج ھذا البحث كما یلي ،من خالل ما سبق بیانھ

  النص القرآني  بین یتجلى لنا بوضح أن ثمة بونا شاسعا بین ضوابط قراءة
 .المدرسة العقلیة والحداثیة

  ال تعد المدرسة الحداثیة امتدادا للمدرسة العقلیة؛ بل مختلفة عنھا في جل األصول
  .والمنطلقات القرائیة للنص القرآنیة من جھة المصادر والمناھج

  ھناك اشتراك بین المدرسة العقلیة والحداثیة في ضابط حجیة العقل على ظاھر
  .شكال ال من جھة مضمون الشرط ومآالتھالنص 

  ضوابط قراءة النص القرآني عند المدرسة العقلیة اعتمدت لمحاولة تأسیس فھم
سلیم للنص القرآني، ولمجانبة الخطأ والشذوذ الذي قد یطرأ على الفھم إذا لم 

  .ینضبط بضوابط تعصمھ من ذلك
 اوزة النص، ضوابط قراءة النص القرآني عند الحداثیین وضعت بقصد مج

 .وإحداث قطیعة مع التراث التأویلي بجمیع مدارسھ واتجاھاتھ
 بخالف  ،ضوابط قراءة النص القرآني عندالحداثیین دخیلة على العملیة التأویلیة

 .ضوابط المدرسة العقلیة ففیھا األصیل
 : وعلیھ أوصي في ختام ھذه المقال بـ

  الحداثیین سواء باعتبار مدارسھم، دراسة معمقة لضوابط قراءة النص القرآني عند
 .أو بأعیانھم

 تجلیة مآالت التأویلیة المعاصرة على مضمون النص القرآني، أو مناھج قراءتھ. 
 الكشف عن المقاصد الحقیقیة للقراءات الحداثیة للنص القرآني. 

 
  .ھذا ما تم جمعھ وبیانھ في ھذا المقال ونتائجھ وتوصیاتھ

  .والحمد � رب العالمین
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  :الملخص

لقد جاءت ھذه الدراسة لبیان منھج الشریعة اإلسالمیة الوسطي وأھم تطبیقاتھ 
في وقت اتخذ التطّرف . بغیة تنزیلھا في الواقع اإلسالمي ذي المشارب المختلفة

والتعّصب أوجھاً متعّددة في عصرنا الحاضر، وأضحى یشكل ظاھرة غیر صحیّة 
فمنھج . ك فیھ، وتھدد السلم المدنيتعیق تواصل أبناء المجتمع الواحد، وتحدث التفك

السنة الذي تقوم أصولھ على ما یحفظ السلم والسالم ویقیم العدل، واألمن في العالم 
أجمع وبین أبناء البشر، ویوفق بین حاجاتھم وواجباتھم، ویكفل لھم الحقوق اإلنسانیة 

  . ج قویمومقومات الحیاة المادیة واالجتماعیة، وفق آلیات مضبوطة ترتكز على منھ
Résumé: 

The purpose of this study is to illustrate the method of 
moderate Islamic Sharia and its main applications in order to apply 
it in Islamic reality in its different forms. In our time when 
extremism and fanaticism have taken many forms, it has become an 
unhealthy phenomenon that interferes with the communication of 
members of a society, disintegrates and threatens civil peace. The 
approach of the Sunnah, whose origins are based on the 
preservation of peace, justice and security in the world and between 
human beings, reconciles their needs and duties and guarantees 
them human rights and foundations of material and social life, 
using appropriate mechanisms based on a solid approach. 



  طروب كامل/ د
  

  
 2020  ماي – 24: العدد                                                                            70

  :الكلمات المفتاحیة 
  الوسطیة; منھج ; التطرف ; السنة 

  
  :مقدمة

تخذ التطّرف والتعّصب أوجھاً متعّددة في عصرنا الحاضر، وأضحى لقد ا
یشكل ظاھرة غیر صحیّة تعیق تواصل أبناء المجتمع الواحد، وتحدث التفكك فیھ، 

  . وتھدد السلم المدني
والمالحظ تنامي ھذه الحالة بشكل مطرد ینذر بالكثیر من العواقب الوخیمة؛  

وال یكون ذلك إال وفق آلیات مضبوطة ترتكز مما یستدعي تكاثف الجھود لتداركھا، 
  . على منھج قویم ھو منھج السنة

ھذا المنھج الذي تقوم أصولھ على ما یحفظ السلم والسالم ویقیم العدل، واألمن 
في العالم أجمع وبین أبناء البشر، ویوفق بین حاجاتھم وواجباتھم، ویكفل لھم الحقوق 

  .االجتماعیةاإلنسانیة ومقومات الحیاة المادیة و
ما ھي اآللیات التطبیقیة : وقد جاءت ھذه الدراسة لإلجابة على التساؤل اآلتي 

والتطرف وكیف شكلت الوسطیة المنھج الصلب  ؟ للسنة في التصدي لظاھرة الغلو
  ؟ والقویم لھذه اآللیات

حیث تتبعت  ؛ولإلجابة على اإلشكال المطروح اعتمدت المنھج االستقرائي
والسنة النبویة الشریفة في موضوع البحث وعرضت ألقوال نصوص القرآن، 

حكام التي تؤصل للوسطیة، وتحذر من الغلو والتطرف الفقھاء، واستنباطاتھم ألھم األ
  .للوصول إلى المدلوالت المقصودة من ھذه النصوص

  :ویھدف البحث إلى 
لھا توضیح منھج الشریعة اإلسالمیة الوسطي وبیان أھم تطبیقاتھ بغیة تنزی_

  .في الواقع اإلسالمي ذي المشارب المختلفة
إبراز العواقب الناجمة عن االبتعاد عن منھج الوسطیة؛ حیث ینشأ التشدد _

  .والفرقة فالتناحر
وفي المقابل بیان اآلثار اإلیجابیة لتطبیقات المنھج الوسطي في المجتمعات _
  .اإلسالمیة

  :وقد قسمت الموضوع إلى العناصر التالیة   
  مدلوالتھا في ضوء نصوص الشریعة مفھوم الوسطیة في اللغة واالصطالح و

  .مفھوم الغلو والتطرف وتعرضت ألھم  مظاھرهبینت 
وأخیرا قمت بدراسة بعض اآللیات التطبیقیة للمنھج الوسطي للتصدي لظاھرة 
الغلو والتطرف والتي استخلصتھا من منھج الوسطیة الغني بالحلول واإلسقاطات التي 

  . حتاج إلى مزید بحث وتقصت
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مفھوم الوسطیة في اللغة واالصطالح ومدلوالتھا في ضوء نصوص : المبحث األول
  الشریعة 

الوسطیة لیست مفھوما مستقال بذاتھ وإنما ھي وصف لمنھج یعمل المسلمون 
من خاللھ لتطبیق اإلسالم، وقد اضطربت المفاھیم في الفترة األخیرة فأصبحت تدل 

منھا على معنى شمولي بینما ھي جزء من المنھج أو وسیلة لھ، ومن ھذه  في كثیر
یستخدمھا للداللة على معنى  و" اإلسالم " المفاھیم التي أصبح البعض یضیفھا لـ 

جزئي في اإلسالم، أو لتمییزه عن مصطلحات ومسمیات أخرى، تم إطالق مصطلح 
اإلعالم، كما استخدمتھ حیث شاع ھذا المصطلح في وسائل " اإلسالم الوسطي " 

اإلسالم "بعض مراكز البحوث المتخصصة وبعض الباحثین، والواقع أن مصطلح 
اإلسالم "لیس دقیقا في التعبیر عن المفھوم المقصود، إذ أن القول بـ " الوسطي
إسالم "أو " إسالم غیر وسطي"وجود _ بمفھوم المخالفة _یفترض " الوسطي
ت التي شاعت في السنوات األخیرة، مثل أو غیر ذلك من المصطلحا" متطرف

أو وجود  " إسالمات"إذ أن ھذا التقسیم یدل على وجود " اإلسالم السیاسي"مصطلح 
أنواع من اإلسالم كاإلسالم االجتماعي أو اإلسالم االقتصادي أو اإلسالم التربوي، 

  .وحتى اإلسالم  الدیني
لذي یجب أن یسلكھ فإنھ یدل على المنھج ا" الوسطیة"وبالعودة لمصطلح 

 . )1(المسلمون في كافة شئون حیاتھم
    المعنى اللغوي والشرعي للوسطیة : المطلب األول

الوسطیة ترجع في أصل وضعھا اللغوي إلى مادة وسط، وھي دالة على جملة 
العدل، والخیار، والتوسط بین الجید : داللتھا، ومنھا من المعاني تتقارب من حیث 

والصالة الوسطى، والوساطة،  دمة واآلخرة، واإلصبع الوسطى، والرديء، وبین القا
أشھرھا  واإلكرام، وواسط وھو لفظ یطلق على مواضع متفرقة من البالد اإلسالمیة 

 .)2(واسط وھي مدینة بالعراق بین البصرة والكوفة
الوسط، من كل شيء : "ویعرف الفیروز ابادي الوسط بأنھ عدال فیقول

  .)3("أعدلھ
ویمكن  االصطالح الشرعي فإن الوسط ال یخرج عن مقتضى اللغة، وأما في 

یعصم صاحبھ من  -مادي أو معنوي  -سلوك محمود : " القول إن الوسطیة اصطالحاً 
أو ُمتفاوتین، تتجاذبھما رذیلتا اإلفراط  -غالبًا  -طرفین ُمتقابلین  االنزالق إلى 

 .  )4( "دنیوي والتفریط، سواء في میدان دیني أم 
وكذا یمكننا تعریف الوسطیة بأنھا منھج یقوم على الفھم الصحیح لمقاصد 
اإلسالم وغایتھ دون إفراط أو تفریط أو غلو أو تقصیر، فھي منھج وسط بین طرفین 

  . )5(متضادین 
 مرجعیة الوسطیة في ضوء نصوص الشریعة : الثاني المطلب

ف على مرجعھ في إنھ من الضروري لتحدید مفھوم الوسطیة في الشرع أن نق 
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علیھ في كل جانب من جوانب  نصوص الكتاب والسنة؛ كونھا األصل الذي یستند 
للوقوف على  الحیاة اإلنسانیة، وھذا التأصیل یستدعي استقراء ھذه النصوص 

استعماالتھا لھذا المفھوم من حیث األلفاظ والمعاني، وقد جاء الحدیث عنھ في إطار 
لمیح تارة أخرى، وھذا یجعلني أتتبع المواضع المتعلقة وفي إطار الت التصریح تارة 

   . الخروج بمعنى كلي للوسطیة بھذا المفھوم من أجل 
   : الوسطیة في ضوء النصوص القرآنیة: الفرع األول 
   : وردت كلمة وسط في القرآن الكریم في إطار التصریح في خمسة مواضع  
ةً َوَسطًاَوَكَذلَِك َجعَْلنَاُكْم ﴿:قولھ تعالى -1     ]143: البقرة[ ﴾أُمَّ

روى ذلك  كما   وقد جاء تفسیر ھذه اآلیة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم
قال رسول : قال: رضي هللا عنھالبخاري في صحیحھ من حدیث أبي سعید الخدري 

: فیقول. لبیك وسعدیك یا رب: القیامة فیقول یدعى نوح یوم : " هللا صلى هللا علیھ وسلم
من : فیقول. أتانا من نذیر ما : فیقال ألمتھ ھل بلغكم؟ فیقولون. نعم: بلغت؟ فیقولھل 

ُسوُل َعلَْیُكْم ﴿محمد وأمتھ، فیشھدون أنھ قد بلغ : یشھد لك؟ فیقول َویَُكوَن الرَّ
  .فذلك قول هللا جل ذكره ] 143: البقرة[﴾َشِھیًدا

ةً َوَسطًا لِتَُكو﴿   ُسوُل َعلَْیُكْم َوَكَذلَِك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ نُوا ُشھََداَء َعلَى النَّاِس َویَُكوَن الرَّ
معاٍن  ، وھو أحد المعاني المرادة وھناك )6( "، والوسط العدل]143: البقرة[ ﴾َشِھیًدا
   .أخرى

وأنا أرى أن الوسط في ھذا الموضع : "قال الطبري في سیاق تفسیر ھذه اآلیة 
محّرك الوسط ) وسط الدار(بین الطرفین مثل الجزء الذي ھو : بمعنى ھو الوسط الذي 

وأرى أن هللا تعالى ذكره إنما وصفھم بأنھم وسط؛ . سینھ التخفیف مثقّلھ، غیر جائز في 
أھل غلّو فیھ غلّو النصارى الذین غلوا بالترھب، وقولھم  لتوسطھم في الدین، فال ھم 

د الذین بّدلوا كتاب هللا، تقصیر فیھ، تقصیر الیھو في عیسى ما قالوا فیھ، وال ھم أھل 
وقد جرى على  . )7("وقتلوا أنبیاءھم، وكذبوا إذ كان أحّب األمور إلى هللا أوسطھا

، ومن المعاصرین )11(، وابن عاشور)10(، والسعدي)9(، وابن كثیر)8(منوالھ القرطبي
: جعل الوسطیة التي قصدھا الشارع دائرة مع عنصرین ال بد من توافرھما من 

العنصرین یثمر لنا الوسطیة التي مدحھا هللا  البینیة، فالجمع بین ھذین  -الخیریة 
   .)12(تعالى

ِ قَانِتِینَ ﴿: قولھ تعالى  -2   َالِة اْلُوْسطَى َوقُوُموا ِ�َّ لََواِت َوالصَّ  ﴾َحاِفظُوا َعلَى الصَّ
ن والصالة الوسطى أي المتوسطة بینھا على أ"  : ، قال الخلوتي الحنفي]238: البقرة[

أفعل تفضیل تأنیث  تكون الوسطى صفة مشبھة، أو الفضلى منھا على أن تكون 
األوسط وأوسط الشيء خیره وأعدلھ وھي صالة العصر؛ ألنھا بین صالتي لیل 

شغلونا عن الصالة : (نھار، ولقولھ علیھ الصالة والسالم یوم األحزاب وصالتي 
وفضلھا لكثرة اشتغال الناس في ) وبیوتھم ناراً  الوسطى صالة العصر مأل هللا قبورھم 

، وقد نقل القول )13( "النھار وقتھا بتجارتھم ومكاسبھم واجتماع مالئكة اللیل ومالئكة 
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بكون الصالة الوسطى ھي صالة العصر ابن الجوزي في تفسیره ونسبھ إلى جماھیر 
ب، أھل العلم، وذكر منھم علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبا أیو 

وسمرة بن جندب، وأبا ھریرة، وابن عباس في روایة عطیة،  وابن عمر في روایة، 
والحسن، وسعید بن المسیب، وسعید  وأبا سعید الخدري، وعائشة في روایة، وحفصة، 

عمیر، وزر  بن جبیر، وعطاء في روایة، وطاووس، والضحاك، والنخعي، وعبید بن 
   . )14(في آخرینبن حبیش، وقتادة، وأبا حنیفة، ومقاتل 

 ﴾فََكفَّاَرتُھُ إِْطعَاُم َعَشَرِة َمَساِكیَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْھلِیُكمْ ﴿: قولھ تعالى  -3  
على الراجح المنزلة بین منزلتین، والنصف بین  ، والمراد باألوسط ھنا ]89: المائدة[

وقد أجمع العلماء على  ، طرفین، وإن كان أصل اللفظ دائراً مع األعلى والخیار والعدل
، على الرغم من كون سیاق اآلیة قد جعل )15(أن الوسط بمعنى الخیار ھاھنا متروك

معنى األوسط مغایراً لمعناھا اللغوي، فإنھ من جھة أخرى یؤكد ما تقدم من كون اللفظ  
   .مع العدل والخیار في أصلھ اللغوي یدور 

، ]28: القلم[ أَلَْم أَقُْل لَُكْم لَْوَال تَُسبُِّحوَن﴾قَاَل أَْوَسطُھُْم ﴿:قولھ تعالى _ 4
واألوسط ھنا بمعنى األحسن،واألرجح عقال ورأیا، أو األوسط سنا، أو األعدل 

  .)16(واألفضل 
، والمعنى توسط جموع ]5: العادیات[ ﴾فََوَسْطَن بِِھ َجْمعًا﴿: قولھ تعالى -5  
   .)17(األعداء
الوسط صریحاً، وھي ال تخرج عن المعنى اللغوي فھذه اآلیات جاء فیھا لفظ    

معنى توافق علیھ الشرع كذلك كما ھو مقتضى السیاقات القرآنیة  ألصل الكلمة، وھو 
كثیرة جاء فیھا معنى الوسطیة في إطار  المتعلقة باللفظ المعني، إال أن ھناك نصوصاً 

   :ھذه بعض منھاألفاظ أخرى؛ لتدل على ھذا المعنى وفق منھجیة قرآنیة واضحة و
َراطَ اْلُمْستَقِیمَ ﴿: قولھ تعالى  -1   ِصَراطَ الَِّذیَن أَنْعَْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر   * اْھِدنَا الصِّ

الِّینَ  ، وجھ داللة اآلیة أنھ سبحانھ وصف ]7، 6: الفاتحة[ ﴾اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال الضَّ
صراط المغضوب  ني أنھ غیر األول أنھ مستقیم، والثا: الصراط المستقیم بأمرین

علیھم وھم الیھود، وغیر صراط النصارى، وھم أھل الغلو في الرھبانیة والتعبد، 
خرجوا عن حدود الشرع، لیس فقط في العبادة بل حتى في االعتقاد، فإذا كان  حتى 

الیھود والنصارى، وكان صراطھم صراط غلو في  الصراط المستقیم غیر صراط 
عز وجل صراط ال غلو  أن الصراط المستقیم الذي شرعھ هللا  الدین، دل ذلك على

فیھ، فھو بین طرفین إفراط وتفریط، وھذا ھو معنى الوسطیة التي ھي منھاج الدین 
   .)18(اإلسالمي 

ةً َواِحَدةً ﴿: والمعنى نفسھ یظھر جلیاً كذلك في قولھ تعالى  -2   َكاَن النَّاُس أُمَّ
ُ النَّبِیِّینَ  ِریَن َوُمْنِذِریَن َوأَْنَزَل َمعَُھُم اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ لِیَْحُكَم بَْیَن النَّاسِ فِیَما  فَبَعََث هللاَّ ُمبَشِّ

 اْختَلَفُوا فِیِھ َوَما اْختَلََف فِیِھ إِالَّ الَِّذیَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتھُُم اْلبَیِّنَاُت بَْغیًا بَْینَھُمْ 
ُ الَِّذینَ  ُ یَْھِدي َمْن یََشاُء إِلَى  فَھََدى هللاَّ آَمنُوا لَِما اْختَلَفُوا فِیِھ ِمَن اْلَحقِّ بِإِْذنِِھ َوهللاَّ
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   . ]213: البقرة[ ﴾ِصَراٍط ُمْستَقِیمٍ 
أي امش : "، قال ابن كثیر]19: لقمان[﴾َواْقِصْد فِي َمْشیِكَ ﴿: قولھ تعالى  -3  

ع المفرط، بل عدالً وسطاً بین وال بالسری مقتصداً مشیاً لیس بالبطيء المتثبط، 
  .)19("بین

وھذه اآلیات بعد بیانھا یظھر بجالء أنھا تصب في إطار المنھج الوسطي الذي  
العلم أن اآلیة المركزیة التي یدور معھا مفھوم الوسطیة  دل علیھ القرآن الكریم، مع 

ةً َوَسطًا﴿: ھي قولھ تعالى    ]. 143: البقرة[ ﴾َوَكَذلَِك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ
  الوسطیة في ضوء نصوص السنة النبویة : المطلب الثاني

إن المتتبع لنصوص السنة النبویة یظھر لھ أن السنة أتت بلفظ الوسط في  
كذلك في سیاق ألفاظ أخرى ال تخرج عن مقتضى معناه  إطاره الصریح، نبھت علیھ 

وص؛ من ومقصده وإن اختلفت معھ في اللفظ، ولذلك سأقف على بعض ھذه النص
  .أجل بیان مقاصد السنة حول ھذا الموضوع

فمن األحادیث التي جاء فیھا لفظ الوسط صریحاً قولھ علیھ الصالة   -1  
، )20( "الفردوس فإنھ أوسط الجنة وأعلى الجنة ذا سألتم هللا فاسألوه إ: "والسالم

وسطھ، فإن  إذا وضع الطعام، فخذوا من حافتھ، وذروا : "وقولھ صلى هللا علیھ وسلم
، فھذان حدیثان جاء ذكر الوسط فیھما صریحاً ومعناه )21( "البركة تنزل في وسطھ

اختلف سیاقھ في الحدیثین، فالمراد باألوسط في الحدیث األول األعدل  ظاھر وإن 
ةً َوَسطًا﴿: تعالى ، فیكون موافقاً لقولھ )22(واألفضل ، ]143: البقرة[ ﴾َوَكَذلَِك َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

البركة تنزل في  أما الحدیث الثاني فعلتھ ظاھرة المعنى حیث جاء التصریح بكون 
   .وسطھ أو في ذروتھ وأعاله

علیكم ھدیاً قاصداً فإنھ من یشاد ھذا الدین : "قولھ علیھ الصالة والسالم  -2  
إن ھذا الدین یسر، ولن یشاد الدین أحد إال : " ، وقولھ صلى هللا علیھ وسلم)23( "یغلبھ 

والمعنى ال یتعمق أحد في األعمال الدینیة  ، )24( "غلبھ، فسددوا وقاربوا وأبشروا
فیھما َعلَم من أعالم  ویترك الرفق إال عجز وانقطع فیغلب، وال شك أن ھذین الحدیثین 

النبوة كما أشار إلى ذلك ابن المنیر، فالشواھد الحسیة أظھرت أن كل متنطع في الدین 
نع طلب األكمل في العبادة فإنھ من األمور المحمودة، بل المراد ینقطع، ولیس المراد م 

الملل، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك األفضل، أو  منع اإلفراط المؤدي إلى 
   . )25(إخراج الفرض عن وقتھ

فالصراط المستقیم یقتضي معنى الوسطیة والخیریة التي بین طرفي التفریط 
أصل الدین أن الحالل ما أحلھ هللا ورسولھ، وأن الحرام ما " :قال ابن تیمیة. واإلفراط

حرمھ هللا ورسولھ والدین ما شرعھ هللا ورسولھ لیس ألحد أن یخرج عن الصراط 
  .  )26(المستقیم الذي بعث بھ هللا رسولھ 

جاء ثالثة رھط إلى بیوت : " قال رضي هللا عنھحدیث أنس بن مالك  -3
فلما  ، صلى هللا علیھ وسلم، یسألون عن عبادة النبي وسلمصلى هللا علیھ أزواج النبي 
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؟ قد غفر هللا لھ صلى هللا علیھ وسلمأین نحن من النبي : أخبروا كأنھم تقالّوھا، فقالوا
أنا : أما أنا فإني أصلي اللیل أبداً، وقال آخر: أحدھم ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، قال 
أتزوج أبداً، فجاء رسول هللا  أنا أعتزل النساء فال : أصوم الدھر وال أفطر، وقال آخر

 أنتم الذین قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا إني ألخشاكم �: (فقال صلى هللا علیھ وسلم
لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن  وأتقاكم لھ، 

في ھذا الحدیث من : "شرح ھذا الحدیث قال ابن بطال في . )27(  ")سنتي فلیس مني
من ترك النكاح  الفقھ أن النكاح من سنن اإلسالم، وأنھ ال رھبانیة في شریعتنا، وأن 

وفیھ االقتداء باألئمة في العبادة، ... مذموم مبتدع رغبة عن سنة محمد علیھ السالم فھو
والبحث عن أحوالھم وسیرھم في اللیل والنھار، وأنھ ال یجب أن یتعدى طرق األئمة  

بھم في الدین والعبادة، وأنھ من أراد الزیادة على سیرھم فھو  الذي وضعھم هللا لیقتدى 
حتى ال یعجز عن شيء منھا، وال أولى  مفسد، فإن األخذ بالتوسط والقصد في العبادة 

  .)28( "ینقطع دونھا
  .مفھوم الغلو والتطرف ومظاھره: المبحث الثاني

وقد اتخذ الغلو والتطرف أوجھاً متعّددة في عصرنا الحاضر، فمن التطّرف 
الدیني وحالة األصولیّة المتنامیة بین األدیان، إلى التطّرف المذھبي والسیاسي الذي 

ت السیاسیة ویعّزز من حالة االستبداد والقمع، إلى التطّرف یعیق تواصل الجماعا
  .الفكري الذي یُلغي اآلخر ویتعامل معھ من موقع النفي واإلبعاد

قبل الحدیث عن أھم مظاھر التطرف ومسبباتھ یجدر بنا أوال التطرق إلى بیان 
  .مفھوم الغلو والتطرف ومدوالت ھذه الكلمات في اللغة واصطالح الشرع

  و التطرف مفھوم الغلو: األول المطلب
مجاورة الحد : لى المعاجم والمصادر اللغویة تبین أن الغلو ھوإبالرجوع 

  .وتعدیھ
  . )29("غال في األمر یغلو، أي جاوز فیھ الحد: "قال الجوھري في الصحاح

  :وقال الفیومي في المصباح المنیر
َال ﴿وفي التنزیلتصلب وتشدد حتى جاوز الحد، : وغال في الدین من باب قعد

  . )30(بالغ : وغالى في أمره مغاالة)171النساء (﴾تَْغلُوا فِي ِدینُِكمْ 
مما سبق یتبین ان الغلو في سائر استعماالتھ یدل على االرتفاع والزیادة 

  .ومجاوزة األصل الطبیعي أو الحد المعتاد
. ھو تفعل من الطرف، ومن قولھم للشمس إذا دنت للغروب تطرفت: التطرف

من تجاوز حد االعتدال وغال یصح لغویا تسمیتھ بالمتطرف، جاء في المعجم و
  . )31(" جاوز حد االعتدال ولم یتوسط: "تطرف: الوسیط مادة طرف

فالتطرف والغلو لفظان متقاربان جدا في المعنى حتى أننا نجد ان التطرف ھو 
  .بمثابة وصف أو مظھر من مظاھر الغلو

  .تجاوز الحد الشرعي بالزیادةالغلو في اصطالح الشرع ھو 
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 المباح المأمور بھ، وغیر المأمورھي النھایات لما یجوز من  :الحدود"و

  ).32("بھ
، )33(عرف ابن حجر الغلو بأنھ المبالغة في الشيء، والتشدید فیھ بتجاوز الحد 

الغلو مجاوزة الحد :" كما عرفھ ابن تیمیة بقولھ. لشاطبيا وبمثل ھذا التعریف عرفھا
  .)34("یزاد في الشيء في حمده، أو في ذمھ على ما یستحقھ ونحو ذلك  بأن

ویوضح سلیمان بن عبد هللا بن محمد بن عبد الوھاب الغلو وذلك بتحدید 
وضابطھ تعدي ما أمر هللا بھ، وھو الطغیان الذي نھى هللا عنھ في : "ضابطھ فیقول

  ).35()81طھ (بِي﴾َوَال تَْطَغْوا فِیِھ فَیَِحلَّ َعلَْیُكْم َغضَ ﴿: قولھ
  :ویمكن بیان مالمح الغلو وتصنیفھ بحسب متعلقھ إلى ما یلي

  : أن یكون الغلو متعلقا بفقھ النصوص وذلك بأحد أمرین
تفسیر النصوص تفسیرا متشددا یتعارض مع السمة العامة للشریعة _ أ

  . ومقاصدھا، فیشدد على نفسھ وعلى اآلخرین
تكلف التعمق في معاني التنزیل لما لم یكلف بھ مسلم، ومن ھنا نشأت _ب

  .)36(الفرق كلھا أو أكثرھا 
إلزام النفس أو اآلخرین بما لم یوجبھ هللا تعالى عبادة وترھبا وھذا معیاره _ ج

الذي یحدده الطاقة الذاتیة، حیث إن تجاوز الطاقة، وإن كان ممارسة شيء مشروع 
الفرق بین المشقة التي ال تعد مشقة عادة، : "یقول اإلمام الشاطبي األصل یعتبر غلوا،

أو التي تعد مشقة، ھو أنھ إن كان العمل یؤدي الدوام علیھ إلى االنقطاع عنھ، أو عن 
بعضھ، أو وقوع خلل في صاحبھ في نفسھ، أو مالھ، أو حال من أحوالھ، فالمشقة ھنا 

ي الغالب فال یعد في العادة ن ذلك فخارجة عن المعتاد، وإن لم یكن فیھا شيء م
وطاقات الناس مختلفة، وقدراتھم متفاوتة، فمن ألزم نفسھ فوق طاقتھا، أو  )37("مشقة

أدى استمراره على العمل إلى انقطاع عنھ، أو أعمال شرعیة أخرى من الحقوق 
  .المتعلقة باإلنسان فقد غال

لتعبد، فھذا من الغلو كما تحریم الطیبات التي أباحھا هللا تعالى على وجھ ا_ د
یتضح ذلك من بعض روایات حدیث النفر الثالثة حیث حرم بعضھم على نفسھ أكل 

  .اللحم
ترك الضرورات أو بعضھا، وذلك كاألكل والشرب والنوم والنكاح، فتركھا _ ه

  .یعتبر غلوا، ویتضح ذلك من قصة النفر الثالثة أیضا
خرین؛ حیث یقف اإلنسان من البعض موقف أن یكون الغلو متعلقا بالموقف من اآل_ و

  .المادح الغالي الذي یوصل ممدوحھ إلى درجة العصمة
ویقف من البعض اآلخر موقف الذام الغالي الذي یصف مخالفھ بالكفر 

  .)38(والمروق من الدین مع أنھ من أھل اإلسالم
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  . مظاھر الغلو: المطلب الثاني

  .الغلو في االعتقاد: الفرع األول
الغلو في االعتقاد ھو مجاوزة الحد فیما شرع هللا تعالى من األمور االعتقادیة، 
وھو من أخطر أنواع الغلو؛ ذلك بأن االعتقاد درجة عالیة من جزم القلب بما فیھ من 
رأي أو فكر أو شرع، ومعلوم أن الغالي إنما یعتقد ما یتوھم أنھ شرع هللا وھو لیس 

ومن ھنا كان تحذیر العلماء من أھل . رأیا مصدره الھوىكذلك بل إنما یعتقد فكرا أو 
البدع واألھواء أكثر من تحذیرھم من أھل المعاصي والفسوق، فالضرر الحاصل 

  .)39(بالغلو في االعتقاد أعظم من الضرر الحاصل بالغلو في العمل 
ھذا عام في جمیع أنواع الغلو )40(" اقتضاء الصراط المستقیم " قال ابن تیمیة 

: رمي الجمار، وھو داخل فیھ مثل: االعتقادات واألعمال، وسبب ھذا اللفظ العامفي 
الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنھ أبلغ من الصغار، ثم عللھ بما یقتضي مجانبة 

وان المشارك لھم في بعض . ھدي من كان قبلنا، إبعادا عن الوقوع فیما ھلكوا بھ
ھل الكتاب من النصارى في دینھم واضح حیث ھدیھم یخاف علیھ من الھالك، وغلو أ

ِ إِالَّ :نص هللا تعالى علیھ في قولھ ﴿یَا أَْھَل اْلِكتَاِب َال تَْغلُوا فِي ِدینُِكْم َوَال تَقُولُوا َعلَى هللاَّ
ِ َوَكلَِمتُھُ أَْلقَاھَا إِلَى َمْریَ  النساء [َم َوُروٌح﴾اْلَحقَّ إِنََّما اْلَمِسیُح ِعیَسى اْبُن َمْریََم َرُسوُل هللاَّ

171.[  
وقد قاد الغلو النصارى إلى ابتداع البدع في دینھم، والتعبد � بھا، كما قال 

ِ فََما َرَعْوھَا َحقَّ ﴿تعالى  َوَرْھبَانِیَّةً اْبتََدُعوھَا َما َكتَْبنَاھَا َعلَْیِھْم إِالَّ ابْتِغَاَء ِرْضَواِن هللاَّ
  ].27الحدید[ِرَعایَتِھَا﴾ 

غال من ھذه األمة، واتبع ھواه وحكمھ في دین هللا، أو زاد على ما فكل من 
شرعھ هللا، ففیھ شبھ من أھل الكتاب، ومن تشبھ بقوم فھو منھم، ومآلھ إلى الھالك في 
الدنیا واآلخرة ؛ ألن الغلو ھو سبب ھالك من مضى من أھل الكتاب باختالفھم 

ھذا قال رسول هللا صلى هللا علیھ ول. وتقاتلھم وتباغضھم، وفي اآلخرة ھم األخسرون
  .)41(قالھا ثالثا" ھلك المتنطعون" :وسلم

المتعمق في الشيء، المتكلف : المتنطع)42("معالم السنن"قال الخطابي في
للبحث عنھ على مذاھب أھل الكالم الداخلین فیما ال یعنیھم، الخائضین فیما ال تبلغھ 
عقولھم، فھذا خبر عن ھالك من وقع في التنطع الذي ھو ضرب من الغلو في الكالم 

ولھذا ال الھالك، : ونحوه، فدل على أن عقوبة الغالین من المتقدمین، والمتأخرین ھو
  .   یقوم ألھل الغلو دولة، وال تجتمع األمة علیھم

  .الغلو في العمل: الفرع الثاني
تشدید المسلم على نفسھ في عمل طاعة من غیر ورود الشرع : الغلو في العمل

كالذي یجعل حبال یتعلق بھ إذا فتر عن قیام اللیل ونحوه، فإن ھذا العمل غیر : بذلك
ولما كان ھذا . ناتج عن عقیدة فاسدة، وإنما قد یظن المكلف أن ذلك زیادة في خیر
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لمجتھدین في العبادة عالجھ صلى هللا علیھ النوع من الغلو قد یدخل في نفس بعض ا
إن رجال أتى النبي : (عن ابن عباس  رضي هللا عنھما قال)43(وسلمففي سنن الترمذي 

یا رسول هللا، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء، : صلى هللا علیھ وسلم فقال
ُموا ﴿یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَ وأخذتني شھوتي، فحرمت علي اللحم، فأنزل هللا  َمنُوا َال تَُحرِّ

ُ لَُكْم﴾ وحسنھ . قال الترمذي ھذا حدیث حسن غریب]87المائدة [طَیِّبَاِت َما أََحلَّ هللاَّ
ومثل ھذه الحادثة كثیر فیوجھ النبي صلى هللا علیھ . )44("االعتصام"الشاطبي في 

في وقد روى ابن جریر الطبري . وسلم من وقع منھ ذلك إلى البعد عنھ، والحذر منھ
ن صلى هللا علیھ وسلمأأراد أناس من أصحاب النبي :"عن أبي قالبة قال)45(" تفسیره"

فغلظ  صلى هللا علیھ وسلمفقام رسول هللا . یرفضوا الدنیا، ویتركوا النساء ویترھبوا
إنما ھلك من قبلكم بالتشدید، شددوا على أنفسھم فشدد هللا : فیھم المقالة، ثم قال

في الدیار والصوامع، اعبدوا هللا وال تشركوا بھ شیئا، وحجوا علیھم، أولئك بقایاھم 
ُموا ﴿ونزلت فیھم :"قال"  واعتمروا، واستقیموا یستقم لكم یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا َال تَُحرِّ

ُ لَُكمْ  االقتصار على  )46("االعتصام"قال الشاطبي في]87المائدة [﴾طَیِّبَاِت َما أََحلَّ هللاَّ
واالقتصار في الملبوس على الخشن من غیر . لمأكول من غیر عذر تنطعالبشع في ا

  .ضرورة من قبیل التشدید والتنطع المذموم، وفیھ أیضا من قصد الشھرة ما فیھ
وأدلة الشرع في النھي عن الغلو العملي كثیرة جدا، فالوقوع فیھ ارتكاب 

  .خفیفللنھي، ومعارضة لمقاصد الشریعة التي بنیت على التیسیر والت
أن ینقطعوا عن العمل : وقد جرت سنة هللا تعالى في ھؤالء الغالیة في العمل

بالكلیة، إال من أراد ھدایتھ فوفقھ للرجوع إلى الطریق المستقیم، وھذا بینھ صلى هللا 
إن ھذا الدین (: رضي هللا عنھعن أبي ھریرة )47(علیھ وسلمفیما أخرجھ البخاري
غلبھ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ویسروا واستعینوا یسر، ولن یشاد الدین أحد إال 

  .)48()بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
ال یتعمق أحد : المشادة بالتشدید المغالبة، والمعنى)49("الفتح" قال ابن حجر في

في ھذا : قال ابن المنیر. في األعمال الدینیة ویترك الرفق إال عجز وانقطع؛ فیغلب
النبوة، فقد رأینا ورأى الناس قبلنا أن كل منقطع في الدین الحدیث علم من أعالم 

أمر الشارع الحكیم بالقصد وھو : ینقطع وتالفینا للوقوع في ھذا المزلق الخطیر
الوسط في العمل فقد بوب البخاري في صحیحھ باب القصد والمداومة على العمل في 

سئل رسول هللا ( :لتكتاب الرقاق، وذكر فیھ حدیث عائشة رضي هللا عنھا أنھا قا
اكلفوا : وقال" أدومھا وإن قل: "أي األعمال أحب إلى هللا ؟ قال صلى هللا علیھ وسلم

  .)50( )من األعمال ما تطیقون 
 الغلو في الحكم على الناس: الفرع الثالث

فھو مجاوزة الحد في إلحاق الحكم علیھم : وأما الغلو في الحكم على الناس
فإن الحكم بھذه األمور على أحد من الناس إنما ھو إلى . سوقبالكفر أو البدعة أو الف

هللا تعالى ورسولھ صلى هللا علیھ وسلمفمن دّل الدلیل القاطع على إلحاق ھذه األحكام 
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بھ ؛ لحقت بھ، ومن لم یدل الدلیل على لحوقھا بھ ؛ فإن تنزیلھا علیھ من تعدي حدود 
و الفاحش الذي أردى األمة، ونحر هللا تعالى، والقول علیھ بغیر علم، وھو الغل

ومثل ھذا یقال في . جسمھا، وفرق جماعتھا، بل إن أول الغلو في األمة إنما ھو ھذا
التبدیع بغیر حق، والتفسیق بغیر حق فإنھ یقود إلى التقاطع، والتباغض، وھو سبیل 
إلى التكفیر بغیر حق، وإذا كان النبي صلى هللا علیھ وسلم كما جاء في صحیح 

بخاري منع من تنزیل الحكم العام على شارب الخمر بأن تحّل لعنة هللا على الشخص ال
المعین لما قام بھ من إیمان با� ورسولھ، فكیف یتسارع المغالون إلى تنزیل أحكام 
الكفر،و الفسق العامة على األشخاص المعنیین دونما رویة وتؤدة ؟ ونص الحدیث كما 

صلى هللا علیھ أن رجال على عھد النبي ( الخطاب في صحیح البخاري عن عمر ابن 
صلى هللا علیھ كان اسمھ عبد هللا وكان یلقب حمارا وكان یضحك رسول هللا وسلم
قد جلده في الشراب، فأتى بھ یوما، فأمر بھ  صلى هللا علیھ وسلموكان النبي  وسلم

صلى هللا علیھ نبي اللھم ألعنھ، ما أكثر ما یؤتى بھ فقال ال: فجلد فقال رجل من القوم
  . )51()ال تلعنوه فوهللا ما علمت إالّ  أنھ یحب هللا ورسولھوسلم

فتنزیل ھذه األحكام على الشخص المعین ال بد لھا من شروط تتوفر، وموانع 
تنتفي، كما أجمع على ذلك العلماء، ومن ھذا المنطلق تتابعت نصوصھم على أن 
المتصدي لألحكام على الناس في عقائدھم أو عدالتھم ال بد أن یكون من العلماء وأھل 

الرجال ال یجوز إال لتام المعرفة تام  والكالم في: )52(من ذلك قول الذھبي : الورع
  .الورع

إن اجتھاداً جدیداً لطبیعة العالقة بین المسلمین وغیرھم وفق المنھج الوسطي 
سیعید ھذه العالقة إلى أصولھا الشرعیة وسیحقق رسالة اإلسالم في الوصول إلى  – 

إنسانیا الناس ودعوتھم إلیھ بالحكمة والموعظة الحسنة ویجعل للمسلمین حضوراً 
وعالمیاً واضحاً في العالقات اإلنسانیة الدولیة، إن ذلك ال یعني أن یذوب المسلمون 
في غیرھم أو یكونوا تبعاً لھم أو یغیروا من معتقداتھم وعباداتھم وأخالقھم بل یعني أن 

( ینقل المسلمون رسالتھم إلى الناس كافة تنفیذاً لقولھ تعالى لنبیھ صلى هللا علیھ وسلم
   ").ا أَْرَسْلنَاك إِالَّ َرْحَمة ِلْلعَالَِمینَ َومَ 

  آلیات المنھج الوسطي للتصدي لظاھرة الغلو والتطرف:المبحث الثالث
إّن منھج اإلسالم جاء متفرد في عالج قضیة الغلو؛ إذ یجمع بین االرتقاء  

باإلنسان في وجوده الحضاري بأن وصف لھ منھجا یعمل من خاللھ لتطبیق اإلسالم، 
وذلك باعتبار الواقع الذي یعیشھ وجعل التیسیر ورفع الحرج آلیة لمسایرة ھذا الواقع 

حرج وسالم وتسدید ومقاربة، وتكلیفات ال  والتعایش فیھ مع من حولھ في یسر ورفع
  .تتجاوز حدود طاقتھ البشریة

لكن المشكلة لدى أبناء ھذا العصر نتیجة غلوھم وانحرافھم عن منھج الوسط 
  :جنحوا إلى أحد تطرفین

تطرف الذین تضخم لدیھم الواقع حتى حكموه في شریعة هللا  المنزلة، وقرروا 
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  .وھذا لیس مجالھمأن الواقع لھ أولویة على كل نص 
یقابلھ طرف الذین اختزلوا اإلسالم في مواقف اعتبروھا من المثالیة، ومن ثم 
حكموھا على الواقع ومشكلتھم ھو عدم استیفاء الصورة المثالیة التي تمكنھم من 

فنتج عن ذلك رفضھم واعتزالھم للواقع، وإنكارھم عناصر الخیر فیھ  . استصدار الحكم
  .رب ضدهوأعلنوا  لألسف الح

وقد نتج عن ذلك أیضا تطرفھم في التعامل مع المخالف الذي وصل بھم لحد 
  .تكفیره ومحاربتھ

وھذا مخالف لمنھج السنة الذي أرسى القواعد وبین المنھج المناسب للتعامل  
مع اآلخر المخالف، سواء في الرأي أو في الدیانة، وھذا من مقتضیات المنھج 

  . فیھالوسطي الذي سبق وأن فصلت 
وسأركز من خالل ھذا المبحث على أھم آلیات السنھ النبویة للتصدي لظاھرة  

الیسر ورفع الحرج، وقواعد :  الغلو والتي مرتكزھا مبدأ الوسطیة وھي في نظري
  .  التعامل مع المخالف
  الیسر ورفع الحرج  : المطلب األول

ة، حفظ فیھا على إن هللا تعالى وضع ھذه الشریعة المباركة حنیفیة سمحة سھل
الخلق قلوبھم، وحببھا إلیھم بذلك، لو عملوا خالف السماحة والسھولة لدخل علیھم فیما 

ِ لَْو یُِطیعُُكْم :كلفوا بھ ما ال تخلص بھ أعمالھم قال تعالى و﴿َاْعلَُموا أَنَّ فِیُكْم َرُسوَل هللاَّ
َ حَ  هَ إِلَْیُكُم فِي َكثِیٍر ِمَن اْألَْمِر لَعَنِتُّْم َولَِكنَّ هللاَّ یَماَن َوَزیَّنَھُ فِي قُلُوبُِكْم َوَكرَّ بََّب إِلَْیُكُم اْإلِ

اِشُدوَن﴾   ]7الحجرات [ اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصیَاَن أُولَئَِك ھُُم الرَّ
فقد أخبرت اآلیة كما یقول الشاطبي أن هللا حبب إلینا اإلیمان بتیسیره وتسھیلھ 

  .)53(بالوعد الصادق بالجزاء علیھ وزینھ في قلوبنا بذلك، و
فالتیسیر صفة عامة للشریعة اإلسالمیة في أحكامھا األصلیة، وكذا في أحكامھا 

الشارع لم یقصد إلى "الطارئة عند األعذار، فال توجد فیھا مشقة غیر معتادة ألن 
لكن لیس معنى الیسر والسماحة في الدین ترك  )54("التكلیف بالشاق واإلعنات فیھ

العمل والتكاسل عن الطاعات والعبادات، كما لیس معنى التشدید فیھ  األخذ باألكمل 
فیھا، بل المراد االلتزام بالتوسط فیھا بال إفراط وال تفریط،  وھو المنھج الوسط فال 

خرین،  وال إلى جانب میل إلى جانب اإلفراط والتعمق والتشدید على النفس وعلى اآل
  . )55(التیسیر الشدید والتساھل الذي یصل إلى حد التحلل، واالنسالخ من األحكام 

فإذا نظرت في كلیة شرعیة فتأملھا تجدھا : " وفي ھذا الصدد یقول الشاطبي
حاملة على التوسط، فإن رأیت میال إلى جھة طرف من األطراف، فذلك في مقابلة 

  ". خرواقع أو متوقع في طرف آ
یؤتى بھ _ وعامة ما یكون  في التخویف والترھیب والزجر _فطرف التشدید 

  .في مقابلة من غلب علیھ االنحالل في الدین
یؤتى _ وعامة ما یكون في الترجي والترغیب والترخیص _ وطرف التخفیف 
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بھ في مقابلة من غلب علیھ الحرج في التشدید، فإذا لم یكن ھذا وال ذاك رأیت التوسط 
جع إلیھ، والمعقل الذي یلجأ الئحا، ومسلك االعتدال واضحا، وھو األصل الذي یر

  .)56("إلیھ
  أدلة السماحة والیسر في الكتاب والسنة  : الفرع األول

ھناك آیات كثیرة أفادت بصریح اللفظ أو داللة الیسر ورفع : من القرآن: أوال
  .الحرج عن األمة

ُ بُِكُم ﴿:ورفع الحرج قولھ تعالى فمن اآلیات المصرحة على داللة الیسر یُِریُد هللاَّ
وظاھر الیسر العموم في " یقول أبو حیان ] 186البقرة [ اْلیُْسَر َوَال یُِریُد بُِكُم اْلعُْسَر﴾

  . )57("جمیع األحوال الدنیویةواألخرویة 
ْنَساُن َضعِ ﴿:وقولھ تعالى ُ أَْن یَُخفَِّف َعْنُكْم َوُخلَِق اْإلِ ]. 28النساء [﴾یفًایُِریُد هللاَّ

واآلیة في معرض إباحة نكاح األمة عند عدم طول الحرة إال أن أغلب المفسرین على 
  .)58(أن ذلك عام في جمیع أحكام الشرع، ویؤیده آخر اآلیة

ُرَك لِْلیُْسَرى﴿:وقولھ تعالى أي نسھل علیك یا محمد أعمال ]   8األعلى[﴾َونُیَسِّ
  . )59(الخیر نشرع لك شرعا سھال سمحا

  :واآلیات المصرحة بأن هللا ال یكلف العباد إال بما في وسعھم
ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا﴿:قولھ تعالى   ].286البقرة [ ﴾َال یَُكلُِّف هللاَّ

ونحوھا ]. 42األعراف] [152األنعام [﴾َال نَُكلُِّف نَْفًسا إِالَّ ُوْسَعھَا﴿:وقولھ تعالى
  .من اآلیات

ما یسع اإلنسان وال یضیق علیھ وال یحرج فیھ  ھو: قال الزمخشري: والوسع
. )60(أي ال یكلفھا إال ما یتسع فیھ طوقھا، ویسیر علیھا دون مدى الطاقة والمجھود

، وأما أقصى ...إنھ ما یقدر اإلنسان علیھ في حال الضیق والشدة: " وقال الرازي
وكذا قال   )61("الطاقة فیسمى جھدا، ال وسعا، وغلط من ظن أن الوسع بذل المجھود 

  . )62("الوسع ما یسع اإلنسان وال یضیق علیھ : " اإلمام الشوكاني عند تفسیر ھذه اآلیة
ومن ھنا قرر الفقھاء أن ما عجز عن أدائھ سقط وجوبھ، كما صرح ابن تیمیة 

  . )63(بأن الواجبات كلھا تسقط بالعجز  عن أدائھا 
  أدلة السماحة من السنة النبویة  : ثانیا

األدلة من السنة والتي تدل على الیسر والسماحة، وسأكتفي بذكر تعددت 
  :أبرزھا وھي

إّن الدین یسر، ولن : (قولھ صلى هللا علیھ وسلمفي حدیث أبي ھریرة قال_ 
یشاد الدین أحد إالّ غلبھ فسددوا وقاربوا وأبشروأ واستعینوا بالغدوة والروحة، 

في األمور الدینیة ویترك الرفق إال والمعنى ال یتعمق أحدكم  )64()وشيء من الدلجة
عجز وانقطع فیغلب، ولیس المراد منع طلب األكمل في العبادة فإنھ من األمور 

تطوع المفضي إلى ترك المحمودة بل منع اإلفراط المؤدي إلى الملل، أو المبالغة في ال
   .)65(أي الزموا الصواب وھو الصواب من غیر إفراط وال تفریط" فسّددوا"األفضل، 
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إّن أعرابیا بال في المسجد فثار إلیھ (: قال رضي هللا عنھوعن أبي ھریرة 
دعوه، وأھریقوا على  صلى هللا علیھ وسلمالناس لیقعوا بھ، فقال لھم رسول هللا 

بعثتم میسرین ولم تبعثوا  بولھ ذنوبا من ماء، أو سجال من ماء،  فإنما
  .)66()معسرین

ھذه سنة من الرفق في األمر بالمعروف : قال الباجي عند شرح ھذا الحدیث
والنھي عن المنكر، ال سیما لمن قرب عھده باإلسالم، ولم یعلم منھ االستھانة بھ، فیعلم 
أصول الشرائع، ویعذر في غیرھا  حتى یتمكن اإلسالم من قلبھ؛ ألنھ إن أخذ بالتشدید 

فر قلبھ من اإلیمان، ویبغض اإلسالم فیؤول ذلك في جمیع األحوال خیف علیھ أن ین
  .  )67(إلى االرتداد والكفر الذي ھو أشّد مما أنكر علیھ 

  :ومن األحادیث اآلمرة بالتیسیر والناھیة عن التشدید والتعمق، منھا
أّن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعثھ  رضي هللا عنھحدیث أبي موسى األشعري 

  .  )68() یسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا (:  اومعاذا إلى الیمن فقال لھم
كان یحتجر  صلى هللا علیھ وسلمأّن النبي ( :_رضي هللا عنھا _وعن عائشة 

حصیرا بالیل فیصلي ویبسطھ بالنھار فیجلس علیھ، فجعل الناس یثوبون إلى النبي 
یا أیھا الناس خذوا : فیصلون بصالتھ حتى كثروا، فأقبل، فقال صلى هللا علیھ وسلم

من األعمال ما تطیقون، فإّن هللا ال یمل حتى تملوا، وإّن أحب األعمال إلى هللا ما دام 
  .)69( )وإن قلّ 

صلى هللا علیھ ما خیر رسول هللا (:قالت_رضي هللا عنھا _ حدیث عائشة 
اختار أیسرھما ما لم یكن إثما فإذا كان _ تار وفي روایة اخ_ بین أمرین إال أخذ وسلم

  .)70()إثما كان أبعد الناس منھ
في ھذا الحدیث دلیل على أّن المرء ینبغي لھ ترك ما عسر : "قال ابن عبد البر

علیھ من أمور الدنیا واآلخرة، وترك اإللحاح فیھ ما لم یضطر إلیھ، والمیل إلى الیسر 
  .)71(" أحب إلى هللا ورسولھأبدا، فإن الیسر في األمور كلھا 

إن أي تشدد زائد في تطبیق أحكام ھذا الدین وتكالیفھ، وأي تجاوز لمبدأ 
الوسطیة الذي وضعھ هللا تعالى  نھجا لعباده، سیعرض صاحبھ للوقوع في الحرج 
والمعصیة، وقد بیّن ذلك رسول هللا علیھ الصالة والسالم ألولئك النفر الذین حاولوا أن 

  .سھم ما ال تطیقیكلفوا أنف
فمن أجل ترسیخ مبدأ الیسر والسماحة في تطبیق ھذا الدین أسرع النبي صلى 
هللا علیھ وسلم إلحضار ھؤالء النفر وبیان الخطأ الكبیر الذي حاولوا أن یقعوا فیھ، 
وأخبرھم بعد ذلك أنھ علیھ الصالة والسالم أخشاھم � وأتقاھم لھ، ولكنھ ال یفرط في 

آخر، فینام ویصلي ویتزوج النساء ویصوم ویفطر، وھذا ھو شيء على حساب 
 .االعتدال والسماحة والسعة التي جاء بھا ھذا الدین العظیم

إن الذي یتجاھل منھج التیسیر والمسامحة في اإلسالم یولد لدیھ قصور في فھم 
رسولھ  لعباده، وكما بیّنھ لھم –تعالى  –الدین، ألنھ لم یفھم ھذا الدین كما أراده هللا 
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صلى هللا علیھ وسلم، وھذا الفھم الخاطئ مع مرور الزمن یمتد لیغوص في مجمل 
أمور الدین ومجاالتھ، فال یتوقف عند بعض العبادات أو أحكام معینة وإنما یتغلغل إلى 
الداخل حتى یتولد لدى صاحبھ تصورات وأفكار بعیدة عن روح ھذا الدین، ویدعو 

كما أن التشدد في غیر موضعھ ینفّر الناس من .صنًعا الناس إلیھا، ویحسب أنھ یحسن
الدین، ویجعلھم یسلكون مناھج أخرى في الحیاة غیر منھج هللا، وھذه ھي طبیعة 

 .البشر، ترید الیسر والسعة والسماحة وال تطیق غیرھا
ومن اآلثار الخطیرة القول على هللا تعالى، وعلى رسولھ صلى هللا علیھ 

یل الشرع ما ال یحتمل وفي ھذا من الغلو والتطاول على الدین وسلمما لم یقل، وتحم
  ).فمن رغب عن سنتي فلیس مني:(ما جعل  النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول

 قواعد التعامل مع المخالف : المطلب الثاني  
نالحظ أن شریعة اإلسالم ال تحصر ھذا المنھج في المنتمین إلیھ فقط وإنما  

: األنبیاء[َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً لِْلعَالَِمیَن﴾﴿:یقول تعالى_ : كلھمتعم برحمتھ العالمین 
لذلك یجدر بي أیضا في ھذا المقام أن أبین اآللیة السلیمة في التعامل مع .]105

  .المخالف والمستنبطة من منھج الوسطیة
ي ف: كان من سنن هللا تعالى في خلقھ أن جعلھم مختلفین في أشیاء كثیرة

ألسنتھم وألوانھم، وفي طبائعھم ومیولھم النفسي العقلي والعاطفي، وفي آرائھم 
  . ونظراتھم في الدین والنفس والمجتمع وما یحیط بھم

َولُِكلٍّ ِوْجَھةٌ ھَُو ُمَولِّیھَا فَاْستَبِقُوا اْلَخْیَراِت أَْیَن َما تَُكونُوا ﴿:قال سبحانھ وتعالى
ُ َجِمیعً  َ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِدیرٌ یَأِْت بُِكُم هللاَّ   ]148: البقرة[﴾ا إِنَّ هللاَّ

كل من خالفك في أي شيء ؛ فھو الوثني والملحد :والمخالف المقصود ھنا ھو
والكتابي والمرتد والمنافق والمبتدع بدعة اعتقادیة والمبتدع بدعة عملیة، وھو 

ھج المختلفة، سواء كانت المنازع في المسائل الفقھیة القطعیة والظنیة، وكذلك في المنا
فكل من ال یرى رأیك أو عملك فھو لك . دعویة أو سیاسیة أو عملیة أو في أي صعید

  . مخالف
  .وكل ھؤالء المخالفین ینبغي أن یعاملوا بقواعد العدل التي دلت علیھا الشریعة

د لنا عدة أصول وقواعد في التعامل مع المخالف؛  وھذا ابن القیم الجوزیة یُقعِّ
د للحق، والنزوع إلیھ   .ویَضرب لنا أروع المثل في التَّجرُّ

ر عدة قواعد تَأصیلیة في  ل لمنھج ابن القیم  في مصنفاتھ یجده یُقرِّ والمتأمِّ
  :التعامل مع المخالف، وِمْن أبرزھا

 )72( :في كتابھ: قال اإلمام ابن القیم: التعامل مع الخالف على كونھ جبلة بشریة

ووقوع االختالف بین الناس أمر ضروري البُدَّ منھ لتفاوت إرادتھم وأفھامھم، وقوى "
إدراكھم، ولكن المذموم بَْغي بعضھم على بعض وعدوانھ، وإال فإذا كان االختالف 
على وجھ ال یُؤدِّي إلى التباین والتحزب، وكل ِمن الُمختلفیِن قصده طاعة هللا ورسولھ 

إنھ أمر البُدَّ منھ في النشأة اإلنسانیة، ولكن إذا كان األصل لم یضر ذلك االختالف؛ ف
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واحداً، والغایة المطلوبة واحدة، والطریق المسلوكة واحدة لم یكد یقع اختالف، وإن 
وقع كان اختالفا ال یضر؛ كما تقدَّم من اختالف الصحابة؛ فإنَّ األصل الذي بنوا علیھ 

واحد وھو طاعة هللا ورسولھ، والطریق  واحد وھو كتاب هللا وسنة رسولھ، والقصد
واحد وھو النظر في أدلة القرآن والسنة، وتقدیمھا على كل قول ورأي وقیاس وذوق 

  ".وسیاسة
والناظر في ھدیھ صلى هللا علیھ وسلم یظھر بجالء أنھ لم یقم أحكام الكفر على 

، حین عنھ رضي هللامن ظھر منھ ذلك سواء كان من المؤمنین ؛ كحاطب بن أبي بلتعة
ُوجدت منھ مظاھرة للمشركین على المؤمنین ؛ بل إن آیة البراء من المشركین التي 

، أو كان من المنافقین الذي بدت منھم رضي هللا عنھُكفِّر بھ كثیرون قد نزلت فیھ 
ھذه قسمة ما أرید بھا : لیخرجن األعز منھا األذل، وكقولھم: مقاالت الكفر ؛ كقولھم

  . )73(وجھ هللا 
ومما ال شكفیھ  أن التكفیر بغیر دلیل صریح انحراف في الفكر خاصة حین   

یعتقد صاحبھ أنھ یمتلك الحق وعلیھ یقاس الناس وأنھ المتولي للحكم علیھم باإلیمان أو 
من قال ألخیھ یا (الكفر على الرغم من تحذیر النبي صلى هللا علیھ وسلممن ذلك بقولھ 

  )74() كافر فقد باء بھا أحدھما
ومن رَمى مؤمنًا (: أنَّ النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: وفي صحیح البخاري

 .).بكفٍر، فھو كقتلِھ
ال ترِجُعوا بعدي (: وھذا ما حذَّر منھ صلى هللا علیھ وسلم في ُخطبة الوداع، حین قال

  ).كفَّاًرا یضِرُب بعُضكم ِرقاَب بعضٍ 
أ واالنحراف في ھذه المسألة سبب الخط)75(:كذلك فقد بین اإلمام ابن تیمیة قائال

بتقریره أن القائلین بالكفر بمجرد فعل ذلك أو قولھ قد أصابـھم في ألفاظ العموم في 
كالم األئمة ما أصاب األولین في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، وأنھم كلما 

لم من قال كذا فھو كافر اعتقد المستمع أن ھذا اللفظ شامل لكل من قالھ، و: رأوھم قالوا
یتدبروا أن التكفیر لھ شروط وموانع، قد تنتفي في حق المعین، وأن تكفیر المطلق ال 

   .یستلزم تكفیر المعین ؛ إال إذا ُوِجدت ھذه الشروط، وانتفت تلك الموانع
وأوضح أن اإلمام أحمد واألئمة الذین أطلقوا ھذه العمومات لم یكفروا أكثر من 

بأن اإلمام أحمد باشر الجھمیة الذین دعوه إلى خلق  تكلم بھذا الكالم بعینھ، وأید ھذا
ومعلوم أن ھذا من أغلظ :القرآن وذكر دعوتھم للكفر وإكراھھم للناس علیھ ثم قال

التجھم ؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولھا، وإثابة قائلھا وعقوبة تاركھا أعظم من 
العقوبة بالضرب، ثم إن اإلمام  مجرد الدعاء إلیھا، والعقوبة بالقتل لقائلھا أعظم من

أحمد دعا للخلیفة وغیره ممن ضربھ وحبسھ، واستغفر لھم وحللھم مما فعلوه بھ من 
الظلم والدعاء إلى القول الذي ھو كفر، ولو كانوا مرتدین عن اإلسالم لم یجز 

  .)76(االستغفار لھم
إلسالم أمة إذن فالوسطیة في كل األمور من أھم مزایا المنھج اإلسالمي، فأمة ا
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الوسط والصراط المستقیم؛ بمعنى أنھا تستغل جمیع طاقاتھا وجھودھا في البناء 
والعمران المادي والتربوي والعلمي والثقافي من غیر إفراط وال تفریط، فھي تحقق 
التوازن بین الفرد والجماعة، وبین الدین والدنیا وبین العقل والقوة وبین المثالیة 

  حانیة والمادیة والواقعیة وبین الرو
فخیار الوسطیة ھذا في ظل الظروف التي نعیشھا ھو الخیار األمثل للحفاظ 
على االستقرار، فھو وحده المؤھل إلعادة الثقة بین أبناء األمة الواحدة، وبینھم وبین 
محیطھم الحضاري، وھو وحده المؤھل إلعادة منظومة التوازن من خالل المشاركة 

تماد اإلصالح بناء على منھج إسالمي راشد، وحل الخالفات في العمل والبناء، واع
  . والنزاعات بالحوار، ورفض الصدام والعنف مھما كانت أسبابھ ومبرراتھ

 
  خاتمة 

إن مظاھر الوسطیة كثیرة ومتعددة تشمل نواح عدة من الحیاة فأمة محمد _
العالقة بین صلى هللا علیھ وسلم جاءت وسطاً بین األدیان بمنھجھا، وتوازنھا في 

المادة والروح بین الواقعیة والخیال بین اإلیجاب والسلب بین الحب والكره، بین جمیع 
  .خطوط النفس البشریة

وسطیة اإلسالم لیست شعارا یحملھ مدعوه بل ھي ممارسة عملیة في واقع _ 
  .  الحیاة

 من أھم تطبیقات الوسطیة قاعدة الیسر ورفع الحرج وكذا قواعد العدالة في_
  .التعامل مع المخالف وھي قواعد منافیة ومناھضة لظاھرة الغلو والتطرف

السماحة والتیسیر من أبرز سمات ھذا الدین وقد استنبط منھا العلماء قاعدة _ 
المشقة تجلب التیسیر، وغیرھا من القواعد التي بنى علیھا الفقھاء أحكاما لفروع فقھیة 

  .عدیدة
ة، واتساع الصدور الستیعاب المخالف فیما التوازن بین األطراف المختلف_ 

یصوغ من خالف، وعدم الحكم على المعین بالكفر والفسوق قواعد مضبوطة 
  .مستنبطة من الھدي النبوي في التعامل مع المخالف

إن اجتھاداً جدیداً لطبیعة العالقة بین المسلمین وغیرھم وفق المنھج الوسطي _
عیة وسیحقق رسالة اإلسالم في الوصول إلى سیعید ھذه العالقة إلى أصولھا الشر

الناس، ودعوتھم إلیھ بالحكمة والموعظة الحسنة، ویجعل للمسلمین حضوراً 
  .إنسانیا وعالمیاً واضحاً في العالقات اإلنسانیة الدولیة

 
 .قائمة المصادر والمراجع

  .، بیروت، دار الكتب العلمیة3أحكام القرآن، أبو بكر ابن العربي، ط -1
محمد بن عمر بازمول، بحث منشور . أدلة الوسطیة في القرآن والسنة، د -2

عن موقع . ضمن بحوث ندوة أثر القرآن الكریم في تحقیق الوسطیة ودفع الغلو
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  ملخص
كثیر : "الرواة الذین قال عنھم ابن سعد: "یھدف ھذا البحث الذي أسمیتھ

، إلى بیان لفظة من ألفاظ الجرح والتعدیل وھي قول ابن سعد في كتابھ "الحدیث
وذلك من خالل االستقراء لھذا  علماء النقد، ، وھو من"كثیر الحدیث": "الطبقات"

القول، وبیان أقسام الرواة الذین قال عنھم ذلك، واستنباط األسباب التي دعتھ لوصفھم 
بھذا الوصف، وضرب أمثلٍة ببعض الرواة، ومقارنة قولھ مع أقوال نقاد الحدیث 

والتوصیات في خاتمة أھم الثمرات والنتائج  للخروج بنتیجة في ھذا الراوي، ثم ذكر
  .البحث

ABSTRACT 
 
This research, which I entitled: “The narrators whom Ibn Saad 
said about: Famous Narrators of Hadith” is aimed at clarifying a 
word from the Invalidation and Rectification words which is Ibn 
Saad’s statement in his book “Ibn Sa'd's Kitab Al-Tabaqat ”: 
“Famous Narrators of Hadith”, who is a scholar of criticism, and 
this is through extrapolation of this saying and demonstrating 
categories of narrators who said that about them and eliciting the 
reasons that led them to describe them with this description and 
set examples for some narrators and compare his saying with the 
sayings of modern critics to come up with a result in this narrator 
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and then mentioned the most important outcomes, conclusions 
and recommendations in the conclusion of the research. 

  المقدمة

الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحابتھ 
  : أجمعین

فإن البحث في أقوال علماء الجرح والتعدیل من أھم األمور التي : أما بعد
تعطي الباحث ملكةً في الحكم على الرواة، ومن ھذا المجال فقد قمت بتحریر لفظة 
وردت من أحد علماء الرجال أال وھو محمد بن سعد رحمھ هللا وھذه اللفظة قد تمیز 

، وذلك من خالل االستقراء لبیان "كثیر الحدیث" بھا لكثرة ورودھا عنده أال وھي 
  . المراد بھا

 :أھمیة الموضوع

تبرز أھمیة الموضوع من جاللة من صدر عنھ، فقد صدر ھذا الحكم من 
ومن كون ھذا المصطلح ذاع وانتشر، واستدل بھ جمھور المحدثین  عالم، حافظ، إمام،

إلثبات كثرة الحدیث للراوي الذي تم وصفھ بھذا المصطلح، فكان البد من بیان 
مقصوده وذلك بجمع الرواة الذین ورد فیھم ھذا الوصف من خالل كتاب الطبقات 

 .الكبرى ودراستھم، ثم الخروج بنتیجة عامة في نھایة البحث

  :ما سبب اختیار الموضوعوأ

  .معرفة مدلوالت ألفاظ الجرح والتعدیل -1

مقارنة أقوال األئمة النقاد في الراوي الواحد للخروج بنتیجة مرضیة في ھذا  -2
  .الراوي

  .االھتمام بھذا النوع من األبحاث لمعرفة أسباب ورود ھذه األلفاظ -3

  : وأما الھدف من ھذه الدراسة

فإن المبادرة إلى معرفة أقوال العلماء في الرواة سواًء كان جرحاً أو تعدیالً 
مما یسھل الحكم على الراوي، ومن ثمَّ معرفة منزلتة لیتسنى الحكم على األسانید 

  . صلى هللا علیھ وسلملمعرفة درجة الحدیث، وھذا یُعد خدمةً لسنة نبینا محمد 
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  :الدراسات السابقة

مشروع حول : ومنھا ات السابقة حول طبقات ابن سعدھناك بعض الدراس
تحقیق األحادیث واآلثار الواردة في الطبقات في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

وھذا المشروع یتعلق . ، لمجموعٍة من الباحثین"رسائل دكتوراه"اإلسالمیة، 
  .والردباألحادیث واآلثار الواردة في الكتاب والحكم على أسانیدھا من حیث القبول 

منھج ابن سعد في نقد الرواة من خالل الطبقات الكبرى،رسالة : ومنھا
محمد أحمد األزوري، جامعة أم القرى،كلیة الدعوة و أصول : دكتوراه، للطالب

الدین، قسم الكتاب والسنة، وھذه األطروحة تعتني بالمنھج النقدي البن سعد للرواة 
على وجھ " كثیر الحدیث"بن سعد على وجھ العموم، ولم أجده قد تعرض لقول ا

  .الخصوص

دور الصحابیات في المجتمع اإلسالمي من خالل كتاب الطبقات : ومنھا
رسالة دكتوراه، عصمة أحمد فھمي أبو سنة،جامعة أم القرى، كلیة  الكبرى البن سعد

   .الشریعة

الطبقة الرابعة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك من كتاب الطبقات  :ومنھا
  .هللا السلومي، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة العزیز بن عبد لكبرى، عبدا

تحقیق الطبقة الخامسة من الصحابة من طبقات ابن سعد، محمد بن : ومنھا
صامل السلمي،جامعة أم القرى، كلیة الشریعة، وھذه األطروحات الثالث تتعلق 

  .بتراجم الصحابة

ومن خالل النظر في ھذه المؤلفات السابقة لم أجد بحثاً یتعلق بقول ابن سعد 
وأسباب ھذا القول، فقمت بجمع الرواة الذین وصفھم بھذا الوصف " كثیر الحدیث"

لمعرفة المدلول من ھذه اللفظة، واألسباب التي قیلت من أجلھا، ثم االستقراء لتراجم 
  .  الوصف، مساھمة مني لخدمة ھذا الكتاببعضھم لمعرفة األسباب الداعیة لھذا 

  :وقد سرت في البحث وفق الخطة التالیة

المقدمة وفیھا أھمیة الموضوع وسبب اختیاره، والھدف من ھذه الدراسة، والدراسات 
  .السابقة
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ویحوي  ترجمة ابن سعد، وثناء العلماء علیھ وعلى كتابھ الطبقات :الفصل األول
  :  ن، ھمایمبحث

اسمھ، ومولده، وأشھر : ترجمة ابن سعد، وتحتوي الترجمة على: لالمبحث األو
  .شیوخھ، وتالمذتھ، وثناء العلماء علیھ، وفاتھ

  .ثناء العلماء على كتاب الطبقات، ومنھج ابن سعد فیھ: المبحث الثاني

فقط دون " كثیر الحدیث: "دراسة الرواة الذین قال فیھم ابن سعد: الفصل الثاني
ویحوي  لفظ، وأھم األسباب الداعیة للوصف بكثرة الحدیث،زیادة على ھذا ال

  : ن، ھمایمبحث

دون تعدیل  فقط" كثیر الحدیث"دراسة للرواة الذین وصفھم بقولھ  :المبحث األول
  .أو تجریح

  .األسباب الداعیة للوصف بكثرة الحدیث: المبحث الثاني

 : منھج البحث

  :والتحلیلي وفق اآلتيسرت في ھذا البحث على المنھج االستقرائي 

، وقد أوردھم بعدة صیغ، "كثیر الحدیث"جمعت الرواة التي قال فیھم ابن سعد  -
  : وھي

  .من قال عنھم كثیر الحدیث فقط دون تعدیل وال تجریح، وعددھم خمسة عشر راویاً 

  .من قال عنھم ثقة كثیر الحدیث، وعددھم مائة وسبعة وعشرون راویاً 

 .اً على كثرة الحدیث والتوثیق، وعددھم ستة وخمسون راویاً من قال عنھم وصفاً زائد

 .رواه من قال عنھم كثیر الحدیث، وقال فیھم صدوق، وعددھم خمسة 

 .بالضعف، وعددھم ثمانیة وثالثون راویاً  ووصفھم من قال عنھم كثیر الحدیث،

 . من قال عنھ كثیر الحدیث ووصفھ باإلرسال، راٍو واحد

  .الحدیث ووصفھ بالتدلیس، ثالثة رواه من قال عنھم ثقة كثیر

  .من قال عنھم كثیر الحدیث وقال فیھ بدعة، وعددھم سبعة رواه

  .وقد اقتصرت على دراسة القسم األول فقط، وذلك لخشیة طول البحث
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  .ذكرت كالم ابن سعد الذي یذكره كما ورد دون زیادة أو نقصان في بدایة الترجمة -

  .النقاد في ھذا الراوي للنظر في منزلتھ بین الرواةثم أذكر كالم األئمة  -

  .ثم ذكر أھم النتائج من ھذا البحث -

وأخیراً ھذا جھد المقل وال أدعي أني أوفیت الموضوع حقھ، بل ما ذكرتھ 
مجرد إشارات تفتح الطریق لمن أراد أن یستوفي الموضوع، وأُقر بالعجز والتقصیر، 

، وإن قصرت فأسأل هللا أن یغفر لي تقصیري غیر أن ما یشفع لي أني بذلت جھدي
  .وزللي وهللا أعلم وأحكم، وصلى هللا وسلم على نبینا محمد

  :الفصل األول

  العلماء علیھ وعلى كتابھ الطبقاتترجمة ابن سعد، وأشھر شیوخھ وتالمیذه، وثناء 

  ترجمة ابن سعد: المبحث األول

إن ترجمة ھذا العلم قد استفاضت، وسارت بھا الركبان وذلك لشھرتھ ولكثرة 
، ولكن بما أن البحث یتعلق بلفظة في "بطبقات ابن سعد"من بحث في كتابھ المشھور 

ھذا الكتاب وبما جرت بھ العادة من أن البحث إذا كان یتعلق بكتاب معین فإنھ یُبدأ 
  . ذكر ترجمتھبترجمة مصنفھ، كان لزاماً عليَّ أن أ

محمد بن سعد بن منیع الھاشمي موالھم، أبو عبدهللا : )1(نسبھو اسمھ -1
یقال لھ البغدادي، ویقال لھ  :)2(البصري، المعروف بابن سعد، وبكاتب الواقدي

 .البصري حیث ولد بھا وتوفي ببغداد رحمھ هللا

قبلھ  فلعلھ قد انتسب ھو وأبوه من"وقد نسبتھ بعض المصادر فقالت الزھري 
  ".إلى زھرة من قریش

ولد اإلمام ابن سعد في البصرة سنة ثمان وستین ومائة من  :مولده -2
  .الھجرة

تنقل ابن سعد في طلب العلم بین أشھر المراكز العلمیة : أشھر شیوخھ -3
التي أخذت من عمره  حیث كانت نشأتھ األولى، إلى بغداد   في عصره، فمن البصرة

المدینة، ومكة، والكوفة، ومن أشھر الشیوخ الذین سمع  الوقت الكثیر، ورحل إلى
  : منھم في رحالتھ
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سعید بن سلیمان الضبي الواسطي البزاز، المعروف بسعدویھ، وسفیان بن 
عیینة الكوفي ثم المكي، وسلیمان بن حرب البجلي البصري قاضي مكة، وشعیب بن 

بن قعنب القعنبي، وعبدهللا  حرب الخراساني البغدادي ثم المدائني، وعبدهللا بن مسلمة
بن وھب بن مسلم المصري الفقیھ، ومحمد بن عمر بن واقد الواقدي، ویحیى بن سعید 

  .)3(القطان البصري

بالرغم من كثرة شیوخ ابن سعد وسعة مرویاتھ في كتاب : أشھر تالمذتھ -4
 -ابن سعد الطبقات الكبرى، إال أننا نجد قلة في تالمذتھ، ولعل السبب یرجع إلى أن  

لم یكن متصدراً للتحدیث واإلمالء، ولو كان كذلك لما خفیت حالھ على  -رحمھ هللا 
طلبة العلم في عصره، أضف إلى قدم زمن وفاتھ، وقربھ من زمان وفاة شیوخھ، فلم 

، وألنھ   یُحتج إلیھ لجمع حدیثھم؛ ولذا فقد شاركھ بعض تالمذتھ في جماعة من شیوخھ
مغازي والسیر، في زمن كانت رغبة أكثر طلبة العلم ھو تحصیل قد ُعني باألخبار وال

 :الحدیث، وكان من أبرز من سمع منھ

أحمد بن عبید بن ناصح البغدادي النحوي المعروف بأبي َعصیدة، وأحمد بن 
، وأبو بكر بن أبي الدنیا عبدهللا "فتوح البلدان"یحیى جابر البالذري المؤرخ صاحب 

الطبقات "ارث بن محمد بن أبي أسامة البغدادي أحد رواة بن محمد البغدادي، والح
عن ابن سعد، والحسین بن محمد بن عبد الرحمن بن فَھُم البغدادي راویة " الكبرى

  .عن ابن سعد" الطبقات الكبرى"

بدأ اھتمام محمد بن سعد بالعلم في سن :  مكانتھ العلمیة وثناء العلماء علیھ -5
شیوخ ألخذ العلم وتلقیھ من مصادره األصلیة، ولم یكتف مبكرة حیث أنھ رحل للقاء ال

باألخذ عن الشیوخ سماًعا، بل كان یستعین بما في الكتب والصحف، ویصرح ھو 
، وكانت مؤلفات ھشام بن محمد الكلبي، ..."و... نظرت في كتاب: "بذلك بقولھ

لیھا وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، وعبدهللا بن عمارة األنصاري، مما اعتمد ع
" ابن سعد"واستخدمھا في كتابھ الطبقات الكبرى، لكل ھذا لم یكن غریبًا أن یوصف 

ونستطیع أن نقول إن محمد (، )4(بأنھ كثیر العلم، كثیر الحدیث والروایة، كثیر الكتب
بن سعد كان على اتصال بأكبر رجال الحدیث في عصره، سواء أكانوا شیوخاً أم 

سفیان بن عیینة، وأبو : ت، یجد لھ شیوخاً كثیرین منھمتالمذة، ومن یطلع على الطبقا
الولید الطیالسي، ومحمد بن سعدان الضریر، ووكیع بن الجراح، وسلیمان بن حرب، 
والفضل بن دكین، والولید بن مسلم، ومعن بن عیسى، وعشرات غیرھم، ولو راجع 
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ك في عدالتھ، القارئ تراجم ھؤالء الشیوخ في كتب الرجال، لوجد معظمھم ممن ال یش
وھذا ما یجعلنا نعتقد أن المادة التي نقلھا ابن سعد قد وجھت بالنقد الضمني ألنھ تحرى 

ولم یقتصر على : ، قلت)5(قبل نقلھا أن تكون في األكثر مأخوذة عن العدول الثقات
الحدیث واألخبار والسیر، بل كان لھ اھتمام بالفقھ والغریب، واللغة وعلم القراءات، 

في علم األنساب؛ وال أدل على ذلك من العلم الذي سطره لنا في كتابھ  والتبحر
الطبقات، الذي ینم عن علم غزیز قد حباه هللا بھ، ووجد قبوالً واسعاً في األمھ، فرحم 

  .هللا محمد بن سعد وأسكنھ فسیح الجنان

من خالل النظر في ترجمتھ نجد أن الكثیر ممن ذكره قد :ثناء العلماء علیھ -6
  :وأحسن في ذكره، نى علیھ خیراأث

كان كثیر العلم كثیر الَكْتب، كتََب الحدیث والفقھ : قال الحسین بن فھم
، )7(كان من أھل العلم والفضل والفھم والعدالة: وقال الخطیب البغدادي ،)6(والغریب

، وقال أبو )8(كان صدوقاً ثقة، وكان أحد الفضالء والنبالء األجالء: وقال ابن خلكان
، وقال )9(كان كثیر العلم كثیر الحدیث كثیر الكتب، من الثقات: فرج ابن الجوزي ال

أحد الحفاظ الكبار الثقات : ، وقال ابن حجر)10(الحافظ العالمة البصري: الذھبي 
المتحرین، صنف كتاباً كبیراً في طبقات الصحابة والتابعین إلى وقتھ فأجاد فیھ 

اإلمام الحبر أبو عبد هللا محمد بن سعٍد : الحنبلي ، وقال عبد الحي بن العماد)11(وأحسن
  .)12(الحافظ

الراجح في وفاتھ أنھ توفي في سنة ثالثین ومائتین یوم األحد ألربع : وفاتھ -7
  .)13(خلون من جمادى اآلخرة

  :الثناء على كتابھ الطبقات، ومنھجھ فیھ: المبحث الثاني

العلماء قد أثنى على كتاب نجد أن الكثیر من : الثناء على الكتاب -1
صنف كتاب الطبقات فأحسن تصنیفھ، : الطبقات، وممن أثنى علیھ ابن عساكر بقولھ

، )14(وأكثر فائدتھ، وأتى فیھ بما لم یوجد في غیره وروى فیھ عن الكبار والصغار
  .)15(لھ كتاب حفیل كثیر الفوائد وھو ثقة: وقال ابن الصالح 

اب الطبقات الكبرى فیھ نحو أربعة آالف كت: منھجھ في كتابھ الطبقات -2
وسبعمائة وخمس وعشرون ترجمة، وفیھ فوائد كثیرة تتعلق بتاریخ الجاھلیة وآدابھا، 
وفیھ الكثیر عن الحیاة االجتماعیة، ویكشف كثیًرا عن النواحي الثقافیة، واألحكام 
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، الذي ألف "اقديالو" الفقھیة، والصراع بین السنة واألھواء، وقد اقتفى فیھ أثر أستاذه
أكمل وأوسع، ثم ھي من أقدم ما ألف   "ابن سعد"، إال أن طبقات "الطبقات" أیًضا في

، ویعد مرجًعا في السیرة والتراجم "الواقدي"في ھذا الموضوع، لم یسبقھ إلیھ إال 
والتواریخ، حیث تناول فیھ مصنفھ السیرة النبویة المطھرة، عارًضا لمن كان یفتي 

ولجمع القرآن الكریم، ثم قدم تراجم الصحابة ومن بعدھم من التابعین بالمدینة، 
وبعض الفقھاء والعلماء، ومن منھج المصنف في الكتاب أنھ یذكر اسم العلم المترجم 
لھ، ونسبھ، وإسالمھ، ومآثره، وما ورد في فضلھ، ویعتبر ھذا الكتاب من أقدم الكتب 

لرواة السنة من ثقات وضعفاء، وھو  التي وصلت إلینا من كتب التواریخ الجامعة
  .مرتب على الطبقات، وقد تكلم على الرواة جرًحا وتعدیًال 

  :وقد سار فیھ حسب التقسیمات التالیة

، وقد توسع صلى هللا علیھ وسلمفي القسم األول من الكتاب ذكر أخبار النبي 
فى من أكثر من شیخھ الواقدي في تنظیم مادتھ وتبویبھا وفي إعطاء مجموعة أو

الوثائق، وقد اھتم بسیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم، كما أن القسم الذي یتناول فترة ما 
قبل اإلسالم عبارة عن مقدمة لفترة الرسالة، وقد توسع في الحدیث عن شمائل النبي 

وفضائلھ، ثم ذكر نسبھ، وقد عمل على وضع ھیكل تأریخي  صلى هللا علیھ وسلم
یبًا جمع بھ بین عدة مناھج؛ فرتبھ على الطبقات، وجعل للسیرة، ورتب كتابھ ترت

أساس ذلك النظر إلى السابقة والفضل، ثم رتب من ترجمھم في كل طبقة على 
األنساب، خاصة في طبقات الصحابة، أما طبقات َمن بعد الصحابة فلم یتقید في 

وھا واستقروا ترتیبھم دائًما داخل الطبقة باألنساب، وإنما رتبھم على المدن التي سكن
بھا، وأعاد ذكر الصحابة الذین سكنوا ھذه المدن، ما عدا أھل المدینة،وبعد أن ذكر 
طبقات الصحابة، ذكر طبقات التابعین من أھل المدینة، وجعلھم سبع طبقات، وقد 
یرتبھم في داخل كل طبقة حسب األنساب، ثم ذكر من سكن مكة من الصحابة، وذكر 

كة، وجعلھم خمس طبقات، ثم ذكر من نزل الطائف من طبقات التابعین من أھل م
ثین من أھل الطائف، وعلى ھذا المنوال سار في  الصحابة، وأتبعھم بالفقھاء والمحدِّ
تعداد المدن اإلسالمیة ومن سكنھا من الصحابة، ثم َمن جاء بعدھم ممن یروى عنھ 

ى األھمیة العلمیة العلم، وقد الحظ في ترتیبھ للمدن الموقع الجغرافي مع النظر إل
للمدینة، فذكر بعد المدینة مكة، ثم الطائف، ثم الیمن، ثم الیمامة، ثم البحرین، وھذه 
كلھا بالجزیرة، ثم ذكر الكوفة، والبصرة، وواسط والمدائن، وبغداد وخراسان، 
والري، وھَْمدان، وقم، واألنبار، وھي من بالد المشرق، ثم ذكر المدن في مغرب 
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بالد الشام، ثم بالد الجزیرة، ثم أھل العواصم والثغور، ثم مصَر، ثم  الخالفة، فذكر
أیلة، ثم إفریقیة، ثم األندلس، وقد خصص القسم األخیر من كتابھ للنساء؛ فبدأ ببنات 

وعماتھ، ثم زوجاتھ، ثم المھاجرات، ثم نساء األنصار، ثم  صلى هللا علیھ وسلمالنبي 
ي وغیرھن من التابعیات، ولم یفصل ابن سعد بین النساء اللواتي روین عن أزواج النب

طبقات التابعین وأتباع التابعین ومن بعدھم بفواصل واضحة، ولكنھ الحظ عنصر 
الزمن في ترتیب الطبقات في كل مدینة، ولم یحدد عمر الطبقة بسنوات معینة، وإنما 

  . الحظ اللُّقي خاصة دون المعاصرة

  :الفصل الثاني

فقط دون تعدیل أو تجریح، " كثیر الحدیث: "قال فیھم ابن سعد دراسة الرواة الذین
  وأھم األسباب الداعیة للوصف بكثرة الحدیث

فقط دون تعدیل أو " كثیر الحدیث: "الرواة الذین قال فیھم ابن سعد: المبحث األول
  تجریح

عطاء بن یزید اللیثي من كنانة من أنفسھم یكنى أبا محمد وكان كثیر  -1
، َوَأبِي ھَُرْیَرةَ، َوأَبِي أَیُّوَب ، )16(الحدیث اِريِّ َث َعْن تَِمیِميٍّ الدَّ اَم، َوَحدَّ نزل الشَّ

، َوَعْنھُ  ، َوأَبِي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ ، َوأَبِي ثَْعلَبَةَ اْلُخَشنِيِّ اُن، َواْبنُھُ : األَْنَصاِريِّ مَّ أَبُو َصالٍِح السَّ
ْھرِ  ، َوأَبُو ُعبَْیٍد اْلَحاِجُب، َوآَخُرونَ ُسھَْیُل ْبُن أَبِي َصاِلٍح، َوالزُّ َر اْثنَتَْیِن َوثََمانِیَن . يُّ َوُعمِّ

َسنَةً، َوَكاَن ِمْن ُعلََماِء التَّاِبِعیَن َوِثقَاِتِھْم، وقال النسائي أبو یزید عطاء بن یزید شامي 
ي مدني تابع: ، وقال العجلي)17(كان یسكن الرملة وكان ثقة: ثقة، وقال ابن أبي حاتم

  .)19(وھو متفق على توثیقھ، حدیثھ في الكتب الستة: ، قلت)18(ثقة

ِ ْبِن أَبِي فَْرَوةَ، ویكنى أبا سلیمان، وكان أبو فروة مولى  -2 إِْسَحاَق ْبِن عبدهللاَّ
إن عبید الحفار جاء بأبي فروة عبداً مكانھ فأعتقھ عثمان : عثمان بن عفان، ویقولون

ِ بعد ذلك وكانت إلسحاق بن عبد هللا  صلى هللا علیھ وسلم حلقة فِي َمْسِجِد َرُسوِل هللاَّ
فسمع . وكان إسحاق مع صالح بن علي بالشأم. یُجلس إلیھ فیھا أھلھ وھم كثیر بالمدینة

فمات بھا سنة أربع وأربعون ومائة في خالفة أبي . ثم قدم بالمدینة. منھ الشامیون
، قال )20(رة وال یحتجون بحدیثھجعفر، وكان إسحاق كثیر الحدیث، یروي أحادیث منك

ضعیف : ، وقال مسلم)21(ال تحل عندي الروایة عنھ: تركوه، وقال أحمد: البخاري
َسِمعت یحیى یَقُول إِْسَحاق بن عبدهللا بن أبي فَْرَوة، َوعبد : ، وقال الدوري)22(الحدیث

َصالح بن عبدهللا بن أبي اْلَحِكیم بن أبي فَْرَوة، َوعبد اْألَْعلَى بن عبدهللا بن أبي فَْرَوة، وَ 
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، وكذبھ ابن خراش، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، )23(فَْرَوة، كلھم ثِقَات إِالَّ إِْسَحاق
ذاھب الحدیث، وقال ابن : ، وزاد أبو زرعة)24(متروك الحدیث: والنسائي، وغیرھم

حدثنا عبد الرحمن أنا إبراھیم بن یعقوب الجوزجاني فیما كتب إلي قال : أبي حاتم
ال تحل الروایة عندي عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي : معت أحمد بن حنبل یقولس

ال یتابعھ أحٌد على : عندي، قال ابن عدي : فروة، قلت یا أبا عبد هللا ال تحل؟ قال
أسانیده وال على متونھ وسائر أحادیثھ مما لم  أذكره تشبھ ھذه األخبار التي ذكرتھا ، 

  .)26(، وقال ابن حجر متروك)25(وھو بین األمر في الضعفاء

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب وكان كثیر  -3 ِ ْبِن عبد هللاَّ َخالُِد ْبُن أَبِي بَْكِر ْبِن ُعبَْیِد هللاَّ
قال  ،)28(، قال الترمذي بعد روایتھ لحدیث فیھ َخاِلُد ْبُن أَبِي بَْكر)27(الحدیث والروایة

سمعت أبي : ، وقال ابن أبي حاتم)29(مناكیرسمعت محمدا یقول لخالد بن أبي بكر 
، َوقَال "الثقات"وذكره ابُن ِحبَّان في كتاب  ،)30(یكتب حدیثھ: یقول ذلك وسمعتھ یقول

  .)31(یخطئ

كثیر بن زید ویكنى أبا محمد، وھو مولى لبني سھم من أسلم، وكان یقال  -4
أرى بِِھ بأسا، وقال أَبُو  َما: ، قَاَل أحمد)32(ابن صافیة وھي أمھ، وكان كثیر الحدیث: لھ

َوُسئَِل یَْحیَى ْبُن : ، وقال ابن أبي خیثمة)33(ضعیف: لیس بالقوّي، وقال النسائي: زرعة
لیس بذاك القوي، وكان : َعْن كثیر بن زید، روى عنھ عبد المجید الَحنَفِّي؟ قَالَ : َمِعْین

صالح : بن زید فقال سئل أبى عن كثیر: ، وقال ابن أبي حاتم) 34(لیس بشيء: قَاَل أول
لیس بالقوى  یكتب حدیثھ، وقال سئل أبو زرعة عن كثیر ابن زید فقال ھو صدوق فیھ 

َسِمْعُت اْلَحْنبَلِيَّ یَقُوُل َسِمْعُت أَْحَمد ْبن : ، وذكره ابن حبان في المجروحین وقال)35(لین
بَِذاَك اْلقوي َوَكاَن قَاَل َال ُزھَْیر یَقُول ُسئَِل یحیى بن مِعین َعن كثیر بن زید فَقَاَل لَْیَس 

لیس بشيٍء، َوقَال المفضل ْبن : وكان قال أوال: ، قال أَبُو بَْكر)36(َشْيء ثمَّ ضرب َعلَْیھِ 
ِ ْبن أَْحَمد : غسان الغالبي ومعاویة ْبن صالح، َعْن یحیى ْبن َمِعین صالح، َوقَال عبدهللاَّ

: ، َوقَال یَْعقُوب ْبن َشْیبَة)37(لیس بھ بأس: نْبن إِْبَراِھیم الدورقي، عن یَْحیَى ْبن َمِعی
، َوقَال )38(صدوق، فیھ لین: لیس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما ھَُو، َوقَال أَبُو ُزْرَعة

  .)39(صالح، لیس بالقوي، یكتب حدیثھ: أَبُو حاتم

ْحَمِن ْبُن عبد -5 اْلَعِزیِز ْبِن عبدهللا بن عثمان بن حنیف بن واھب   عبد الرَّ
الحنیفي : الحكیم ْبِن ثَْعلَبَةَ ْبِن اْلَحاِرِث ابن مجدعة بن عمرو وھو الذي یقال لھبن 

وكان ذاھب البصر وكان عالماً بالسیرة وغیرھا وكان كثیر الحدیث، مات سنة اثنتین 
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، قال ابن أبي حاتم في ترجمة )40(وستین ومائة وھو یومئذ ابن بضع وسبعین سنة
ان بن سعید قال سألت یحیى بن معین قلت عثمان بن نا عثم: عثمان بن حكیم، قال

ْحَمِن اْبِن عبد العزیز من ھذا؟ قال شیخ مجھول شیخ : ، وقال)41(حكیم َعْن عبد الرَّ
عبد الرحمن بن عبد العزیز رأیت خالد : ، وقال ابن عدي)42(مدیني مضطرب الحدیث

وقال ابن  ،)43(بن مخلد یروي عنھ ولیس ھو بذلك المعروف كما قال ابن َمِعین
اِزيّ : الجوزي ْھِرّي، قَاَل الرَّ ْحَمن بن عبد اْلَعِزیز اْألْنَصاِرّي، َعن الزُّ : عبد الرَّ

  .)44(ُمْضطَرب الَحِدیث

العالء بن عبد الجبار العطار، كان من أھل البصرة فنزل مكة، وكان  -6
سئل أبي عنھ فقال : ، قال ابن أبي حاتم)46(لیس بِِھ بأس: ، قَال النََّسائي)45(كثیر الحدیث

مات سنة اثنتي عشرة : ، وذكره ابن حبان في الثقات، َوقَال)47(صالح الحدیث
نزیل مكة ثقة : ، قال ابن حجر)50(، كذا ذكر البخاري)49( ، وقال العجلي ثقة)48(ومئتین

   .)51(من التاسعة

دودان اْلَمْعُروُر ْبُن ُسَوْیٍد األََسِديُّ أحد بني سعد بن الحارث بن ثعلبة بن  -7
، َسِمعت یحیى یَقُول اْلَمْعُرور بن ُسَوْید كنیتھ أَبُو )52(بن أسد، وكان كثیر الحدیث

أس : ، قَاَل األَعَمش) 53(أُمیَّة رأَیُت الَمعُرور بن ُسَوید ابن عشرین ومئة َسنَة أَسود الرَّ
اِزّي ھَُو ثِقَة)54(واللِّحیة ان في كتاب ، وذكره ابُن ِحبَّ )55(، وقَاَل أَبُو َحاتِم الرَّ

  .)57(من الثقات المعمرین: ، روى لھ الجماعة، قال الذھبي)56(الثقات"

قال ابن الجنید  ،)58(سلمة بن كھیل الحضرمي، وكان سلمة كثیر الحدیث -8
، قال عبدهللا بن أحمد بن )59(سلمة بن كھیل یكنى أبا یحي: سمعت یحیى بن معین یقول

ن قَاَل لحماد بن َسلَمة یَا أَبَا َسلَمة كتبت َعن َسلَمة بَلغنِي أَن ُسْفیَا: سمعت أبي قال: حنبل
َسأَلت أبي َعن َسلَمة ابن كھیل، وحبِیب بن أبي : ، وقال)60(بن كھیل؟  َكاَن َشیخا كیسا

َسلَمة بن كھیل أثبت َحِدیثا من حبیب بن : ثَابت، أَیھَما أحب إِلَْیك َوأثبت َحِدیثا؟، فَقَالَ 
كوفي تابعي ثقة ثبت في الحدیث وكان فیھ تشیع قلیل : عنھ ، قال العجلي)61(أبي ثَابت

لما ورد شعبة البصرة قالوا لھ حدثنا : ، قال ابن أبي حاتم)62(وھو من ثقات الكوفیین
إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفیر من ھذه : عن ثقات أصحابك قال

، قال )63(ثابت، ومنصور الشیعة، سلمة بن كھیل، والحكم بن عتیبة، وحبیب بن أبي
قال یحیى بن سلمة بن كھیل ولد أبي سنة سبع وأربعین ومات یوم : ابن حجر

  .)64(عاشوراء سنة إحدى وعشرین ومائة وكذا قال غیر واحد



  راشد بن علي حسن حلل. د
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              102

اُد ْبُن أَبِي ُسلَْیَمان، ویكنى أبا إسماعیل مولى إبراھیم بن أبي موسى  -9 َحمَّ
اٌد  َضِعیفًا فِي اْلَحِدیِث فَاْختَلَطَ فِي آِخِر أَْمِرِه، َوَكاَن ُمْرِجیًا، األشعري، قَالُوا َوَكاَن َحمَّ

حماد بن أبى سلیمان وھو حماد بن مسلم، سمع : ، قال البخاري) 65(َوَكاَن َكثِیَر اْلَحِدیثِ 
حماد بن أبي سلیمان؟ : قلت لشعبة: عن بقیة قال: ، روى ابن أبي حاتم)66(انسا 

كان حماد أحفظ من الحكم، روى : عن شعبة قال: ال أیضاً كان صدوق اللسان، وق:قال
كان حماد ابن أبي سلیمان ال یحفظ، قال أبو محمد : ابن أبي حاتم بسنده عن شعبة قال

: ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال)67(كان الغالب علیھ الفقھ وأنھ لم یرزق اآلثار
ایَتھ َعن ِإْبَراِھیم النَّخِعّي َوالتَّابِِعیَن یخطىء َوَكاَن مرجئا سمع أنس ْبن َمالك َوأْكثر ِروَ 

ُسئل أحمد ابن : ، قال سعید ابن أبي سعید األراطي)68(َوَكاَن َال یَقُول بِخلق اْلقُْرآن
روایة القدماء عنھُ تقارب الثوري وشعبة : حنبل، عن حّماد بن أبي سلیمان، قال

مغیرة أحّب : داود قلت ألحمد ، وقال أبو)69(وھشام، وأما غیرھم فجاءوا عنھُ بأعاجیب
أما فیما روى سفیان وشعبة، عن حّماد، فحّماد أحبُّ : إلیك في إبراھیم، أو ّحماد؟ قال

سمعت أحمد مرة أخرى : وقال أبو داود ،)70( إلّي، ألن في حدیث اآلخرین عنھُ تخلیطا
وقال  ،)71(حّماد مقارب الحدیث، ما روى عنھ سفیان وشعبة والقدماء: یقول
ھو : وذكر حّماد بن أبي سلیمان فقال: الرحمن بن أبي حاتم سمعُت أبي یقولعبد

ال :قلت ،)72(صدوق، وال یحتج بحدیثھ، ھو مستقیم في الفقھ، وإذا جاء اآلثار شوش
إذا انفرد ولكن یصلح للمتابعة، ویعتبر بھ، وھذا یعني أنھ معدود : یحتج بحدیثھ یعني
  .في الضعفاء عنده

: ، وقال الدار قطني)73(حّماد بن أبي سلیمان، ال یحفظ الحدیثكان : قال شعبة
 .)74(ضعیف

وقولھم، ضعیف ھكذا مجرداً في الراوي، مقبولة في إطاره العام : قلت
ومجملھ، وفي حالة قد تُكلم في الراوي بجرح مفسٌر، ونسب إلى الضعف وسوء الحفظ 

: یوثق البتة، قال ابن عدي وقلة الضبط، كما ھو حال ابن أبي سلیمان ھذا، أو فیمن لم
وحّماد بن أبي سلیمان، كثیر الروایة خاصة عن إبراھیم، المسند والمقطوع، ورأى 
إبراھیم یحدث عن أبي وائل، وعن غیرھما بحدیث صالح، ویقع في أحادیثھ إفرادات 

   .)75(وغرائب، وھو متماسك، في الحدیث، ال بأس بھ

إذا توبع، أفضل حدیثھ ما  أنھ ضعیف، مضطرب الحدیث، مقبول الخالصة
رحمھ «اإلمام الناقد ابن حبّان  رواه عنھ شعبة وسفیان والقدماء، وما أجمل ما قالھ 
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الفقیھ إذا حدث من حفظھ وھو ثقة في روایتھ، ال یجوز عندي االحتجاج بخبره، : »هللا
ثر من ألنھ إذا حّدث من حفظھ فالغالب علیھ حفظ المتون دون األسانید، وھكذا رأینا أك

جالسناه من أھل الفقھ، كانوا إذا حفظوا الخبر ال یحفظون إّال متنھ، وإذا ذكروا أول 
أحداً، فإذا حّدث الثقة من   فال یذكرون بینھم وبین النبي  أسانیدھم یكون قال رسول هللا

حفظھ ربما صّحف األسماء وأقلب اإلسناد، ورفع الموقوف وأوقف المرسل، وھو ال 
بھ، وأتى بالمتن على وجھھ، فال یجوز االحتجاج بروایتھ إال من  یعلم لقلة عنایتھ

   .)76(كتاب، أو یوافق الثقات في األسانید، وإنّما احترزنا من ھذین الجنسین

المؤكد أّن ھذه القاعدة، ال تنطبق على كّل الفقھاء من أھل الحدیث، :  قلت
أن ال تكون مكفرة وأما وصفھ باإلرجاء، فالروایة عن صاحب البدعة تقبل بشرط، 

مخرجة من الملّة، وعلى ھذا األساس قَبِلَھَا َكثِیٌر من األئمة وأھل العلم، یقول الذھبي، 
  .)77(شیعي جلد، لكنھ صدوق، فلنا صدقھ وعلیھ بدعتھ: في ترجمة أبان بن تغلب

حدثنا الثقة في روایتھ، المتھم في : كان ابن خزیمة یقول: وكذلك یقول الحاكم
وكان بعض أھل العلم ال یتركون الراوي لبدعتھ،   ،)78(عباد بن یعقوب دینھ، ویقصد

ولكن یتمنعون عنھ، تضییقاً علیھ، وتنكیال بھ، وإزراء علیھ بین أقرانھ وعقوبة لھ، 
وُسخطاً لفعلھ، وزجراً لغیره، وبعضھم یروي عنھ خفیة كما في ترجمة حماد بن أبي 

 .سلیمان

فھذه مجازفة بعیدة، وال یجوز مثل ھذا الكالم، وأما أن یقال في حماد كّذاب، 
وھذا نقل من غیر توضیح، فقد جاء عن ابن الجوزي، وغیره، عن المغیرة، تكذیبھ، 

مطلقاً، أو یعتمد علیھ، كما   ھذا جرح أقران، ال یؤخذ بھ دائماً، وال یعول علیھ: أقول
د أو الغیرة، سلمنا هللا صرح بھ األئمة، وھذا الغالب عند أھل العلم، فقد یكون من الحس

كالم األقران یطوى وال یروى، فإن ُذكر تأّملَھ المحدِّث، : وإیاكم من ذلك، قال الذھبي
  .) 79(فإن َوَجد متابعاً، وإال أعرض عنھ

لو كان كّذاباً، ما سكت عنھ كبار النقاد األئمة الجھابذة، من أھل الحدیث : قلت
  . والعلل ، كابن المدیني وابن معین

روى نوفل عن . نوفل بن ُمطَّھر ویكنى أبا مسعود الضبي من أنفسھم -10
زھیر وأبي األحوص وشریك وابن المبارك وغیرھم، وكان كثیر الحدیث، وتوفي 

  .) 80(بالكوفة قبل أن یكتب عنھ



  راشد بن علي حسن حلل. د
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              104

صاحب : سمعت أبى وسألتھ عن نوفل الكوفى، فقال: قال ابن أبي حاتم 
ان صاحب حدیث، وھما یحفظان الحدیث حدیث، صدوق وكان مثل یحیى بن آدم، وك

  .)81(ویعقالنھ

خالد بن مھران الحذاء، ویكنى أبا المبارك مولى لقریش آلل عبدهللا بن  -11
وقال فھد بن حیان : عامر بن كریز، ولم یكن بحذاء ولكن كان یجلس إلیھم، قال

: ذاء، قالاحذوا على ھذا النحو، ولقّب الح: لم یحذ خالد قط وإنما كان یقول: القیسي
ما كتبت : وقال وكان خالد ثقة رجًال مھیبًا ال یجترئ علیھ أحد، وكان كثیر الحدیث،

ودار ) 82(شیئًا قط إال حدیثًا طویًال فإذا حفظتھ محوتھ، وكان قد استعمل على القتب
بالبصرة، وتوفي خالد سنة إحدى وأربعین ومائة في خالفة أبي جعفر ) 83(العشور

خالد الحذاء یكتب حدیثھ والیحتج : سمعت أبي یقول:أبي حاتم  ، قال ابن)84(المنصور
  .)85(بھ

سمعت أبا : قال األثرم"وأورد ابن أبي حاتم قبل ھذا في الترجمة نفسھا 
ذكره : خالد الحذاء ثبت، قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: عبدهللا أحمد بن حنبل یقول

خالذ الحذاء ثقة، وذكره ابن  :أبي، عن إسحاق بن منصور، عن یحیى بن معین أنھ قال
، وحكى العقیلي من طریق یحیى )87(بصري ثقة: وقال العجلي، )86("الثقات"حبان في 

علیك بحجاج بن أرطاة ومحمد بن : قال لي شعبة: بن ادم، عن أبي شھاب، قال
قدم علینا : فخالد الحذاء؟ قال: وقلت لحماد بن زید: إسحاق، فانھما حافظان، قال یحیى

أراد شعبة أن یقع في خالد : الشام، فكأنھ أنكرنا حفظھ، وقال عباد بن عباد قدمة من
وتھددناه فسكت، وحكى العقیلي من ! مالك؟ أجننت؟: فاتیتھ أنا وحماد بن زید، فقلنا لھ

قیل البن علیة في حدیث كان خالد یرویھ، فلم یلتفت إلیھ ابن : طریق أحمد بن حنبل
: قرأت بخط الذھبي: ثقة، وقال ابن حجر: النسائي، وقال )88(علیة، وضعف أمر خالد

والظاھر أن : -القائل ابن حجر -ما خالد في الثبت بدون ھشام بن عروة وأمثالھ،  قلت 
كالم ھؤالء فیھ، من أجل ما أشار إلیھ حماد بن زید، من تغیر حفظھ بأخره، أو من 

فظ الذھبي وال ابن حجر فلم یلتفت الحا، )89("أجل دخولھ في عمل السلطان، وهللا أعلم 
إلى قول أبي حاتم فیھ، كیف وقد وثقھ المعروفون بالتشدد، كابن معین ، )90(ھنا

: )91()خالد الحذاء(والنساني، كما وثقھ أحمد والعجلى، وقال الحافظ الذھبي في ترجمة 
ھو الحافظ الثبت، محدث البصرة، حدث عنھ محمد بن سیرین شیخھ، وشعبة، وبشر "

أبو إسحاق الفزاري، وإسماعیل بن علیة، وسفیان بن عیینة، وخلق، بن المفضل، و
ال یحتج : وقال أبوحاتم. ووثقھ أحمد بن حنبل وابن معین، واحتج بھ أصحاب الصحاح
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بھ، فأورد الذھبي ھنا كالم أبي حاتم مورد اإلنكار والنقد واالستدراك على أبي حاتم 
وقال أیضاُ ، )92(الحافظ، ثقة إمام:جمتھ رحمھما هللا تعالى، وقال الذھبي أیضا، في تر

ال أحتج بحدیثھ، : ثقة جبل، والعجب من أبي حاتم یقول ،)93("المغني في الضعفاء"في 
، فإن الذھبي لم یذكره في )ثقة جبال(وإذا كان . ال یحتج بھ" "الكاشف"وفي نسخة من 

  .)94("ال یحتج بھ: "إال لیرد على أبي حاتم قولھ فیھ" الضعفاء"

خلف بن سالم المخرمي، ویكنى أبا محمد مولى المھالبة، وقد كان  -12
 ِ ، وكان كثیر الحدیث، وقد كتب صلى هللا علیھ وسلمصنف المسند َعْن َرُسوِل هللاَّ

، قال أبو )95(الناس عنھ، وتوفي ببغداد في شھر رمضان سنة إحدى وثالثین ومائتین
ال : ، وقال أحمد بن حنبل)97(لحفاظ المتقنینمن ا: ، وقال أبو حاتم البستي)96(ثقة : حاتم

ثقة حافظ صنف المسند عابوا علیھ التشیع : وقال ابن حجر ،)98(یشك في صدقھ 
  .)100(الحافظ: ، وقال الذھبي)99(ودخولھ في شيء من أمر القاضي

عروة بن رؤیم اللخمي، َماَت َسنَةَ اْثنَتَْیِن َوثََالثِیَن َوِمائٍَة، كان كثیر  -13
عروة بن رؤیم اللخمي من متقنى الشامیین مات بذي : ، قال ابن حبان)101(الحدیث

ِمْن أھل : ، وقال في الثقات)102(خشب سنة خمس وثالثین ومائة فحمل ودفن بالمدینة
، وقال في )103(الشَّام یروي َعن أَبِي ثَْعلَبَةَ اْلُخَشنِيُّ َرَوى َعْنھُ األَْوَزاِعيُّ َواْبُن ُشْبُرَمةَ 

، ) 104(ْرِوي َعن أنس ْبن َمالك وَعْبدهللاَّ ْبن قرط َرَوى َعْنھُأھل الشَّامیَ : موضع آخر
ام: وقال أیضاً  ، َوقَال أبو الحسن بن )105(یروي َعْن ِھَشام بن ُعْرَوة روى َعنھُ أھل الشَّ

وكان من أوعیة  -إبراھیم بن أَبي داود : ذاكرت أبا إسحاق البرلسي، یعني: جوصى
ھذا أول ما یجب على الشامي أن : ویم اللخمي، فقالالحدیث بحدیث عروة بن ر

عن أبیھ عامة أحادیثھ مرسلة، سمعت : ، قال ابن أبي حاتم) 106(یجمعھ ویحفظھ
ابراھیم بن موسى یقول لیت شعرى أن أعلم عروة بن رویم ممن سمع، فإنن عامة 

عثمان أنا یعقوب بن إسحاق فیما كتب إلى، قال أنا : ، وقال أیضاً )107(حدیثھ مراسیل
قلت لیحیى بن معین عروة بن رویم؟ فقال ثقة، وقال سئل أبى عن : بن سعید قال

، قَال عثمان )108(تابعي عامة حدیثھ مراسیل لقى أنسا وأبا كبشة: عروة بن رویم، فقال
، َوقَال )109(ثقة، وكذلك قال النََّسائي: بن َسِعید الدارمي َعن یحیى ْبن َمِعین وعن دحیم

، )111(صدوق یرسل كثیرا": التقریب"، َوقَال ابن حجر في )110(ال بأس بھ: الدَّاَرقُْطنِيُّ 
  .إن توثیق ابن معین والنسائي لھ في أحادیثھ عمن لقیھم: قلت



  راشد بن علي حسن حلل. د
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              106

، )112(النعمان بن المنذر الغساني من أھل دمشق وكان كثیر الحدیث -14
َحابَة إِالَّ : ذكره ابن حبان في الثقات وقال  أَن ِرَوایَتھ َعِن َال أنكر أَن یكون أْدرك الصَّ

، زاد )114(ثقة: ، قَال عثمان بن َسِعید الدارمي َعن دحیم، وأبي زرعة)113(التَّاِبعین
، َوقَال أَبُو ُعبَید )115(ذاك یرى القدر: إال أنھ یرمي القدر، َوقَال ھشام بن عمار: دحیم

المنذر، فَقَاَل ضرب أَبُو مسھر َعلَى حدیث النعمان بن : سمعت أَبَا داود یَقُول: اآلجري
كتابا یدعو  ،)116(َكاَن داعیة فِي القدر وضع: قال أَبُو َداُودَ . وفقك هللا: لَھُ یَْحیَى بن َمِعین

  .)117(لیس بذاك القوي: فِیِھ إِلَى قول القدر، َوقَال النََّسائي

وتوثیق ابن حبان ودحیم وأبي زرعة لھ في روایتھ للحدیث، وتضعیف : قلت
كان : ذھبھ الذي كان یدعوا إلیھ وھو القول بالقدر، قال الزركليمن ضعفھ إنما كان لم

  ) 118(یدعو الناس إلى مذھب القول بالقدر ووضع فیھ كتاباً وھو من الثقات في الحدیث

یحیى بن حمزة، ویكنى أبا عبد الرحمن، وكان كثیر الحدیث  -15
َمْشقِي فَقَالَ َوَسأَلت علیا َعن یحیى بن َحْمزَ : ، قال ابن أبي شیبة)119(َصالُِحھ َكاَن : ة الدِّ

، قال یَْحیَى ابن )121(لَْیَس بِِھ بَْأس: ، وُسئل عنھ اإلمام أحمد فقال)120(ِعْند أَْصَحابنَا ثِقَة
سألت أبي : ، قال ابن أبي حاتم)122(یَْحیَى ْبُن َحْمَزةَ قَاَضى ِدَمْشَق یُْرَمى بِاْلقََدرِ : معین

، )125(وكذا وثقھ النسائي )124(الثقات ، وذكره ابن حبان في)123(صدوق: عنھ فقال
، قال ابن )127(ثقة عالم: ، َوقَال ُعْثَمان ْبن َسِعید الدارمي، َعْن دحیم)126(والعجلي

،َوقَال َعْمرو ْبن )128(یحیى بن حمزة الحضرمي ثقة رمي بالقدر من الثامنة: حجر
بن الھیثم بن حمید، ویحیى : أعلم أھل دمشق بحدیث مكحول وأجمعھ ألصحابھ: دحیم
  .)129(حمزة

  أھم األسباب الداعیة للوصف بكثرة الحدیث: المبحث الثاني

سأذكر " بكثیر الحدیث"من خالل االستقراء لبعض الرواة الذین ُوصفوا 
، وھذه األسباب التي "كثرة الحدیث"بعض األسباب الداعیة للوصف بذلك أعني 

سأذكرھا على وجھ العموم سواًء فیمن اقتصر فیھم على الكثرة فقط، أو ذكر فیھم 
سبب الكثرة، ومن ھذا  تعدیالً أو تجریحا، ألن الھدف من ھذا المبحث ھو بیان

  : المنطلقتبین لي أن أھم ھذه األسباب ھي

ومن األمثلة كثیر الحدیث بسبب كثرة الشیوخ، أو اإلكثار عن شیخ، : أوالً 
  : على ذلك
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وكان ثقة كثیر الحدیث عن : عمرو بن مرزوق الباھلي، قال ابن سعد -1
   .)130(شعبة

قبیصة بن عقبة، ویكنى أبا عامر من بني سواءة بن عامر بن صعصعة،  -2
توفي بالكوفة في صفر سنة خمس عشرة ومائتین في خالفة المأمون، وكان ثقة 

كان : "، وقال الفضل بن سھل األعرج)131(صدوقا كثیر الحدیث عن سفیان الثوري
فمن كان بھذه المثابة ، "قبیصة یحدث بحدیث الثوري على الوالء درساً درساً حفظاً 

في تحدیثھ من حفظھ، ال یستبعد أن یقع في بعض األغالط بالنسبة لغیره ممن ھو 
أحفظ منھ، السیما وقد كان كثیر الحدیث عن الثوري، فذكر الحافظ ابن حجر عن 

  . )132(قبیصة عن الثوري سبعة آالف حدیث الحسن بن معاویة بن ھشام أنھ كان عند

وكان ثقة كثیر الحدیث، . ْیٍد، ویكنى أبا عبدهللا مولى لعبد القیسیُونُُس ْبُن ُعبَ  -3
أسند عن أنس بن مالك، وعكرمة، والحسن، وابن سیرین، وكان عالًما، زاھًدا، عابًدا، 

سنة تسع وثالثین : ورًعا، ثقةً، كثیر الحدیث، ومات سنة أربع وثالثین، وقیل
  .)133(ومئة

قَال ،)134(كان ثقة ثبتا كثیر الحدیث األثرمَعْمرو بن دینار المكي، أبو محمد  -4
ما أعلم أحًدا أعلم بعلم ابن عباس رضي : قال صدقة أخبرنا ابن ُعیَْینَة قال: البُخاِريُّ 

، َوقَال یعقوب بن )135(هللا عنھما من َعْمرو، سمع ابن عباس وسمع من أصحابھ
وطاووس، عطاء، : كان أصحاب ابن عباس ستة: قال علي بن المدائني: سفیان

ومجاھد، وَسِعید بن جبیر، وجابر بن زید، وعكرمة فكان أعلم الناس بھؤالء َعْمرو 
  .)136(بن دینار ولقیھم كلھم، وأعلم الناس بَعْمرو وھؤالء سفیان ابن ُعیَْینَة وابن ُجَرْیج

  :ومن األمثلة على ذلككثرة الحدیث بالنسبة لمن حدثھم وأخذوا عنھ، : ثانیاً 

اُن وھو الزیات واسمھ ذكوان مولى غطفان، ویقال مولى  أَبُو َصالِحٍ  -1 مَّ السَّ
أخذ عنھ مالك ، )137(جویریة امرأة من قیس، وكان أبو صالح ثقة كثیر الحدیث

أسند عن جماعة من الصحابة، وروى عنھ خلق كثیر، : ، وقال المزي)138(والكبار
  .)139(وكان ثقةً كثیر الحدیث

ِس ْبن َمْخَرَمةُ ْبُن اْلُمطَِّلِب ْبِن َعْبِدَمنَاِف محمد بن إسحاق بن یسار مولى قَیْ  -2
ْبِن قصي ویكنى أبا عبدهللا، وكان كثیر الحدیث، وقد كتبت عنھ العلماء ومنھم من 

  . )140(یستضعفھ
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ْحَمِن ْبِن یَْعقُوَب مولى الحرقة من جھینة، وكانت لھ  -3 اْلَعالُء ْبُن عبد الرَّ
ُد ْبُن عُ  ثَنَا ُمَحمَّ َكانَْت ِعْنَد اْلَعالِء ْبِن : أَْخبََرنِي َماِلُك ْبُن أَنٍَس، قَالَ : َمَر قَالَ سن، َحدَّ

ُد ْبُن ُعَمرَ  ُث بَِما فِیھَا، قَاَل ُمَحمَّ ْحَمِن ْبِن یَْعقُوَب َصِحیفَةٌ یَُحدِّ َوَصِحیفَةُ اْلَعالِء : عبدالرَّ
ِل ِخالفَِة أَبِي َجْعفَربِاْلَمِدینَِة َمْشھُوَرةٌ، َوَكاَن ثِقَةً َكثِیَر اْلَحدِ   ،)141(یِث ثَبَتًا َوتُُوفَِّي فِي أَوَّ

رفع الیدین في "، وفي كتاب "القراءة خلف اإلمام"روى لَھُ البخاري فِي كتاب 
  . )142(، والباقون"الصالة

  :ومن األمثلة على ذلكتساع الروایة، اكثرة الحدیث بسبب  : ثالثاً 

د بن عثمان بن أبي شیبة،  -1 أبو جعفر العبسي الكوفي، َكاَن كثیر اْلَحِدْیث ُمَحمَّ
َوایَة ذا معرفة وفھم، ولھ تاریخ كبیر، توفي سنة    .)143() ھـ 297(واسع الرِّ

د ْبن ُمْسلِم ْبن ُعبَْیدهللا بن عبدهللا األصغر بْن شھاب بْن  -2 ْھِريُّ واسمھ ُمَحمَّ الزُّ
مھ عائشة بنت عبدهللا األكبر بن عبدهللا ْبن اْلَحاِرث ْبن زھرة بْن كالب بن مرة وأ

َوایَِة فَِقیھًا َجاِمًعا   . )144(شھاب، ویكنى أبا بكر، َكِثیَر اْلَحِدیِث َواْلِعْلِم َوالرِّ

ُن اْلُمْحتَِسُب أَبُو اْلقَاِسِم  -3 عبد الَخاِلِق ْبُن َعلِيِّ ْبِن عبد الَخاِلِق ْبِن إِْسَحاَق اْلُمَؤذِّ
َوایَِة ُمبَاَرُك األَْحفَاِد َسِدیُد الشَّافِِعيُّ النَّْیَساُبو ، َمْشھُوٌر ِثقَةٌ، َكثِیُر اْلَحِدیِث َوالرِّ ِريُّ

  .)145(الطَِّریقَِة آِمٌر بِاْلَمْعُروِف، َشِدیٌد فِي النَّْھِي َعِن اْلُمْنَكرِ 

  .)146(زید بن أبي أنیسة، وكان ثقة كثیر الحدیث فقیھًا راویة للعلم -4

  :ومن األمثلة على ذلككثرة الحدیث بسبب كثرة العلم وسعة اإلطالع، : رابعاً 

أبو : عبدهللا بن محمد بن جعفر بن حیّان، األصبھاني، كنیتھ أبو محمد، ولقبھ -1
الشیخ، صاحب التصانیف، كان حافظًا، عارفًا بالّرجال واألبواب، كثیَر الحدیث إلى 

  .)147(الغایة، صالًحا، عابًدا، قانتاً �

محمد بن إسحاق بن یسار، مولى عبدهللا ْبن قَْیِس ْبِن َمْخَرَمةَ ْبِن اْلُمطَّلِِب بِْن  -2
ھو مولى قیس بن : َعْبِد َمنَاٍف بن قصى، ویكنى أبا عبدهللا، وقال محمد بن عمر

 ِ وبأیام  صلى هللا علیھ وسلممخرمھ، وكان من أھل العلم بالمغازى، مغازي َرُسول هللاَّ
ب وأخبارھم وأنسابھم، راویھ ألشعارھم، كثیر الحدیث غزیر العلم طَالبةً لھ، العر

  .)148(مقدما في العلم بكل ذلك ثقھ 
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أبو عمرو األوزاعي، واسمھ عبد الرحمن بن عمرو، واألوزاع بطن من  -3
ھمدان وھو من أنفسھم، وكان ثقة مأمونًا صدوقًا فاضًال خیًرا كثیر الحدیث والعلم 

  .)149(والفقھ حجة

اْلَولِیُد ْبُن ُمْسلٍِم ویكنى أبا العباس، وكان الولید ثقة كثیر الحدیث والعلم، حج  -4
سنة أربع وتسعین ومئة في خالفة محمد بن ھارون ثم انصرف فمات بالطریق قبل أن 

  . )150(یصل إلى دمشق

ومن األمثلة على كثرة الحدیث بسبب المبادرة إلى الرحلة لطلب الحدیث، : خامساً 
  :كذل

أحمد بن نصر بن زیاد، أبو عبدهللا القرشي النیسابوري المقرئ الزاھد،  -1
ورحل إلى أبي عبید على كبر السن متفقھا، فأخذ عنھ، وكان یفتي، على مذھبھ، وعلیھ 
تفقھ ابن خزیمة قبل أن یرحل، وكان ثقة نبیال مأمونا َصاحب سنة، تُُوفّي سنة خمس 

كان فقیھ أھل : ام، والعراق، ومصر، قال الحاكموأربعین، وكان كثیر الرحلة إلى الشّ 
: الحدیث في عصره، كثیر الحدیث والرحلة، رحمھ هللا، وقال ابن تقي الدین السبكي

اِھد الّرحال   .)151(المقرى الزَّ

ْملّي البّزاز الحافظ، سمع ھشام ْبن عمار، وابن ذكوان،  -2 أبو الفضل الرَّ
وعبد الملك ْبن شعیب ْبن الَّلْیث، وطبقتھم، وكان وُدَحْیًما، وعبد الجبار ْبن العالء، 

  .)152(كثیر الحدیث، واسع الرحلة

عبد البَاقِي بن قَاِنع بن َمْرُزوق بن واثق اْلَحافِظ اْلَعالم الُمَصنّف أَبُو اْلُحَسْین  -3
َحابَة َواسع الرحلة كثیر الَحِدیث     .)153(اْألَمِوي َمْوَالھُم اْلبَْغَداِدّي َصاحب ُمْعجم الصَّ

  : ومن األمثلة على ذلككثرة الحدیث بسبب التألیف والتصنیف، : سادساً 

روح بن عبادة بن العالء بن حسان، أبو محمد القیسي، كان من أھل  -1
البصرة، ثم قدم بغداد فحدث بھا، وكان كثیر الحدیث، وصنف الكتب في األحكام 

  .)154(والسنن، وجمع التفسیر، وكان ثقة

المخرمي أبو محمد المھلبي، موالھم البغدادي الحافظ خلف بن سالم  -2
كان من الحفاظ المتقنین، وخرج الحاكم حدیثھ في : السندي، قال ابن السمعاني

قد كان صنف المسند، : للخطیب، قال ابن سعد» تاریخ بغداد«، وفي »مستدركھ«
  . )155(»الثقات«وذكره ابن شاھین في  وكان كثیر الحدیث، وقد كتب الناس عنھ،
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  :ومن األمثلة على ذلكبسبب السماع من كبار المحدثین، : سابعاً 

لوین محمد بن سلیمان، أبو جعفر االسدي البغدادي ثم المصیصي، سمع  -1
مالكاً، وحماد بن زید، والكبار، وعمر دھرا طویالً جاوز المئة، كان كثیر الحدیث 

  . )156(ثقة

ِ ْبن عمار بن  -2 د بْن عبدهللاَّ كان أحد : سوادة، قَال الحافظ أبو بكر الخطیبُمَحمَّ
أھل الفضل المتحققین بالعلم، حسن الحفظ كثیر الحدیث، وكان تاجرا، قدم بغداد غیر 

  . )157(مرة، وجالس بھا الحفاظ، وذاكرھم وحدثھم

  :ومن األمثلة على ذلكبسبب كثرة اإلنشغال بالحدیث وحفظھ، : ثامناً 

ویكنى أبا . قیس بن ثعلبة من أنفسھم روح بن عبادة القیسي، من بني -1
َكاَن َرْوح أحد من یتحمل الحماالت، : محمد،كان ثقة إن شاء هللا، وقال یعقوب بْن َشْیبة

من المحدثین قوم لم : وكان َسِریًّا، كثیر الحدیث جّدًا، َسِمْعُت علّي ْبن الَمِدینّي یَقُولُ 
ثم صنفوا، ثّم حدثوا منھم َرْوح ْبن  یزالوا في الحدیث لم یشغلوا عنھ، نشئوا، فطلبوا،

  . )158(عبادة

ابن مرار الشیباني، أبو عمرو إسحاق بن مرار الشیباني النحوي اللغوي، ھو  -2
من رمادة الكوفة ونزل إلى بغداد، وھو من الموالي، وجاور شیبان للتأدیب فیھا فنسب 

وكان كثیر الحدیث اللغة والشعر، : إلیھا، وكان من األئمة األعالم في فنونھ، وھي
  .  )159(كثیر السماع ثقةً، وھو عند الخاصة من أھل العلم والروایة مشھور معروف

د ْبن  -3 وھیب بن َخالِد بن عجالن الباھلي، موالھم، أَبُو بَْكر البَْصِرّي، قَال ُمَحمَّ
َكاَن قد سجن فذھب بصره، وَكاَن ثقة، َكثِیر الحدیث، حجة، وَكاَن یملي من : سعد

، وَكاَن أحفظ من أَبِي عوانة، ومات وھَُو اْبن ثمان وخمسین سنة، وكذلك قال حفظھ
  . )160(أَبُو داود وغیره فِي مبلغ سنھ

  : ومن األمثلة على ذلككثرة الحدیث بسبب المقارنة بغیره من الرواة، : تاسعاً 

، من األزد، َوَكاَن ثِقَةً إِْن َشا -1 اَن اْلقُْرُدوِسيُّ ُ َكثِیَر اْلَحِدیِث، ِھَشاُم ْبُن َحسَّ َء هللاَّ
يّ  : فقیل. لیس بن بأس: سئل أبو داود عن دیلم بن غزوان، فقال: َوقَال أَبُو ُعبَید اآلُجرِّ
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دیلم شویخ، : ثم قال .ھشام فوقھ بكثیر: أیما أحب إلیك ھو أو ھشام بن حسان؟ فقال
ّي أیضا ّي ھشام أثبت من مبارك: سمعت أبا داود یقول: َوقَال اآلُجرِّ ، َوقَال اآلُجرِّ

ھشام أعلم بمحمد، وذكره ابُن ِحبَّان في : سألت أبا داود عن ھشام وعوف؟ فقال: أیضا
مات في أول یوم في صفر سنة سبع أو ثمان وأربعین ومئة، : َوقَال" الثقات"كتاب 

ثقة من أثبت الناس في ابن سیرین وفي روایتھ عن ": التقریب"َوقَال ابن حجر في 
   .)161(اء مقال النھ قیل كان یرسل عنھما الحسن وعط

َحْیِل ْبن ُزھَْیر بْن َخْیثََمةَ ْبن أبي حمران، واسمھ  -2  ُزھَْیُر ْبُن ُمَعاِویَةَ ْبُن ُحَدْیِج ْبِن الرُّ
اْلَحاِرث ْبن ُمَعاِویَة ْبن اْلَحاِرث بْن مالك بن عوف بن سعد بن حریم بن جعفي ابن 

بعین، وكان توفي بالحربیة آخر سنة اثنتین وس: قال ابن سعد. سعد العشیرة من مذحج
توفي : ، وقال»جملة الثقات«ثقة ثبتا مأمونا كثیر الحدیث، وذكره أبو حاتم البستي في 

سنة ثالث، أو أربع وسبعین ومائة، في رجب، وكان حافظا متقنا، وكان أھل العراق 
إذا مات الثوري ففي زھیر خلف، كانوا یقدمونھ في اإلتقان : یقولون في أیام الثوري

  .)162(رانھعلى غیره من أق

. یَْحیَى ْبِن َسِعیِد ْبِن قَْیِس ْبِن َعْمِرو بن سھل ْبن ثَْعلَبَة بن مالك بن النجار -3
لَھُ نَْحو ثلثِمائة َحِدیث، َوقَاَل أَبُو : وكان ثقة كثیر الحدیث حجة ثبتا، قَاَل اْبن اْلَمِدینِيّ 

ْھِرّي فِي اْلَكْثَرة، َوقَاَل أَْحمد یحی: َحاتِم أثبت النَّاس قَاَل اْلقطَّان : ى بن سعیدیوازي الزُّ
  .)163(َماَت سنة ثََالث َوأَْربَعین َوِمائَة 

مالك بن إسماعیل بن زیاد بن درھم أبو غسان النھدي موالھم الكوفي، وذكر  -4
أبو غسان أجود كتابة وأثبت من أبي نعیم، : قال یحیى بن معین: أبو أحمد الحاكم فقال

وأبو غسان أثبت : عن عباس الدوري، عن ابن معین قال وذكر ابن األعرابي وغیره
أثبت منھ في زھیر وفي غیره، : أثبت منھ في زھیر؟ قال: من أبي نعیم، قلت لھ

: فراجعتھ في أبي غسان وأبي نعیم، فثبت على أن أبا غسان أثبت من أبي نعیم، قال
وكان كثیر : الھو أجود كتابًا واثبت، وذكره أحمد بن عبدهللا بن صالح الكوفي فق

الحدیث عن زھیر بن معاویة، وكان راویة لعبدالسالم بن حرب المالئي، وكان ثبتًا 
  . )164(في الحدیث، وكان صحیح الكتاب

  :ومن األمثلة على ذلككثرة حدیث الراوي بسبب صحة كتابھ، : عاشراً 

ویكنى أبا . عفان بن مسلم بن عبدهللا، مولى عزرة بن ثابت األنصاري -1
، وقال في موضع )165(وكان ثقة كثیر الحدیث صحیح الكتاب: قال ابن سعد عثمان،
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ةً :  آخر ما رأیت : ، َوقَال أَبُو بَْكر ْبن أَبي َشْیبَة)166(َوَكاَن ثِقَةً ثَبَتًا َكِثیَر اْلَحِدیِث ُحجَّ
د ْبن  أحًدا قط في مثل حالھ أقدمھ علیھ، یعني على عفان، َوقَال اْلَحَسن ْبن ُمَحمَّ

ما أبالي إذا وافقني عفان من خالفني، ، : سمعت یَْحیَى ْبن َسِعید القطان یقول: الصباح
ثقة : َوقَال ابن قانع. ثقة من خیار المسلمین: وَذَكره ابُن ِحبَّان، َوقَال ابن خراش

  ).167(ثقة ثبت": التقریب"َوقَال ابن حجر في . مأمون

الثعالبي : الثعلبي ویقال لھأحمد بن محمد بن إبراھیم النیسابوري أبو إسحاق  -2
أیضا، وكالھما لقب ال نسب العالمة المفسر، حدث عن أبي محمد المخلدي وغیره، 
وكان إماما حافظا، متین الدیانة، كثیر الحدیث، كثیر الشیوخ، صحیح النقل، توفي سنة 

  .)168(سبع وعشرین وأربع مائة

  الخاتمة

  :بعده، أما بعد الحمد � وحده والصالة والسالم على من ال نبي

  ":كثیر الحدیث"فبتتبع الرواه الذین ذكرھم ابن سعد بقولھ 

وجدت أنھم مئتان واثنان وستون راویاً بصیٍغ مختلفة، وقد قمت بدراسة صیغة  -
  . "ثقة كثیر الحدیث فقط دون توثیق أو تجریح"من قال عنھم : واحدة وھي

فاظ التعدیل، بل منھم الثقة كعطاء فھذا اللفظ لیس من أل" كثیر الحدیث"من قال عنھ  -
الجبار، ومنھم الضعیف كَخالُِد ْبُن أَبِي بَْكِر ْبِن  بن یزید اللیثي، والعالء بن عبد

ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب، ومنھم من ال یحتج بحدیثھ كإِْسَحاَق ْبِن  ِ ْبِن عبدهللاَّ ُعبَْیِدهللاَّ
ِ ْبِن أَبِي فَْرَوةَ    .عبدهللاَّ

تبین " كثیر الحدیث"من خالل االستقراء لبعض الرواة الذین ُوصفوا بھذا الوصف  -
  : لي أن ذلك یعود لعدة أسباب وھي

  .كثرة الحدیث بسبب كثرة الشیوخ، أو الروایة عن شیخ بكثرة

  .كثرة الحدیث بالنسبة لمن حدثھم وأخذوا عنھ

  .كثرة الحدیث بسبب  إتساع الروایة

  كثرة العلم وسعة اإلطالعكثرة الحدیث بسبب 

  . كثرة الحدیث بسبب المبادرة إلى الرحلة لطلب الحدیث
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  .كثرة الحدیث بسبب التألیف والتصنیف

  . بسبب السماع من كبار المحدثینكثرة الحدیث 

  .كثرة بسبب اإلنشغال بالحدیث وحفظھ

  .كثرة الحدیث بسبب المقارنة بغیره من الرواة

  .الكتابكثرة حدیث الراوي بسبب صحة 

أھمیة الدراسة الموضوعیة ألقوال العلماء في الجرح والتعدیل حتى یتسنى للباحث  -
  .الحكم على األسانید

صلى هللا علیھ الحث على التعرف على جھود العلماء في خدمة سنة نبینا محمد  -
  .، وتوریثھا لألجیال حتى یسیروا على ما سار علیھ أسالفھم من خدمة السنةوسلم

كثیر "د كثیر من النقاد الذین جاءوا بعد ابن سعد على حكمھ في قولھ اعتما -
   ".كثیر الحدیث: قال ابن سعد" ، بدلیل قولھم في التراجم لھؤالء الرجال "الحدیث

  وصلى هللا وسلم على نبینا محمد

  :المصادر والمراجع

َم لَھُ  إِْتَحاُف الُمْرتَقِي بِتََراِجِم ُشیُوخ البَیھَقِّي، محمود بن عبد - الشَّْیخ : الفتاح النحال، قَدَّ
الفریق العلمي لمشروع : ُمْصطَفَى الَعَدِوي، إشراف ومراجعة وضبط وتدقیق

  .ھـ 1429األولى، : موسوعة جامع السنة، دار المیمان للنشر والتوزیع، الطبعة
أخبار المكیین من كتاب التاریخ الكبیر البن أبي خیثمة، أبو بكر أحمد بن أبي  -

  .م1997، 1إسماعیل حسن حسین، دار الوطن، ط : یثمة، تحقیقخ
  .م2002، 15األعالم، خیر الدین الزركلي الدمشقي، دار العلم للمالیین، ط  -
: إكمال تھذیب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بن قلیج بن عبدهللا الحنفي، تحقیق -

، 1اعة والنشر، ط أسامة بن إبراھیم، الفاروق الحدیثة للطب -عادل بن محمد
  .م2001

اإلكمال في ذكر من لھ روایة في مسند اإلمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في  -
شمس الدین أبو المحاسن محمد بن علي الدمشقي الشافعي : تھذیب الكمال، المؤلف

منشورات : د عبد المعطي أمین قلعجي، الناشر: ، حققھ ووثقھ)ھـ765: المتوفى(
  .إلسالمیة، كراتشي، باكستانجامعة الدراسات ا
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: األنساب، عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، تحقیق -
، 1عبد الرحمن المعلمي الیماني، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، ط 

  .ھـ1382
 علي شیري، دار: البدایة والنھایة، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق -

  .ھـ1408، 1إحیاء التراث العربي، ط 
سھیل . د: بغیة الطلب في تاریخ حلب، عمر بن أحمد بن ھبة هللا ابن العدیم، تحقیق -

  .زكار، دار الفكر
بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل األندلس، أحمد بن یحیى بن أحمد بن عمیرة  -

  .م 1967الضبي، دار الكاتب العربي، القاھرة، 
بیان الوھم واإلیھام في كتاب األحكام، علي بن محمد الحمیري الفاسي، أبو الحسن  -

  .م1997، 1الحسین آیت سعید، دار طیبة، الریاض، ط .د: ابن القطان، تحقیق
البیان والتوضیح لمن أخرج لھ في الصحیح ومس بضرب من التجریح، الحافظ أبي  -

كمال یوسف الحوت، دار الجنان : زرعة أحمد بن عبد الرحیم العراقي، تحقیق
  .م1990، 1للطباعة والنشر، بیروت، ط 

أحمد محمد نور . د: ، یحیى بن معین، المحقق)روایة الدوري(تاریخ ابن معین  -
، 1سیف، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي، مكة المكرمة، ط 

  .ھـ1399
أحمد محمد . د: معین، تحقیق، یحیى بن )روایة عثمان الدارمي(تاریخ ابن معین  -

  .نور سیف، دار المأمون للتراث، دمشق
تاریخ أبي زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو المشھور بأبي زرعة الدمشقي،  -

شكر هللا نعمة هللا القوجاني، مجمع : أبي المیمون بن راشد، دراسة وتحقیق: روایة
  .اللغة العربیة، دمشق

حمد بن المبارك اِإلربلي، المعروف بابن تاریخ إربل، المبارك بن أ -
سامي بن سید خماس الصقار، وزارة الثقافة واإلعالم، دار : المستوفي،تحقیق

  .م1980الرشید للنشر، العراق، 
تاریخ أسماء الثقات، أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن شاھین،  -

  .م1984، 1صبحي السامرائي، الدار السلفیة، الكویت، ط : المحقق
الدكتور بشار عّواد، دار الغرب : تاریخ اإلسالم، محمد بن أحمد بن الذھبي، تحقیق -

  .م2003، 1اإلسالمي، ط 
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محمود فھمي . د: تاریخ التراث العربي، الدكتور فؤاد سزكین نقلھ إلى العربیة -
 .د: سعید عبد الرحیم، أعاد صنع الفھارس.عرفة مصطفى، د. د: حجازي، راجعھ

  .ھـ1411، اإلسالمیة جامعة اإلمام محمد بن سعود: الناشر ،الفتاح محمد الحلو عبد
  .ھـ1405، 1تاریخ الثقات، أحمد بن عبدهللا العجلى الكوفى، دار الباز، ط  -
دائرة المعارف : التاریخ الكبیر، محمد بن إسماعیل البخاري، أبو عبدهللا، الطبعة -

  .محمد عبد المعید خان: بةالعثمانیة، حیدر آباد، طبع تحت مراق
الدكتور بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، : تاریخ بغداد، الخطیب البغدادي، تحقیق -

  .م2002، 1ط 
عمرو بن : تاریخ دمشق، علي بن الحسن بن ھبة هللا المعروف بابن عساكر، تحقیق -

  .م1995غرامة العمروي، دار الفكر، 
: تبصیر المنتبھ بتحریر المشتبھ، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني، تحقیق -

  .علي محمد البجاوي، المكتبة العلمیة، بیروت: محمد علي النجار، مراجعة
  .م1998، 1تذكرة الحفاظ، شمس الدین الذھبي، دار الكتب العلمیة، ط  -
ابن : وسى الیحصبي، تحقیقترتیب المدارك وتقریب المسالك، للقاضي عیاض بن م -

تاویت الطنجي، عبد القادر الصحراوي، محمد بن شریفة، سعید أحمد أعراب، 
  . 1مطبعة فضالة، المحمدیة، المغرب، ط 

التعدیل والتجریح، لمن خرج لھ البخاري في الجامع الصحیح، أبو الولید سلیمان بن  -
، اللواء للنشر والتوزیع أبو لبابة حسین، دار. د: خلف الباجي األندلسي، تحقیق

  .م1986 -ھـ1406، 1ط الریاض، 
تسمیة شیوخ أبي داود، أبو علي الحسین بن محمد الجیاني الغساني األندلسي،  -

طبع مع (أبو ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة : تحقیق
  .م1998 -ھـ 1418، 1، ط )كتاب التعریف بشیوخ حدث عنھم البخاري

محمد عوامة، دار : تقریب التھذیب، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، المحقق -
  .ھـ1406، 1الرشید، ط 

: تلخیص تاریخ نیسابور، أبو عبدهللا الحاكم محمد بن عبدهللا النیسابوري، تلخیص -
كتاب خانة ابن سینا، : أحمد بن محمد المعروف بالخلیفة النیسابوري، الناشر

  .بھمن كریمي. د: رسیةطھران،عّربھ عن الف
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تھذیب األسماء واللغات، محیي الدین یحیى بن شرف النووي، عنیت بنشره  -
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة : وتصحیحھ والتعلیق علیھ ومقابلة أصولھ

  .دار الكتب العلمیة، بیروت: المنیریة، یطلب من
ة دائرة المعارف تھذیب التھذیب، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، مطبع -

  .ھـ1326، 1النظامیة، الھند، ط 
تھذیب الكمال في أسماء الرجال، یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف، المزي،  -

  .ھـ1400، 1بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط . د: تحقیق
حمدي عبد : جامع التحصیل في أحكام المراسیل، صالح الدین بن كیكلدي، تحقیق -

  .م1986، 2الم الكتب، بیروت، ط المجید السلفي، ع
، طبعة مجلس دائرة المعارف )ھـ327: المتوفى(الجرح والتعدیل، ابن أبي حاتم  -

  .ھـ1271، 1العثمانیة، بحیدر آباد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 
جواب الحافظ أبى محمد عبد العظیم المنذري المصري عن أسئلة في الجرح  -

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب : یم بن عبد القوي المنذري، تحقیقوالتعدیل، عبد العظ
  .المطبوعات اإلسالمیة بحلب

محمد : حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة، جالل الدین السیوطي، تحقیق  -
أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، 

  .م1967، 1ط 
أحمد بن عبدهللا بن أبي الخیر الیمني، : تھذیب الكمال، المؤلفخالصة تذھیب  -

، 5عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة، دار البشائر، ط : تحقیق
  .ھـ1416

الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، إبراھیم بن علي بن محمد، ابن  -
حمدي أبو النور، دار التراث الدكتور محمد األ: فرحون الیعمري، تحقیق وتعلیق

  .للطبع والنشر، القاھرة
دیوان الضعفاء والمتروكین وخلق من المجھولین وثقات فیھم لین، شمس الدین  -

حماد بن محمد األنصاري، مكتبة النھضة الحدیثة، : محمد بن أحمد الذھبي، تحقیق
  .ھـ1387، 2مكة، ط 

بد الرحیم بن الحسین العراقي، تحقیق ذیل میزان االعتدال، أبو الفضل زین الدین ع -
، 1علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

  .م1995



  الرواة الذین قال عنھم ابن سعد كثیر الحدیث                                                                  
  

  

 117                                                                                  مجلة اإلحیاء

عبدهللا اللیثي، دار المعرفة، : رجال صحیح مسلم، أحمد بن علي ابن َمْنُجویَھ، تحقیق -
  .ھـ1407، 1بیروت، ط 

ن عن شیخ واحد، أحمد بن علي السابق والالحق في تباعد ما بین وفاة راویی -
محمد بن مطر الزھراني، دار الصمیعي، الریاض، ط : الخطیب البغدادي، تحقیق

  .م2000، 2
بشار عواد، دار الغرب : سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، تحقیق -

  .م1998اإلسالمي، بیروت، 
شعیب : لیھسنن الدار قطني، علي بن عمر الدار قطني، حققھ وضبط نصھ وعلق ع -

االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز هللا، أحمد برھوم، مؤسسة 
  .ھـ1424، 1الرسالة، ط 

سؤاالت أبي عبید اآلجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعدیل، أبو داود  -
ِجْستاني، تحقیق محمد علي قاسم العمري، عمادة البحث : سلیمان بن األشعث السِّ

  .ھـ1403، 1العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط 
محمد بن أحمد بن سؤاالت البرقاني للدار قطني روایة الكرجي عنھ، أحمد بن  -

عبد الرحیم محمد أحمد القشقري، : غالب، أبو بكر المعروف بالبرقاني، تحقیق
  .ھـ1404، 1كتب خانھ جمیلي، الھور، باكستان، ط : الناشر

سؤاالت حمزة بن یوسف السھمي، أبو القاسم حمزة بن یوسف بن إبراھیم السھمي  -
، 1د القادر، مكتبة المعارف، ط موفق بن عبدهللا بن عب: القرشي الجرجاني، تحقیق

  .م1984
مجموعة من المحققین بإشراف : سیر أعالم النبالء، محمد بن أحمد الذھبي، تحقیق -

  .م1985، 3الشیخ شعیب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط 
شذرات الذھب في أخبار من ذھب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري  -

عبد القادر األرناؤوط، دار ابن : محمود األرناؤوط، خرج أحادیثھ: الحنبلي، حققھ
  .م1986، 1كثیر، ط 

الدكتور ھمام عبد : شرح علل الترمذي، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب تحیقق -
  .م1987، 1لمنار، الزرقاء، األردن، ط الرحیم سعید، مكتبة ا

  .الشمائل المحمدیة، محمد بن عیسى الترمذي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت -
عبد الرحیم .د: الضعفاء الضعفاء والمتروكون، علي بن عمر الدار قطني، تحقیق -

  .محمد القشقري، مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
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عبد المعطي أمین قلعجي دار : محمد بن عمرو العقیلي، تحقیقالضعفاء الكبیر،  -
  .م1984، 1المكتبة العلمیة، ط 

محمود إبراھیم زاید، دار : الضعفاء والمتروكون، أحمد بن شعیب النسائي، تحقیق -
  .ھـ1396، 1الوعي، حلب، ط 

ط  طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، -
  .ھـ1403، 1

محمد حامد : طبقات الحنابلة، أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد، تحقیق -
  .الفقي، دار المعرفة، بیروت

محمود محمد .د: طبقات الشافعیة الكبرى، تاج الدین عبد الوھاب السبكي، تحقیق -
 ،2عبد الفتاح محمد الحلو، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط .الطناحي، د

  .ھـ1413
محمد عبد القادر عطا، دار : الطبقات الكبرى، حمد بن سعد الھاشمي بالوالء، تحقیق -

  .ھـ1410،  1الكتب، ط 
طبقات المفسرین للداوودي، محمد بن علي بن أحمد الداوودي المالكي، دار الكتب  -

  .العلمیة، بیروت
موسى بن زكریا التستري، : طبقات خلیفة بن خیاط، خلیفة بن خیاط الشیباني، روایة -

  .م1993د سھیل زكار، دار الفكر، : محمد بن أحمد األزدي، تحقیق
العقد الثمین فى تاریخ البلد األمین، تقي الدین محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي،  -

  .م1998، 1محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ط : المحقق
أبو طالب : سى الترمذي، رتبھ على كتب الجامععلل الترمذي الكبیر، محمد بن عی -

صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خلیل الصعیدي، : القاضي، تحقیق
  .ھـ1409، 1عالم الكتب، مكتبة النھضة العربیة، ط 

العلل الواردة في األحادیث النبویة، علي بن عمر الدارقطني، المجلدات من األول،  -
محفوظ الرحمن زین هللا السلفي، دار طیبة، : قیق وتخریجإلى الحادي عشر، تح

م، والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر، علق 1985، 1الریاض، ط 
ھـ، 1427، 1محمد بن صالح بن محمد الدباسي، دار ابن الجوزي، الدمام، ط : علیھ

  .محمود خلیل :عدا مقدمة التحقیق ،كتب الحواشي السفلیة
سعد بن عبدهللا . د: فریق من الباحثین بإشراف وعنایة: بي حاتم، تحقیقالعلل البن أ -

  .ھـ1427، 1خالد بن عبد الرحمن الجریسي، مطابع الحمیضي، ط . الحمید و د
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وصي هللا بن محمد عباس، : العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقیق -
  .م2001، 2دار الخاني، الریاض، ط 

محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، : ن المدیني، تحققالعلل، لعلي ب -
  .م1980، 2بیروت، ط 

غایة النھایة في طبقات القراء، شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، مكتبة ابن  -
  .برج ستراسر. ھـ، ج1351عني بنشره ألول مرة عام : تیمیة، الطبعة

هللا بن أحمد الِھجراني قالدة النحر في وفیات أعیان الدھر، الطیب بن عبد -
بو جمعة مكري، خالد زواري، دار المنھاج، جدة، ط : الحضرمي الشافعي، ُعني بھ

  .ھـ1428، 1
: الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، محمد بن أحمد الذھبي، تحقیق -

  .ھـ1413، 1محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة، مؤسسة علوم القرآن، ط 
عادل أحمد عبد : الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني تحقیق -

  .م1997،  1الموجود، علي محمد معوض، عبد الفتاح أبو سنة،الكتب العلمیة، ط 
أبو عبدهللا أحمد بن إبراھیم : كتاب الضعفاء، محمد بن إسماعیل البخاري، المحقق -

  .م2005، 1بن أبي العینین، مكتبة ابن عباس، ط 
صبحي : الكشف الحثیث عمن رمي بوضع الحدیث، برھان الدین الحلبي، تحقیق -

  .م1987، 1السامرائي، عالم الكتب، مكتبة النھضة العربیة، بیروت، ط 
محمد شرف الدین : تحقیق كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خلیفة، -

  .دار إحیاء التراث العربي: الناشر یالتقایا،
عبد الرحیم محمد أحمد : كنى واألسماء، مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیقال -

، 1عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة، المدینة المنورة، ط : القشقري، الناشر
  .ھـ1404

اللباب في تھذیب األنساب، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني الجزري،  -
  .دار صادر، بیروت: الناشرعز الدین ابن األثیر، 

: المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، محمد بن حبان البُستي، تحقیق -
  .ھـ1396، 1محمود إبراھیم زاید،دار الوعي، حلب، ط 

مختصر تاریخ دمشق، محمد بن مكرم بن على جمال الدین ابن منظور االنصاري،  -
راد، محمد مطیع، دار الفكر للطباعة روحیة النحاس، ریاض عبد الحمید م: تحقیق

  .ھـ1402،  1والتوزیع والنشر، دمشق، ط 
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مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان،عفیف الدین  -
، 1خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، ط : عبدهللا بن أسعد الیافعي، وضع حواشیھ

  .ھـ1417
سبط «ان، شمس الدین أبو المظفر یوسف المعروف بـ مرآة الزمان في تواریخ األعی -

محمد بركات،  ،بأول كل جزء تفصیل أسماء محققیھ: ، تحقیق وتعلیق»ابن الجوزي
كامل محمد الخراط، عمار ریحاوي، محمد رضوان عرقسوسي، أنور طالب، فادي 
المغربي، رضوان مامو، محمد معتز كریم الدین، زاھر إسحاق، محمد أنس الخن، 

  .ھـ1434، 1ط  سوریا،، دار الرسالة العالمیة، دمشق راھیم الزیبق،إب
مشاھیر علماء األمصار وأعالم فقھاء األقطار، محمد بن حبان البُستي، حققھ ووثقھ  -

مرزوق على إبراھیم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، : وعلق علیھ
  .م1991، 1المنصورة، ط 

إبراھیم بن طھمان بن شعبة الخراسانى الھروي، مشیخة ابن طھمان، أبو سعید  -
  .م 1983 -ھـ 1403محمد طاھر مالك، مجمع اللغة العربیة، دمشق، : تحقیق

سكینة : المعجم المشتمل على ذكر أسماء شیوخ األئمة النبّل، ابن عساكر، تحقیق -
  .م1980الشھابي، دار الفكر، 

المدیني وأبي بكر بن أبي شیبة  معرفة الرجال عن یحیى بن معین وفیھ عن علي بن -
ومحمد بن عبدهللا بن نمیر وغیرھم، روایة أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، أبو 

: الجزء األول: زكریا یحیى بن معین بن عون المري بالوالء، البغدادي، تحقیق
  .م1985-ھـ1405، 1مجمع اللغة العربیة، دمشق، ط : محمد كامل القصار، الناشر

أكرم ضیاء : والتاریخ، یعقوب بن سفیان بن جوان الفارسي الفسوي، تحقیق المعرفة -
  .م1981، 2العمري، مؤسسة الرسالة، ط 

أبو : المعلم بشیوخ البخاري ومسلم، أبو بكر محمد بن إسماعیل بن خلفون، تحقیق -
  .1عبد الرحمن عادل بن سعد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 

أسامي رجال معاني اآلثار، أبو محمد محمود بن أحمد بن مغاني األخیار في شرح  -
محمد حسن محمد حسن : موسى الغیت ابي الحنفى بدر الدین العینى، تحقیق

  .م2006، 1إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 
  .الدكتور نور الدین عتر: المغني في الضعفاء، شمس الدین الذھبي، تحقیق -
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ي ذكر أصحاب اإلمام أحمد، إبراھیم بن محمد بن ابن مفلح، أبو المقصد األرشد ف -
عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین، مكتبة الرشد، الریاض، . د: إسحاق، تحقیق

  .م1990 -ھـ 1410، 1السعودیة، ط 
ْیِن، أَبُو إِْسَحاَق إِْبَراِھْیُم بُن ُمحَ  - ِد المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور، تَقِيُّ الدِّ مَّ

، تحقیق ِرْیفِْینِيُّ الَحْنبَلِيُّ خالد حیدر، دار الفكر للطباعة والنشر التوزیع، : الصَّ
  .ھـ1414

المنتظم في تاریخ األمم والملوك، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  -
محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : الجوزي، تحقیق

  .م1992، 1العلمیة، ط 
علي محمد : میزان االعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن الذھبي، تحقیق -

  .م1963، 1البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، ط 
النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، یوسف بن تغري بردي الحنفي، أبو  -

  .المحاسن، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر
ھة األلباب في األلقاب، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني، نز -

  .م1989، 1عبد العزیز محمد السدیري، مكتبة الرشد، الریاض، ط : تحقیق
نھایة السول شرح منھاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علي اإلسنوي  -

  .ھـ1420، 1الشافعّي، دار الكتب العلمیة، ط 
رشاد في معرفة أھل الثقة والسداد، أحمد بن محمد بن الحسین بن الھدایة واإل -

عبدهللا اللیثي، دار المعرفة، بیروت، : الحسن، أبو نصر البخاري الكالباذي، حقیق
  .ھـ1407، 1ط 

ھدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، إسماعیل بن محمد أمین بن میر  -
یة وكالة المعارف الجلیلة في مطبعتھا البھیة طبع بعنا البغدادي، سلیم الباباني

، بیروت ،دار إحیاء التراث العربي: أعادت طبعھ باألوفست ،م1951 ،استانبول
  .لبنان

وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد ابن  -
  .إحسان عباس، دار صادر، بیروت: خلكان اإلربلي، تحقیق

السید : قوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحدیث وعللھ، جمع وترتیبموسوعة أ -
عالم : أبو المعاطي النوري، أحمد عبد الرزاق عید، محمود محمد خلیل، دار النشر

  .م1997، 1الكتب، ط 
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 :الھوامش
 

                                                        
، تاریخ 145، الفھرست البن الندیم 7/263، الجرح والتعدیل 7/364الطبقات  :مصادر ترجمتھ (1)

، 1/6واللغات  ، تھذیب األسماء7/18، الكامل في التاریخ 470، األنساب للسمعاني 5/321بغداد 
، 2/174، الكاشف 2/11، تذكرة الحفَّاظ 10/664، سیر أعالم النبالء 4/351وفیات األعیان 
، 2/79، التقریب 9/155، تھذیب التھذیب 1/32، العبر في خبر من غبر 3/63میزان االعتدال 

، 2/69ب ، شذرات الذھ258/ 2، النجوم الزاھرة 303/ 10، البدایة والنھایة 2/100مرآة الجنان 
اء 1103- 2/1099كشف الظنون    .183، طبقات الحفَّاظ 2/142، طبقات القرَّ

 .ُسمي بذلك لكونھ الزم شیخھ محمد بن عمر الواقدي زمنًا طویالً، وكتب لھ (2)
 .ینظر مصادر ترجمتھ (3)
 .2/425، تذكرة الحفاظ 321/ 5تاریخ یغداد  (4)
  .1/3مقدمة الطبقات  (5)
 .2/425، تذكرة الحفاظ 321 /5غداد بتاریخ  (6)
  .321/ 5تاریخ یغداد  (7)
 .351وفیات األعیان  (8)
 .162 -161/ 11المنتظم في تاریخ الملوك واألمم  (9)

 .425/ 2تذكرة الحفاظ  (10)
 . 161/ 9تھذیب التھذیب  (11)
  .2/68شذرات الذھب  (12)
 .55محمد بن سعد وكتابھ الطبقات  (13)
 .63/ 53تاریخ دمشق  (14)
 .398علوم الحدیث  (15)
  .5/192 الطبقات (16)
 .6/338 والجرح والتعدیل (17)
 .334تاریخ الثقات العجلي،  (18)
، 338: ، وتاریخھ248: ، وطبقات خلیفة99الترجمة : لالستزادة من ترجمتھ یُنظر ابن طھمان (19)

-2/34: الصغیر، وتاریخھ 2990الترجمة ، 6: ، وتاریخ البخاري الكبیر68: وعلل ابن المدیني
،، :، والمعرفة والتاریخ443: ، والمعارف البن قتیبة315الترجمة ، 3: ، وسؤاالت اآلجري36

، وثقات ابن 5/200: ، وثقات ابن حبان167، وتاریخ واسط، 347: وتاریخ أبي زرعة الدمشقي
: راني، والجمع البن القیس137، ورجال صحیح مسلم البن منجویھ، الورقة 1019الترجمة : شاھین

، 3: ، ومیزان االعتدال3866لترجمة ، ا2 :، والكاشف138- 5/126: ، والكامل في التاریخ1/385
، ومعرفة التابعین، 42الورقة /  3: ، وتذھیب التھذیب4/154: اإلسالم، وتاریخ 5653الترجمة 
 ، وتھذیب271: ، وشرح علل التِّْرِمِذّي البن رجب243، ونھایة السول، الورقة 32الورقة 
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: ، وشذرات الذھب4865الترجمة /2: ، وخالصة الخزرجي2/23: ، والتقریب7/217 :التھذیب

 .20/123، تھذیب الكمال 1/125
 .5/428 الطبقات (20)
 .1/396التاریخ الكبیر  (21)
 .1/372الكنى واألسماء  (22)
 .3/227) روایة الدوري(تاریخ ابن معین  (23)
، وتھذیب 86، تھذیب الكمال 2/227الجرح والتعدیل ، 1/19 انظر الضعفاء والمتروكون (24)

 .1/240التھذیب 
 .1/326الكامل  (25)
 .1/59وتقریب التھذیب   (26)
  .5/461الطبقات   (27)
، قال: قال اإلمام الترمذي رحمھ هللا (28) أَْنبَأَنَا أَبُو المكارم اللبان، : أَْخبََرنَا بِِھ أَبُو اْلَحَسِن ْبُن اْلبَُخاِريِّ

د بْن حیان، قال: أَْخبََرنَا أَبُو نعیم الحافظ، قال: أخبرنا أَبُو َعلِّي الحداد، قال :قال ثَنَا أَبُو ُمَحمَّ : َحدَّ
ثَنَا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبِن فَاِرَس، قال ثَنَا یَْعقُوُب ْبُن ُحَمْیٍد، قال: َحدَّ ثَنَا َمْعٌن، قال: َحدَّ ثَنَا َخالُِد بُْن : َحدَّ َحدَّ

ِ ْبِن ُعَمر، َعن أَبِیِھ أَنَّ النَّبِيُّ أَب اْلبَاُب الَِّذي یَْدُخُل ِمْنھُ أَْھُل اْلَجنَِّة : قال ي بَْكٍر، عن سالم بْن عبدهللاَّ
اِكبِ اْلَمْشُحوِذ ثَالثًا، ثُمَّ ِإنَّھُْم لَیَْضَغطُوَن َعلَْیِھ َحتَّى تََكاَد َمنَاِكبُھُْم تَُزولُ   .َمِسیَرةُ الرَّ

 .4/648جامع التِّْرِمِذّي  (29)
 .3/323والجرح والتعدیل  (30)
 .6/254والثقات البن حبّان  (31)

، والكاشف 1597رقم  34، 8/33، وتھذیب الكمال 437تاریخ خلیفة : ولإلستزادة في ترجمتھ انظر
رقم  628/ 1، ومیزان االعتدال 1836رقم  1/201، والمغني في الضعفاء 1316رقم  1/201

، وخالصة 13رقم  1/211، وتقریب التھذیب 152رقم  82، 3/81وتھذیب التھذیب ، 2413
، 81، ونھایة السول 1/309: ، وإكمال مغلطاي1/186: ، وتذھیب التھذیب99تذھیب التھذیب 

  .1741الترجمة ، 1: وخالصة الخزرج
 .5/461الطبقات  (32)
 .1/8789الضعفاء والمتروكون  (33)
 .2/336 ف بتاریخ ابن أبي خیثمةالتاریخ الكبیر المعرو (34)
 .7/151الجرح والتعدیل  (35)
 . 2/222المجروحین  (36)
 .3/13الكامل البن عدي  (37)
 .641الترجمة ، 7الجرح والتعدیل  (38)
  .المرجع السابق (39)
 .5/479الطبقات  (40)
 .6/147الجرح والتعدیل  (41)
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 .1/352والعلل ، 5/260الجرح  (42)
 .5/469الكامل  (43)
 .2/96الضعفاء والمتروكون  (44)
  .6/518التاریخ الكبیر  ، 6/44الطبقات  (45)
  . 187/ 8تھذیب التھذیب  (46)
 . 6/358الجرح والتعدیل  (47)
 . 8/503الثقات  (48)
 .1/243تاریخ الثقات  (49)
 .6/518التاریخ الكبیر  (50)
 .435التقریب  ،18/ 8تھذیب التھذیب  (51)
 .6/172 الطبقات (52)
 .3/357) روایة الدوري(ابن معین تاریخ  (53)
 .8/39التاریخ الكبیر  (54)
 8/416الجرح والتعدیل  (55)
 .5/457 الطبقات (56)
 .1/54تذكرة الحفاظ  (57)
 .6/314 الطبقات (58)
 . 1/273 سؤاالت ابن الجنید ألبي زكریا یحیى بن معین (59)
 .1/181العلل ومعرفة الرجال  (60)
 .2/67المرجع السابق  (61)
 .1/197 الثقات للعجلي (62)
 .1/144 الجرح والتعدیل (63)
 .4/156تھذیب التھذیب  (64)
 .6/324 الطبقات (65)
 .3/18التاریخ الكبیر  (66)
  .1/137 الجرح والتعدیل (67)
  . 4/160الثقات  (68)
 .7/272 وانظر تھذیب الكمال ،3/147الجرح والتعدیل  (69)
 272/ 7 تھذیب الكمال (70)
 المرجع السابق  (71)
 148 -3/147:الجرح والتعدیل (72)
 .7- 3/6 ، الكامل البن عدي1/323:ضعفاء العقیلي (73)
 .5/167 ،3/269 العلل (74)
 .3/8 الكامل (75)
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 .1/87 المجروحین (76)
 .1/49 میزان االعتدال (77)
 .11/537سیر أعالم النبالء  (78)
 .5/275: سیر أعالم النبالء (79)
 .6/372 الطبقات (80)
 .5/471، وانظر تاریخ اإلسالم 8/488والتعدبل الجرح  (81)
: البرذعة: واإلكاف، 157القاموس ، اإلكاف الصغیر على قدر سنام البعیر جمع أقتاب: القتب (82)

 .907القاموس  الحلس یلقى تحت الرحل
َجْمع : ، الُعُشورُ "َوالنََّصاَرىلَْیَس َعلَى الُمْسلِمین ُعشوٌر ِإنما الُعشور َعلَى اْلیَھُوِد " :فِي اْلَحِدیثِ  (83)

افِ  َدقَاتِ، َوالَِّذي یَْلَزُمھُْم ِمْن َذلَِك، ِعنَْد الشَّ ، َما ُعْشٍر، یَْعنِي َما َكاَن ِمْن أَموالھم لِلتَِّجاَراِت ُدوَن الصَّ ِعيِّ
إِن : َوقَاَل أَبو َحِنیفَةَ . إِال الِجْزیةُ  ُصولُِحوا َعلَْیِھ وقَت اْلَعھِْد، فإِن لَْم یُصالَُحوا َعلَى َشْيٍء فََال یَْلَزُمھُمْ 

َ :"َوفِي اْلَحِدیثِ . أََخُذوا ِمَن اْلُمْسلِِمیَن إِذا َدَخلُوا بِالَدھم أََخْذنا ِمْنھُْم إِذا َدَخلُوا بِالَدنا لِلتَِّجاَرةِ  اْحَمُدوا هللاَّ
 .4/570لسان العرب  ،3/239 النھایة في غریب الحدیث واألثر"  إِْذ َرفََع َعْنُكُم الُعشورَ 

 .7/192الطبقات  (84)
 .3/353البن أبي حاتم ، الجرح والتعدیل (85)
 .6/253الثقات  (86)
 .1/242الثقات للعجلي  (87)
 ).4/ 2الضعفاء  (88)
 .12/ 3تھذیب التھذیب   (89)
 .191تقریب التھذیب  (90)
 .1/149تذكرة الحفاظ  (91)
 .274الكاشف  (92)
 .206المغني في الضعفاء  (93)
   .1/97الجرح والتعدیل  فيالعظیم المنذري المصري عن أسئلة  جواب الحافظ أبى محمد عبد (94)
       .7/253 الطبقات (95)
 .3/371الجرح والتعدیل  (96)
 .228/ 8الثقات  (97)
 .1/343موسوعة أقوال اإلمام أحمد بن حنبل في رجال الحدیث وعللھ  (98)
 .1/194التقریب  (99)

 .11/149م النبالء سیر أعال (100)
 .7/320 الطبقات (101)
  .182مشاھیر علماء األمصار وأعالم فقھاء األقطار  (102)
 .5/197الثقات  (103)
 . 198/ 5 الثقات (104)
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 .7/287المرجع السابق (105)
 .20/10تھذیب الكمال  (106)
 .6/396الجرح والتعدیل  (107)
 .المرجع السابق (108)
 .632تاریخھ، الترجمة  (109)
 .413البرقاني، الترجمة  سؤاالت (110)
 .389التقریب  (111)
 .7/321 الطبقات (112)
 .7/530الثقات  (113)
 .8/447الجرح والتعدیل  (114)
 .2/396المعرفة والتاریخ  (115)
َوالَِّذي ظھر لي من عباَرة أبي َداُود أَنھ َال ): 267الكشف الحثیث: (قال برھان الدین الحلبي في (116)

قوال أَو فعال أَو تقریرا َوإِنََّما أََراَد هللا  یُِرید بِاْلَوْضِع الَْوضع اْلَمْعُروف َوھَُو اْلَكِذب على َرُسول هللا 
 .أَنھ صنف

  .29/462تھذیب الكمال  ، وانظر21الورقة ، 5سؤاالتھ  (117)
 .10/457اإلعالم  (118)
 .7/325 الطبقات (119)
  .160سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شیبة لعلي بن المدیني  (120)
 .36العلل ومعرفة الرجال  (121)
 . 4/441) روایة الدوري(تاریخ ابن معین  (122)
 .9/137الجرح والتعدیل  (123)
 7/614 الثقات (124)
 .18/30تاریخ دمشق  (125)
  .470 تاریخ الثقات (126)
 .31/278 تھذیب الكمال (127)
  .589التقریب  (128)
 .396تاریخ أبي زرعة الدمشقي  (129)
 .7/222الطبقات  (130)
 .6/370الطبقات  (131)
 .93ص ،، الثقات10/218تھذیب التھذیب  (132)
 .23- 3/15، وحلیة األولیاء 7/192الطبقات  (133)
، 294، وتاریخ الدارمي، الترجمة 2/422 ، وتاریخ الدوري480-5/479طبقات ابن سعد  (134)

، 31، 1/20، وعلل أحمد 44، 38، 36: ، وعلل ابن المدیني281: ، وطبقاتھ368: وتاریخ خلیفة
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، وترتیب علل 2441الترجمة  4، و2544الترجمة ، 6 ، وتاریخ البخاري الكبیر242، 72، 46

 .38، 33التِّْرِمِذّي الكبیر، الورقة 
 .2544الترجمة ، 6 تاریخھ الكبیر (135)
 .714 –1/713المعرفة والتاریخ  (136)
 .5/230الطبقات  (137)
 .2/192شذرات الذھب  (138)
 .51 - 8/514ینظر تھذیب الكمال  (139)
   .5/450الطبقات  (140)
 .5/420الطبقات  (141)
 .22/524تھذیب الكمال  (142)
 .2/661، وتذكرة الحفاظ 4/116، واألنساب 3/42تاریخ بغداد  (143)
 .5/348الطبقات  (144)
 .1/393المنتخب من كتاب السیاق لتاریخ نیسابور  (145)
، المعرفة والتاریخ لیعقوب الفسوي 1292ترجمة ، 3 التاریخ الكبیر: ، وانظر7/334الطبقات  (146)
، تذكرة الحفاظ 5/76، تاریخ اإلسالم 2517ترجمة ، 3، الجرح والتعدیل 3/43و 2/451و 1/527
، 3/397، تھذیب التھذیب 2/98، میزان االعتدال 1740رجمة ، ت1، الكاشف 131ترجمة ، 1

 .1/166، وشذرات الذھب 2143ترجمة ، 1خالصة الخزرجي 
 .2/264، نزھة األلباب 8/305تاریخ اإلسالم  (147)
 .11/654تاریخ دمشق  ،5/433الطبقات  (148)
 .35/150تاریخ دمشق  7/339 (149)
 .7/326الطبقات  (150)
، والمعجم المشتمل 173رقم  2/79، والجرح والتعدیل 1507رقم  2/6للبخارّي التاریخ الكبیر  (151)

، 82رقم  239/ 12، وسیر أعالم النبالء 117رقم  503-1/498، وتھذیب الكمال 91رقم  61
رقم  1/145وغایة النھایة  ،2/286طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي ، 541-540/ 2وتذكرة الحفاظ 

، تاریخ اإلسالم 132رقم  1/27، وتقریب التھذیب 148رقم  86 -1/85، وتھذیب التھذیب 675
18/151. 
 .1/53تاریخ نیسابور  (152)
 .1/362طبقات الحفاظ  (153)
 ،2/309، التاریخ الكبیر للبخاري 1/174طبقات المفسرین للداودي : ، وانظر7/217الطبقات  (154)

، 349، تذكیر الحفاظ 3/293التھذیب ، تھذیب 1/254تاریخ التراث العربي  ،8/401تاریخ بغداد 
 .2/498الجرح والتعدیل 

 .1/118، ذیل میزان االعتدال 4/203 ، إكمال تھذیب الكمال7/253الطبقات  (155)
 .1/352العبر في خبر من غبر  (156)
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، تاریخ 101الورقة ، 3 ، الكامل البن عدي9/113، الثقات 1641الترجمة ، 7الجرح والتعدیل  (157)

، 3، الكاشف 11/469، وسیر أعالم النبالء 868الترجمة  ،والمعجم المشتمل ،5/416بغداد 
، 3 ، تذھیب التھذیب5673الترجمة ، 2، والمغني 3807الترجمة  ،، الضعفاء5038الترجمة 

 .2/178 ، التقریب266 - 9/265 ، تھذیب التھذیب335، نھایة السول 219لورقة ا
 .404 -8/403، تاریخ بغداد 7/217الطبقات  (158)
 .1/201وفیات األعیان  (159)
، تاریخ الدوري 840، 661، 660، 66، 65، تاریخ الدارمي، الترجمة 7/211الطبقات  (160)
، 212، 2/70، و191، 183، 146، 145، 65، 1/22، علل أحمد 445، تاریخ خلیقة 2/637

 ثقات العجلي، 11، الكنى لمسلم 163 - 2/162 ، الصغیر2613الترجمة ، 8 تاریخ البخاري الكبیر
، 182، 132 -2/130، المعرفة لیعقوب 23، 12، 5/6و 285الترجمة ، 3، سؤاالت اآلجري 57

 .158الترجمة ، 9 الجرح والتعدیل
، 2/615 ، تاریخ الدوري904، 848، 847، 846، تاریخ الدارمي التراجم 7/200الطبقات  (161)

، وسؤاالت 55وثقات العجلي  ،219، وطبقاتھ 424، تاریخ خلیفة 20وابن طھمان، الترجمة 
ّي  ، تاریخ أبي 11، 10، 5/2، و9، 3/7، و 349، 318، 316، 284، 3/279داود  ألبياآلُجرِّ

، الجرح 224، ضعفاء العقیلي 2/63، الكنى للدوالبي 683، 655، 450، 155زرعة الدمشقي 
، التقریب 37 -11/34 ، تھذیب التھذیب7/566 ، ثقات ابن حبان229الترجمة ، 9 والتعدیل

2/318. 
 .5/92 ، إكمال تھذیب الكمال 6/354الطبقات  (162)
 .1/424، خالصة تذھیب تھذیب الكمال في أسماء الرجال 5/423الطبقات  (163)
 .1/320المعلم بشیوخ البخاري ومسلم  (164)
 .7/242الطبقات  (165)
 .7/218الطبقات  (166)
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  : الملخص
النبوة وضرورتھا، من خالل مكتوبات علم من  یھدف ھذا المقال إلى بیان مكانة

وراھن األمة الفكري أعالم الفكر اإلسالمي، وھو الشیخ أبو الحسن الندوي خاصة، 
 .یعرف بعض اإلغضاء من قیمتھا

النبوة في فكر الشیخ أبي الحسن الندوي ودالئلھا  وقد تناول المقال تحدیدا أھمیة
  .إلیھا ماضیا وحاضرا ومستقبال الحاجة ووجوه

  .أبو الحسن الندوي، النبوة، الفكر: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

   This article aimed to demonstrate the status and necessity 
of the prophecy through the Islamic thought scholar: Sheikh Abu 
Hassan al-Nadawi, especially the intellectual nation positions 
suffering a lot.  

The article dealt with the importance of prophecy in the 
thought of Abu Hassan al-Nadawi and its indications and faces 
of the need for past, present and future. 
key words: Abu Hassan al-Nadawi, prophecy, Thought. 
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  : مقّدمة
كانت النبوة ھدفا للتطاول من خصوم اإلسالم وال تزال، لكن الالفت للنظر في 

لإلسالم في ھذا العمل، تحت مسمى التنویر ھذه الفترة ھو انخراط عدد من المنتسبین 
والتعامل مع تراث النبوة  صلى هللا علیھ وسلموالحداثة، فخاضوا في إنكار عصمة النبی

كاجتھاد بشري وتجربة یحكمھا الزمان والمكان والسیاقات المختلفة، فرّد بعضھم 
كثیرا من األحادیث النبویة الصحیحة بدعوى مخالفتھا العقل، وأنكر بعضھم حجیة 
السنة واالكتفاء بالقرآن وحده، إلى غیر ذلك من األفكار التي تظھر بجالء عدم تقدیر 

  .حق قدرھا النبوة

وال یخفى خطورة ھذا التوجھ كونھ یقدح في مصدر أصیل من مصادر التشریع 
  .والتوجیھ والقیادة الفكریة في الحیاة اإلسالمیة

ذلك ما اقتضى التنویھ بمقام النبوة وخطورتھ والمنافحة عنھ بتزییف كل طرح 
. ر البشري محلھاعن التنكب لھا، وإحالل الفك فضالمن شأنھ التھوین من قیمة النبوة 

وقد اضطلع بھذه المھمة علماء أجالء كثٌر؛ من بینھم الشیخ أبو الحسن الندوي الذي 
  .كانت لھ عنایة خاصة بھذا الموضوع

  :إشكالیة البحث

كیف نظر الندوي إلى النبوة؟ وما الدالئل التي قدمھا : ونطرح ھنا التساؤل التالي
  على وقوعھا؟ وما وجھ الحاجة إلیھا؟

لمقال محاولة لإلجابة عن تلك التساؤالت باستعراض وتحلیل أبرز آرائھ ھذا ا
  .من خالل مؤلفاتھ العدیدة

  :أھداف البحث

  :إلىیھدف المقال 

  .بیان أھمیة مبحث النبوة في فكر أبي الحسن الندوي -1
  .كیف استدل الندوي على إمكان ووقوع النبوة -2
الحسن الندوي، والوقوف على بیان حاجة اإلنسانیة المعاصرة للنبوة في فكر أبي  -3

 .خطورة المسلك الحداثي في التعامل مع النبوة
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  :منھج البحث
اعتمد الباحثان منھجا تركیبیا؛ جمع بین االستقراء بتتبع آراء الندوي المبثوثة في 

  .كتبھ العدیدة، وتشریح آرائھ في مبحث النبوة وصفا وتحلیال 
  :الدراسات السابقة

: اطالعنا على دراسة في ھذا الموضوع سوئ؛ مقال بعنوانلم نعثر في حدود 
مناھج الفھم والفكر واالستدالل للقضایا الدینیة بین األستاذ النورسي والشیخ الندوي، 

محمد نعمت هللا، ومحمد روح األمین، مجلة كالي كوت، : النبوة أنموذجا؛ للمؤلفین
، 02: ، العدد 06:ھند، المجلدال–إصدار قسم اللغة العربیة جامعة كالي كوت، كیراال

م، والذي عقد مقارنة بین رؤیة النورسي والندوي في جملة من الجوانب 2016ماي 
المتعلقة بالنبوة، حیث تناول مبحث النبوة من زاویة مغایرة تمثلت في جوانب مناھج 

  .الفھم واالستدالل
عصر تغافل فیھ في حین أن مقالنا تناول بالبیان أھمیة النبوة والحاجة إلیھا في 

  .الناس عن نعمة النبوة وفضلھا
كما تجدر اإلشارة إلى أننا لم نقف على ھذه الدراسة إال بعد انجازنا للمقال 

  .وإرسالھ لھیئة التحریر في مجلة اإلحیاء

  یة النبوة عند أبي الحسن الندويأھم: أوال

كّرس الندوي قدرا كبیرا من جھده البیاني في التأكید على دور النبوة وأھمیتھا،  
وشدة حاجة البشریة إلیھا، وعدم كفایة قوى اإلنسان اإلدراكیة في اإلجابة عن أسئلة 
اإلنسان الخالدة التي طرحھا قدیما وال یزال، ویؤكد على أن ھذه المھمة یضطلع بھا 

  .ا ھي الوحي و النبوةالدین، والوسیلة فیذلك إنم

وما كان تأكید الندوي و إلحاحھ المتواصل على محدودیة العقل و توسلھ بكل 
وذمھ اقتصار الحسیین  الحواس وعدم كفایتھا، وسیلة إلثبات ذلك، وما كان حدیثھ عن

وإنكار ما ال تدركھ ھذه الحواس، وما كان تأكیده على  علیھا وحدھا طریقا للمعرفة،
رفة الكشفیة وتأثرھا بالمعقوالت السائدة والمیول واألھواء، عدم خلوص المع

كان كل ذلك إال لیمھد  واعتبارھا حاسة إنسانیة محدودة كغیرھا من الحواس، ما
الطریق ویھیئ النفوس و یقنع العقول بضرورة النبوة ومكانتھا ویؤكد مسیس الحاجة 

  .إلیھا
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، و ركیزة أساسیة في فكر ویمكننا الجزم بأن ھذا الموقف یمثل قناعة راسخة
الشیخ الندوي، حتى أن عددا معتبرا من كتبھ یمكن ردھا إلى ھذا األصل وبمحاولة 

  .یمكن إثبات ذلك استعراضیة سریعة

الذي " النبوة و األنبیاء في القرآن" إن من كتب الندوي األثیرة، المحببة إلیھ 
و خصائصھم من خالل  خصصھ لبیان حاجة البشریة إلى النبوة، و سمات األنبیاء

القرآن الكریم كما تحدث فیھ عن مأثرة الرسالة المحمدیة، و دافع فیھ دفاعا مجیدا عن 
، وفیھ تعریض بتقصیر المناھج الكالمیة في تقدیر النبوة، 1خاتمیة الرسالة المحمدیة

  .وإنزالھا المنزلة الالئقة بھا

رار الشریعة، قصد فیھ ، وھو بحث في أس"األركان األربعة"ومن كتبھ المحببة 
إلى بیان أوجھ الحكمة في أركان اإلسالم األربعة العملیة مما یقّوي ثقة الجیل الجدید 
في النبوة المحمدیة، ویمتِّن الصلة بصاحبھا علیھ الصالة والسالم، ویدفع إلى القیام بھا 

  . 2بتمثل معناھا و روحھا، والتحقق بمقاصدھا

قصد بھ إشعال عاطفة الحب والشوق " المدینة الطریق إلى"ومن كتبھ األثیرة 
في عصر تماألت فیھ عوامل عدة على  صلى هللا علیھ وسلمإلى صاحب الرسالة 

  .3تجفیف منابع ھذا الحب و إضعافھ

 وھو نقد للمدنیات الحسیة والعقلیة" بین الدین والمدینة"أما كتابھ الرابع فھو 
اإلنسان بإجابات شافیة عن أسئلتھ الكبرى، واإلشراقیة و بیان عجزھا عن إرواء غلة 

  .4وانفراد النبوة وحدھا بھذه المھمة

فھو رد علمي یبطل فیھ الندوي " القادیاني والقادیانیة"أما الكتاب الخامس 
دعوى نبوة القادیاني من خالل مكتوبات القادیانیین وأعمالھم، انتصارا لعقیدة ختم 

  .5صلى هللا علیھ وسلمالنبوة بمحمد 

صلى هللا فھو دفاع عن جھود النبي " صورتان متضادتان"أما كتاب السادس 
التربویة التي نالت منھا الشیعة اإلثناعشریة،لقد اعتبر الندوي موقفھم من  علیھ وسلم

إال عن عدد  - حسبھم  -الصحابة طعنا في نتائج غراس النبوة الخاتمة التي لم تسفر 
  .6قلیل جدا من النفوس الكاملة

الندوي ھذا الكتاب و ساق فیھ من األخبار و الروایات والشھادات ما یزیف فألف 
  .صلى هللا علیھ وسلمبھ عقیدتھم في الصحابة و ینافح بھ عن عرض رسول هللا 
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فأشاد من خاللھ بجھود اإلمام الدھلوي في " اإلمام الدھلوي"أما الكتاب السابع 
صلتھا بھا، وھي مأثرة عظیمة من نشر السنة بالدیار الھندیة في وقت كادت تنقطع 

مآثره، ومن جھة ثانیة كان اھتمامھ بھ باعتباره عالما محققا سعى إلى تعزیز الثقة 
خاصة و " حجة هللا البالغة"بالنبوة المحمدیة من خالل كتابھ الفرید في أسرار التشریع 

  .7أن المرحلة التي عاش فیھا تعتبر إرھاصا لعصر النھضة و فتنة العقل

فھو بحث تناول فیھ الندوي حیاة اإلمام " اإلمام السرھندي"كتابھ الثامن  أما
الرباني مجدد األلف الثاني وأبرز من خاللھ جھده في الحیلولة دون تحویل وجھة 
اإلمبراطوریة المغولیة إلى الكفر و اإللحاد ووحدة األدیان وتثبیت قدم الشریعة وإعادة 

مأثرتھ الكبیرة التي احتفى بھا الندوي وأفاض الحدیث كما أن . الثقة بھا في بالد الھند
عنھا، ھي تحقیق اإلمام السرھندي في مسألة محدودیة العقل والكشف معا،وضرورة 

 علما االعتماد على الوحي والنبوة في المعارف المتعلقة بالغیبیات واألحكام واألخالق،
  .8االتصال بعالم الغیببأن عصر السرھندي عرف افتتانا كبیرا باإللھامات و 

فھو في مقصده األساسي احتفاء بمدرسة " الحافظ ابن تیمیة"أما الكتاب التاسع 
الحدیث وإشادة بجھود ابن تیمیة في مقارعة المتكلمین و الفالسفة وإعالًء لشأن 

  .9النص

فیالجزء األول منھ، إشادة بدور الغزالي " رجال الفكر والدعوة"أما كتابھ العاشر 
مكانتھ باعتباره صاحب عبقریة فذة استطاع أن یحد الفلسفة و یكسر طلسمھا، و و 

  .10یذھب الروعة و المھابة التي كانت تمأل بھا النفوس

وفیھ أیضا إشادة بدور اإلمام أحمد و ثباتھ أمام رغبة الدولة في فرض عقیدة 
د ھو أنھ وقف مأثرتھ الكبرى التي أكسبتھ منصب التجدی"خلق القرآن، واعتبر الندوي 

سدا منیعا في اتجاه ھذه األمة إلى التفكیر الفلسفي المتھور، الذي لو سیطر على ھذه 
  .11"األمة النقطعت صلتھا بالتدریج عن منابع الدین األولى و عن النبوة المحمدیة

بحثا یعنى بإثبات النبوة " المدخل إلى الدراسات القرآنیة"ویمكن اعتبار كتابھ 
م الدالئل على وقوعھما الفعلي عن طریق إثبات صحة النص القرآني، وتقدی والرسالة،

بإثبات صحة النقل والنسبة أوال، ثم عن طریق مضمونھ المعجز الذي ال یتأتى لغیر 
نبي ثانیا، ومقارنة ھذا الكتاب بالصحف السماویة السابقة علیھ ومحاولة إثبات أنھا لم 

  .12كما ثبت للقرآن الكریم تلق من الحفظ و الرعایة وما یثبت أصالتھا
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" السیرة النبویة"ومن كتبھ التي تخدم ھذا الغرض أیضا وتقصد إلیھ قصدا 
ھذا عدا كتبھ ورسائلھ ومحاضراتھ " قصص النبیین"و" السیرة النبویة لألطفال"و

  .األخرى التي جاء حدیثھ عن النبوة عرضا ال قصدا ومفرقا مبثوثا ال مجموعا مركزا

الَعِجل لمؤلفات الندوي رحمة هللا علیھ یدل بما ال یدع مجاال  إن ھذا االستعراض
للشك مركزیة ھذه العقیدة عنده و أھمیتھا، بل و اعتباره أنھا لم تول ما تستحقھ من 
االعتبار والعنایة سواء من المتكلمین قدیما أو في ھذا العصر الذي فتن فیھ المسلمون 

ائد اإلسالم وأحكامھ إلى العقل اإلنساني وحاكموا عق بالحضارة الغربیة الالدینیة،
  .المحدود

من أجل ذلك دعا الندوي المدارس والمؤسسات العلمیة التي نشأت وتنشأ في بالد 
اإلسالم إلى أن تعنى قبل كل شيء بفھم نعمة النبوة وتقدیرھا حق قدرھا، وأن تجتھد 

معسكرھا في حیاة  في سلك أفرادھا في سلك أنصار النبوة ودعاتھا، وأن ینضّموا إلى
وخلقیة،  واعتقادیة وسلوكیة فكریة انتشرت فیھا ألویة الجاھلیة في مجاالت عدیدة،

ودورھا ھو أن تربي أبناءھا ومتخرجیھا على أن یكون ھدفھم األسمى إیثار النبوة 
  .13ومنھاجھا وحقائقھا على كل فلسفة ومنھاج وعلى كل أسلوب في التفكیر والحیاة

ه المھمة أھم من دراسة العلوم والمواد التي تعني المدارس ویرى الشیخ أن ھذ
والجامعات اإلسالمیة بدراستھا والتوّسع فیھا ألن المعركة األساسیة الخالدة كانت وال 

  .14تزال بین الجاھلیة والنبوة، وكل معركة غیرھا فھي معركة شكلیة ھامشیة

ة والتوجیھ والروح الذي لقد كان اھتمام الندوي بالنبوة باعتبارھا مركز القیاد 
شقاء اإلنسانیة " تحیى بھ اإلنسانیة وضمیرھا الذي تمیز بھ بین الخیر والشر فلیس

الھناء اب السعادة و السالم والرفاھیة ومع تملُّكھا لجمیع أسب -وأزمة المدنیة الحاضرة
س تخطیطھم للمدنیة والحیاة على غیر األسرة قادتھا على تعالیم األنبیاء وإال ثو –

عما أكرم هللا بھ النبي  –استكبارھم  –باألصح جاء بھا المرسلون، واستغنائھم والتي 
  .15"العربي األمي

ھكذا یبین الندوي أھمیة النبوة وضرورة إذاعة فضلھا في الجیل الجدید الذي لم 
  .یعد یقدرھا حق قدرھا
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  إمكان النبوة: ثانیا

مسألة إمكان الوحي والنبوة ، وقد من المباحث المعتادة في الدرس العقدي بحث 
دعا إلى إدراجھا في باب النبوات، وبذل الجھد في تقریرھا، ومحاولة االقتناع بھا، 
وبیان أنھا لیست من محاالت العقول، وجود المنكرین لظاھرة الوحي والمتشككین 
 فیھ، والحق أن ھذه النزعة ال یزال لھا أنصار وأتباع خاصة من أدعیاء الفكر الحر

ومؤلھي العقل، ذلك ما حدا بالندوي إلى السیر في ھذا االتجاه وحاول بیان إمكان 
النبوة، وأن االعتقاد بوجود الوحي واإلعالم اإللھي لیس فیھ ما یناقض العقل 
وقوانینھ، مع إقراره المبدئي بأن الحواس والتجارب اإلنسانیة بشكل عام ال تصلح أن 

تكذیبھا، ألنھا خلقت لممارسة أعمال طبیعیة  قھا أوتكون محكا للنبوة یمكن بھا تصدی
محدودة وقضاء حاجات بشریة عادیة، لكنھا تساعد في فھم الطور الذي یبلغھ األنبیاء 

  .ومدى التفاوت بینھم وبین غیرھم

یبدأ الندوي بالتساؤل عن السبب الذي یدعو إلى التشكك في اصطفاء هللا عبدا من 
  .16؟ما یتنافى مع العقل السلیم ویناقض قوانینھعباده بالنبوة، وھل في ذلك 

  : ویجیب الشیخ بثالثة أجوبة یستلھمھا من اآلیة الكریمة

 َعلَٰى بََشٍر ِمْن َشْيٍء ۗ قُْل َمْن أَْنَزَل ُ َ َحقَّ قَْدِرِه إِْذ قَالُوا َما أَْنَزَل هللاَّ َوَما قََدُروا هللاَّ
وًرا َوھًُدى لِلنَّاِس ۖ تَْجَعلُونَھُ قََراِطیَس تُْبُدونَھَا َوتُْخفُوَن اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِھ ُموَسٰى نُ 

ُ ۖ ثُمَّ َذْرھُْم فِي َخْوِضِھْم یَْلَعبُ  ونَ َكثِیًرا ۖ َوُعلِّْمتُْم َما لَْم تَْعلَُموا أَْنتُْم َوَال آبَاُؤُكْم ۖ قُِل هللاَّ
  ).91: األنعام(

فھو أن المنكر للنبوة لم یقّدر هللا حق قدره ولم یعرفھ المعرفة  :الجواب األولأما 
  .التامة، ولم یعرف شیئا عن ربوبیتھ ورحمتھ وعدلھ ولطفھ وعنایتھ باإلنسان

إن الربوبیة الرحیمة العادلة، العالمة بضعف البشر وحاجتھم وافتقارھم إلى 
م وعقولھم لھي أرحم من أن الھدایة والداللة، العالمة بتفاوت مداركھم ومستویات فھمھ

تتركھم ھمال في الجھالة والغوایة، وإنما تجلت علیھم بنعمة النبوة والرسالة إلسعادھم 
  .17وإراحتھم وبلوغھم الغایة التي خلق هللا استعدادھا في نفوسھم

فھي أن النبوة سنة ماضیة في كل أمة ضلت و تاھت، وكانت  :اإلجابة الثانیةأما 
توجیھ، واستقراء التاریخ یسفر عن شھادة صادقة بتسلسل النبوات بحاجة إلى إرشاد و

. في األمم الماضیة، وما أخبار األنبیاء وكتبھم وشرائعھم وأممھم إال شاھد على ذلك
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لیست بدعا من  صلى هللا علیھ وسلمومنھا أخبار موسى علیھ السالم، فنبوة محمد 
  .القول لم یسبق لھ نظیر

الكریم في رده على ھؤالء المنكرین قدیما وحدیثا الذین ویسترشد الندوي بالقرآن 
  ."ما أنزل هللا على بشر من شيء"قالوا 

قل من أنزل الكتاب الذي جاء بھ : "وھنا یتساءل القرآن فیقول: "یقول الندوي
وخبر نبوة موسى من األخبار المستفیضة المتواترة التي ال " موسى نورا وھدى للناس

من ھؤالء المستغربین للنبوة المحمدیة وفي مقدمتھم یھود  تقبل الجدال، وقد كان
قل من أنزل الكتاب الذي جاء بھ موسى نورا : "المدینة، فقال تعالى مخاطبا نبیھ

  .18"وھدى للناس، تجعلونھ قراطیس تبدونھا وتخفونھا كثیرا

فاعتراف أھل الكتاب بنبوة موسى ومن قبلھ إبراھیم وإسحاق ویعقوب وغیرھم 
وقوع النبوة، كما أن مشركي كانوا على  األنبیاء المذكورین في كتبھم، دلیل علىمن 

علم بنبوة إبراھیم ومن بعده من األنبیاء علیھم السالم جمیعا، فھذا اإلقرار منھم حجة 
  .كافیة على إمكان الوحي والنبوة، بل على وقوعھا الفعلي

مھ الندوي كتعلیق على آخر على ھذا االعتراض، فھي ما قد :اإلجابة الثالثةأما 
ثم قدم : "ویقول الندوي" وُعلمتم ما لم تعلموا أنتم وال آباؤكم : "اآلیة السابقة الذكر

حجة حسیة وتجریبیة على إمكان النبوة، وھو تدرج اإلنسان من الجھل ]  أي القرآن[
االنتقال إلى العلم، ومن األمیة إلى الثقافة والتوسع في المعلومات والتضلع من العلم و

من درجة إلى درجة، حتى یكون بین األمي والمتعلم وبین متوسط العلم ومشارك فیھ، 
وبین متبحر ضلیع وإمام مجتھد من البون الشاسع والفرق الواسع ما ال یبلغھ قیاس 

  .19"كثیر من األذكیاء

ویتنقل الندوي من بیان ھذا التراتب في التعلم واختالف أقدار الناس فیھ لیطرح 
فما ھو : "انیة وجود طور آخر فوق وسائلنا اإلدراكیة المعتادة ویتساءل بقولھإمك

المانع من أن األنبیاء علیھم الصالة والسالم حصلت لھم معارف وعلوم ھي أسمى 
وأدق وأصح من علومنا المكتسبة بالتعلیم اإللھي وبواسطة الملك ونزول 

  .20!"?الوحي

ل بإمكان النبوة واختصاص بعض یخلص الندوي أخیرا إلى أن لیس في القو
  .البشر بالوحي والرسالة أي استحالة عقلیة، ومناقضة لمبادئ العقل
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والحق أن اإلجابة األخیرة التي قدمھا الندوي قریبة جدا مما طرحھ حجة  
 21.تسویغا للقول بإمكان النبوة" المنقذ من الضالل"اإلسالم، الغزالي في كتابھ 

رسالة "قریبة أیضا مما أجاب بھ الشیخ محمد عبده في كما تعتبر ھذه اإلجابة 
  .22"التوحید

لم یكتف الندوي بمحاولة تسویغ القول بإمكان النبوة وإنما عرض جملة من 
الدالئل إلثبات صحة الرسالة المحمدیة كما فعل سلفھ من علماء اإلسالم عامة 

  .والمتكلمین خاصة

  دالئل النبوة عند أبي الحسن الندوي: ثالثا

یحسن بنا أن نذكر بدایة أن أدلة الندوي ال تخرج عما قرره العلماء قبلھ من 
االستدالل بالمعجزة، وبسیرة النبي وكمالھ، واالستدالل بمضمون الرسالة التي جاءوا 

  .بھا ودعوا الناس إلیھا

تعارف الناس منذ القدیم على أن وسیلة  :داللة السیرة الذاتیة لمدَّعي النبوة -1
التحقق من صدق األخبار والمعلومات التي ال یشھدونھا بأنفسھم إنما یكون ببحث 
الشروط الخلقیة والعقلیة للناقل، فإذا كان معروفا بصحة العقل وسالمة التفكیر بعیدا 

كمال عن التوھمات والتخیالت، وإذا كان حسن السیرة معروفا بالصدق واألمانة و
وقد . الخلق أمكن تصدیقھ فیما ینقل ویبلّغ بل ال یوجد حینھا مبرر لتكذیبھ ورد كالمھ

اعتبر الندوي ھذا المسلك أحد طرق الوثوق باألنبیاء وعلومھم؛ یقول متحدثا عن 
إنھم كانوا على جانب عظیم من سمو : "الشروط األخالقیة التي تحلى بھا األنبیاء

 مغمز في حیاتھم وال مأخذ من المآخذ التي تكثر في حیاة األخالق ونزاھة السیرة، ال
لم یسجل علیھم كذب أو تزویر في أتفھ األمور، فضال عن مالھ شأن وخطر، . غیرھم

ولم یرو عنھم قط أنھم خدعوا أحدا، وقد احتج بھذا الماضي المشرق النزیھ والرصید 
األمم المعتدلة قدیما وحدیثا الغني، الذي أقرت الفطرة السلیمة والعقول المستقیمة في 

فَقَْد لَبِْثُت فِیُكْم ُعُمًرا ِمْن قَْبِلِھ ۚ : ، فقالصلى هللا علیھ وسلمبقیمتھ ومكانتھآخر األنبیاء 
، كما وقف الندوي عند حادث جمع النبي الكریم بطون 23)16: یونس" (أَفََال تَْعقِلُونَ 

منھم اعترافا بأنھ مصّدق فیھم،  قریش عند الصفا حینما أمر بالجھر بالدعوة، وأخذ
  .24"ما جربنا علیك كذبا قطّ " :بقولھم
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أما عن الشروط العقلیة وسالمة المدارك من التخریف والوھم وجمیع العلل 
إنھم یمتازون بكمال العقل وسالمة الفطرة وإصابة الرأي في جمیع " :القادحة فیقول

األمور، واالعتدال واالتزان في كل ما یأتون ویذرون، ال یؤثر عنھم شيء یشكك في 
رجاجة عقلھم ونباھتھم وصحة قواھم الفكریة، وقد نفى عنھم خالقھم الذي أرسلھم كل 

، ویزید الندوي 25)"3: القلم( َربَِّك بَِمْجنُونٍ َما أَْنَت ِبنِْعَمِة : ظنة ومرض عقلي، فقال
ولكن أكبر شھادة لھم ھي شخصیتھم وسیرتھم التي ھي : "ھذا المسلك تأكیدا فیقول

معجزة متصلة ممتدة على فترة زمنیة طویلة، بل ھي مجموع معجزات قد بلغ عددھا 
  .26"إلى مئات وآالف وھي المعجزة التي آمن بھا أكبر عدد من أتباعھم

ویعتبر ھذا المسلك من المسالك الھامة التي ھدى هللا بھا طائفة معتبرة في القدیم 
  .والحدیث

اعتاد العلماء على اعتبار المعجزة دلیل صدق الرسل  :داللة المعجزة -2
وحجتھم في إثبات صحة دعواھم، وعالمة اتصالھم الحقیقي بالخالق و اعتبار ھذه 

فیما یبلغوه للناس، وكتب العقیدة قدیمھا وحدیثھا  الخوارق عالمة تأییده وتصدیقھ لھم
طافحة بالحدیث عن المعجزات وداللتھا على صدق األنبیاء، ھذا عدا كتب التفسیر 

دالئل "وشروح الحدث النبوي فضال عمن أفرده بالتصنیف كما فعل اإلمام البیھقي في 
إجماال وتفصیال فھا وقد أولى الندوي ھذا الموضوع أھمیة بالغة وتحدث عنھ ". النبوة

ھو حین یستعرض خصائص األنبیاء كما وردت في القرآن یلفت النظر إلى أن النظام 
الكوني الصارم الذي وضعھ هللا تعالى وأدار على أساسھ العالم یكون جندیا في 

إنھم على : "خدمتھم إذا دعت الظروف، وذلك بأمر هللا وإرادتھ یقول الندوي رحمھ هللا
 ثنائیة با� تعالى، یساندھم تأیید هللا ونصرتھ، وقوى الكون كلھ تبدوصلة وثیقة است

مسخرة لھم، وقد تظھر في توثیقھم وتصدیق نبوتھم أحداث غریبة تبدو معارضة 
لنظام الكون الطبیعي وأسبابھ، یقصر ذھن اإلنسان وتجربتھ عن فھمھا وإدراك علتھا، 

  .27"أولیائھ غیر أنھا تظھر بقدرة هللا وتبرھن على أنھم من

والندوي مع إیمانھ الكامل بكل المعجزات التي ورد ذكرھا في القرآن وصح بھا 
النقل في الُسنَّة، ودعوتھ السافرة إلى عدم رد أو تأویل شيء منھا مما یبدو غیر معقول 

، إال أنھ یعتبر معجزة النبي صلى هللا علیھ وآلھ وصحبھ 28ومخالف لنوامیس الطبیعیة
لخالدة ھي القرآن الكریم، فھي المعجزة الحیة التي تتفرع عنھا وسلم الكبرى وا

: معجزات عدة یقول رحمة هللا في معرض بیان شھادات صدقھم والقرائن الدالة علیھ
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والشھادة الثانیة الكبیرة ھي تعلیمھم وصحیفتھم التي ھي معجزة حیة خالدة، والتي "
نویة والتربویة، منھا ما ھي داخلة تتضمن مئات من المعجزات البیانیة البالغیة والمع

  .29..."فیھا ومنھا ما ھي نابعة منبثقة عنھا

وبعد ھذا البیان المجمل إلعجاز القرآن یفّصل الندوي القول فیھ ویبین جوانبھ 
  :المتعددة؛ والتي یمكن حصرھا في جوانب خمسة

ب والذي تحدى بھ العرب المتشككین في أنھ كالم هللا وطل: اإلعجاز البیاني  - أ
منھم أن یأتوا بمثلھ أو ببعضھ، وأثنى الندوي على علماء البالغة المتقدمین الذین 
كشفوا ھذا الجانب من إعجاز القرآن وتركوا ثروة ضخمة في ھذا الموضوع لیس من 

، مما یحقق الیقین 30السھل الزیادة فیھا ویحسن الرجوع إلى مؤلفاتھم لالستفادة منھا
  .المحمدیةبمصدریة القرآن وصحة النبوة 

فقد تضمن القرآن دستورا مدنیا  اإلعجاز التشریعيومن وجوه إعجازه    - ب
تَحقَّق بالممارسة التطبیقیة، وثبت وجوه حكمتھ وصالحھ لمرافقة الحیاة وقیادتھا، برئ 

: من الغلطات اإلنسانیة والسقطات البشریة، وقصور التقنین البشري یقول الندوي
وسیاسیة ال یعرفھا اإلسالم وال تنشأ في مجتمعھ  وكم من قضایا ومشاكل اقتصادیة"

إطالقا، وكم من حلول علمیة وفكریة وصل إلیھا العقل البشري بعد تجارب آالف من 
  .31"السنین كشف عنھا النبي األمي بكتاب ربھ قبل أربعة عشر قرنا من الزمن

ر إن الكشف عن جوانب الحكمة في األحكام التشریعیة وبیان أسرارھا والتعبی
عنھا بأسالیب معاصرة تتذوقھا األجیال الحاضرة وإقناع الجیل الجدید بالحقائق الدینیة 
وصالحیة أحكام اإلسالم لھي واجب الوقت وآكد الفروض في ھذه المرحلة كما یرى 

ونبھ إلى أن العالم اإلسالمي تعوزه حركة . الندوي، واعتبر ھذا العمل عمال تجدیدیا
اإلسالم العلمیة وتنفخ في العلوم اإلسالمیة روحا من جدید،  علمیة قویة تعّرف بذخائر

وتثبت للعالم المتمدن أن الفقھ اإلسالمي وقانونھ من أرقى القوانین وأوسعھا في العالم، 
وھو یقوم على أساس المبادئ  الخالدة، التي لن تبلى ولن تفقد صالحیتھا في یوم من 

یة في كل زمان ومكان وتغنیھا عن كل األیام، وھي تصلح لمسایرة الحیاة اإلنسان
  .32"قانون وضعتھ أیدي الناس

وھو الوجھ الذي : إعجاز القرآن بما حواه من العلوم والمعارف والحقائق -ج
، ورغم تحذیره رحمة هللا من الجھود 33تستحق فیھ كل حقیقة أن تعد معجزة برأسھا

التلفیقیة بین حقائق القرآن والنتائج المتغیرة للبحوث والمعارف المعاصرة التي قد تفقد 
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إال أنھ یقبل ھذا  ،34-رغم إخالص القائمین علیھ -النص القرآني یقینیتھ وقطعیتھ 
قف الدارس على العمل إذا كان مستندا إلى حقائق العلم وقطعیاتھ وھذا من شأنھ أن یو

وھي أن ھذا الكتاب رغم كونھ قد نزل على رسول أمي قبل أربعة عشر قرنا "حقیقة 
من الزمن في البیئة العربیة المحدودة المنعزلة عن دنیا العلم والمدنیة، احتوى على 
عدد من الحقائق التي تتعلق بالتاریخ والجغرافیة والطبیعة والفلك واألجرام السماویة 

ة، والطب، وخلق اإلنسان وتكوینھ وتركیب أعضائھ وغیرھما من كثیر من وعلم الحیا
وتغیرت . المعارف والعلوم التي انكشفت عنھا في القرون األخیرة معلومات وحقائق

أوضاع العلم البشري تغیرا جذریا، ولیس فیھ ما أثبت العلم الحدیث، وكشوفھ، خالفھ 
تات لم یكشف عنھا العلم إال قریبا ولم یبلغ ومنافاتھ للواقع، بل قد وردت فیھ حقائق ولف

  .35"إلیھ إال باألمس

موریس "ویستند الندوي في التدلیل على ھذا الحكم إلى شھادة العالم الفرنسي 
في دراستھ التي قام فیھا بمقابلة وموازنة بین القرآن الكریم وصحف أھل " بوكاي

، وبعد 36لفلك والتاریخالكتاب في ضوء المكتشفات الجدیدة من حقائق العلوم وا
وال یستطیع اإلنسان : "استعراض جملة من أقوالھ و استنتاجاتھ ینقل الندوي عنھ قولھ

تصور أن كثیرا من المقوالت ذات السمة العلمیة كانت من تألیف بشر، وھذا بسبب 
لذا فمن المشروع تماما أن ینظر  -صلى هللا علیھ وسلمحالة المعارف في عصر محمد 

القرآن على أنھ تعبیر الوحي من هللا، وأن تعطى لھ مكانة خاصة جدا حیث إن إلى 
صحتھ أمر ال یمكن الشك فیھ وحیث إن احتواءه على المعطیات العلمیة المدروسة في 
عصرنا تبدو كأنھا تتحدى أي تفسیر وضعي، عقیمة حقا المحاوالت التي تسعى 

  .37"بارات المادیةإلیجاد تفسیر للقرآن باالعتماد فقط على االعت

أما الوجھ الرابع من وجوه إعجاز القرآن كما : نبوءات ماضیة ومستقبلیة -د
لقد أبان . یعرضھ الندوي فھو أخباره التي تحدث فیھا عن الماضین ونبوءاتھ الصادقة

الندوي أنھ لم یكن بمقدور رجل أمي في صحراء جزیرة العرب االطالع على 
ن واألمم التي أرسلوا إلیھا وقد كان العلم بھا خاصا تفاصیل قصص األنبیاء السابقی

االتصال بھم، مع  صلى هللا علیھ وسلمباألحبار وكبار رجال الدین، ولم یتیسر للنبي 
األخذ في االعتبار اختالف اللسان واختالف التفاصیل في عرض القصص 

  .38ومقاصده
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حسبما أعلنھ  والقسم اآلخر ھو النبوءات التي أعلنھا القرآن وتحقق وقوعھا
وتحقق الناس وقوعھ وشھوده ومن بین ھذه النبوءات غلبة الروم على الفرس، 
واستخالف المؤمنین، وظھور الدین وغلبتھ، وفتح مكة، ودخول الناس في اإلسالم 

  .39أفواجا

ویتمثل في ھذا االنقالب البنّاء المبارك الذي أحدثھ  :اإلعجاز التربوي -ھـ 
بھذا القرآن إذ أخرج من مجتمع یعتبر حضیض  ھ وسلمصلى هللا علیرسول هللا 

المجتمع اإلنساني في تلك الفترة خیر أمة أخرجت للناس، كانت مثاال في الحب 
والوفاء بالعھد  والتفاني والزھد، والرغبة فیما عند هللا واألمانة والعدل والشجاعة

ة من بقاع األرض وسائر مكارم األخالق وھو ما لم یشھد التاریخ البشري في أي بقع
مثلھ أو قریبا منھ، ومن جوانب ھذا اإلعجاز أنھ تم في محیط ال تتوفر فیھ اإلمكانات 

: التي یعتمد علیھا المربون والمصلحون عادة ویشیر الندوي إلى ھذا المعنى بقولھ
ومن جوانب اإلعجاز في ھذه المعجزة أن ھذا االنقالب الشامل المحیط تحقق من "

عامة  ل واألدوات التي عرفھا ویعرفھا البشر، والتي استخدمھادون تلك الوسائ
المجددین والمصلحین في عھودھم وفتراتھم، وأعني حركة العلم والدراسة والتدریس 
ونشر التعلیم والتألیف والتصنیف وإقامة المدارس والمراكز التربویة والمطابع ودور 

جانب من اإلعجاز إشارات لطیفة، وقد أشار القرآن نفسھ إلى ھذا ال. النشر والتوزیع
انظر كیف تحول األعداء األلداء الذین كان كل واحد منھم یظمأ إلى دم اآلخر أصدقاء 
ودودین یعیشون المحبة األخویة الصادقة والود الطیب الكریم، الذي لم یكن لیحرز 

  .40"ولو أنفق كل ما في األرض

ُ ۚ ھَُو الَِّذي أَیََّدَك ِبنَْصِرِه َوإِْن یُِریُدوا أَْن یَْخَدُعوَك  :قال تعالى فَإِنَّ َحْسبََك هللاَّ
﴾ َوأَلََّف بَْیَن قُلُوبِِھْم ۚ لَْو أَْنفَْقَت َما فِي اْألَْرِض َجِمیًعا َما أَلَّْفَت بَْیَن قُلُوِبِھْم 62َوبِاْلُمْؤِمنِیَن ﴿

َ أَلََّف بَْینَھُْم ۚ إِنَّھُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ِكنَّ هللاَّ   ).63-62: األنفال( َولَٰ

وال تكتمل معالم ھذه الصورة التي تشكلت من وجوه إعجاز القرآن المتعددة 
حسب رؤیة الندوي، والوقوف على آیات صدقھ والوثوق بما فیھ واعتباره معجزة 

الخالدة دون اإلشارة إلى جھد الندوي في التأكید على صحة  صلى هللا علیھ وسلمالنبي 
مصدره وبقائھ سلیما من كل تحریف وتبدیل وتغییر، ومقارنتھ نسبة ھذا الكتاب إلى 

بالكتب المقدسة، وبیان المجھودات التي بذلت من أجل تدوینھ والمحافظة علیھ، وتقدیم 
  .41شھادات المنصفین من العلماء األوربیین
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  اجة إلى النبوةالح: رابعا

  :تمكن الحاجة إلى النبوة من خالل مكتوبات الندوي في

النبوة ھي الوسیلة الوحیدة للمعرفة الصحیحة و العلم الیقیني با� تعالى  -1
لذلك یلح القرآن على أن األنبیاء ھم األدِّالء : "یقول الشیخ وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ

على ذات هللا وصفاتھ الحقیقیة، وھم الوسیلة الوحیدة لمعرفة هللا تعالى المعرفة 
ال ضالل، وال سوء فھم وال سوء تعبیر، وال سبیل الصحیحة، التي ال یشوبھا جھل و

إلى معرفة هللا تعالى الصحیحة إال ما كان عن طریقھم، ال یستقل بھا العقل، وال یغني 
فیھا الذكاء، وال تكفي سالمة الفطرة وحدة الذھن واإلغراق في القیاس والغنى في 

  .42"التجارب

ا ھذا النوع من العلم الذي ال ویمضي الندوي في التأكید على ھذه الحاجة، معتبر
الذي تتقاصر دونھ العلوم و " علم النجاة"تتلقاه البشریة إال من الرسل وحدھم ھو 

تكفّل األنبیاء صلوات هللا وسالمھ علیھم وانفردوا بالعلم النافع، : " المعارف یقول
اإلنسان وبالعلم الذي ال سعادة لإلنسان وال نجاة لھ بغیره، وھو العلم الذي یعرف بھ 

خالقھ وفاطر ھذا الكون، ومدبر ھذا العالم، وصفاتھ العالیة، والصلة التي بینھ وبین 
عبده، وموقف اإلنسان في ھذا العالم، وموقفھ من ربھ، ومبدأه ومصیره، وما یرضیھ 
تبارك وتعالى وما یسخطھ، وما یشقي اإلنسان في الدار اآلخرة وما یسعده، وخواص 

قھ، وجزاءھا وما یترتب على ما یصدر منھ من قول واعتقاد عقائده وأعمالھ وأخال
وعمل من الثواب والعقاب والنتائج البعیدة الطویلة المدى، وھذا ھو العلم الذي یستحق 

  .43)"علم النجاة(أن یسمى 

انطالقا من ھذا القناعة وجھ الندوي سھام نقده للفالسفة والمتكلمین الذین خاضوا 
وصفاتھ دون امتالك أدوات ھذه البحث ومؤھالتھ واعتبر غمار البحث في ذات هللا 

ھذا النقد المنھجي أمضى سالح یمكن توجیھھ للثائرین على النبوة و تساءل كیف ذھل 
  .44عنھ المنافحون عن العقائد الدینیة

تربیة النفوس وتزكیتھا وضبطھا من االندفاع وراء الغرائز والشھوات،  -2
  .والكماالت الخلقیةوالكشف عن الفضائل اإلنسانیة 

یرى الندوي أن التمرد على قوى الشر ونوازعھ واالندفاع إلى الخیر، والجھاد 
في سبیلھ كانت العامل األساسي األكبر في ما حققھ البشر من مآثر وھي غراس 
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، فما من نبي بعث في أمتھ إال ویبعث في تلك األمة حب 45األنبیاء ونتاج تربیتھم
النتصار للحق و محاربة الباطل والفساد، وقد ساد بتعلیمھم الخیر و كراھیة الشر وا

  .46الفاضل وجھادھم المتواصل روح المحبة و البذل واإلیثار والعدل والمساواة

ویلح الندوي على أن الوسائل و المواد و المؤسسات محایدة وھي خاضعة إلرادة 
ادت تلك الوسائل و اإلنسان وعزمھ فإذا ُربي ھذا المخلوق وزكت نفسھ وأراد الخیر ع

المواد و المؤسسات أدوات خیر وعطاء وزیادة ونماء، وإذا نزلت الطبیعة اإلنسانیة 
. إلى طبیعة بھیمیة أو سبعیة تحولت تلك الوسائل والموارد إلى وسائل إفساد وإضرار

ویرى الشیخ أن كل ما تعرفھ البشریة الیوم من بقایا ھذه التربیة في النفوس، والتوجیھ 
إن كل ما یوجد : "ول، إنما ھو قبس من مشكاتھم و أثارة من علمھم یقول الندويللعق

في ھذا العالم من المعاني اإلنسانیة الكریمة، واألحاسیس الرقیقة اللطیفة، واألخالق 
العالیة الفاضلة، و العلوم الصحیحة النافعة، ومن القوة والعزم على محاربة الباطل 

نتھي تاریخھ إلى وحي السماء، وتعلیمات األنبیاء، والفساد، إنما یرجع فضلھ وی
وتبلیغھم ودعوتھم وجھادھم، وإلى أصحابھم والتابعین بإحسان، وما زال العالم وال 

  .47"یزال یأكل من رفدھم، ویمشي في ضوئھم، ویعیش في البناء المحكم الذي بنوه

قواه الروحیة وتكمیلھ باآلداب  ویلح الندوي كثیرا أن تزكیة اإلنسان و تنمیة
توجیھھ إلى األھداف الصالحة،وبناء كل ذلك على أساس من اإلیمان با� واألخالق و

وحاجة ماسة من  48مقصد من مقاصد بعثة األنبیاء وصفاتھ واإلیمان بالدار اآلخرة
  .حاجات البشریة ال تصلح وال تسعد إال بھا

یرھا ومواقفھا وجالئل أعمالھا وقدم الندوي نماذج إنسانیة كثیرة عرض س
وقابل ھذه الصورة بصور عدیدة لعطاء  واعتبرھا أمثلة لخریجي مدرسة النبوة،

تقھقرھا وانحطاطھا في والحدیث تمثل ھبوط اإلنسانیة و المربین والحكماء في القدیم
الروح و الخلق وإن ارتفعت في القوة والعلم كما ھو الشأن في الحضارة الغربیة 

  .49ةالمعاصر

الحاجة إلى إقرار المبادئ المحكمة الثابتة والتشریعات الحكیمة العادلة التي  -3
  .تقوم علیھا المجتمعات الفاضلة والحیاة اإلنسانیة السعیدة

بین والمجازفین من  یرى الندوي أن المجتمع البشري وقع ضحیة المجرِّ
وعلى قیاس  المشّرعین والحكماء الذین بنوا صرح المدنیة على شفا جرف ھار

واختبار وھانت علیھم الحیاة اإلنسانیة وطاقاتھا ومواھبھا وما أودع هللا فیھا من طبیعة 
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قنطرة إلى لقادة، فاتخذوھا مطیة لشھواتھم والتفاني واالعتماد على اوالتقلید و الطاعة
سیادتھم، وتحقیق أغراضھم، وقد جر جھل ھؤالء القادة حینا، وعدم اعتصامھم من 

ء الفھم، وإتباع الشھوات حینا آخر، قد جر ذلك على اإلنسانیة البائسة شقاًء الخطأ وسو
طویال، وال تزال شعوب عدیدة في الشرق والغرب تحت رحمة ھؤالء القادة العابثین، 
یجرون علیھم عملیات وتجارب جدیدة، قد یعترفون بخطئھا وإخفاقھا بعد قلیل وقد 

  .50علنھ التاریخ لألجیال الحقایفضحھا من یتسلم القیادة بعدھم، وقد ی

فمست الحاجة إلى قادة أمناء معصومین من الضالل واألوھام " :یقول الندوي
واألخطاء، مبرئین من كل طمع ومساومة، وطلب مكافأة ومقابل وربح مادي، ال 
تتغلب علیھم الشھوات، وال تؤثر فیھم النزعات، ال یصدرون على رأیھم ومعلوماتھم 

ھم القاصرة ومصالحھم الخاصة، وإذا صدر منھم خطأ في االجتھاد الناقصة، وتجارب
  .51"و التقدیر، نبھھم هللا على ذلك فلم یمكثوا علیھ ولم یتمادوا فیھ

  :تعیین الغایات واألھداف -4

یعتبر الندوي أن من أجلِّ ما استفاده البشر من نعمة النبوات تعیین المسارات  
ھدایتھ إلى الغایات النبیلة واألھداف الفاضلة التي الصحیحة لإلنسان في دار الدنیا، و

وھو یستعرض عطاءات البعثة : یصرف فیھا قواه ویستثمر فیھا مواھبھ، یقول الشیخ
كان اإلنسان قبل البعثة المحمدیة جاھال لھدفھ الحقیقي، ال "المحمدیة ومنحھا الجلیلة 

وما ھو المجال األفضل والحقیقي لمواھبھ  ؟یدري إلى أین یتجھ وإلى أین المصیر
إنھ وضع لنفسھ مقاصد وھمیة صناعیة وحصر نفسھ في دوائر  ؟وطاقاتھ وجھوده

ضیقة محدودة، كانت تستنفذ قواه وطاقاتھ وذكاءه، وكان المثل األعلى عنده للرجل 
  .52"الناجح والالمع من یكون أكثر جمعا و ماال، وأوسع بقعة من بقاع المعمورة

دم رحمھ هللا صورا أخرى لضالل اإلنسان وجھلھ بنفسھ وغایة وجوده وتعلقھ وق
بمتع زائلة وأھداف مبتذلة تافھة بذل فیھا اإلنسان نبوغھ وذكاءه وناضل من أجلھا 
طول عمره، ثم بین الندوي عظم منّة هللا على البشریة بنعمة النبوة ممثلة في النبي 

وتعیینھ المجاالت الحقیقیة لكفاح اإلنسانیة  -اتعلیھ أفضل الصلوات والتسلیم- الخاتم 
، وجعل غایتھ األخیرة الحقیقیة، صلى هللا علیھ وسلمفجاء محمد : "یقول رحمھ هللا

وھدفھ األعلى المنشود نصب عینھ، وأرسخ في قلب اإلنسان، أن المجال الحقیقي 
ھو معرفة لجھده واجتھاده، ومواھبھ وأشواقھ، وطموحھ وسموه وطیرانھ وتحلیقھ، 

فاطر السماوات واألرض واطالع على صفاتھ، وقدرتھ وحكمتھ، وسعة ملكوت 
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السماوات واألرض وعظمتھا وخلودھا، والحصول على اإلیمان والیقین، والفوز 
برضوان هللا وحده، والرضا بھ وبقدره، والبحث عن وحدة تؤلف بین األجزاء 

مداركھ الروحیة، للوصول إلى درجات المتناثرة أحیانا أخرى، وتنمیة قواه الباطنة، و
القرب و الیقین، والحث على خدمة اإلنسانیة، واإلیثار والتضحیة، و الوصول بذلك 
إلى مكان ال تصل إلیھ المالئكة المقربون، وتلك ھي السعادة الحقیقیة لإلنسان، ونھایة 

  .53"كمالھ، ومعراج قلبھ وروحھ

نظور الندوي في كونھا مصدر وأخیرا نوجز وجوه الحاجة إلى النبوة في م
المعرفة الصحیحة، وسبیالإلنسان لتحقیق تزكیة النفس، وتنظیم المجتمع، وتعیین 

  .األھداف والغایات المرجوة منھ على وجھ االستخالف الفردي والجماعي

  :خاتمة

بعد ھذه الجولة في فكر الندوي ومحاولة الوقوف على معالم رؤیتھ لقضیة النبوة 
  :النتائج التي توصلنا إلیھا في النقاط التالیةنجمل أھم 

نظر الندوي للنبوة كنعمة إلھیة جلیلة لم تُقَدَّر حق قدرھا، من خالل التعامل  -1
النظري، وحرص من خالل كتبھ المتعددة على التنویھ بھا، ورد االعتبار إلیھا، بما 

 . معھایصحح التصورات ویساعد على تحدید مواقف أكثر إیجابیة في التعامل 
یؤكد الندوي على مسألة إمكان النبوة، في معرض الرد على المشككین في  -2

وقوعھا؛ بوجوه أبرزھا؛ أن المنكرین للنبوة لم یقدروا هللا حق قدره، ولم یعرفوا شیئا 
عن رحمتھ ولطفھ وعنایتھ بعباده، ومن جھة أخرى استخدم شھادة التاریخ التي تؤكد 

األمم، كما بین أن االختالف في التراتب المعرفي أن النبوة سنة ماضیة في سالف 
 .والعلمي بین الناس دلیل على إمكانیة وجود طور آخر فوق وسائل اإلدراك المعتادة

في سبیل التأكید على صدق النبوة وتحقق وقوعھا الفعلي قدم الندوي جملة  -3
ة الكاملة أولھما؛ االستدالل بالسیر: من الدالئل یمكن إجمالھا في محورین أساسیین

التي كانت مصدر ھدایة لعدد من المؤمنین زمن البعثة  صلى هللا علیھ وسلمللنبی
 صلى هللا علیھ وسلموبعدھا؛ أما المحور الثاني فھو داللة المعجزة على صدق النبی

وھنا ركز الندوي على إعجاز القرآن، باعتباره المعجزة الخالدة وأفاض في الحدیث 
جازه البیاني، والتشریعي، وأحكامھ العلمیة الصحیحة التي عن جوانب منھ، أھمھا إع

 .ال تناقض فیھا، وأخیرا نبوءاتھ الصادقة
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من أجل التأكید على أھمیة النبوة وضرورتھا للفرد والجماعة، بیّن الندوي  -4
 : وجوه الحاجة إلیھا في النقاط اآلتیة

  المعرفة الصحیحة با� تعالى وعلم مرضاتھ* 
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  التكامل المعرفي بین مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة في تفسیر

  مقدمة ابن خلدونأطوار العمران من خالل 
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the Intents of Sharia in the Interpretation of Phases of 
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  ملخص
جدید، وكان ثورة معرفیة تجاوز بھا الرجل أبدع ابن خلدون في بناء منھج معرفي 

عصره، ساعده في ذلك خلفیتھ القرآنیة، وثقافتھ الموسوعیة، واعتمد التكامل المعرفي 
أحدھما كلي وھو مقاصد القرآن، واآلخر جزئي و ھو مقاصد : بین علمین جلیلین

  .الشریعة اإلسالمیة، في نسج خیوط علمھ الجدید
لوقوف على آثار مقاصد القرآن و تجلیاتھ في تحدید معالم وتأتي ھذه الدراسة ل      
  .، وإبراز دور مقاصد الشریعة في نحت مراحلھ"العمران البشري"علم 

التكامل المعرفي، مقاصد القرآن، الشریعة، تفسیر، العمران، : الكلمات المفتاحیة
  .مقدمة ابن خلدون

Abstract 
Ibn khaldun created a new cognitive method considered as  a 
cognitive  revolution in which he exceeded his age. This was due 
to his Qur’anic background and his encyclopedic culture. 
Nevertheless, he adopted the cognitive integration  between two 
great and noble sciences: The one which is global deals with the 
intents of the Qur’an  whereas the other is partial; deals with the 
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intents of islamic law basing to his new science. The present 
study is an attempt to investigate the effects of the intents of the 
Qur’an and its manifestations in defining the features of the 
science of “human urbanism” and to highlight the purposes of 
the Shari’a in the carving of its stage  .  
Keywords: integretion; knowledge; makassed; Quran; Sharia; 
urban; introduction; ibn khaldon 

  :مقدمة
جدید یستمد جذوره المعرفیة  من  اجتھد ابن خلدون في بناء منھج معرفي

ومن خالل  القرآن الكریم فأمده بالنظرة الكلیة التوحیدیة  التي تعتمد التكامل المعرفي،
تتبع المقدمة یظھر التعاون والتعاضد بین علمین جلیلین أحدھما كلي وھو مقاصد 
القران واآلخر جزئي وھو مقاصد الشریعة، ساھما في نسج خیوط علم العمران 

 .لبشري واالجتماع اإلنسانيا

لقد تمكن ابن خلدون من خالل مقاصد القرآن من اإلمساك بفلسفة تفسیر أحداث 
واعتبر  التاریخ، والكشف عن السنن الحاكمة في قیام المجتمعات واألمم والحضارات،

وكذلك مكنھ فقھھ العمیق بمقاصد  اإلطالق، مقصد العمران المقصد األھم على
 . من تعمیق النظر في حقیقة العمران وأحوالھ وتقلباتھ األحكام الجزئیة

من خالل  "علم العمران البشري"ویبدو أن ابن خلدون نسج علمھ الجدید 
مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة، الذي یدرس السنن الحاكمة : الممازجة بین علمي

  .لقیام الحضارات وسقوطھا

  :وتتم ھذه الدراسة من خالل ثالثة محاور
  .الداللة المفاھیمیة لمصطلحات الدراسة: أوال
  .تجلیات مقاصد القرآن في المقدمة: ثانیا
  .تفسیر مقاصدي :مراحل العمران: ثالثا

ومن النتائج  التي تستشرفھا ھذه الدراسة الكشف عن محوریة مقصد العمران 
باعتبار أن باعتباره مقصدا قرآنیا في الفكر الخلدوني، وعالقتھ ببقیة المقاصد القرآنیة 

وأن األمة إذا تمثلت مقاصد وقیم القرآن  ابن خلدون یرى أن االستخالف ھو العمران،
  .عمرت والعكس صحیح
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وكذلك تبیین مدى تأثر ابن خلدون في مقدمتھ بمراسیم الشریعة في رسم 
باعتبار أن جلب المصالح ودرء المفاسد في  مراحل العمران أو دورة الحضارة،

  .للفرد والمجتمع تمثل روح مقاصد القرآن والشریعةالعاجل واآلجل 

   الداللة المفاھیمیة لمصطلحات الدراسة: أوال
لتكامل المعرفي مركب وصفي یقتضي تعریف ا :مفھوم التكامل المعرفي -1

أما التكامل في اللغة فأصلھ من فعل كمل ومادة الفعل تدور حول التمام  :شقیھ
، وتكامل الشيء 1"لكمال التمام وكملھ أتمھ وجملھا" :والجمال، جاء في تاج العروس

، والتكامل ھو تمام 2أي أجملتھ وأتممتھ وسمي كامال ألنھ كلما كملت أجزاؤه وحركاتھ
  . الشيء وخلوه عن النقص

إدراك "والمعرفة أصلھا من الفعل الثالثي عرف، قال الراغب في تبیین معناھا
العلم، ألنھا تستعمل في العلم القاصر الشيء بتفكر و تدبر ألثره فھي أخص من 

  .، وعلیھ فالمعرفة ھي إدراك األشیاء بالتفكر والتدبر واالجتھاد3المتوصل إلیھ بتدبر

أن تكون : "وعرف التكامل المعرفي اصطالحا عبد المجید النجار بقولھ
المعارف التي یصل إلیھا اإلنسان بالبحث متكاملة فیما بینھا ال یناقض بعضھا 

كما تكون متكاملة في تأدیتھا فیما یرید اإلنسان أن یحقق من ھدف، والشأن .. .بعضا
في الوضع المعرفي اإلسالمي أال تكون المعارف فیھ إال متكاملة سواء ما حصل منھا 
بالوحي أو بالعقل أو بالحس، وذلك اعتبارا لمعنى الوحدانیة الذي تقوم علیھ الحیاة 

  .4اإلسالمیة

التكامل العلمي ذلك التمادد في : "دد مفھومھ بقولھأما حسان الشھید فح
الخدمات والتبادل في المنافع العلمیة بین العلوم، أي ھو ما یعبر عنھ بثنائیة اإلمداد 
واالستمداد في كل علم مستند إلیھ في بناء معرفة مفیدة، تعود على اإلنسان والكون 

  .5"بالصالح والنفع

مختلفة واستثمارھا من أجل مقاربة النص إن توظیف نتائج ومناھج العلوم ال
القرآني وفھمھ، فتعددت مناھج االستمداد من الوحي، وتنوعت طرائق االستنباط 
ووسائل الفھم والتأویل، كل ذلك ألجل إدراك مراد هللا عّز و جّل من خطابھ على نحو 

ھ ظھور ، ھذا ما أدى إلى ثراء العلوم والفنون في الحضارة اإلسالمیة، ونتج عنسدید
الموسوعیة في التعلیم والتكوین والتألیف جمیعا، وھذه الخاصیة التي تمیز النسق 
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المعرفي اإلسالمي باعتبار أن المعرفة نتاج الرؤیة العقدیة لإلنسان،  لذا فالفنون 
، وھذا التعاون 6الكونیة و االجتماعیة والدینیة كلھا متعاونة ومترابطة بعضھا ببعض

  .ة جامعة بین الوحي و الوجودیؤدي إلى معرفة كلی

ویمكن مالحظة ھذا التكامل بین العلوم اإلسالمیة فالمباحث الكالمیة تتفاعل   
مع المباحث األصولیة والمقاصدیة، ونجد الفقھ لھ عالقة وطیدة بالحدیث والتفسیر، 

قة لھ عال... وفقھ الواقع الذي نعبر عنھ الیوم بالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة والسیاسیة
وطیدة بفقھ التنزیل، وھكذا یظھر جلیا التكامل بین معارف الوحي و المعارف 
اإلنسانیة،  وقد ساھم ھذا التفاعل في إثراء العلوم والفنون بعضھا لبعض وفي توجیھ 
بعضھا مسار البعض اآلخر، بل أدى ذلك التفاعل إلى امتزاج مصطلحات العلم الواحد 

نرى التداخل بین علم العمران ومقاصد القرآن بمصطلحات غیره من العلوم كما س
  .ومقاصد الشریعة

فقد دلت مقدمتھ على تمكن كامل من ناصیة العلوم وتاریخھا "أما ابن خلدون 
، وكان واعیا ومدركا ألھمیة و فائدة التعاون والتمادد بین العلوم الشرعیة 7في زمانھ 

لذي ابتكره علم العمران البشري، والعلوم االجتماعیة، بل أقر في مقدمتھ بأن العلم ا
تتداخل فیھ فنون ومعارف مختلفة من بینھا مقاصد الشریعة ومقاصد القرآن والتاریخ 

وھذا الفن الذي الح لنا النظر فیھ : "وعلم الكالم وأصول الفقھ، یقول في ھذا السیاق
نجد منھ مسائل تجري بالعرض ألھل العلوم في براھین علومھم، وھي من جنس 

مثل ما یذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن : ئلھ بالموضوع والطلبمسا
البشر متعاونون في وجودھم، فیحتاجون فیھ إلى الحاكم والوازع، مثل ما یذكر في 
أصول الفقھ في باب إثبات اللغات، أن الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد 

ومثل ما یذكره الفقھاء في تعلیل . ارات أخفبطبیعة التعاون واالجتماع، وتبیان العب
األحكام الشرعیة بالمقاصد في أن الزنا مخلط لألنساب مفسد للنوع، وأن القتل أیضا 
مفسد للنوع، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع، وغیر ذلك من 

ى العمران، سائر المقاصد الشرعیة في األحكام، فإنھا كلھا مبنیة على المحافظة عل
  .8"فكان لھا النظر فیما یعرض لھ، وھو ظاھر من كالمنا ھذا في ھذه المسائل الممثلة

والجدیر بالمالحظة أن األمر ال یتوقف عند ھذا الكم الھائل من المعارف 
اإلسالمیة المتنوعة المسخرة لخدمة علم العمران البشرى، بل أشار بأنھ استفاد من 

وكذلك أیضا یقع : "معارف إنسانیة من خارج النسق اإلسالمي وذكر ھذا المعنى قائال



  التكامل المعرفي بین مقاصد القرآن ومقاصد الشریعة                                                     
  

  

 153                                                                                  مجلة اإلحیاء

، فھذا العلم 9"ة لحكماء الخلیقة لكنھم لم یستوفوهإلینا القلیل من مسائلھ في كلمات متفرق
الولید تمازجت وتداخلت فیھ معارف إسالمیة وأخرى إنسانیة من ثقافات مغایرة، إال 
أننا یمكن أن نشیر أن أغلب مسائل ھذا العلم مستوحاة من القرآن أو المعارف 

 . المتفرعة عنھ كما سیتوضح ذلك الحقا

لمقاصد في اللغة جمع مقصد ،و ھو اسم مكان ا: تعریف مقاصد الشریعة -2
من الفعل قصد، ویأتي بمعنى االعتزام و التوجھ، والقصود النھوض نحو الشيء على 

    .10اعتدال كان ذلك أو جور، واالستقامة دون المیل

لم یعرف القدامى مقاصد الشریعة كالجویني، والغزالي، والعز بن عبد السالم، 
  : تأخرا لدى بعض المعاصرین، نذكر منھاوالشاطبي، فجاء تعریفھا م

الغایة منھا واألسرار التي : المراد بمقاصد الشریعة: "تعریف عالل الفاسي قال
 .11"وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكامھا

الغایات التي وضعت الشریعة ألجل تحقیقھا، : "عرفھا الریسوني بأنھا
  .12"لمصلحة العباد

سبق تعریف المقاصد،أما القرآن في اللغة وقد : تعریف مقاصد القرآن -3
أصلھ الفعل قرأ، ومادة الفعل تدور حول الجمع والضم، وسمي القرآن ألنھ یجمع 

 . 13السور ویضمھا

الغایات التي أنزل القرآن : "أما في االصطالح عرفھا عبد الكریم حامدي
  .14"ألجلھا تحقیقا لمصالح العباد

لعامة الجامعة، التي أنزل القرآن ألجل المقاصد ا: "وعرفھا الریسوني بأنھا
بیانھا للناس وتوجھیھم إلیھا وحثھم على إقامتھا ورعایتھا بحیث نجد العنایة بھا 
والقصد إلى تحقیقھا في عامة سوره  وأجزائھ سواء أكانت في عقائده أم في أحكامھ 

  .15"وآدابھ أم في قصصھ أم في أي صنف في آیاتھ

إن مقاصد الشریعة تدرس مقاصد : اصد الشریعةعالقة مقاصد القرآن بمق -4
األحكام العملیة، وتتبع مقاصد األحكام الجزئیة التي حددھا الغزالي في خمسمائة حكم، 
لذا نجدھا تعتني وتركز على جلب المصالح ودرء المفاسد المتعلقة بالفرد بعیدا عن 

دا عن التنظیر لفقھ قضایا األمة وغایة االستخالف، لذا بقي علم المقاصد ضامرا  بعی
األمة حتى جاء بن عاشور وأضاف بعد األمة لھذا العلم من خالل طرحھ ألصول 
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النظام االجتماعي وھي مجموعة من األصول االجتھادیة تسھم في حفظ مصالح األمة 
ومقاصدھا الجماعیة، وبھذه النظرة التجزیئیة عزلت مقاصد الشریعة عن بقیة مقاصد 

  .ختالف أغراضھ وتنوع  قضایاهالخطاب القرآني على ا

أما مقاصد القرآن فھي أرحب وأعم إذ تتعلق بمقاصد الخطاب القرآني الرحبة 
التي تمنح المتأمل فیھا نظرة كلیة للوجود ومفرداتھ التي تمكنھ من االجتھاد الحضاري 
والتمكین االستخالفي، في حین بقي النظر المقاصدي مختزال في االجتھاد الفقھي 

  . خاصة

القرآن الكریم، وھي : وتبقى مقاصد الشریعة مستمدة من أصل التشریع األول
  .، فالعالقة بینھما عالقة عموم وخصوص16لذلك متضمنة في مقاصده العامة

ویمكن أن نالحظ التكامل بین مقاصد الشریعة ومقاصد القرآن من الصفحات 
ى الكلي، والمقصد األولى للمقدمة، بل نجده یجعل المقاصد الجزئیة خادمة للمعن

الجوھري من وجود الخلیقة، فیذكر ابن خلدون عند حدیثھ عن تعلیل الفقھاء لألحكام 
الشرعیة بالمقاصد في أن الزنا مخلط لألنساب مفسد للنوع، وأنا لقتل مفسد للنوع، 
وأن الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع، وغیر ذلك من سائر المقاصد 

، فالزنا حكم 17حكام، فإنھا كلھا مبنیة على المحافظة على العمرانالشرعیة في األ
جزئي یؤدي إلى ھدم كلیة النسل، والقتل یؤدي إلى ھالك األنفس، فراعى ھنا كلیتین 
من الكلیات الخمس وربطھما بأھم مقصد من مقاصد القرآن بحسب ما جاء في المقدمة 

ومقاصد القرآن للحفاظ عن  وھو العمران، فالحظ كیف ربط بین مقاصد الشریعة
مقصد القرآن األعظم وھو العمران أو االستخالف أو الحضارة، وھذا یدل عن مدى 

  .وعي واستیعاب ابن خلدون للمقاصد الشرعیة والقرآنیة

العمران في اللغة مصدر الفعل الثالثي  :مفھوم العمران عند ابن خلدون -5
رت األرض، والمعمورة من ُعّمرت عمر یقال عمر الناس األرض عمارة بمعنى َعمَ 

، أي جعلكم هللا عمارھا، )61: ھود( َواْستَْعَمَرُكْم فِیھَا: األرض، ومنھا قولھ تعالى
، والمقصود من العمران ھو تعمیر 18و استعمر هللا الناس في األرض لیعمروھا

 .األرض و استصالحھا والسكن فیھا

غریبا جدیدا في بابھ، مبتكرا في لقد سلك ابن خلدون في تألیف مقدمتھ مسلكا 
منھجھ، مكنھ من الوقوف على سنن االستخالف وفقھ نوامیس الحضارة، وقد أطلق 

وكأن ھذا علم : "على علمھ الجدید، یقول في ھذا السیاق" العمران البشري"اسم 
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مستقبل بنفسھ، فإنھ ذو موضوع وھو العمران البشرى واالجتماع اإلنساني، وذو 
ان ما یلحقھ من العوارض واألحوال لذاتھ واحدة بعد أخرى و ھذا شأن مسائل وھي بی

  .19"كل علم من العلوم وضعیا كان أو عقلیا

والمقصود باألحوال والعوارض وھي طابع العمران أو سنن هللا في االجتماع 
اإلنساني من صعود وتزول، فحقیقة علم العمران البشري الكشف عن أصول منھجیة 

وھكذا یرشح "لظاھرة االجتماعیة الحضاریة في كل تنویعاتھا، وقواعد لدراسة ا
المنھج االجتماعي على المنھج التاریخي، ویلتقیان دون برزخ، ویبدو المنھج 

تاریخ المجتمعات كما كانت (التاریخي في الفكر الخلدوني، محصورا في رصد 
األخرى، في  ، بطریقة علمیة، تكشف قوانین حركتھا الداخلیة، التي تسیر ھي)فعال

  .20"نشأتھا وتطورھا، ومختلف أحوالھا، حسب قوانین ثابتة مطردة

  تجلیات مقاصد القرآن في المقدمة: ثانیا
إن المتتبع للمقدمة یجدھا مشبعة بالحدیث عن مقاصد القرآن والسنن وأحوال   

در األمم السالفة، وھذا األمر یستدعي النظر في الخلفیة الثقافیة البن خلدون أو المصا
المعرفیة التي استمد منھا رؤیتھ السننیة المقاصدیة، فشكلت لدیھ نسقا متكامال یعتمده 
في تفسیره لمراحل العمران و مقاصده، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یعتبر ابن 
خلدون مقصد العمران مقصدا محوریا تدور أغلب المقاصد القرآنیة على خدمتھ 

مقاصد األحكام الجزئیة كمقصد تحریم الزنا والقتل وتقویتھ، بل یذھب بعیدا عندما یعد 
والظلم مثال غایتھم تحقیق العمران والمحافظة علیھ، لذا سیكون التركیز في النقاط 

التالحم والترابط االجتماعي : التالیة على مقصد العمران خاصة ومقصدي
 .، وإقامة العدل)العصبیة(

ون ماال حصر لھ من الكتب في قرأ ابن خلد: مرجعیة ابن خلدون المعرفیة -1 
معارف النقل وعلى رأسھا علوم القرآن والحدیث والفقھ واألصول، وكان ذا عقل 
موسوعي شامل لمختلف العلوم النقلیة والعقلیة، ولقد كان ینظر للقرآن نظرة سننیة 

  .اعتباریة تستخلص سنن قیام األمم وسقوطھا ونوامیس الكون

م والسنة النبویة الشریفة باعتبارھما مصدرین اھتم ابن خلدون بالقرآن الكری
لكل المعارف اإلسالمیة، بل اعتبر الوحي ھو النقطة الجامعة لكل المعارف النقلیة 
والكونیة، والبوصلة التي تحدد غایات العلوم وأھدافھا، لذا كان عمیقا في قراءتھ 

مرانیة، وقد للقرآن، فنظر في ھو تدبره، واعتمد علیھ وانطلق منھ في رؤیتھ الع
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حرص وھو یبسط نظریة العمران على تأصیل رؤیتھ االجتماعیة الجدیدة باآلیات 
  .واألحادیث

لقد جعل القرآن مصدرا أساسیا ورئیسیا یقتبس منھ ما یعینھ على فھم 
الظواھر االجتماعیة، وتتبع السنن واألحوال التي تتحكم في نشأة العمران وتطوره 

  .وأفولھ

لمتبصر مكنھ من اكتشاف الرؤیة السننیة الكلیة الدائرة فالنظر في الوحي ا
حول حفظ اإلنسان وإصالحھ وتزكیتھ، وجلب مصالحھ الدنیویة واألخرویة في آن 

لنماذج مستفیضة البشریة ونماذج كثیرة من "واحد، بل استفاد من منھج القرآن النقدي 
ننیة العامة التي السلوكات الفردیة المتنوعة مركزا على استخالص المؤطرات الس

كانت وراء الحركة التاریخیة البشریة الصاعدة، وتلك التي كانت وراء حركة التاریخ 
  .21"المتقھقرة

ونھج ابن خلدون ھذا المنھج القرآني في قراءة التاریخ، واستلھم من القرآن 
منطقھ النقدي فأعاد قراءة التاریخ بمنھج مغایر لبقیة المؤرخین، فكان لھ الفضل في 

  ".فلسفة التاریخ"وضع أسس علم 

كما سبقت اإلشارة أن ابن خلدون أسس لعلم : مقصد العمران وأھمیتھ -2
باستخالص السنن الكلیة المؤثرة على حركة التاریخ "فلسفة التاریخ الذي یھتم 

البشري والمؤطرة لصیرورتھا الحضاریة، وترسم الخرائط الكلیة التي تنتظم فیھا ھذه 
من خاللھا دورھا المحوري في حیاة األفراد والجماعات واألمم السنن، وتؤدي 

، ویبدو أن علم فلسفة التاریخ أو علم العمران البشري كالھما مشترك 22"والحضارات
في محاولة معرفة العوامل التي تتحكم في سیر الوقائع التاریخیة، والعمل على 

ألمم والدول على مرا لقرون استنباط القوانین العامة الثابتة التي تتطور بموجبھا ا
  .23واألجیال

طبعا كاسم لدراستھ، وإنما ) فلسفة التاریخ(ولم یستخدم ابن خلدون تعبیر 
ھو علم " العمران البشري"، ویبین في المقدمة أن "العمران البشري"أطلق علیھا اسم 

مستقل مبتكر لم یسبق إلیھ یدرس  تقلبات االجتماع اإلنساني وأحوالھ، والعوارض 
التي تطرأ علیھ فتأثر فیھ صعودا ونزوال، وھنا یلتقي مع فقھ الحضارة الذي یدرس 

  .فلسفة التاریخ
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إن علم التاریخ وفقھ الحضارة یدرسان وجھین لحقیقة واحدة فبینما یحقق 
التاریخ في األحداث من الظاھر، یوضح لنا علم الحضارة طبیعة وأسباب ھذه 

طق األشیاء البد لدراسة الحضارة أن تسبق األحداث من الباطن، وتماشیا مع من
دراسة التاریخ، ویظھر أن العالقة متداخلة بین علم العمران وفلسفة التاریخ وفقھ 

  .الحضارة حتى ال نكاد أن نفصل بینھم

ھو تحقیق العمران الذي : یرى ابن خلدون أن المقصد األھم من مقاصد القرآن
المصطلحین قرآني، مما یدل على أصالة یأتي مرادفا لالستخالف، ونالحظ أن كال 

ضروري للنوع اإلنساني، وإال لم یكمل وجودھم، وما أراده هللا من "فكره، فاالجتماع 
اعتمار العالم بھم واستخالفھ إیاھم، وھذا ھو معنى العمران الذي جعلناه موضوعا 

سان خلیفة ، وھذا المعنى ینسجم تماما مع المنطق القرآن الذي جعل اإلن24"لھذا العلم
، )30:البقرة( َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي االَْرِض َخلِیفَةً في األرض 

  .25فاالستخالف ھنا یأتي بمعنى إصالح األرض وإعمارھا ال بقصد إفسادھا و خرابھا

یقوم على إعمار الكون وإحیاء مواتھ، "ویوضح العلواني معنى العمران الذي 
ستفادة من كل ما أتاحھ التسخیر اإللھي من النعم الظاھرة والكامنة فیھ، وجعل كل واال

الفعل الذي ینطلق من التوحید، ویدل ... شيء فیھ داخال في دائرة التسبیح � سبحانھ
على قوتھ ومتانتھ في ضمیر اإلنسان، ویكون في الوقت نفسھ منبثقا من نفس إنسانیة 

  .26"ھ متصلة بدائرة العمران، وتصب فیھامزكاة، وتكون غایتھ ونتیجت

أناب الجماعة البشریة في الحكم وقیادة الكون "واالستخالف ھو أن هللا 
واعماره اجتماعیا وطبیعیا وعلى ھذا األساس تقوم نظریة حكم الناس ألنفسھم 

، ھي 27"وشرعیة ممارسة الجماعة البشریة الحكم بوصفھا خلیفة عن هللا والخالفة
لإلنسان لیباشر مھمة اإلعمار والبناء في األرض وفق إرادة هللا لتتحقق تكلیف إلھي 

  .28"بذلك العبودیة الكاملة � في ھذا الكون

یمتاز الفكر الخلدوني : محوریة مقصد العمران ضمن مقاصد القرآن -3
بنظرتھ االستقرائیة لنصوص القرآن وتدبره لقصص األمم الغابرة إلدراكھ العمیق أن 

منظومة سننیة كلیة متكاملة تؤطر حركة االستخالف البشري في "توي على القرآن یح
وغایة علمھ الجدید ھي الكشف عن السنن التي تتحكم في تقلب  ،29"األرض

، فلم ...المجتمعات واألمم والحضارات لتفادي علل األمم السابقة وعدم تكرار األخطاء
یكن الدافع لبحثھ في العمران الترف الفكري، بل دفعھ واقعھ المتردي للتفكیر في تقدیم 
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ة صفارة إنذار، ولكن ال حیاة لمن تنادي، مشروع إنقاذ أمة، فألف المقدمة فكانت بمثاب
  .فالعالم اإلسالمي آنذاك دخل مرحلة الھرم واألفول الحضاري

أحوال الماضین من األمم في أخالقھم، واألنبیاء في "وكان مدركا لفوائد النظر في 
، فقد رام من 30"سیرھم، والملوك في دولھم وسیاستھم حتى تتم فائدة اإلقتداء في ذلك

ع أحوال األمم الغابرة في القرآن وسیر األنبیاء الكشف عن المقاصد القرآنیة خالل تتب
التي تتحكم في حیاة األفراد والجماعات، قصد االعتبار واالقتداء حتى ال تھدر 
الطاقات سدى وال تقع اإلنسانیة في الضنك المعنوي والمادي كما حدث لألمم السالفة، 

فقدت فطرتھا وإنسانیتھا، فأصبح عالم ویحدث الیوم للحضارة الغربیة التي 
  .األشیاء،عام لشقاء ال سعادة

مقاصد "إن ابن خلدون وھو یر مقال تاریخ بنظرة ثاقبة سعى لتبیین 
كغایات ضروریة لصالح المجتمعات وسداد الدول بتحصینھا من ... اإلصالح المدني

  .31"أسباب الضعف واالندثار

یعتبر مقصد العمران مقصدا كلیا ویبدو من تتبع المقدمة أن ابن خلدون 
یذكره الفقھاء في تعلیل األحكام الشرعیة بالمقاصد "یوجده ویقویھ مقاصد جزئیة فما 

في أن الزنا مخلط لألنساب مفسد للنوع، وأن القتل أیضا مفسد للنوع، وأن الظلم 
مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع، وغیر ذلك من سائر المقاصد الشرعیة 

، فھذه المقاصد الجزئیة 32"األحكام، فإنھا كلھا مبنیة على المحافظة على العمران في
لألحكام ھي منشئة وخادمة لمقصد كلي قرآني، ،فإذا كان الزنا یؤدي إلى خلل في 
عالقات المجتمع وترھل روابطھ وضعف العصبیة، فمعناه أنھ یھدم ویقوض 

ألمر بالنسبة  للقتل فإنھ یؤدي لھالك الحضارة لذلك وقع تحریمھ والنھي عنھ، وكذلك ا
النفوس وفناء البشریة فال عمران وال استخالف بدون إنسان لذا حرم القتل، وكذلك 
األمر بالنسبة لبقیة الممنوعات الشرعیة، ویظھر أن ابن خلدون قد وظف جیدا المنطق 

  .األصولي والمقاصدي في خدمة مقصد العمران الكلي

وانطالقا من ھذه الرؤیة المتكاملة بین المقاصد الجزئیة لألحكام والمقاصد 
الكلیة القرآنیة قسم ابن خلدون قسم األحكام إلى قسمین، قسم من المأمورات یقیم 

فكل ھذه األحكام ... العمران من جانب الوجود كالعدل والتعاون وإتقان العمل والصدق
ي إلى ھدم العمران ونقضھ وھي المنھیات كالزنا تقیم العمران وتقویھ، وقسم آخر یؤد

، ھذا ما فقھھ جیدا من قراءتھ للوحي وتجارب األمم البائدة، ...والقتل والظلم والجور
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واستفادتھ من علماء األصول والمقاصد في تصنیف األحكام، إلى أحكام توجد الكلیات 
مقوضة لھا، لذا منعھا وتقیمھا وتقویھا لذا طلبھا الشارع، وأحكام ھادمة للكلیات و

الشارع الحكیم و حرمھا، وھذا توظیف بدیع في المكاملة بین الكلي للجزئي لتحقیق 
  .الرؤیة التوحیدیة الكلیة

یعتبر مصطلح العصبیة مصطلحا : مقصد التالحم والترابط االجتماعي -4
وسقوطھا في فكر بن خلدون، إذ مزج ابن خلدون ) حضارة(محوریا في قیام الدولة 

، )خاص(، والدولة كیان )عام(مع أن الحضارة كیان ) بالدولة(الظاھرة الحضاریة "
عنده التي یكاد یساویھا بالظاھرة ) الدولة(ومفتاح ... وھذا ملحظ على النظریة

، ویخطأ الكثیر في فھم ھذا المصطلح ، لكن مالك بن نبي 33"الحضاریة ھي العصبیة
استفاد منھا كثیرا في تأسیس فكره، استوعب الذي قرأ مقدمة ابن خلدون عدة مرات و 

جیدا وعبر عنھ بشبكة العالقات االجتماعیة التي اعتبرھا مرحلة " العصبیة"مصطلح 
ضروریة في بدایة كل حضارة، وعرفھا بأنھا العالقة  التي تربط أفراد المجتمع فیما 

المجتمع  بینھم، وتوجھ ألوان نشاطھم المختلفة في اتجاه وظیفة عامة، ھي رسالة
الخاصة بھ ، ویصرح ابن خلدون في مناحي مختلفة من المقدمة أن العصبیة ھي 
المحرك للمجتمعات، وھي وراء عملیة التغییر االجتماعي و االنتقال من مرحلة 
البداوة إلى مرحلة الحضر، ألنھ بالعصبیة واتفاق األھواء على المطالبة و جمع 

ن هللا في إقامة الدین، فالعصبیة توحد صفوف القلوب وتألیفھا إنما یكون بمعونة م
َواَلََّف بَْیَن قُلُوبِِھم لََو اَنفَْقَت َما األمة وترصھا وذلك من خالل جمع القلوب وتألیفھا 

َ أَلََّف بَْینَھُْم إِنَّھُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  : ألنفالا( فِي اْالَْرِض َجِمیًعا َما أَلَّْفَت بَْیَن قُلُوبِِھم َو لَِكنَّ هللاَّ
، فھي نظریة في البناء االجتماعي، یفًسر على ضوئھا نشوء الدول و سقوطھا، )63

فبقدر قوة العصبیة تقوم الدولة وتتطور، وبقدر انحالل العصبیة، في األجیال التالیة 
  . المترفة، تسقط الدولة وتنحل

ذي في والعصبیة تزداد قوة بالفكرة الدینیة ألنھا تذھب بالتنافس و التحاسد ال
أھل العصبیة و تفرد الوجھة إلى الحق فإذا حصل لھم االستبصار في أمرھم لم یقف 

فكلما ، لھم شيء ألن الوجھة واحدة و المطلوب متساو عندھم وھم مستمیتون علیھ
قویت الفكرة الدینیة في المجتمع كلما زاد تماسكھ، ألنھ یبعد عن اإلخالل بالقیم الدینیة، 

قانون الخلقي في مجتمع معین حدث تمزق في شبكة العالقات وكلما حدث إخالل بال
  .34االجتماعیة التي تتیح لھ أن یصنع تاریخھ
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فالعصبیة توحد جسم المجتمع و توحد الوجھة و الھدف، وعندھا تبدأ دورة          
الحضارة والعمران كالنھر الجارف، ھذا ما وقع للعرب  صدر اإلسالم في الفتوحات، 

لمسلمین بالقادسیة و الیرموك بضعا وثالثین ألف في كل معسكر، فكانت جیوش ا
وجموع فارس مئة وعشرین ألفا بالقادسیة، وجموع ھرقل على ما قالھ الواقدي 
أربعمائة ألف، فلم یقف للعرب أحد من الجانبین، وھزموھم وغلبوھم على ما 

  .35بأیدیھم

العصبیة وتتداعى ویرى ابن خلدون أنھ إذا نقص الوازع الدیني تضعف 
القلوب إلى أھواء الباطل و المیل إلى الدنیا ویحصل التنافس ویفشو الخالف، و تتفرق 

  .السبل فیدب الضعف إلى جسم األمة

ویخلص إلى محوریة العصبیة في قیام الدول والمجتمعات و الحضارات، 
ن مقصد وأیضا في سقوطھا بتحلل العصبیة نتیجة االبتعاد عن هللا، وعلیھ یتأكد أ

الترابط والتالحم االجتماعي أو العصبیة خادما مقصد العمران من جانب الوجود إذ 
  . یقویھ و یعضده و یكملھ

یؤكد ابن خلدون على أھمیة العدل في تحقیق  :مقصد إقامة العدل -5
العمران واستمراره، وأن الظلم یضعف النفس، ویذھب األمل، ویؤدي ذلك إلى 

أعلم أن العدوان على الناس في أموالھم "د مجاالت العمران التوقف عن الكسب، وتكس
ذاھب بآمالھم في تحصیلھا واكتسابھا، لما یرونھ حینئذ من أن غایتھا ومصیرھا 
انتھابھا من أیدیھم، وإذا ذھبت آمالھم في اكتسابھا وتحصیلھا انقبضت أیدیھم عن 

م عن المكاسب كسدت فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أیدیھ... السعي في ذلك
أسواق العمران وانتفضت األحوال وابذعر الناس في األفاق من غیر تلك اإلیالة في 
طلب الرزق فیما خرج عن نطاقھا، فخف ساكن القطر، وخلت دیاره، للعمران نفسد 

  .36بفساد مادتھا ضرورة

ویعلل ابن خلدون تحریم الظلم أنھ یؤدي إلى خراب العمران، وإذا خرب   
ن فإن ھذا یؤدي إلى ھالك النفوس و انقطاع النوع البشري، وإذا ھلكت النفوس العمرا

زالت و ھدمت بقیة المقاصد، لذا فقد راعى الشارع عند تحریمھ الظلم الحفاظ على 
مقصد العمران، ألن بحفظھ تحفظ بقیة الكلیات من دین وعقل ونفس ونسل ومال، 

قصودة للشارع في تحریم الظلم، وھو ما الحكمة الم"وبخرابھ تنقض بقیة الكلیات، إن 
ینشأ عنھ من فساد العمران وخرابھ، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وھي الحكمة 
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العامة المراعیة للشرع في جمیع مقاصده الضروریة الخمسة، من حفظ الدین والنفس 
أدى إلیھ  والعقل والنسل و المال، فلما كان الظلم كما رأیت مؤذنا بانقطاع النوع لما

من تخریب العمران، كانت حكمة الحظر فیھ موجودة، فكان تحریمھ مھما وأدلتھ من 
  .37"القرآن والسنة أكثر من أن یأخذھا قانون الضبط و الحصر

ونالحظ كیف تالفى بن خلدون التفكیر الجزئي، وطرح رؤیة أرحب تجمع 
لخمس، وھذه قفزة بین مصلح الفرد ومصالح األمة ،فجعل العمران مقصد الكلیات ا

  . في الفكر المقاصدي ذھل عنھ الفكر األصولي ردحا من الزمن

ھكذا یوظف ابن خلدون  مقاصد الشریعة الجزئیة لخدمة مقاصد القرآن الكلیة، 
ویمكن القول أنھ خالف الفكر السائد آنذاك الذي تمیز بخدمة الفقھ الفردي بعیدا عن 

یاسیة، إذ انطلق من الجزء إلى الكل، فبعد مفھوم الجماعة، نتیجة ظروف تاریخیة وس
غیر ذلك من سائر المقاصد الشرعیة في "أن بین مقاصد تحریم الزنا والقتل والظلم و

، قرأھا قراءة من منظور 38"األحكام فإنھا كلھا مبنیة على المحافظة على العمران
لفردیة للمقاصد استخالفي، وھذا ما یعد تجدیدا منھجیا إذ انتقل ابن خلدون من الرؤیة ا

إلى المفھوم الجمعي المقاصدي، وما محاوالت عالل الفاسي وابن عاشور في ھذا 
السیاق إال نتائج منطقیة النطالقة ابن خلدون في ھذا السیاق، و الیوم تثمر جھود ابن 

، وبدأ 39خلدون أكثر إذ أن ھناك دعوات تنادي باعتبار العمران مقصدا كلیا قرآنیا
  .لمقاصد بعلم العمرانالحدیث عن ربط ا

  الدورة الحضاریة تفسیر مقاصدى: ثالثا
ْنیَا َو :  قال تعالى َواْبتَِغ فِیَما َءاتَاَك هللاُ الدَّاَر االَِخَرةَ َوَال تَْنَس نَِصیبََك ِمَن الدُّ

 یُِحبُّ اْلُمْفِسِدینَ أَْحِسْن َكما أَْحَسَن هللاُ إِلَْیَك َو َال تَْبِغ اْلفََساَد فِي االَْرِض إِنَّ هللاَ َال 
، ینطلق ابن خلدون من ھذه اآلیة لیحدد مقاصد الشارع من جلب )77:القصص(

صالح آخرتھم "المصالح ودرء المفاسد إذ یرى أن المقاصد األخرویة تتمثل في 
، فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على األحكام الشرعیة في أحوال دنیاھم )الناس(

أن ھذا العمران ضروري للبشر، : "من جھة المقاصد الدنیویة، كما یرى 40وآخرتھم
، فالمصالح األخرویة ال تستغني 41"وأن رعایة مصالحھ كذلك لیال یفسد إن أھملت

" عن المصالح الدنیویة، ألن الدنیا مزرعة اآلخرة، والمصالح الدنیویة ال تتحقق إال
ن فال یحصل لھ قوت وال وما لم یكن ھذا التعاو" فھو ضروري" باالجتماع اإلنساني

غذاء، وال تتم حیاتھ، لما ركبھ هللا تعالى فیھ من الحاجة إلى الغذاء في حیاتھ، وال 
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یحصل لھ أیضا دفاع عن نفسھ لفقدان السالح فیكون فریسة للحیوانات، ویبطل نوع 
البشر، وإذا كان التعاون حصل لھ القوت و السالح للمدافعة، وتمت حكمة هللا في بقائھ 

حفظ نوعھ، فإذن ھذا االجتماع ضروري للنوع اإلنساني، وإال لم یكمل وجودھم وما و
أراده هللا من اعتمار العالم بھم واستخالفھ إیاھم، وھذا معنى العمران الذي جعلناه 
موضوعا لھذا العلم، فالمصالح الدنیویة ال تتحقق إال باالجتماع اإلنساني الذي یترتب 

  .علیھ االستخالف والعمران

المستقرئ للمقدمة یجد فیھا مادة : ــ المصالح و نحت مراحل العمران1
كالضروریات والحاجیات والتحسینات والكلیات : مقاصدیة غزیرة، فمصطلحات

نلمسھا من الصفحات األولى للمقدمة، فمثال عند حدیثھ عن الظلم یبین أن  ... الخمس
عنھ من فساد العمران وخرابھ، الحكمة المقصودة للشارع في التحریم، ھو ما ینشأ "

وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، وھي الحكمة العامة المراعیة للشرع في جمیع 
مقاصده الخمسة، من حفظ الدین والنفس والعقل والنسل و المال، فلما كان الظلم كما 
رأیت مؤذنا بانقطاع النوع لما أدى إلیھ من تخریب العمران،كانت حكمة الحظر فیھ 

فالمقاصد التي ھي عبارة عن المصالح عند ابن خلدون "  ودة، فكان تحریمھ مھماموج
الغایة منھا تحقیق االستخالف و العمران، وكأن الرجل نحت علم العمران من 

  .المقاصد

لقد انطلق ابن خلدون من علم المقاصد لرسم حركة المجتمع و تفسیر دورة 
فالمھم، فالمرحلة األولى مرحلة البدو الحضارة وفقا لسلم مقاصدي راعى فیھ األھم 

، أما المرحلة الثانیة فمرحلة الحضر ....فیتحقق فیھا الضروري من المأكل والملبس
وتتمیز بتوفر ما فوق الضروري من حاجي وكمالي والمرحلة األخیرة مرحلة الترف 

 .تمتاز بما وراء التحسیني، فھي مرحلة التحلل من الدین والقیم

البدو والحضر والھرم وقد فسر : رة عند ابن خلدون تمر بثالثة مراحلإن الحضا     
  .كل مرحلة تفسیرا مقاصدیا، ویبین الرسم اآلتي ما رامت ھذه الدراسة تحقیقھ
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وكما یظھر في الرسم البیاني لدورة الحضارة فالمرحلة : مرحلة البدو -2
األولى ھي مرحلة البدو وتمتاز باقتصارھا على الضروري من المعاش واللباس 
والصنائع و قد فصل ابن خلدون ھذه المعاني في مواقع مختلفة من المقدمة فیرى أن 

أن اختالف البدو ھم المقتصرون على الضروري في أحوالھم العاجزون عما فوقھ، و
األجیال في أحوالھم إنما ھو باختالف نحلتھم من المعاش، فان اجتماعھم إنما ھو 
للتعاون على تحصیلھ واالبتداء بما ھو ضروري منھ وبسیط قبل الحاجي والكمالي 
فمنھم من یستعمل الفلح من الغراسة والزراعة، ومنھم من ینتحل القیام على الحیوان 

  . والنحل والدود لنتاجھا واستخراج فضالتھامن الغنم والبقر والمعز 

وھؤالء القائمون على الفلح والحیوان تدعوھم الضرورة وألنھ متسع لما ال 
فكان . یتسع لھ الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحیوان وغیر ذلك

اختصاص ھؤالء بالبدو أمرا ضروریا لھم، وكان حینئذ اجتماعھم وتعاونھم في 
إنما ھو بالمقدار الذي یحفظ  والدفاءاتشھم وعمرانھم من القوت ولكن حاجاتھم ومعا

، فالضروري 42الحیاة، ویحصل بلغة العیش من غیر مزید علیھ للعجز عما وراء ذلك
في فكره ھو المقدار الذي یحفظ الحیاة، ویحصل بلغة العیش من غیر مزید؛ أي ما ال 
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حیاة اإلنسان التي بدونھا ال یستقیم  تقوم الحیاة إال بھا، وھي المصالح األساسیة في
  .العیش

من األقوات "إن ابن خلدون یحصر معیشة أھل البدو في الضروري 
والمالبس والمساكن و سائر األحوال والعوائد، ومقصرون عما فوق ذلك من حاجي و 
كمالي یتخذون البیوت من الشعر، والوبر أو من الشجر أو من الطین و الحجارة غیر 

نما ھو قصد االستظالل  والكن ال ما وراءه وقد یؤوون إلى الغیران و منجدة ،إ
الكھوف، وأما أقواتھم فیتناولون بھا یسیرا بعالج أو بغیر عالج البتة إال ما مستھ 

ویضیف بان عمران البادیة لیس ناقصا من عمران الحواضر في جانبیھ " النار
ناقص عنھ في الصنائع، إذ ھذه  الحاجي والكمالي من المساكن واألقوات فقط، بل ھو

فال توجد لدیھم معظم الصنائع  بالكلیة من نجار ... لیست كلھا موجودة ألھل البدو"
  .43وخیاط وحداد وأمثال دلك مما یقیم  لھم  ضروریات معاشھم في الفلح وغیره

كما یرى من جھة تنقلھم أن من كان معاشھ منھم الفالحة كان المقام بھ أولى 
ومن كان معاشھ في السائمة فھم ظعن في األغلب، وأكثر  ظعنا وأبعد في من الظعن، 

فكانوا لذلك أشد توحشا، وینزلون من أھل "القفر مجاال ومن كان معاشھم في اإلبل 
  .44"الحواضر منزلة الوحش غیر المقدور علیھ، والمفترس من الحیوان العجم

فصاحب الخیر "ھم وأھل البدو یمتازون بخالل الخیر وأقرب للدین من غیر
، فھذه بحق 45"إذا سبقت إلى نفسھ عوائد الخیر وحصلت لھا ملكتھ بعد عن الشر

  .مرحلة الروح كما سماھا مالك بن نبي

والخالصة أن ھذه المرحلة یقتصر أھلھا على الضروري من المعاش واللباس       
  .والمسكن والصنائع لذا كانوا اقرب للتوحش منھم للحضارة

ب اصطلحت على ھذه المرحلة في الرسم البیاني بمرحلة ولھذا السب
الضروري، ومما سبق یتأكد التفسیر المقاصدي القیمي، فھذه المرحلة تقتصر على 
الضروري، ولكننا ال یمكن الجزم أنھ یرید المعنى األصولي، ألن اإلقتصار على 

عھ الضروري بالمعنى المقاصدي یوقع المكلف في حرج و ضنك شدیدین یصعب م
استمرار الحیاة،لكن الذي نجزم بھ  أثر المقاصد القوي في صیاغة علم االجتماع 

  .اإلنساني
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یمكن اعتبار ھذه المرحلة ھي مرحلة العقل كما سماھا : ـ مرحلة الحضر3
فیلسوف الحضارة مالك بن نبي، وسماھا ابن خلدون مرحلة الحضر ففي ھذه المرحلة 

لى فیظھر الترف وتنتشر الصنائع ویتففن الناس في تظھر الثمار المادیة للمرحلة األو
تحول حالھم بالملك والترفھ من البداوة "االستمتاع بالمباحات والكمالیات، وتمتاز بــ 

، وتحدث ھذه المرحلة ببدایة 46"إلى الحضارة ومن الشظف إلى الترف والخصب
ھي تفنن في إذا حصل الملك تبعھ الرفھ واتساع األحوال، والحضارة إنما "الملك 

الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوھھ ومذاھبھ من المطابخ والمالبس 
والمباني والفرش واألبنیة وسائر العوائد المنزل وأحوالھ فلكل واحد منھا صنائع في 

فاختالف ما تنزع  إلیھ النفوس من الشھوات و المالذ و التنعم ... استجادتھ والتأنق فیھ
تتلون بھ من العوائد فصار طور الحضارة في الملك یتبع طور  بأحوال الترف، وما

، فھذه مرحلة جني الثمار، واالنتقال من الضروري إلى الحاجي 47"البداوة ضرورة
خصب عیشھم وكثرة مآكلھم، وقلة "والتحسیني، فعلى مستوى المأكل تتمثل في 

را ما یخلطون اقتصارھم على نوع واحد من األغذیة وعدم توقیتھم لتناولھا، وكثی
  .، وھكذا األمر بالنسبة للملبس والمسكن48..."باألغذیة من التوابل والبقول والفواكھ

أما الصنائع فیرى بأنھا مختصة بأھل الحضر كالخیاطة والحیاكة والطب 
  .والخط والكتابة وصناعة الوراقة فكل ھذه الصنائع ضروریة ألھل الحضر

الحاجي والكمالي التي تضعف فیھا والخالصة أن مرحلة الحضر ھي مرحلة 
إرادة الرجال وینتابھم الكسل وتضعف فیھم العصبیة وتؤنس منھم المھانة والخضوع 
واالبتعاد عن الدین واألخالق ویعود ذلك على العمران بالضعف بسبب بلوغ الترف 

  .غایتھ

ونالحظ ھنا أیضا كیف استحضر ابن خلدون المقاصد وانطلق منھا عند 
  .كة المجتمع أو العمران في مرحلة الحضرتخطیطھ لحر

وھي المرحلة األخیرة من مراحل الحضارة، : مرحلة الھرم والترف -4
... عھد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ویفقدون حالوة العز والعصبیة"وتتمیز بنسیان 

من النعیم وغضارة العیش فیصیرون عیاال على  تفنقوهویبلغ فیھم الترف غایتھ بما 
فإذا جاء المطالب لھم لم ... الدولة ومن جملة النساء والولدان المحتاجین للمدافعة عنھم

، ویرصد لنا بن خلدون مظاھر االنحطاط النفسي واالجتماعي 49..."مدافعتھ یقاوموا
على التاریخ نتیجة إذ یرى أن إنسان ھذه المرحلة فاقد لقیم الحضارة ویصبح عالة 
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انغماسھ في الشھوات والملذات التي تفقده قیمھ وأخالقھ الدینیة، وتفقده عصبیتھ، إذ 
العصبیة في الفكر الخلدوني تقوى بالدعوة الدینیة، فإذا ضعف الدین وطغت الذاتیة 
وانتفخ األنا، وأصبح الفرد ال یحكمھ الدین وإنما الشھوات، عندھا یضعف المجتمع 

  .بكة عالقات، عندئذ تدق ساعة أفول الحضاراتوتتمزق ش

ویكون صاحب : "ویوضح ابن خلدون خصائص ھذه المرحلة أكثر بقولھ
لما جمع أولھ في سبیل الشھوات والمالذ والكرم على  متلفاالدولة في ھذا الطور 

بطانتھ ومجالسھ واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن، وتقلیدھم عظیمات األمور 
فیكون مخربا لما كان ... تقلون بحملھا، وال یعرفون ما یأتون ویذرون منھاالتي ال یس

سلفھ یؤسسون وھادما لما كانوا یبنون، وفي ھذا الطور تحصل في الدولة طبیعة الھرم 
  .50"ویستوي المرض المزمن الذي ال تكاد تخلص منھ، وال یكون لھا معھ برئ

بناءا على ما ذكره جمال  وقد سمیت ھذه المرحلة بمرحلة ما بعد التحسیني
أھل "، وقد بین أن 51الدین عطیة بأن ھذه المرتبة تتمثل في التوسع بأكل الحرام

قد ... الحضر لكثرة ما یعانون من فنون المالذ وعوائد الترف واإلقبال على الدنیا 
حتى ... تلوثت أنفسھم بكثیر من مذمومات الخلق والشر، وبعدت علیھم طرق الخیر

في أقوال یقذعون نھم مذاھب الحشمة في أحوالھم، فتجد الكثیر منھم لقد ذھبت ع
الفحشاء في مجالسھم وبین كبرائھم وأھل محارمھم، ال یصدھم عنھ وازع الحشمة، 

، وأن مرحلة الترف 52"لما أخذتھم بھ عوائد السوء في التظاھر بالفواحش قوال وعمال
ة و یتجاسر علیھا من یجاورھا تسقط الدول"ھي مرحلة الھرم الذي إذا حل بعمران، 

من الدول أو من ھو تحت یدیھا من القبائل والعصائب، ویأذن هللا فیھا بالفناء الذي 
  .53"كتبھ على خلیقتھ 

وھذه سنة هللا الحاكمة في صعود األمم ونزولھا، فكلما زادت األمم ابتعادا 
مم كما تتداعى عن الدین وایغاال في المالذ زادت ھرما وضعفا، وتتداعى علیھا األ

  .األكلة إلى قصعتھا
  خاتمة  

یعتبر ابن خلدون ابنا شرعیا للثقافة اإلسالمیة األصیلة، فقد تبحر في العلوم 
النقلیة وعلى رأسھا القرآن الكریم، فأكتسب منھ عقلیة سننیة مقاصدیة تمكن من 

الشریعة، خاللھا المزاوجة بین علم العمران اإلنساني ومقاصد القرآن ومقاصد 
فاكتسب النظرة الكلیة الشاملة للكون التي نزلھا على الواقع اإلنساني فتمكن من فھم 
الظواھر االجتماعیة وكیفیة تغیرھا، وھذه الخلفیة المعرفیة الموسوعیة مكنتھ من 

  ".العمران البشري"اكتشاف علم جدید سماه بعلم 
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ساعدتھ على الكشف  وھذه الموسوعیة واإلحاطة بالمعارف النقلیة والعقلیة
عن مقاصد القرآن وعلى رأسھا مقصد العمران أو االستخالف الذي عده محور 

  .مقاصد القرآن
ونخلص مما سبق أن ابن خلدون تمكن من ضبط علم االجتماع اإلسالمي 
بمصالح الخلق، وأسس تأسیسا قرآنیا لعلم العمران، مما مكنھ من دراسة الظواھر 

وعالج ھذه الظواھر من خالل قاعدة جلب المصالح ودرء  االجتماعیة في إطار قیمي
المفاسد، ما جعل أغلب النتائج التي توصل إلیھا متالئمة ومنسجمة مع مقاصد الشارع 
وغایاتھ، فغایة العمران في نظر ابن خلدون تحقیق الكلیات الخمس على مستوى 

  .ألصولي و المقاصديالمجتمع و األمة ال الفرد فقط، كما كان شائعا قبلھ في الفكر ا
وفي األخیر أود أن أشیر إلى أن التفاعل المعرفي بین علم العمران االجتماعي 

یتعلق بتفاعل العلوم اإلسالمیة مع بعض،  ،54ومقاصد القرآن و الشریعة تداخل داخلي
  .وقد مثل ھذا التكامل المعرفي الداخلي ابن خلدون أحسن تمثیل

  :یة التالیةویمكن أن نخلص إلى النتائج الجزئ
أن التداخل المعرفي بین المعارف یتمثل في تعاون العلوم والمعارف وتعاونھا  -

  .للوصول إلى نتائج تتوافق والنظرة التوحیدیة
أن ابن خلدون بتدبره للقرآن اكتشف العدید من مقاصد القرآن، واستعان بھا في  -

  .تفسیر العدید من أحوال العمران وتقلباتھ بین صعود ونزول
  .اعتبر ابن خلدون أن االستخالف والعمران واحد -
یرى ابن خلدون أن كل مقاصد أحكام الشریعة الجزئیة و الكلیة خادمة لمقصد  -

  .العمران ومعضدة ومكملة لھ
  . أن العمران یمر بمراحل ثالث البدو والحضر والترف -
حسینات وحكم قرأ ابن خلدون ھذه المراحل من خالل الضروریات والحاجیات والت - 

  .الشریعة
  :المصادر و المراجع

ة الشبك أحمد الریسوني، مقاصد المقاصد الغابات العلمیة والعملیة لمقاصد الشریعة، -1
  .2، ط2014العربیة لألبحاث والنشر،  

المعھد العالمي  ،الوالیات المتحدة األمریكیة نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، -2
  4، طم1995-ھ1415للفكر اإلسالمي، 

  .1، ط2001دار الفكر، جمال الدین عطیة، نحو تفعیل مقاصد الشریعة،  -3
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  : الملخص
یَْھِدُف ھََذا البَْحُث إِلَى تَْجلِیَِة أَثَِر الَمقَاِصِد الشَّرعیَِّة فِي فَتَاَوى َوآَراِء الشَّْیخ 

ین َعبَّاِسي، َوَذلَِك  د ِعزِّ الدِّ نَِة فِي ُمَصنَّفِِھ محمَّ ِمْن ِخَالِل ِدَراَسٍة ِلبَْعِض اْجتِھَاَداتِِھ الـُمَدوَّ
الِِك إلى َخْیِر الَمَسالِكِ : "الَمْوُسوِم بـ ، َوھَو ما دعاني بدوِرِه إلى ِصیاَغِة "تُْحفَة السَّ

ئِیِسیَِّة َعلَى النَّْحِو اآلتِي ْرِعیَِة فِي فَتَاَوى َما َمَدى اْعتِبَار ": اِإلْشَكالیَّة الرَّ الـَمقَاِصِد الشَّ
ین َعبَّاِسي؟ د ِعّز الدِّ یْخ ُمَحمَّ   "النََّواِزِل الفِْقِھیَِة ِعْنَد الشَّ

َوتَْكُمُن أَھَِمیَّةُ البَْحِث فِي اْرتِبَاِطِھ ِبأََحِد أَھَمِّ َمَعالِِم النََّظِر الشَّْرِعيِّ قَِدیماً 
َمقَاِصُد : "ْھتَِماُم بِِھ بَِشْكٍل أَْوَسَع فِي الُعقُوِد األَِخیَرِة، أََال َوھُوَ َوَحِدیثاً، َوالَِّذي َظھََر اال

بِاِإلَضافَِة إِلَى َذلَِك تََعلُُّق . إِْذ یَُعدُّ ِمَن الـَمَسالِِك االْجتِھَاِدیَِة الدَّقِیقَةِ ؛ "الشَِّریَعِة اِإلْسَالِمیَّةِ 
َراَسِة بِأََحِد أَْبَرِز فُقَھَاءِ  د "ِوَالیَِة َواِدي ُسوف المعاصریَن، َوھَُو فَِضیلَِة الشَّْیخ  الدِّ محمَّ

ین َعبَّاِسي   ".ِعّز الدِّ
َل إلیھا الباحُث أنَّ ھناَك حضوراً الفتاً لمقاصِد  ومن أھمِّ النتائِج الّتي توصَّ

إلى ُوجوِب الشَّریعِة في كثیٍر مَن الفتَاَوى واآلراِء الَّتي اجتھَد فیھا الشَّْیخ، باإلضافِة 
إعادِة النَّظِر والتَّمحیِص لتُراِث الشَّْیخ لِیُستفاَد منھُ في ھَذا الجانِب، وفي جوانَب أُخَرى 

  .متعلقٍة باالجتھاِد والفَتَوى
   :الكلمات المفتاحیة
ین  -المفسدة  -المصلحة  -االجتھاد  -الفتَوى  -مقاصُد الشریعِة  د ِعّز الدِّ محمَّ

  .َعبَّاِسي
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Abstract:  
This study aims to clarify the effect of Sharia’s purposes 

in Fatwa of Sheik Mohamed Ezzeddine Abbassi, through a 
survey of his opinions in the book entitled “Tohfat Essalek Ela 
Kheir Elmasalek“. This prompted me to formulate the main issue 
as follows: To what extent are Sharia’s purposes considered in 
Fatwa of Sheik Ezzeddine Abbassi. 

The importance of research lies on its link with one of the 
most important features of Sharia, which is the purposes of 
Sharia,  in the past and present. However, the interest to this 
issue has been increased in recent decades. 

The current subject is considered as one of the precise 
ways in Ijtihad of the scholars. Additionally, the study is related 
to one of the prominent scholar in Eloued city, who is Sheik 
Ezzeddine Abbassi. 

The most important findings reached by the researcher is 
that there is a significant presence of the purposes of Sharia in 
Fatwa of Sheik Abbassi. Besides, it’s high time to review and 
examine the heritage of Sheik so as to get benefit from it. 
key words Purposes of Sharia, Fatwa, Ijtihad, Advantage, 
Corruption. 

 :مقدمة
 وعلى هللا، رسول على والسالم الصالة ثمَّ  �، الحمد الرحیم، الرحمن هللا بسم

 :وبعد وااله، ومن وصحبھ آلھ
 الـَمنُوطِ  الدورِ  ِعظَمُ  الشَّرعیةِ  الُعلومِ  مجالِ  في باحثٍ  كلِّ  على یخفَى فال  

ِمینَ  عندَ  یُعتبرُ  والَّذي اإلسالمیِة، الشَّریعةِ  بمقاصدِ  ِرینَ  الـُمتقدِّ  أَعِمدةِ  أَھَمِّ  أََحدَ  والـُمتَأَخِّ
دَ  ما ذاتُھ وھو والفتَوى، االجتھادِ   خاللِ  من سواءً  المعاصریَن، من كثیرٌ  علیھ أكَّ
 .الـُمَعاِصَرةِ  واالجتھاَداتِ  الفتَاَوى فِي وتفِعیِلھِ  تْطبیقِھِ  خاللِ  منْ  أو لھ، التَّْنِظیرِ 

ن بعًضا أنَّ  كما    ما -والمحلِّي الِعْلِمي- االجتھادِ  بابِ  في ُحُضورٌ  لھم كانَ  ممَّ
ُحونَ  كانُوا - ُیملُونَھ كانُوا إنَّما وفَتاِویھم، آَرائھم في الشَّریعةِ  لمقاصدِ  بإِعمالِھم یُصرِّ
 بعدھُم جاءَ  َمن على یَُحتِّمُ  ما وھو نِب،الجا لھَذا منھم إشارةٍ  أو ِإفصاحٍ  دونَ  -غالبًا

 یلحقُ  لمن بھ یُستأنسُ  َمعلماً  المْسلكُ  ھَذا ِلیَُكونَ  الَجوانِِب، تلكَ  إِْبرازِ  أَْجلِ  ِمن الَعَمل
 .المیدانِ  ھَذا في بعَدھم
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 أَساِسیَّیِن، بُعنصرینِ  ارتباِطھ خاللِ  من أھمیةً  البحثُ  ھَذا اكتسبَ  فقد وعلیھ،
 الُجھدِ  ھذا أركانِ  من ُركناً  َشكَّلَ  منھَما واحدٍ  وكلُّ  سابقًا، ُذكر بما كبیرةٌ  ِصلَةٌ  لھَما

 :وھما المتواضع،
 أھمیتُھا تخفَى ال والَّتي المعاصِر، االجتھادِ  في المقاصدِ  اعتبارِ  مسألةُ : أوالً 

  .والمعرفةِ  الِعلمِ  أھلِ  من واحدٍ  أيِّ  عندَ 
 َمرِجِعیَّةٍ  وُذو المحلیَِّة، السَّاَحةِ  في قويٍّ  حُضورٍ  ذاتِ  بشخصیَّةٍ  ارتباطُھ: ثانیاً 

د الشَّْیخ فضیلةُ  وھو أَال  الِعلِمي، ومقاُمھا مكانتُھا لھا َمالِِكیَّةٍ  ین ِعزُّ  ُمَحمَّ  .َعبَّاِسي الدِّ
 ھَذا في للكتابةِ  دعتنِي بدوِرھا والَّتي األسباِب، من جملةٌ  أماِمي برزتْ  لقد  

  :اآلتي أذكرُ  األَسبابِ  تلكَ  أھَّم وِمن الموضوِع،
 لنَا سنَحَ  بدورهِ  والَّذي وطنیاً، العلمیَّة المجالت أبرزِ  إحدى في أُسِھمَ  أنْ  في رغبتِي -1

  .المجلَّةِ  بھذه یلیقُ  ُمناسبٍ  موضوعٍ  عن البحثِ  في الفُرَصةَ 
 من بعضاً  تَتَدارسُ  والَّتي الجانب، بھذا ُمتعلِّقةٍ  -علمي حسب- ِكتابَاتٍ  وجودِ  عدمُ  -2

  .)1(سوف وادي بوالیة فقھاء المالكیّةِ  فتَاوى
ا بعضٍ  معالجةِ  في رغبتي -3  علميٍّ  مقالٍ  خاللِ  من َعبَّاِسي الشَّْیخ قریحةُ  بھ جاَدتْ  ممَّ

 .دقیقٍ 
مالءِ  بعضِ  تشجیعُ  -4  ھذا تحریرِ  في قُُدماً  للمضيِّ  حافًزا كان أنھ إذْ  لي، البَاحثینَ  الزُّ

 .المقالِ 
 واألَھداِف، المعالمِ  من جملةً  یَْرُمقُ  وھو المقالِ  ھذا تأطیرِ  في الباحثُ  انطلق  

فاً  لت وقد تحقیقِھا، إلى -جزئیاتِھ خالل من-  متشوِّ  النقاطِ  وفق األھدافِ  تلك أبرزُ  سجِّ
 :اآلتیة

 تقویمِ  في تحِدیداً  والمتمثِّل اإلسالمیِة، الشریعةِ  بمقاصدِ  المنُوطِ  الدور إبرازُ  -1
 .المعاصرِ  االجتھادِ  وتصویبِ 

ین ِعزُّ  محمد بالشَّْیخ التعریفُ  -2  القَضایَا في اجتھاَداِتھ وببعضِ  ُعموماً، َعبَّاِسي الدِّ
 .ُخصوصاً  المعاصرةِ 

 ُعموًما، سوفٍ  فقھاءُ  اجتھاَداتِ  في الشَّریعةِ  مقاِصدِ  ُحضورِ  مَدى في التَّقدیرُ  -3
  .خصوصاً  َعبَّاِسي بالشَّْیخ المتعلقةُ  واالجتھاَداتُ 

 االستفھَاَماتِ  منَ  عددٍ  علَى لیُجیبَ  -ُمَحدَّدٍ  وبشكلٍ - اإلسھام ھِذا وقد َجاءَ 
یًصا المتعلّقة الُجزئیةِ  نتھا والتي لھا، العام بالعنوان خصِّ   : اآلتیة اإلشكالیَّة تضمَّ

د للشَّیخ المعاصرةِ  االجتھاَداتِ  في الشَّریعةِ  مقاصدِ  اعتبارُ  مَدى َما" ین عزّ  ُمَحمَّ  الدِّ
 "َعبَّاِسي؟

 بالشَّْیخ تعریفي أثناء وذلك التاریِخي، المنھجِ  على ھذا مقالِي في اعتمدتُ 
د  عند االْستِْنبَاِطي التَّْحلِیلِي المنھجِ  علَى اعتماِدي إلى باإلضافة َعبَّاِسي، الدِّین عزُّ  ُمَحمَّ
ْیخ؛ فتاَوى في النَّظر  .تحدیداً  المعاِصرةِ  بالقضایَا والمتعلِّقةِ  الشَّ
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كما ال یفوتني اإلشارة إلى عثوري على مقال مقعلِّق بالشیخ عباسي، وھو 
: للباحث محمد لعویني، والدكتور محمد مزیاني، وقد عنونا ھذه المقالة بالعنوان اآلتي

الشیخ محمد عز الدین عباسي ومنھجھ في الفتوى من خالل كتابھ تحفة السالك إلى "
، وقد نشر ھذا المقال بمجلة الشھاب، الصادرة عن معھد العلوم "المسالكخیر 

جوان -یونیو/ھـ1438، رمضان 7اإلسالمیة بجامعة الشھید حمَّھ لخضر بالوادي، ع
ا جاء في تلك المقالة بكونھا ركزت في استنطاق . م2017 وقد تمیزت مقالتي ھذه عمَّ

محدَّد للشیخ عباسي، أما دراستھما  أثر مقاصد الشریعة في الفتاوى المعاصرة بشكل
فكانت حول منھجھ الذي سار علیھ في استصدار فتاویھ سواًء كانت من المسائل 

  .المعاصرة أم غیرھا
ا ولإلجابةِ  ناحیٍَة، من الدراسةِ  ھذهِ  من المبتغى إِلى الُوصولِ  أجلِ  ومن  عمَّ

 الترتیبِ  وفقَ  البحث خطَّة جاَءت أخَرى، ناحیةٍ  من استفھاماتٍ  من اإلشكالُ  تضمنَھ
 :اآلتي

 ُمقدمة -
 .البحثِ  بمفرداتِ  التعریفُ : األول المطلب -

 .اإلسالمیَّةِ  الشریعةِ  مقاصدُ : األول الفرع
 .المعاصرِ  االجتھادِ  في المقاصدِ  اعتبارِ  أھمیةُ : الثاني الفرع
ْیخ التعریف: الثالث الفرع  .َعبَّاِسي الدین عز محمد بالشَّ

 .َعبَّاِسي الشَّْیخ اجتھادات في المقاصد اعتبار: ثانيال المطلب -
 .النَّْسل تنظیم: األول الفرع
  .َمْسَكنٍ  لبناءِ  البنك من القرضِ  أخذُ : الثاني الفرع
ع: الثالث الفرع   .الجسم بأعضاء التبرُّ

 .خاتمة -
  .والتوفیقَ  السدادَ  أسأل وهللاَ 

  
  .البحث بمفردات التعریفُ : األول المطلب

لِ  المطلبِ  خاللِ  من الباحثُ  یسَعى    -ُمختصرةٍ  ولو- صورةٍ  تقدیمِ  إِلى األوَّ
بَاتِ    :اآلتیة الفروعِ  وفق جاءت وقد المقاِل، عنوانِ  لـُمَركِّ

 .اإلسالمیَّةِ  الشریعةِ  التعریف بمقاصد: األول الفرع
 وذلكَ  الباحثیَن، من أحدٍ  على خافیاً  یعد لم الشریعةِ  بمقاصدِ  بما أنَّ التعریفِ 

 من كثیرٍ  في استعماِلھ دائرةِ  وتوسُّع ،-وتضمیناً  استقالالً - بھ المتعلِّقةِ  البحوثِ  النتشارِ 
ا المھمِّ  على أقتِصرَ  أن وعلیھ رأیتُ  الفقِھ، أبوابِ   اللَُّغِویَةِ  الناحیةِ  من بحقیقتھِ  ارتبطَ  ممَّ

  :اآلتي النحو على أوردھا. واالصِطالحیةِ 
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، َمأخوٌذ مَن الفِْعِل  :المقاصد لغة -1  ،"قََصدَ "جمُع مقصٍد وھَو مصدٌر ِمیِميٌّ
االستقاَمةُ، واالعتداُل، : ویُطلَُق في اللَِّساِن الَعَربيِّ على عدٍد كبیٍر مَن المَعانِي؛ أبرُزھا

ھ نحو الشيِء، وطلب الشيء   .)2(والنُّھوُض، واالعتزاُم، والتوجُّ

لھا ارتباطٌ بالمعنَى االصطالِحي لمقاصِد  -التدقیقِ عنَد -وجمیُع ھذِه المَعانِي 
ا بشكٍل ُمباشٍر أو غیِر ُمباشرٍ    .الشَّریعِة، إمَّ

ةُ تعاریَف وتوصیفَاٍت : المقاصد اصطالحا -2    من قِبَِل الفقھاِء -َوردْت ِعدَّ
-ِل أَوَضِحھَا ، یمكُن االكتفَاُء بِنقْ )3(لمقاصِد الشَّریعِة اإلسَالِمیةِ  -القُداَمى والمعاصِرین

ْیُسونِي بعَد عرضِھ لعدٍد منھَا، -حَسب رأیِي ، وھَو الَِّذي استْخلََصھُ الدكتوُر أَحمد الرَّ
فاً لمقاصِد الشَّریعِة، أَنَّھا الَغایَات الَّتي ُوِضَعِت الشَّریعةُ ألجِل تحقِیقھَا : "فیقُوُل ُمَعرِّ

  .)4("لمصلحِة الِعبادِ 

 َمبنَاھَا الشَّریعةِ  مقاصدَ  أنَّ  من یتأَكَّد الفُقھاِء، بكالمِ  ساً واستِئنا التعریف، ھَذا ومن
 عنھم المفَاِسدِ  وَدْفعِ  وتكثِیِرھا، لِلَخلقِ  المَصالحِ  َجلبِ  َعلَى قَائِمٌ  األََساسِ  في َوُمرتَكزھا

 اْلَمَصالِحِ  َجْلبِ  فِي الشَّْرعِ  َمقَاِصدَ  تَتَبَّعَ  َوَمنْ : "السَّالم عبدِ  ابنُ  یقولُ  ھَذا وفي وتقلِیِلھا،
 َال  اْلَمْصلََحةَ  ھَِذهِ  بِأَنَّ  - ِعْرفَانٌ  أَوْ - اْعِتقَادٌ  َذلِكَ  َمْجُموعِ  ِمنْ  لَھُ  َحَصلَ  اْلَمفَاِسِد، َوَدْرءِ 
 نَصٌّ  َوَال  إْجَماعٌ  فِیھَا یَُكنْ  لَمْ  َوإِنْ  قُْربَانُھَا، یَُجوزُ  َال  اْلَمْفَسَدةَ  ھَِذهِ  َوأَنَّ  إْھَمالُھَا، یَُجوزُ 

، قِیَاسٌ  َوَال   .)5(."َذلِكَ  یُوِجبُ  الشَّْرعِ  نَْفسِ  فَْھمَ  فَإِنَّ  َخاصٌّ
  .المعاصر االجتھاد في المقاصد اعتبار أھمیة: الثاني الفرع

ا یَّةُ  بالضرورةِ  الفِْقھِ  من معلوًما أصبحَ  ممَّ  الشریعةِ  لمقاصدِ  الُكبَرى األَھَمِّ
 یریُدهُ  ما مقتَضى على االجتھاِديِّ  النظرِ  تقویمِ  في لھا البارزُ  والدورُ  اإلسالمیِة،

یَّةُ  وھذه الحكیُم، الشارعُ   عموماً، الشرعیةِ  العلومِ  جوانبِ  جمیعِ  على تنسحبُ  األَھَمِّ
 .منھا جانبٍ  لبیانِ  األسطرُ  ھذه َجاَءت والَّتي خصوصاً، باالجتھادِ  یتعلقُ  ما وعلى

 -لیَس بالقلِیلِ -الشَّرِعي ُعموماً نجُد عدداً ونظراً ألھمیَِّة المقاصِد في النَّظِر 
من علماِئنا یشترطوَن على المجتھِد معرفةُ المقاصِد الشَّرعیِة، والتمكِن منھَا، وكلُّ 

  .ذلَك من أجِل ممارسٍة سلیمٍة الْستنطاِق األَحكاِم الشَّرعیةِ 
إْذ َحَصر  ،)ھـ728:ت(ابُن تیَِمیة  -على سبیِل المثاِل ال الَحصر-فمن بینھم    

یِن في معرفِة مقاصِد الشَّریعِة وِحَكِمھَا، فیقول یِن ھو معرفةُ : "فِقھَ الدِّ الِفقھُ في الدِّ
ْبِكي )6("ِحْكَمِة الشَّریعِة ومقاِصدھَا ومحاسِنھا ین السُّ ا تقيُّ الدِّ ُر )ھـ756:ت(، أمَّ ، إذ یقرِّ

یَُكوَن لَھُ ِمنَّةُ المَمارَسِة والتبع  أَنْ : "ذلَك صراحةً عند تعداِد ُشروِط المجتھِد، فیقولُ 
ة یُفھم منھَا ُمَراُد الشَّرِع من ذلَك، وَما یُناسب أن یكوَن  لمقاصِد الشَّریعِة، َما یُكِسبُھُ قُوَّ

ح بھ اِطبِي . )7("حكماً لھُ في ذلَك المحل، وإْن لَم یَُصرِّ وقد وافقَھما ِفي ھَذا الشَّرط الشَّ
إِنََّما تَْحُصُل َدَرَجةُ اِالْجتِھَاِد لَِمِن اتََّصَف بَِوْصفَْیِن، ": لھ، وذلك عند قو)ھـ790:ت(
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التمكن ِمَن اِالْسِتْنبَاِط بِنَاًء َعلَى : والثاني. فَْھُم َمقَاِصِد الشَِّریَعِة َعلَى كمالھا: أََحُدھَُما
  .)8("فَْھِمِھ فِیھَا

ي خطَّھ العلماِء وعلیھ ساَر كثیٌر من المعاصریَن علَى نفِس الدرِب الذ
وا على اشتَراِط معرفِة المقاصِد وفھِمھا في أھلیَّة االجتھاِد أو  مین؛ ممَّن نصُّ المتقدِّ

تھِ    .)9(صحَّ
وإَذا َما نظرنَا إلى كوِن االجتھاِد َما ھَو إالَّ بذٌل للُوْسِع والجھِد الفكِري في 

ھرھَا، كاَن ِلزاًما علَى النَّاظِر استنطاِق ُحكِم الواقعِة، وذلَك وفَق مراِمي الشَّریعِة وجو
في ھَذا االجتھاِد أن یكوَن َذا معرفٍة ودرایٍة بالمقاصِد الشَّرعیِة، والَّتي یجُب أن تُراَعى 
في عملیِة الَكشِف عِن الحكِم الشَّرِعي للمسائِل، ومن ُوجھِة نظٍر أخَرى فإنَّ ھذِه 

ما ھَو إالَّ استثماٌر أمثُل لمقاصِد  -ذاتھِ بحدِّ -النَّظرة َكفیلةٌ بأن تُظھر أن االجتھاَد 
  .الشَّریَعِة ومحاِسنھَا، فِمن خاللِھ تَظھُر ثمرتھُ، وتتحقُق غایتھ، وتحصُل نتیجتھ

 القَضایَا في االجتھادِ  أثناءَ  -وخاصٍّ  عامّ  بشكل-  الشَّریعةِ  مقاصدِ  ُمراعاةَ  إنَّ  ثُمَّ 
 في الوقوعِ  من ویعصمُ  والَزلِل، الخَطأ تقلیلِ  في كبیرٍ  بشكلٍ  یُسِھمُ  المعاصرةِ 

 تتوافقُ  ال األقلِّ  على أو الشَّریعِة، ُكلیاتِ  مع تتصادمُ  التي والتْأویالتِ  االجتھاداتِ 
ھوةِ  الھَوى اتِّباعِ  فلتاتِ  من أیضاً  یجنبُ  كما معھا،  المناسبِ  الُحكمِ  تحدیدِ  عند والشَّ

  .الحنیفِ  الشَّرعِ  تتبعِ  إلى بدورهِ  یدفعُ  ما وھو الفقھیَّة، للقضایا
  

د بالشَّیْخ التعریفُ : الثالث الفرع   .)10(َعبَّاِسي الدین عز محمَّ
ْیخ ھو  ُولدَ  َعبَّاِسي، المكِّي بن سالم بن محمد بن مسعود بن الّدین عزُّ  محمد الشَّ
 .م1930 سنةَ  الكریم عبد حسَّاني لبلدیةِ  التَّابعةِ  القَرى بإحدى وبالتحدیدِ  الواِدي، بوالیةِ 

 كانت والتي الكریمِة، واألخالقِ  بالعلمِ  ُعرفتْ  محافظٍة، عائلةٍ  أحضانِ  في ترعرعَ 
 إلى باإلضافةِ - والُده لھ مثَّل إذْ . والمعرفةِ  العلمِ  طلبِ  في األَساسِ  حَجر -إلیھِ  بالنِّسبة-

ةِ  واجبِ   على حفظَ  فقد حیاتِھ، بدایاتِ  في أیدیِھم على تتلمذَ  الذین الشیوخِ  أھمِّ  أحدَ  -األبُوَّ
 والفقِھ، العقیدِة، علومِ  مبادئَ  عنھ أخذَ  كما أظَافرِه، نعومةِ  منذُ  الكریم القُرآنَ  یدْیھ

 .وغیِرھا واللُّغة،
 واجتھادٍ  ِجدٍّ  وبعد م،1948 سنةَ  وذلكَ  للعلمِ  طلبَھ ِلیستكملَ  تُونسَ  إلَى انتقلَ 

 أنْ  إلَى فیھِ  واستمرَّ  الزیتونَة، بجامعِ  كطالبٍ  الدُّخول مسابقة اجتیازَ  الشَّْیخ استطاعَ 
لَ   وطنِھ، إلى م1955 سنةَ  وعاد م،1954 سنةَ  ذلكَ  وكانَ  التطویِع، شھادةِ  علَى تحصَّ

 العلمَ  ناشراً  واللِّساِن، بالسِّالحِ  المجیدةِ  التحریرِ  ثورةِ  في ویشاركَ  الوطنِ  نداءَ  لیُلبيَ 
سین كأحدِ  الجزائریینَ  أوساطِ  بین  الجزائریِّیَن، المسلمینَ  العلماءِ  جمعیَّةِ  بمدارسِ  المدرِّ

 العلماءِ  جمعیةِ  رموزِ  من بثلَّةٍ  فیھا لیلتقيَ  العاصمِة، بالجزائرِ  عودتِھ بعد نَزلَ  حیثُ 
  .للجمعیة التابعة المدارس بإحدى للتدریس وھران إلَى انتقلَ  أن لبثَ  َما ثم المسلمیَن،
، تكوینِھِ  في كبیر فضل لھم كان والذي الشیوِخ، من العدیدُ  َعبَّاِسي للشیخ  العلميِّ

 سلیمان بن إبراھیم الشَّْیخ: أبرزھم ومن. الشقیقةِ  تونسَ  جمھوریَّةِ  من أغلبھم كان وقد
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 177                                                                                 مجلة اإلحیاء

 النفیر البشیر ومحمد ،)م1973:ت( عاشور بن الطاھر ومحمد ،)م1957:ت( كلكامي
ار والطاھر ،)م1974:ت(  ،)م1997:ت( النفیر الشاذلي ومحمد ،)م1988:ت( القصَّ

ي العروسي ومحمد " بلخوجة" الخوجة بن الحبیب ومحمد). م2005:ت( المطوِّ
  ).م2012:ت(

ْیخ تنقل لَ  إماًما ُعیِّن فقد الوظائِف؛ من العدیدِ  عبرَ  َعبَّاِسي الشَّ  م،1963 سنة أَوَّ
 لبثَ  ما ثمَّ  الدینیَِّة، الشؤونِ  لوزارةِ  الجھويِّ  المفتِّشِ  نیابة بمنصبِ  تكلیفھ إلى باإلضافة

 مفتًِّشا ُعیِّن م1981 وفي م،1965 سنة بالواحاتِ  لألوقافِ  جھویًّا مفتًِّشا ُعیِّنَ  أن
 الشُّؤونِ  وزارةِ  َمنَاِصبِ  ِضْمنَ - التِّْطَوافِ  ذلك وبعد. بالجنوبِ  الدینیَّةِ  للشؤونِ  رئیِسیًّا
 وتمنراست، وعنَّابة، ورقلة،: وھي الوالیاِت، من بعددٍ  لھا والئیًّا مدیرا ُعیِّن الدینیَّةِ 

  .الوادي بوالیةِ  المطافُ  بھ استقر حتى واألغواط،
، المكيِّ  بالحرمِ  واإلفتاءِ  التدریسِ  بشرفِ  َحِظيَ  وقد  وجوِدهِ  أثناءَ  وذلك والمدنيِّ

  .عددٍ  ذاتِ  لسنواتٍ  للحجِّ  الجزائریَّةِ  الوطنیَّةِ  البِْعثَةِ  مستوى على
ب م،1992 سنة تقاعِدهِ  وبعد  الشؤونِ  لمدیریَّةِ  العلميِّ  المجلسِ  رأسِ  على نُصِّ

 مساجدِ  في واإلفتاءِ  التَّْدِریسِ  ِحلَقِ  عن یَْنقَِطع لمْ  أنَّھُ  إلى باإلضافة. واألوقاف الدینیَّةِ 
غَ  كما. المحلیَّةِ  إذاعِتھَا أثیرِ  وعبر الوالیَِة،  بھا جادت ما لیجمعَ  الفترةِ  تلك خالل تفرَّ
 مجلَّدات، خمسِ  في ُمصنَّفاً  لنا لیُْخِرجَ  الجھدُ  ھذا فأثمرَ  واجتھاداٍت، فتاوى من قریحتُھُ 
الِكِ  تُْحفَةُ : "بـ َوَسَمھُ  ینِ  ِرَحابِ  فِي َوِإْرَشاَداتٍ  فَتَاَوى- الـَمَساِلكِ  َخْیرِ  إِلى السَّ  الدِّ

 لمجھوداتِھِ  وكتكریمٍ . م2008 سنةَ  األولى طبعتِھِ  في النورِ  إلى بََزغَ  وقد ،"َوالَحیَاةِ 
 توزیعُ  تمَّ  والفتوى، االجتھادِ  في ووسطیَّتِھِ  العتدالِھِ  ونظراً  الجانِب، ھذا في المبذولَةِ 
ةُ  بھ یستأِنسُ  مرجعاً  لیكونَ  الوادي، والیةِ  مساجدِ  كاملِ  عْبرَ  مصنَّفِھِ  َعاةُ  األئمَّ   .والدُّ

 بلغَ  عمرٍ  عن الشَّْیخ توفِّيَ  والعطاءِ  والبذلِ  واالجتھاِد، بالجدِّ  حافلةٍ  مسیرةٍ  وبعدَ 
 ھـ،1435 الثاني ربیعٍ  شھرِ  من الفاتحِ  السَّْبتِ  یومَ  المنیَّةُ  ووافتھُ  عاماً، وثمانینَ  أربعةً 

  .م2014 فیفري شھرِ  من للفاتحِ  الموافق
َمھُ  وما ُجْھَدهُ  وجعل الشَّْیخ، هللا فرحمَ    .حسناِتھِ  میزانِ  في قدَّ

  َعبَّاِسي الشَّیْخ اجتھادات في المقاِصدِ  اعتبارُ : الثاني المطلب
 الشیخ على ُعرضت والتي المعاصرة، القضایا من ثالثاً  المطلبُ  ھذا احتوى  
 كما ومقاصدھا، الشریعة لروحِ  أوفقُ  أنَّھ یظنُّ  فیما واجتھد فیھا، رأیھ فأبدى عبَّاسي،

ه   :وھما نقطتین، إلى -المسائل ھذه معالجة في الشروع قبل- أنوِّ
 المطروحةِ  القضایا من العدیدِ  بین من الثالثِة المسائلِ  ھذه باختیارِ  قمتُ  -1  

 والمتعلِّق الجانب، ھذا في غیرھا من أظھرُ  -رأیِي حسبَ - لكونھا وذلك الشیِخ، على
  .المعاصر االجتھادِ  في الشریعةِ  مقاصدِ  باعتبارِ  تحدیداً 

 القضایا في الشریعةِ  مقاصدِ  أثرِ  بإبرازِ  -الُمدارسةِ  ھذه خاللِ  من- سأكتفي -2  
 من االجتھادات تلك صواب بمدى معنیًّا لیسَ  فالباحثُ  وعلیھ، الشیخ، عالجھا التي

  .عدمھا



  عنتر ساسي 
 

  

 2020 ماي - 24: العدد                                                                   178

  :اآلتیة الفروع وفقَ  القضایا المنتقاة تلك سیقت وقد  
  .النَّْسل تنظیمِ  مسألةُ : األول الفرع

 من عددٍ  عبرَ  َعبَّاِسي الشَّْیخ على ُعِرَضتْ  التي المسائلِ  إحدى الفرعُ  ھذا یتضمَّنُ 
 تحدیدِ  أو بتنظیمِ  حالیًّا یُْعَرفُ  ما وھيَ  بدلوه، فیھا أدلى وقد ،)11(المختلفة األسئلةِ 
ْیُخ، فیھا فاجتھدَ  النَّْسل،  .نظِرهِ  ُوْجھَةَ  خاللھا وبَیَّنَ  الشَّ

 .المسألة صورة: أوال
 بھا المتعلقُ  الجدیدُ  إنما جدیداً، لیسَ  المسألةِ  ھذهِ  جوھرَ  بأنَّ  القولُ  یمكنُ  بدایةً 

ثُوا القدامى فُقَھاَءنَا أنَّ  المعلومِ  فَِمنَ  ووسائِلِھَا، ُصَوِرھَا في یكمنُ   مسألةِ  عن تحدَّ
 حالِیًّا یُْعَرفُ  بما - كبیرٍ  حدٍّ  إلى-  شبیھٌ  وھو ،)13(بَیِّناً  اختالفاً  فیھا واختلفوا ،)12(العزلِ 
َعتْ  الوسائلَ  أنَّ  غیرَ  ،)14(النَّْسل تحدیدِ  أو بتنظیمِ   المسألةِ  جوھرُ  وبقي وتََعدََّدْت، تَنَوَّ

 .كانَ  كما قائماً 
 یُستحَسنُ  منھا، َعبَّاِسي الشَّْیخ موقفِ  وبیانِ  المسألِة، ھذهِ  عنْ  الحدیثِ  وقبلَ 

 الوسائلَ  وقناَعتِِھَما باختیارِھَما الزوجینِ  اتخاذِ  في تتمثَّلُ  والتي صورتھا؛ إلى اإلشارةُ 
ماِن، من ُمَعیَّنَةٍ  لمدَّةٍ  إیقافِھِ  أو الحمِل، فتراتِ  بتباُعدِ  كفیلةً  یََریَاِنھَا التي  علیھا یَتَّفِقَانِ  الزَّ
 األبََوْینِ  تجعلُ  بصورةٍ  األسرةِ  أفرادِ  عددِ  تقلیلُ  ذلكَ  من ومراُدھَُما. بینھَُما فیما

 أو احتیاٍج، أو حرٍج، أو ُعْسٍر، بدونِ  متكاملةً  رعایةً  أبنائِھما برعایةِ  القیامَ  یستطیعانِ 
ةِ  على الحفاظِ  أجلِ  منْ    .)15(واألبناءِ  الزوَجةِ  صحَّ

ْیخِ  على األسئلةِ  من مجموعةٌ  وردت وقدْ   ھذا في َجِمیُعھا تصبُّ  َعبَّاِسي الشَّ
 .واجتھادٌ  رأيٌ  فیھا لھ فكان الجانب،

  .النَّْسل تنظیمِ  َعبَّاِسي في مسألةُ  الشَّْیخِ  رأيُ : ثانیا
 أنَّھُ وبیَّنَ  النَّْسل، أھمیَّةِ  على أكَّد -المسألةِ  ھذه من- موقفھ الشَّْیخُ  یبدي أن قبل  

 النَّْسل قطع ُحرمةِ  على أیضاً  أكَّد كما اإلسالمیَّة، الشریعةُ  َرَعْتھا التي الكلِّیات أحدُ 
ُدھا والتي القُْصَوى، الضرورةِ  حاالت ذلك في واستثنى نھائًّیا، الحمل ومنع  طبیبٌ  یؤكِّ

خصةُ  زالت الضرورةُ  أو الحاجةُ  وانتفت الدََّواعي ھذه زالت فإن. مختصٌّ  ثِقة  الرُّ
ةً  الوالدات، وتباعد النَّْسل تنظیمِ  من حرجاً  یرى ال أنَّھُ  كما. عنھم  لھذا كان إذا خاصَّ

 . )16(ُحُصولھا من متیقَّنٌ  إیجابیَّة دواعٍ  اإلجراءِ 
 یقطُع لما تَْجِویِزھم عدمُ  المالكیَّةِ  عند المشھورَ  أن رغمَ  ھذا إلى الشَّْیخ ذھبَ  وقد

ُجلِ  ماءَ   أوضَحھُ  ما وھذا. )17(نَْسلَھُ  یُقَلِّلُ  ما یستعملَ  أن أو أصًال، یلدُ  ال بحیثُ  الرَّ
 استعمالِ  من المنعُ  ألئمتِنَا المنصوصَ  إنَّ : "بقولھ المعیارِ  في) ھـ914:ت( الونشریسي

دُ  ما ِحمَ  یُبَرِّ ِحمِ  داخل ھو ما یستخرجُ  أو الرَّ   )18("المنيِّ  من الرَّ
یْخِ  اجتھادِ  في الشریعةِ  مقاصدِ  أثرُ : ثالثا   الشَّ

 المسألةِ  ھذه في الشَّْیخُ  إلیھِ  انتھى الذي الرأيِ  في الشریعةِ  مقاصدِ  أثرُ  یتجلى  
ةِ  من بھ أفتى ما إلى النَّظَرِ  خاللِ  من   :منھا أوُجٍھ، عدَّ
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 العدیدِ  مع تماشیًا وھذا نِھاِئیًّا، الحمل ومنعِ  النَّْسل قطعِ  حرمةِ  على -مبدئیًّا- تأكیُدهُ  -1
َدةِ  الشَّریعِة، نصوصِ  من  جانبِ  من بھ والعنایَةِ  النَّْسِل، حفظِ  مقَصدِ  على والمؤكِّ

  .والَعَدمِ  الوجودِ 
ضِ  بسببِ  الوالدةِ  عن التََّوقُّفِ  بجوازِ  -ذلك مع- أفتى كما -2  ألحدِ  المرأةِ  تعرُّ

 معاینةِ  بعد -طبعا- وھذا خطیرةً، أضراراً  الحملِ  عندَ  لھا تَُسبِّبُ  التي األمراضِ 
 إجابتِھِ  في الشَّْیخُ  استندَ  وقد. اإلنجابِ  عن بالتوقُّفِ  -طَرفِھ من- ونُْصِحھا لھا، الطبیبِ 

ُروَراتُ : "قاعَدةُ  وھي ،)19(الفقھیَّةِ  القواِعدِ  إحدى إلى ھذه  ،)20("المْحُظوَراتِ  تُِبیحُ  الضَّ
ینِ  فِي َعلَْیُكم َجَعلَ  َوَما: تعالى لقولِھِ  ِمْصداقًا وذلكَ   وھذا. ]78:الحج[ َحَرجٍ  ِمنْ  الدِّ

 مرعيٍّ  آخر مقصدٍ  حفظِ  بابِ  من أَنَّھُ  كما الشَّْخِص، على الحالةُ  تَْفِرُضھُ  ما الحقیقةِ  في
  .الھالكِ  من النَّْفسِ  حفظِ  مقصدُ  وھو الشریعِة، في
 بین والمباعدة النَّْسل، تنظیمِ  جوازَ  األصليِّ  الحكمِ  من - أیضاً  الشَّْیخُ - استثنى كما -3

 أخرى ناحیة ومن ناحیٍة، من النَّْسلِ  حفظِ  لمقصدِ  مصادمتھا عدمِ  إلى بالنَّظَرِ  الوالدةِ 
 مقاصدَ  أنَّ  ومعلومٌ  الوالدین، على المفسدةِ  ودفع المصلحةِ  جلبِ  بابِ  من إلیھا نظرَ 

 أوردهُ  ما وفق- المرعیَّة المصالحِ  تلك جملة فمن العنصرْیِن، ھذینِ  على قائمةٌ  التشریعِ 
  :)21(یأتي ما االستثناءِ  ھذا إصدارِ  عند -الشیخُ 
 بعدَ  عافیتھا وتستعیدَ  والنَّفسیَِّة، الجسمیَّةِ  قَِواھا على المرأةُ  تحافظَ  أن أجلِ  من -أ

  .الوالدةِ 
 واالستقامِة، الفضیلةِ  على وتنشئتِھم أبنائھما، تربیةِ  من الزوجانِ  یتمكَّنَ  أن -ب

 .الخیرِ  وحبِّ  والصالِح،
 إلى والنََّظرِ . المادیَّةِ  النَّاحیةِ  من احتیاجات األبناءِ  توفیرِ  من األبوانِ  یتمكَّنَ  أن - ج

  .المادیَّةِ  واإلمكاناتِ  االجتماعیَِّة، األوضاعِ 
 بالنَّظَرِ  -العلماءِ  عند- یعرفُ  ما في داخلٌ  التوجیھَ  ھذا أنّ  إلى باإلضافةِ   

فاِت، ونتائجِ  للمآالتِ   الشاطبيِّ وقد جاَء كالُم . شرعا معتبرٌ  مقصدٌ  وھو التََّصرُّ
النََّظُر فِي : "إذ یقولُ صریحاً في التوجیِھ إلى ھذا األمِر،  -في الموافقات-) ھـ790:ت(

َد َمآَالِت اْألَْفَعاِل ُمْعتَبٌَر َمْقُصوٌد َشْرًعا َكانَِت اْألَْفَعاُل ُمَوافِقَةً أو ُمَخالِفَةً، َوَذلَِك أَنَّ اْلُمْجتَھِ 
ْقَداِم أو بِاْإلِ  اِدَرِة َعِن اْلُمَكلَّفِیَن بِاْإلِ ْحَجاِم، إِالَّ بَْعَد َال یَْحُكُم َعلَى ِفْعٍل ِمَن اْألَْفَعاِل الصَّ

نَظَِرِه إِلَى َما یَُؤوُل إِلَْیِھ َذلَِك اْلفِْعُل، َمْشُروًعا لَِمْصلََحٍة ِفیِھ تُْستَْجلَُب، أو ِلَمْفَسَدٍة 
  .)22("تُْدَرأُ 

، للبُْعدِ  َعبَّاِسي الشَّْیخِ  اعتبارُ  مدى بجالءٍ  یظھرُ  وعلیِھ،  وإعمالِھِ  المقاصديِّ
  .القضیَّةِ  لھذه النَّظَرِ  عندَ 

  .َمْسَكنٍ  لبناءِ  البنك من القرضِ  أخذُ : الثاني الفرع
 كبیرٍ  بشكلٍ  طُرحت والتي المعاصرِة، المسائلِ  من مسألةً  الفرعُ  ھذا یحتضنُ   

 على َوردت ھنا أنَّھا إال المسلمیَن، دیارِ  غیرِ  في المسلمةِ  بالجالیاتِ  یتعلقُ  فیما
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ْیخِ  كان وقد اإلسالِم، دارِ  في كونھا باعتبارِ  )23(الشَّْیخ  في الخاصُّ  وتقدیُرهُ  اجتھاُدهُ  للشَّ
  .النَّازلة ھذه
 .المسألةِ  صورةُ : أوال

 أبرزھا ومن الحیاتیَِّة، المشاكلِ  من العدیدِ  أمام الحاليِّ  العصرِ  في المسلمُ  یقفُ 
 المشكلَةُ  ھذه وتزدادُ  وأسرتَھُ، یؤویھِ  -بناءً  أو شراءً - سكنٍ  على الحصولِ  مشكلةُ 

 تُْغلَقُ  حیث المادیَِّة، الناحیَةِ  من الحالِ  متواضعةِ  أسرةٍ  في الفردُ  ینشأ عندما صعوبةً 
 .األبوابِ  كلُّ  -األحیانِ  بعض في- أماَمھُ 

َولُ  َوَضَعتْ  َوقَدْ   من كمسلكٍ  وذلك المجاِل، ھذا في التسھیالتِ  بعضَ  الحدیثةُ  الدُّ
نھم القادریَن، غیرِ  على التنفیسِ  مسالكِ   البنوكِ  طرفِ  من قرضٍ  على الحصولِ  من تمكِّ

نُ  أنَّھا غیر الجانِب، بھذا تُْعنَى والتي التقلیدیَِّة، والمؤسساتِ   شروطھا دفترِ  في تَُضمِّ
  .القروضِ  تلكَ  على مالیَّةٍ  زیادةٍ  تحدیدَ 

 أخذِ  فرصةِ  غیرِ  من لھم سكنٍ  لتوفیرِ  النَّاسِ  من للعدیدِ  الفرصةُ  تتاحُ  ال فقدْ  وعلیھ،
 فوافاھم َعبَّاِسي، الشَّْیخ على اإلشكال ھذا طُِرحَ  وقد. المؤسساتِ  تلك من القرضِ 
  .السؤالِ  ھذا على بإجابةٍ 

  .َمْسَكنٍ  لبناءِ  البنك من القرضِ  مسألة أخذُ  في َعبَّاِسي الشَّْیخ رأي: ثانیا
 المنعُ  نفعاً  یجرُّ  الذي القرضِ  في األصلَ  أنَّ  على بالتأكیدِ  فتواه الشَّْیخ افتتح  
 تحلُّ  قد والتي القصوى، والضرورةِ  الماسَّةِ  الحاجةِ  ورودَ  استثنى أنَّھ إالَّ  والحرمةُ،
 یقتصرَ  أن على رخصةً، باعتبارھا لھ الوسیلةَ  ھذه فضیلتھ أجازَ  فقد وعلیھ بالشخِص،

  .)24(الضرورة إلیھا دعت ما قدر على بھا األخذِ  في
  َعبَّاِسي الشَّْیخ اجتھاد في المقاصد أثر: ثالثا

 من اإلسالمیة الشریعة لمقاصد الشیخِ  اعتبارُ  مدى الفتوى ھذه خاللِ  من یظھرُ 
  :اآلتي البیانِ  وفق االعتبارُ  ذلكَ  تجلى وقد الفتوى، ھذه خالل

 لكونھِ  وذلك الحرمةُ، ھو نفعاً  یجرُّ  الذي القرضِ  حكمِ  في األصلَ  بأنَّ  تأكیدهُ  -1
: مثل القرُض؛ أجلھا من ُشِرعَ  والتي والنبیلِة، الخیریَّةِ  والغایاتِ  للمقاصدِ  مخالفاً 

ِة، أفراد بین التعاونِ  اءِ  في والتشاُركِ  والتقوى، للبرِّ  وفعلھَا األمَّ اءِ  السرَّ رَّ . والضَّ
 الناس، أموال لحفظِ  الدواعي أحدُ  ھو أصالة العقود بھذه التعامل منع أنَ  إلى باإلضافةِ 

  .التشریعِ  مقاصدِ  من ضروريٌّ  مقصدٌ  وھو
 ویستُُره یُِكنُّھ لمسكنٍ  حاجتھُ  اشتدَّت لمن بزیادٍة، ولو القرضِ  أخذِ  بجوازِ  قولھُ  -2

. حسناً  قرضاً  یقرُضھُ  من یْجد ولم المشروعةُ، األبوابُ  وجھھِ  في ُسدَّت وقد وعائلتَھُ،
 بھ، المحیطةِ  الصعبةِ  للظروفِ  وتقدیرٌ  الشخِص، لھذا الماسَّةِ  للحاجةِ  مراعاةٌ  فیھ

َ  إِنَّ  َعلَْیھِ  إِْثمَ  فََال  َعادٍ  َوَال  بَاغٍ  َغْیرَ  اْضطُرَّ  َ◌نِ فَم: تعالى لقولھ مصداقاً   َغفُورٌ  هللاَّ
الحاجة تَْنِزُل ": المشھوَرةِ  الفقھیَّةِ  القاعدةِ  في جاءَ  ما ومثلُھ ،]173:البقرة[ َرِحیمٌ 

ة   . )25("منزلةَ الضرورة، عامَّة كانت أو خاصَّ
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فیھ تحقیٌق لمقصِد التیسیِر ورفِع الحرِج،  - حسب رأیھ-ھذا التوجیھ من الشَّیْخ   
كما أنَّ فیھ . والذي أكَّدت علیھ الشریعةُ اإلسالمیَّة في العدیِد من النصوِص الصریحةِ 

د   . جلبًا لمصلحِة تلك األسرِة، والمتمثلِة في حفظھا من الضیاِع والتَشرُّ
ْیخ ختم كما  أسلمُ  فھو المستطاِع، قدرَ  الشبھاتِ  اتقاءُ  األولى بأنَّ  ھذه فتواه الشَّ
  .حالٍ  بأيِّ  والدینِ  للعرضِ 

ع: الثالث الفرع   .الجسمِ  بأعضاءِ  التبرُّ
بِّیَّةِ  بالمسائلِ  المتعلِّقةِ  القضایا من واحدةً  الفرعِ  ھذا عناصرُ  اشتملت    الطِّ
ِة، عِ  بقضیَّةِ  یُعرفُ  ما وھي المستجدَّ  في للشیخِ  أسئلةٍ  عدَّةُ  وردت وقد باألعضاِء، التبرُّ

 رأیھُ ویعطي الشرِع، نظر وجھةِ  حسبَ  یجتھدَ  أن إالَّ  منھُ  كانَ  فما ،)26(الجانبِ  ھذا
 .فیھا
  .المسألة صورة: أوال

 جوانبِ  من كثیرٍ  في المستجدَّةِ  المسائلِ  من العدیدُ  الفقھیَّة الساحةِ  على طَفَتْ   
عاً  الفقھیَّةِ  األبوابِ  أبرزِ  من أنَّ  ومعلومٌ  الحیاِة،  المعامالتِ  بابَ  اإلطاِر، ھذا في تََوسُّ
 .)27(الطبیَّةِ  بالمسائلِ  تعلَّقَ  وما المالیَِّة،

عِ  بمسألةِ  یُعرفُ  ما الزمِن، ھذا في حضوراً  الطبیَّةِ  القضایاَ  بین ومن  التبرُّ
  :اآلتیَةِ  الصورةِ  في -اختصاراً - المسألةِ  حقیقةُ  تكمنُ  إذْ  البشریَِّة، باألعضاءِ 
 أو مرضٍ  بسببِ  تلٍف، إلى -أحیاناً - اإلنسانِ  جسمِ  أعضاءِ  بعضُ  تتعرضُ   

 توقُّفھا أو كامٍل، بشكلٍ  وظیفتھا أداءِ  على القدرةَ  فقدانھا إلى ذلك یؤدِّي وقد حادٍث،
 ونظراً . للحیاةِ  ُمفَارقٍ  آخرَ  شخصٍ  من بعضوٍ  استبدالھا ضرورة األمرُ  فیستدعي. كلِّیًّا

رِ   من الحدیثُ  الطبُّ  تمكَّنَ  فقد الحیاتیَِّة، المجاالتِ  من العدیدَ  شملَ  والذي المذھلِ  للتطوُّ
 الباحثینَ  على حتَّمَ  ما وھذا آلخٍر، شخصٍ  من البشریَّةِ  األعضاءِ  نقلِ  في النجاحِ 

  .النوازلِ  ھذه لمثلِ  الشرعيِّ  الحكمِ  إیجادَ  والفقھاءِ 
ْیخ، على والحدیثةِ  القدیمةِ  المسائلِ  من العدیدِ  ورودِ  سیاقِ  وفي  ھذه مثلُ  جاءت الشَّ

 .واجتھاد نظر -كالعادةِ - فیھا لھ فكانَ  المستفتیَن، بعض طرفِ  من كإشكالٍ  المسألةِ 
ع في َعبَّاِسي الشَّْیخ رأي: ثانیا  .الجسمِ  بأعضاءِ  مسألة التبرُّ

 وتبعاً  عصمتُھا، وعرِضھ ومالِھدِم اآلدميِّ  حرمةُ  ھو األصلَ  أنَّ  إلى الشَّْیخ ذھب
 نوعٍ  بأيِّ  علیھ واالعتداءُ  إیذاُؤه یُْمنَعُ  ولھذا. میتًا أو كانَ  حیًّا وإھانتھِ  إیذائھِ  حرمةُ  لذلكَ 
 تعلُّقِ  عندَ  وذلك الشریعةُ، استثنتھُ  ما ذلك من واستثنى. وصنوفِھِ  اإلیذاءِ  أنواعِ  من

 مسألةَ  بذلكَ  الشَّْیخُ  ألحقَ  كما. وغیِره...  كالقصاص آخرَ  آدميٍّ  حقوقِ  من بحقٍ  األمرِ 
عِ  ةٌ  مصلحةٌ  ترتَّبَت إذا الوفاةِ  بعد األعضاءِ  من بعضوٍ  التبرُّ  وقد. )28(آخر آلدِميٍّ  ُملِحَّ
اني أحمد الشَّْیخ فتوى بذلكَ  وافقَ    ).ھـ1980:ت( والشرباصي ،)م1998:ت( حمَّ
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  َعبَّاِسي الشَّْیخ اجتھاد في المقاصد أثر: ثالثا
 بعدٍ  ذاُت أنَّھا َعبَّاِسي الشَّْیخ رأيُ  علیھا استقرَّ  التي الفتوى خاللِ  من تبیَّن  
، لُ  القوِل، ھذا في الواردةِ  اإلشاراتِ  خاللِ  من جلیًّا ظھرَ  والذي مقاصديٍّ  ذلك أسجِّ

  :اآلتي النحو على
مت الشریعةَ  أنَّ  من الفقھاءُ  علیھِ  تعارفَ  لما إبرازه -1  ومالِ  دمِ  على االعتداءَ  حرَّ

غٍ  بال اإلنسانِ  وعرضِ  ، مسوِّ  المقاصدَ  أنَّ  أساسِ  على قائمٌ  ذاتھ حدِّ  في وھذا شرعيٍّ
 ونسِلھ، وعقلِھ دینِھ إلى باإلضافةِ  وعرَضھ، ومالَھ دَمھ لإلنسانِ  حفظت الضروریَّةَ 

  .أصالةً  وإھانتُھ علیھ االعتداءُ  الوسائلِ  من وسیلةٍ  بأيِّ  یجوزُ  ال ومنھ
عِ  جوازِ  إلى َعبَّاِسي الشَّْیخ ذھب -2  آخرَ  إلى میِّتٍ  شخصٍ  من باألعضاءِ  التبرُّ
،  یدفع أو ُمتَیَقَّنَة، مصلحةً  لھ یَُحقِّقُ  بما وذلك العملیَِّة، لھذه حاجتُھ اشتدت إذا وھذا حيٍّ
، التشریعِ  مقاصدِ  جوھرُ  ھو وھذا ُمتَیَقَّنَة، مفسدة عنھُ   على -أساساً - والقائمةِ  اإلسالميِّ

  .المستطاعِ  قدرَ  المفاسدِ  ودرءِ  المصالحِ  جلبِ 
 ذلكَ  من باالستفادةِ  أولى -الضروَرةِ  صاحبَ - الحيِّ  الشخصِ  كونِ  إلى رؤیتُھ -3
 عن الضررِ  دفعَ  ألنَّ  -أشارَ  كما- وذلك. األرضِ  في لیفنى یتركَ  أنْ  من العضوِ 

  .والعالج للتداوي دعت التي الشریعةُ  تأباه ال جلیلٌ  مقصدٌ  المصابینَ 
: مثل المفسدِة؛ درءِ  بعنصرِ  المتعلقةِ  القواعدِ  من عددٍ  على فتواه في اعتماُده -4

 القواعدِ  من وھي ،)30("یزالُ  والضررُ " ،)29("المحظوراتِ  تبیحُ  الضروراتُ "
  .)31(»ِضَرارَ  َوَال  َضَررَ  َال «: صلى هللا علیھ وسلم هللاِ  رسولِ  حدیثِ  من المستنبطةِ 

 االعتداءِ  قبیلِ  من لیستْ  -الدواعي تحقَّقَت إذا-  المسألةِ  أنَّ ھذه یرى أنَّھ كما
  :وھي الشروِط، من عدداً  العملیَّةِ  بھذه للقیامِ  اشترطَ  أنَّھ كما. لآلدميِّ  واإلھانةِ 

ع عدم -أ   .الحاجة بمحلِّ  واالكتفاء التوسُّ
  .العضوُ  منھُ  المنقولِ  الشخصِ  وفاة من التحقُّقُ  -ب
عِ  من اإلذنُ  - ج   .العامِ  الوليِّ  من أو أولیائِھ، من أو وفاِتھ، قبلَ  الُمَتبَرِّ

ْیخ فتاوى في للقارئِ  یتبیَّن المطلِب، ھذا خاتمةِ  وفي  إلى یستندُ  أنَّھ َعبَّاِسي الشَّ
َمةِ  والقواعدِ  النصوصِ  إلى باإلضافةِ  وھذا اإلسالمیَِّة، الشریعةِ  مقاصدِ   یذھب لما المَدعِّ

 یَمكِّن وجھٍ  على بارزةٌ  أنھا إال خفیَّةً، أم جلیَّةً  االعتبار لھذا اإلشارةُ  كانت وسواءً  إلیھ،
د استنطاقھا من   .اآلراء تلكَ  في الحصیفِ  النظرِ  بمَجرَّ
  

  :خاتمة
بعَد ھذا العرِض، والذي تعلََّق بأثِر مقاصِد الشریعِة اإلسالمیَِّة في االجتھاِد المعاصِر 
ْیِخ عّز الدین َعبَّاِسي  لفقھاء وادي سوَف عموماً، وتطبیقاِتھ في اجتھاداِت الشَّ

  :خصوصاً، یمكنُنِي تسجیُل اآلتي
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  :النتائج: أوال
تُعتبُر مقاصُد الشریعِة اإلسالمیَِّة مْن أبرِز المرتكزات التي یقوُم علیھا االجتھاُد  -1

فاِلِھ عنَد النظِر في ما یعرُض لھُ مْن قدیًما وحدیثًا، والذي ینبِغي للمجتھِد عدُم إغ
  .قضایَا ومسائَل معاصرة

َدِة مْن بیِن أھمِّ   -2 یَُعدُّ النظُر للمساِئِل مْن خالِل مقاصِد الشریعِة ومحاسنھا المتعدِّ
ِة،  یَِة إلى جعِل اآلراِء الفِْقھیِة مواكبةً لمجریاِت الحیاِة المستجدَّ العوامِل المؤدِّ

 .لَب الَمَصالِِح وتكثیِرھَا، ودرَء الَمفَاِسِد وتقلیلَھَاج -في ذلك-مراعیةً 
في ما تمَّ -تجلى مْن خالِل المسائِل المعروَضِة مَدى اعتباُر مقاصِد الشریعِة  -3

د عّز الدین َعبَّاِسي -اختیاره من مسائلَ   .عند الشَّْیخ ُمَحمَّ
 :التوصیات - ثانیا

 لزیادةِ  الباحثینَ  توجیھِ  في -اختصاراً - تتمثَّلُ  منفرَدٍة، توصیَةٍ  بتسجیلِ  ھنا أكتفي
 وللشیخ عموما سوف وادي لفقھاء واالجتھاديِّ  الفقھيِّ  المخزون في النظرِ  إجالةِ 

 االجتھادیَّةِ  االعتباراتِ  بعض خالل من أو وغایاتھا الشریعة مقاصد خالل من َعبَّاِسي
 .الجانب ھذا في بھِ  یُستأنسُ  منھجاً  لتكونَ  األخرى،،

  .أجمعین وصحبھ آلھ وعلى محمد، سیدنا على وسلَّم هللا وصلَّى ھذا،
  

  :المصادر والمراجعقائمة 
 آل حسن بن مشھور عبیدة أبو: تحق الموافقات، الشاطبي، موسى بن إبراھیم .1

  .م1997/ھـ1417 ،1ط عفان، ابن دار سلمان،
 قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: جمع وترتیب الفتاوى، مجموع تیمیة، ابن .2

 العربیة المملكة النبویة، المدینة الشریف، المصحف لطباعة فھد الملك مجمع
 .م1995/ھـ1416 السعودیة،

محمد الحبیب بن الخوجة، : ابن عاشور، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، تحق .3
  .م2004/ھـ1425وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر، 

محمد ھارون، دار الفكر، عبد السالم : ابن فارس، مقاییس اللغة، تحق .4
 .م1979/ھـ1399بیروت، لبنان، 

  .ھـ1414، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط .5
أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند اإلمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب  .6

  .م1992/ھـ1412، 2اإلسالمي، ط
عن فتاوي أحمد بن یحیى الونشریسي، المعیار المعرب والجامع المغرب  .7

أھل إفریقیة واألندلس والمغرب، خرجھ جماعة من الفقھاء، نشر وزارة 
  .م1981/ھـ1401األوقاف والشؤون اإلسالمیة للملكة المغربیة، 

بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي، المنثور في القواعد الفقھیة،  .8
 .م1985/ھـ1405، وزارة األوقاف الكویتیة، 2ط
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 بیروت، العلمیة، الكتب دار المنھاج، شرح في اإلبھاج سبكي،ال الدین تقي .9
 .م1995/ھـ1416 لبنان،

محمد سید طنطاوي، تنظیم النسل ورأي الدین فیھ، مجلة مجمع الفقھ   .10
  .5اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة الخامسة، ع

زین العابدین بن إبراھیم بن نجیم، األشباه والنَّظائر، دار الكتب العلمیة،   .11
   .م1980/ھـ1400بیروت، لبنان، 

عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، األشباه والنظائر في قواعد وفروع   .12
 . ھـ1403الشافعیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

الجویني، البرھان في أصول عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد  .13
، دار الكتب العلمیة بیروت، 1صالح بن محمد بن عویضة، ط: الفقھ، ت

 .م1997ھـ، 1418لبنان، 
 الرؤوف عبد طھ: ت األنام، مصالح في األحكام قواعد السالم، عبد بن العز .14

 .م1991/ھـ1414 القاھرة، األزھریة، الكلیات مكتبة سعد،
، 5ومكارمھا، دار الغرب اإلسالمي، ط عالل الفاسي، مقاصد الشریعة  .15

  .م1993
  .الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت  .16
، مؤسسة زاید 1محمد مصطفى األعظمي، ط: مالك بن أنس، الموطأ، تحق  .17

  .م2004/ھـ1425بن سلطان آل نھیان، 
 وزارة: ونشر إشراف الكویتیة، الفِْقھیة الموسوعة العلماء، من مجموعة  .18

  .الكویت السالسل، دار ،2ط الكویت، اإلسالمیة، والشئون األوقاف
محمد بن أحمد بن محمد علیش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب   .19

  .اإلمام مالك، دار المعرفة
محمد بن عبد هللا الخرشي، شرح مختصر خلیل، دار الفكر للطباعة،   .20

 .بیروت، لبنان
 َوِإْرَشاَداتٍ  فَتَاَوى- الـَمَساِلكِ  َخْیرِ  إِلى السَّالِكِ  تُْحفَةُ  َعبَّاِسي، نالدی عز محمد .21

 والتوزیع، والنشر للطباعة ُمْزَوار مطبعة ،1ط َوالَحیَاِة، الدِّینِ  ِرَحابِ  فِي
 .م2008 الجزائر، الوادي، والیة

 في ومنھجھ عباسي الدین عز محمد الشیخ مزیاني، ومحمد لعویني، محمد .22
 بمجلة منشور مقال المسالك، خیر إلى السالك تحفة" كتابھ خالل من الفتوى

ھ الشھید بجامعة اإلسالمیة العلوم معھد عن الصادرة الشھاب،  لخضر حمَّ
 .م2017 جوان-یونیو/ه1438 رمضان ،7ع بالوادي،

 من مجموعة: تحق القاموس، جواھر من العروس تاج الزبیدي، مرتضى  .23
 .الھدایة دار المحققین،
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 للنشر القلم دار ،1ط اإلسالمیة، الشریعة في االجتھاد القرضاوي، یوسف  .24
  . م1996/ه1417 الكویت، والتوزیع،

 :الھوامش
                                                        

 تتربُّع صحراوي، بمناخ تتمیَّز للجزائر، الشرقي الجنوب في الوادي والیة تقع: الوادي والیة - )1(
 سوف، وادي: بـ تعرفان منطقتین، من الوالیة ھذه وتتكون ،2كلم 44.585: بـ تقدُّ  مساحة على

مدیریة "م من موقع 18/06/2018:تقدیم والیة وادي سوف، أخذتھ یوم: ینظر .ریغ ووادي
http://dcommerce-: على الشبكة العنكبوتیة، من الصفحة اآلتیة" التجارة لوالیة الوادي

eloued.dz/?page_id=16 . 
: مادة العرب، لسان منظور، وابن. 96 -5/95 قصد،: مادة اللغة، مقاییس فارس، ابن: یُْنظَر - )2(

 تاج الزبیدي، ومرتضى. 2/504 قصد،: مادة المنیر، المصباح والفیومي،. 3/353 قصد،
 .9/35 قصد،: مادة العروس،

 والحكم المعاني ھي العامة التشریع مقاصد: "المقاصد كتب في المشتھرة التعریفات تلك بین من - )3(
 الشریعة مقاصد عاشور، ابن ،"معظمھا أو التشریع أحوال جمیع في للشارع الملحوظة
 كل عند الشارع وضعھا التي واألسرار منھا، الغایة: الشریعة بمقاصد المراد. "2/21. اإلسالمیة

 االجتھادات من وغیرھا. 7:ص ومكارمھا، الشریعة مقاصد الفاسي، عالل" أحكامھا من حكم
 .واحد فلك في جمیعھا تدور التي

  .7-6:ص الشاطبي اإلمام عند المقاصد نظریة الریسوني، - )4(
  .3/160 األنام، مصالح في األحكام قواعد السالم، عبد بن العز - )5(
 .11/354 الفتاوى، مجموع تیمیة، ابن - )6(
  .1/8 اإلبھاج، السبكي، الدین تقي - )7(
 42-5/41 الموافقات، الشاطبي، - )8(
 وعبد ،17-15:ص اإلسالمیة، الشریعة مقاصد في عاشور بن الطاھر محمد: ھؤالء ومن - )9(

 الفقھ، أصول كتابھ في بك الخضري ومحمد. 217:ص الفقھ، أصول علم كتابھ في خالف الوھاب
 في زھرة أبو ومحمد. 95:ص اإلسالمي، التشریع أصول كتابھ في هللا حسب وعلي. 369:ص

  .الجانب ھذا في كتبوا ممن وغیرھم. 362:ص الفقھ، أصول كتابھ
 برنامج باللي، العید. اإلھداء/1 المسالك، خیر إلى السالك تحفة عباس، الدین عز محمد: ینظر - )10(

 ومحمد لعویني، محمد. م6/2/2014: الحلقة تاریخ الوادي، من الجزائر إذاعة ،"والحیاة الدین"
 خیر إلى السالك تحفة" كتابھ خالل من الفتوى في ومنھجھ عباسي الدین عز محمد الشیخ مزیاني،
 القناة على یبث ،"الجزائر أعالم" برنامج أوإیدیر، ومحمد. 106-99:ص ،)مقال( المسالك

: بعنوان الیوتیوب، موقع على منشور فیدیو م،2010 سنة الكریم، للقرآن الخامسة الجزائریة
 الصفحة من ،"- هللا رحمھ-َعبَّاِسي الدین عز محمد الشیخ السوفیة الدیار مفتي حیاة من صفحات"

: التصفح تاریخ https://www.youtube.com/watch?v=aoOf2xuXOpk: اآلتیة
  .م30/03/2018

  .476- 1/467 المسالك، خیر إلى السالك تحفة َعبَّاِسي،: ینظر - )11(
ُجل یَُجاِمعَ  أَنْ  ھُوَ : الَعْزلُ  - )12( : یُْنظَر. اْلفَْرجِ  َخاِرجَ  َوأَْنَزل نََزعَ  اإلْنَزال قَاَربَ  فَإَِذا َحلِیلَتَھُ، الرَّ

 تعدوا ال العزل مسألة أصبحت فقد الحالي، العصر في أما. 30/81 الكویتیة، الفقھیة الموسوعة
 .سابقا كانت كما المسألة جوھر ذاتھا حد في ھي ولیست النسل، تنظیم وسائل إحدى كونھا عن

  .30/81 الكویتیة، الفقھیة الموسوعة العلماء، من مجموعة: یُْنظَر - )13(
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 إیقاف عدم یقتضي فالتنظیم التحدید، ومصطلح التنظیم مصطلح بین یفرق من ھناك أنَّ  غیر - )14(

ا یختلفان مدلولین یحمل التحدید بینما الوالدة، فترات ِوْفقَھُ  تنظَّم إنما اإلنجاب  بالتنظیم، یراد عمَّ
 إیقاف أو. العدد ذلك تجاوز عدم على الزوجین ویعزم مبدئیاً، األوالد عدد تحدید إما: وھما

 .الوسائل من وسیلة بأيِّ  بعده باإلنجاب للمرأة السماح وعدم األوقات، من وقت في نھائیا اإلنجاب
 التابع اإلسالمي الفقھ مجمع الدین فیھ، مجلةمحمد سید طنطاوي، تنظیم النسل ورأي : یُْنظَر - )15(

 .1/152 ،5ع الخامسة، الدورة اإلسالمي، المؤتمر لمنظمة
  .1/467 المسالك، خیر إلى السالك تحفة َعبَّاِسي،: ینظر - )16(
 والخرشي، ،400- 1/399 علیش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك،: ینظر - )17(

  .3/226 شرح مختصر خلیل،
 .1/449 المعرب، المعیار الونشریسي، - )18(
 .1/468 المسالك، خیر إلى السالك تحفة َعبَّاِسي،: ینظر - )19(
 .84:ص والنظائر، والسیوطي، األشباه .2/317 الفقھیة، القواعد في الزركشي، المنشور - )20(
  1/467 المصدر، نفس: ینظر - )21(
  .5/178 الموافقات، الشاطبي، - )22(
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  لقة بالسنة واآلثار عند الثعالبيقواعد الترجیح المتع
  ".الجواھر الحسان"تفسیره  من خالل

  
 حسین شرفة/ د.أ     1بالل أودنيطالب دكتوراه 

  العلوم اإلسالمیة في الجزائرمخبر 
  1جامعة باتنة -كلیة العلوم اإلسالمیة 

bilal.oudni@univ-batna.dz       ch.hacen@hotmail.com  
  

  19/03/2020 :تاریخ القبول 20/08/2019 :تاریخ اإلرسال
  

  : الملخص
یندرج ھذا البحث ضمن الدراسات القرآنیة التي تھتم بقواعد الترجیح وتطبیقاتھا 

التفسیر عند المفسرین؛ ویتناول على وجھ التخصیص، علما من أعالم الجزائر في 
عبد الرحمان الثعالبي الذي اعتمد على قواعد كثیرة في ترجیحاتھ من خالل  :ووھ

تفسیره الجواھر الحسان، ویأتي ھذا المقال لیكشف عن بعض تلك القواعد المتعلقة 
  .بالسنة واآلثار،مع بیان طریقتھ في ذلك والقواعد التي یقدمھا عند التنازع

  .ثعالبي؛ التفسیر؛ الجواھر الحسانالترجیح؛ ال: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research is part of the Quranic studies that deal with 
the rules of tarjeeh (outweighing) and its applications among 
Quran interpreters. It deals specifically with one of the most 
famous interpreters scholars in Algeria, namely: Abderrahmane 
al-Tha'alibi, who relied on many rules in his outweighings 
through his interpretation Al Jawahir Al Hissane fi Tafsir Al 
Koran (The fine pearls in the exegesis of the Quran). This article 
reveals some of these rules related to the Sunnah and traditions, 
showing his method and the rules that he used in case of Tanazu' 

                                                        
  المؤلف المرسل 1



   حسین شرفة/ د.أ – بالل أودني
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              188

the conflict in identifying the relation between a pronoun and its 
referent.   

  
  : مقّدمة

الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، أحمده جّل وعال رب األرض 
عبده ورسولھ المبعوث رحمة للبریات، صلوات ربي  اوالسماوات، وأشھد أن محمد

  : وسالمھ علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على ھدیھ واقتفى أثره إلى یوم الدین وبعد

فإن أنّفس ما ُشغلت بھ األعمار؛ العنایة بكتاب هللا تعالى حفظا وتالوة وفھما 
، فتشّرفوا بذلك، لمصلى هللا علیھ وسوعمال، وقد تعالت ھمم العلماء منذ زمن النبّي 

دت فكثرت تفاسیرھم وتعدّ  ،واعتنوا بھ أیّما عنایة، واھتموا بتفسیره اھتماما بلیغا
ز القول یأقوالھم ووقع االختالف بینھا، مما قد یجعل القارئ لھا یقف محتارا في تمی

تضاد، ومن ثّم برزت العنایة  اختالفإذا كان االختالف  ، خاصةالصحیح من المردود
ضوابط یُعرف بھا الصحیح من السقیم والّراجح من المرجوح، ومن أھم تلك ببیان 

من أھم لعل تندرج ضمن التفسیر بالمأثور، و التي القواعد ما تعلق بالسنة واآلثار
لعبد الرحمان الثعالبي  "الجواھر الحسان" :التفاسیر التي اعتنت بھذا الجانب؛ تفسیر

خاصة في ابن عطیة وزاد علیھ فوائد جّمة، الجزائري، الذي لخص فیھ مھمات تفسیر 
 دراسةال هأتي ھذتو، الثعالبي وھو المجال الذي برز فیھ بالسنّة واآلثارتفسیر القرآن 

  .ؤكد جانبا من ذلكتل

وقع اختیاري لھذا الموضوع لجملة من  :البحث ودوافعھ اختیار أسباب
  :األسباب، أھمھا ما یلي

الّرغبة الملّحة في دراسة كل ما لھ عالقة بالتراث الجزائري؛ فاالشتغال بمآثر  -1
علمائنا وإظھار جھودھم ودراستھا أقلُّ ما یمكن بذلھ لتأكید خلق الوفاء الذي ینبغي 

  .أن یحملھ الخلف للسلف

إبراز جانب من جھد الثعالبي من خالل ترجیحھ بین األقوال انطالقا من قواعد  -2
بأّن الثعالبي لیس لھ بعد الجمع والترتیب إال  ذكر بعض الدارسینمعروفة، ال كما 

  .1!ضئیل يعمل قلیل وأثر فكر

  :أھمیة الدراسة فتتمثل أساسا فیما یلي أما فیما یخص
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ظھر تأنّھا تتناول مجاال مھما في تفسیر كتاب هللا تعالى، وبقدر تمكن المفسر منھ / 1
  .أھمیّة تفسیره

  .أنّھا تُسھم في إبراز جانب من جھود المدرسة الجزائریة في التفسیر/ 2

  :اإلشكالیة التي یسعى البحث لإلجابة علیھا؛ فتتمثل أساسا فیما یلي أما

  ة المتعلقة بالسنّة واآلثار التي اعتمد علیھا الثعالبي؟ ما أھم القواعد الترجیحی/ 1

  مھا ؟قدّ التي یُ  ، ما القواعدالقواعدھذه  عند تنازع/ 2

  :كالتالي ءت خطة البحثوللوصول لإلجابة علیھا، جا

  :؛ وفیھ مطلبانمبحث تمھیدي

تطّرقت من خاللھ إلى تعریف جزئي المركب ، مفھوم قواعد الترجیح: المطلب األول 
  .إلضافي من حیث اللغة واالصطالح، ثم بمجموعھماا

تطّرقت من خاللھ إلى ما یُوّضح ذلك ، عنایة الثعالبي بالسنّة واآلثار :المطلب الثاني
  .من النّاحیة التنظیریّة خاصة

؛ قواعد الترجیح المتعلقة بالسنّة من خالل تفسیر الجواھر الحسان: المبحث األول
  :وفیھ ثالثة مطالب

  مقدم على غیره صلى هللا علیھ وسلمتفسیر النبي  :األولالمطلب 

  إذا ثبت الحدیث وكان في معنى أحد األقوال فھو ُمرّجح لھ عّما خالفھ: المطلب الثاني

ال یصح حمل اآلیة على تفسیرات ألمور مغیّبة ال دلیل علیھا من : المطلب الثالث
   القرآن والسنّة

وفیھ آلثار من خالل تفسیر الجواھر الحسان، القواعد المتعلقة با: المبحث الثاني
  :مطلبان

  تفسیر الصحابة لآلیة مقّدم على من جاء بعدھم: المطلب األول

   تفسیر جمھور السلف مقّدم على كل تفسیر شاذ: المطلب الثاني

بیّنت من خالل كل مطلب مما سبق في المبحثیّن األول والثاني صورة  وقد
  .تطبیق الثعالبي لھاالقاعدة، ثم ذكرت نماذج من 
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وفیھ األخیر خلصت إلى خاتمة ضّمنتھا أھم النتائج الُمتوصل إلیھا مع 
  .تسجیل بعض التوصیّات

  .وهللا الموفق                                                                     

  :المبحث التمھیدي

   مفھوم قواعد الترجیح :المطلب األول

ركب على كل من جزأي المُ  یقتضي تناول ھوتعریف ،الترجیح مركب إضافيقواعد     
  .، وسأتناول ذلك لغة واصطالحا، ثم باعتبار مجموعھماةحد

  تعریف القاعدة لغة واصطالحا:  الفرع األول

القاف والعین والدال أصل مطّرد وھو : ذكر ابن فارس أنّ : القاعدة لغة -أ
وجاء في مختار الصحاح . 2أساسات البیت القواعدیُضاھي الجلوس، ولھذا یُطلق على 

ض، الجمع القَواِعُد وقَواِعُد البیت ت عن الولد والحیّ دَ عَ التي قَ  "ساءالقَاِعُد من النّ "« :
ظر في ھذه وإذا أمعنا النَّ  المعنى اللغوي لھذه المادة ھو االستقرار والثبات،ف. 3»أساسھ

واحد یجمعھا وھو األساس، فقواعد ى إلى معنھا دة، وجدناھا تؤول كلّ المعاني المتعدّ 
  .4ھایسھ وأصولھ التي ینبني علسُ أ: كل شيء

قضیّة كلیّة منطبقة على  « :عّرفھا الجرجاني بأنّھا :القاعدة اصطالحا -ب
ینطبق على  حكم كليّ «: ھاالتفتازاني بأنّ ، وقریبا منھ تعریف 5»جمیع جزئیّاتھا

، واستدرك الحموي على التعریف السابق؛ بأّن 6»أحكامھا منھ على تعرفَ جزئیاتھ لیُ 
حكم أكثري أو أغلبي ال كلي؛ لوجود استثناءات تشذُّ عن بعض «: األصح أن یُقال

  .7»القواعد

؛ إذ أّن كل منھما یقّرر أّن لكل قاعدة مستثنیات ال    ویرى الباحث أن الخالف صوريُّ
التعریفات وإن أطلقھا بعضھم على  الُمالحظ أّن ھذهوتدخل تحت حكم القاعدة، 

طلق كل ما یُ، فیدخل فیھا لقاعدة بمدلولھا العاماتعریف  تشمل إال أنّھا ؛القواعد الفقھیة
   .علیھ قاعدة في العلوم كافة

  تعریف الترجیح لغة واصطالحا: الفرع الثاني

على یدل  اء أصل واحد،اء والجیم والحَ الرَّ « : قال ابن فارس  :الترجیح لغة -أ
وزاد ، 8جحان، وھو من الرُّ نَ زَ اجح إذا رَ وھو رَ ، يءُ الشَّ  حَ جَ رَ : قالیُ ، ة وزیادةانَ زَ رَ 
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ْحت الشَّيء: ، یُقالةالتفضیل والتقویّ : الحموي معنى یتھ أي َرجَّ لتھ َوقَوَّ وفي ، 9»فَضَّ
، لم وھو مجازالحِ : ةاحَ جَ والرَّ ، ھلَ قَّ ھ ونظر ما ثَ نَ زَ وَ : يء بیدهالشّ  حَ جَّ رَ «: تاج العروس

ل میَّ تَ : ح في القولرجَّ وتَ ، ح أحد قولیھ على اآلخرجَّ رَ : ومن المجاز.ازنالوَ : اجحوالرَّ 
  .فھو بھذا یحمل معنى التقویّة والتفضیل .10»بھ

ة إحدى األمارتین على تقویّ : یُعرفھ األصولیون بقولھم :الترجیح اصطالحا -ب
فلیس للترجیح وأّما عند المفسرین . 11وال یكون إال مع وجود التعارض األخرى بدلیل

على توسعھم  عندھم حّد أو تعریف متفق علیھ، واستعمالھم للترجیح في تفاسیرھم یدلّ 
، سواء كان تقدیما یلزم منھ رّد رفي إطالقھ، فھو عندھم یشمل كّل تقدیم لقول على آخ

ّرفھ الحربي ؛ وانطالقا من ھذا، ع12األقوال األخرى، أو كان تقدیما ال یلزم منھ ذلك
تقویة أحد األقوال في تفسیر اآلیة لدلیل أو قاعدة تقویھ، أو لتضعیف أو رد ما «: بقولھ
  .13»سواه

ویرى الباحث أّن ھذا التعریف في محلّھ؛ ألنّھ مطابق للجانب التطبیقي في كتب   
  .المفسرین

  "قواعد الترجیح"تعریف المركب اإلضافي : الفرع الثالث

، فكذلك -كما مّر سابقا -م یضعوا حدا أو تعریفا للترجیح إذا كان المفسرون ل
الشأن بالنسبة للقواعد الخاصة بذلك، وإن كانت ھذه القواعد بارزة في ترجیحاتھم، 

ضوابط وأمور أغلبیة یُتوصل  «:وانطالقا من استقراء جھودھم عّرفھا الحربي بقولھ
وھذا التعریف في  .14»بھا إلى معرفة الّراجح من األقوال المختلفة في تفسیر كتاب هللا

ن معنى القاعدة من النّاحیة االصطالحیة، وخّصھا بما الحقیقة جامع مانع، حیّث تضمّ 
ن تلك یتعلّق بتمیز األقوال المختلفة في التفسیر وتقدیم بعضھا على بعض انطالقا م

  .الضوابط

 عنایة الثعالبي بالّسنة واآلثار: المطلب الثاني

سأحاول من خالل ھذا المطلب أن أبیّن ما یدل على عنایة الثعالبي بالسنّة واآلثار،     
خاصة ما تعلّق بالناحیة التنظیریّة؛ وذلك من خالل بعض أقوالھ الّدالة على ذلك، 

  .طبیقیة في المبحث األول والثانيلیكون كتمھید لبیان ذلك من الناحیة الت
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   عنایتھ بالسنة: الفرع األول

إشادة الثعالبي بالسنّة النبویّة والحرص على بیان منزلتھا، أمر بارز لكل من 
تأمل في مؤلفاتھ، ومنھا تفسیره الجواھر الحسان، ومّما یؤكد ذلك  ما نقلھ عن الحافظ 

 بمن األمور وأولى« :للمشتغل  بالقرآن حیث قالابن عبد البّر في بیان أھمیّة السنّة 
وصل إلى بھا یُ ،السنن التي ھي البیان لمجمل القرآن رشده؛ معرفة وألھم نفسھ، نصح

مراد هللا تعالى من عباده فیما تعبدھم بھ من شرائع دینھ الذي بھ االبتالء، وعلیھ 
الء، والعلماء الحكماء، فمن الجزاء، في دار الخلود والبقاء، التي لھا یسعى األلباء العق

هللا علیھ بحفظ السنن والقرآن، فقد جعل بیده لواء اإلیمان، فإن فقھ وفھم، واستعمل  منّ 
وھذا الكالم الذي نقلھ . »عي في ملكوت السموات عظیما، ونال فضال جسیمادُ ؛ ما علم

 عن حافظ المغرب، أورده بعد أن بیّن بعض مصادره الحدیثیة التي اعتمدھا في
وما نقلتھ من األحادیث الصحاح والحسان « :تفسیره، لیطمئن القارئ لذلك، حیث قال

فأكثره من  -عن غیر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في باب األذكار والدعوات
الترغیب والترھیب وأحوال اآلخرة فمعظمھ من  وفي ،"سالح المؤمن"و" النووي"
مصابیح "لعبد الحق، وربما زدت زیادات كثیرة من  "العاقبة"، وللقرطبي "التذكرة"

كل ذلك معزو لمحالھ، وبالجملة  -إن شاء هللا تعالى -وغیره كما ستقف علیھ "البغوي
فكتابي ھذا محشو بنفائس الحكم، وجواھر السنن الصحیحة والحسان المأثورة عن 

فائس الحكم، فتأمل كیف جعل تفسیره محشوا بن. 15»صلى هللا علیھ وسلمسیدنا محمد 
  . نظیر ما ضّمنھ من السنن

: وقد أّكد بعد أن ساق حدیثا في التزھید في الدنیا، عند تفسیر قولھ تعالى
 ِِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآب ُ ْنیَا َوهللاَّ أھمیة ، أّكد على ]14 :آل عمران[ َذلَِك َمتَاُع اْلَحیَاِة الدُّ

من صحیح وحسن منتقاة من كتب  تفسیره؛ انطالقا من األحادیث التي اعتمد علیھا
السنن الموثوقة، وقد وصفھا بأصول اإلسالم تأكیدا على علو شأنھا ، وفي ھذا الصدد 

 وحسنھا صحیحھا من ذكرنا الدنیا، في التزھید في أحادیث كثیرة جاءت وقد« :یقول
 بتحصیلھ، فعلیك التفاسیر، من غیره في توجد ال صالحة جملة المختصر ھذا في

 حاصلة هللا بحمد ھي كما غیره في مجموعة توجد ال نفیسة، جواھر على فیھ فتطلع
 مختارة، هللا بحمد وأحادیثھ الحسن، في فائقا المختصر ھذا یكون ال وكیف فیھ،

 والنسائي، والترمذي، داود، وأبي ومسلم، البخاري،: الستة اإلسالم أصول من أكثرھا
 الحاكم، وصحیح حبان، ابن كصحیح غیرھا من ثم اإلسالم، أصول فھذه ماجة، وابن
 والموطإ، والدارمي، خزیمة، وابن عوانة، الصحیحین، وأبي على المستدرك:أعني
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 الحدیث، علم في معلوم ھو حسبما الحدیث أئمة بین المشھورة المسانید من وغیرھا
 فإن علیھ، بھ هللا أنعم ما قدر یعلم أن الكتاب ھذا على اطلع من نصح ھذا من وقصدي
  .16»األحادیث نقل من قصدناه ما إلى ولنرجع شكر، بالنّعم التحدث

فتأمل كالمھ یُنبیك عن اعتزازه بالسنّة وعنایتھ بھا، فقد جعل ما ینقلھ من 
أحادیث منتقاة عالمة على تمیّز تفسیره، وأّن من اطلع علیھ فقد َحّصل نعمة وجب 

انتقاھا في التزھید من الدنیا، علیھ شكرھا، وبعد تقریره لھذا عاد لیسوق أحادیث 
وجعل ذلك من جملة مقاصده، والمتتبع لتفسیره یقف على وضوح ھذا المقصد؛ 
والمتمثل في بّث الوازع الدیني في القارئ عن طریق الترغیب والترھیب، مستغال 
أدنى مناسبة في اآلیة لتطعیم معناھا بما جاء في السنّة، فقد توقف عند آیات كثیرة 

  .17عض الفضائل یسوق لھا أحادیث تبیّن عظم األجر المنوط بھاتناولت ب

صّرح بذلك، واھتمامھ  اومّما یؤكد عنایتھ بالسنّة، انتقاؤه لألحادیث كم
بتخریجھا وتلك سمة بارزة في تفسیره یقف علیھا كل قارئ متأمل، بل إنّھا عالمة 
فارقة بین تفسیره وتفسیر ابن عطیّة، ولذلك ذھب الكثیر ممن تناول تفسیر الثعالبي 

  . بالدراسة إلى إبراز تفوقھ على ابن عطیّة في الجانب الحدیثي

  ثارعنایتھ باآل: الفرع الثاني

أولى الثعالبي آثار الصحابة والتابعین أھمیة بالغة، ویظھر ذلك فیما نقلھ في 
علیھ،  والجرأة القرآن تفسیر في مقدمة تفسیره؛ حیث ساق ما تعلّق بخطورة الكالم

 وأما... « :وحتى ال یفھم القارئ أّن األمر یعمُّ كّل مفسر استثنى أئمة التابعین حیث قال
 الظن فلیس القرآن، فسروا أنّھم العلم أھل من وغیرھما قتادةو مجاھد عن روي الذي
 ما عنھم روي وقد أنفسھم، قبل من أو علم، بغیر فسروه أو القرآن في قالوا أنّھم بھم
 مھدي بن الحسین حدثنا علم، بغیر أنفسھم قبل من یقولوا لم إنّھم: قلنا ما على یدل

 وقد إال آیة، القرآن في ما «: قال قتادة معمر عن عن  الرزاق عبد حدثنا البصري،
: ألعمش، قالعن   عیینة بن سفیان حدثنا عمر أبي ابن وحدثنا» بشيء فیھا سمعت

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود، لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن «: قال مجاھد
 فكالمھ ھذا یبیّن احتفاءه بآثار السلف ومدى أھمیّتھا .18»كثیر من القرآن مما سألت

  .عنده

ومّما یؤكد اھتمامھ بذلك؛ ما نقلھ عن ابن عطیّة في بیان مراتب المفسرین، 
حیّث جعل الصحابة الكرام في مقدمتھم، یتلوھم المبّرزون من أئمة التابعین ممن أخذ 
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فأما صدر المفسرین والمؤید فیھم، فعلي بن أبي  « :عنھم، وفي ھذا الصدد یقول
هللا بن عباس رضي هللا عنھما، وھو تجرد لألمر  طالب رضي هللا عنھ، ویتلوه عبد

عھ العلماء علیھ كمجاھد، وسعید بن جبیر  وغیرھما، والمحفوظ عنھ في لھ وتتبّ وكمّ 
ما أخذت من تفسیر : ذلك أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي طالب، وقال ابن عباس

تفسیر ابن القرآن، فعن علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب یثني على 
نعم ترجمان « : ھ، وكان عبد هللا بن مسعود یقولعباس، ویحض على األخذ عنّ 

اللھم، «: صلى هللا علیھ وسلم، وھو الذي قال فیھ رسول هللا »القرآن عبد هللا بن عباس
الدعوات، ویتلوه عبد هللا بن مسعود،  ، وحسبك بھذه»فقھھ في الدین، وعلمھ التأویل

وكل ما أخذ عن ، ن ثابت، وعبد هللا بن عمرو بن العاصيوزید ب ،وأبي بن كعب
الحسن، ومجاھد،  برزین في التابعین الحسن بن أبيم، ومن المُ تقدّ الصحابة، فحسن مُ 

وسعید بن جبیر، وعلقمة ، وقد قرأ مجاھد على ابن عباس قراءة تفھم ووقوف عند كل 
ل كّل من أخذ عن فتأمل كیف نقل ما یشید بھؤالء المفسرین، وجع. 19» ...آیة

الصحابة من التابعین مقّدم على غیره، ونقل أّن مجاھد قرأ عن ابن عباس قراءة تفھّم 
  .وتدبر؛ تأكیدا على علو شأنھ في التفسیر

فإذا كان ھذا كالم الثعالبي في بیان عنایتھ بالّسنة واآلثار، فما مدى تطبیقھ 
  .لمبحث األول والثانيللقواعد المتعلّقة بذلك؟ ھذا ما سأبیّنھ من خالل ا

  ن ة من خالل الجواھر الحساقواعد الترجیح المتعلقة بالسنَّ : المبحث األول

من خالل ھذا المبحث سأتناول القواعد المتعلّقة بالّسنة؛ والتي استند إلیھا 
الثعالبي في بعض ترجیحاتھ، ممثّال لھا بأمثلة للتوضیح، مع التعلیق علیھا باختصار 

  .إن اقتضى ذلك

  ُمقّدم على غیره صلى هللا علیھ وسلمتفسیر النبّي : المطلب األول

  صورة القاعدة : الفرع األول

قد نقف على حدیث صحیح في تفسیر آیة، كما قد نجد أقواال أخرى، فإذا ثبت 
جوع إلیھ وال یقدم علیھ قول أحد كائنا  الحدیث في تفسیرھا وكان نصا فیھا، وجب الرُّ

أعلم بما یوحى إلیھ من ربھ ووظیفتھ بیان  صلى هللا علیھ وسلممن كان، ألّن النبّي 
َل ِإلَْیِھمْ  :ذلك، كما قال تعالى ْكَر ِلتُبَیَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ   .20]44: النحل[ َوأَْنَزْلنَا إِلَْیَك الذِّ
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 أمثلة من تطبیق الثعالبي للقاعدة  :الفرع الثاني

واعتمد علیھا في ترجیحاتھ، فمتى وقف على طبّق الثعالبي ھذه القاعدة كثیرا 
حدیث صحیح ــ حسب اجتھاده ــ في تفسیر آیة قال بذلك واعتبره الصحیح، وما عداه 

  :ال یعتمد علیھ، ومن األمثلة ما یلي

: الرعد[ َولَقَْد آَتَْینَاَك َسْبًعا ِمَن اْلَمثَانِي َواْلقُْرآََن اْلَعِظیمَ : عند تفسیره لقولھ تعالى -1
ذھب  ابن مسعود «: ، ذكر خالف المفسرین في السبع المثاني حیث قال]87

 األنعام والمصو  والمائدة آل عمران والنساءو البقرة: السبع الطوالوغیره أنھا  
: إلى أن السبع ھنا، وذھب جماعة من الصحابة ومن بعدھم  األنفال مع براءةو

 .21»وھذا ھو الصحیححدیث أبي بن كعب وغیره وھو نص  آیات الفاتحة
  .والُمالحظ أنّھ صّحح القول الثاني استنادا إلى الحدیث الصحیح الوارد في ذلك

: ذكر الثعالبي الخالف الوارد في المسجد الذي أسس على التقوى في قولھ تعالى -2
 ِِل یَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِیھ ؛ حیث ]108 :التوبة[ لََمْسِجٌد أُسَِّس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ

 ،قباء بھ مسجدمن الصحابة والتابعین إلى أن المراد  یقذھب ابن عباس وفر
صلى هللا علیھ  ھ مسجد النبيّ وروي عن ابن عمر وأبي سعید وزید بن ثابت أنّ 

التي أوردھا المفسرون بالقصة یلیق القول األول ، ونقل كالم ابن عطیّة بأن وسلم
ن بنى مسجد قباء، ومحاولة تنفیر النّاس عنّھ ببناء في حسد بعض المنافقین لم

وال نظر  صلى هللا علیھ وسلم عن النبيّ  القول الثاني مرويّ  أنّ  إالّ مسجد الّضراّر، 
، وبعد أن أورد الثعالبي كالم ابن عطیة ساق الحدیث الدال على القول مع الحدیث

ھذا حدیث : و عیسىقال أب« :، وعلّق علیھ قائالابن العربي المختار نقال عن
والمتأمل في صنیعھ یظھر لھ وضوح ھذا المنھج في . 22»صحیح، وخرجھ مسلم

ترجیحھ؛ اعتمادا على ما ورد في السنّة، واستئناسا بنقلھ عن ابن العربي الذي 
یعتبر من كبار أھل العلم، حتى یوّضح أّن ما اختاره ھو مسلك ثلّة من األعالم، 

  .یّن درجتھ حتى یطمئن القارئ لما ذھب إلیھولم یكتف بإیراد الحدیث بل ب

الةَ ِلِذْكِري: قولھ تعالىعند تطّرقھ لتفسیر  -3 ، نقل كالم ابن ]14: طھ[ َوأَقِِم الصَّ
أَْذكرَك في ِعلِّیَیَن بھا، فالمصدُر  :لِتَْذُكَرنِي فیھا، أْو یرید: یحتمل أن یریدَ « :عطیة

عند : معنى قولِھ ِلِذْكِري أيْ : وقالت فِْرقةٌ  .المفعولمحتمل اإلضافة إلى الفَاِعل، أَِو 
وفي « :وَعقَّب الثعالبي على ذلك بقولھ .»إذا ذكرتني، وأمري لك بھا: ِذْكرى، أَيْ 

من نَسي صالة، فلیصلِّھا إذا «: ھ قالأنّ  صلى هللا علیھ وسلمالحدیث عن النبّي 
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صلى هللا فقد بیّن لك  »الة لذكريأقم الصَّ : لىاذكرھا فَإنَّ َذلك وقتھا قال هللا تع
وھكذا استدل ابُن العربي ھنا ، بفضلھ الموفِّقُ  وهللاُ  ما تحتملھ اآلیةُ، علیھ وسلم

فجعل الحدیث ُمرّجحا وأوضح أّن ابن العربي قد استدل بھ أیضا . 23»...بالحدیثِ 
  .وساقھ بلفظ آخر یدل على المعنى نفسھ

: القلم[ ن َواْلقَلَِم َوَما یَْسطُُرونَ  :أورد الثعالبي خالف المفسرین في قولھ تعالى -4
اسم الحوت األعظم الذي علیھ  }ن{:؛ فَُروي عن ابن عباس ومجاھد أنّ ]1

ثم ذكر كالم ابن  اسم الدواة،: األرضون السبع، وقال ابن عباس أیضا وغیره
 ،اسم الحوت "ن" فمن قال بأن :ا یَْسطُُرونَ َواْلقَلَِم َومَ  :عطیة في خالفھم في

جعل القلم الذي خلقھ هللا وأمره بكتب الكائنات، وجعل الضمیر في یسطرون 
اس وجعل النّ  عندالمتعارف  ھواسم للدواة جعل القلم  "ن"للمالئكة، ومن قال بأن 

صلى هللا علیھ وسلم  وروى معاویة بن قرة أن النبيّ ...اسالضمیر في یسطرون للنّ 
یكتبون سطورا، فإن أراد المالئكة : معناه }ویسطرون{.» ن لوح من نور«: قال

لة والعلوم نزّ فھو كتب األعمال وما یؤمرون بھ، وإن أراد بني آدم فھي الكتب المُ 
 :ابن العربي في أحكامھ ثم تعقّب الثعالبي ذلك بإیراده ما نقلھ وما جرى مجراھا، 

 :یقول صلى هللا علیھ وسلمسمعت رسول هللا : عن أبي ھریرة قال حیث ساق حدیثا
ثم ، ن َواْلقَلَمِ : ون، وھي الدواة، وذلك قولھأول ما خلق هللا القلم، ثم خلق النّ  «

ثم : ما كان وما ھو كائن إلى یوم القیامة، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب قال: قال لھ
وھذا  « :وعقّب علیھ بقولھ» ...القیامةختم العمل، فلم ینطق وال ینطق إلى یوم 

 .24»وهللا سبحانھ أعلم الحدیث ھو الذي یعول علیھ في تفسیر اآلیة لصحتھ
والُمالحظ أن الثعالبي ساق كالم ابن العربي الذي اعتمد على الحدیث وأّكد أنّھ 
التفسیر الذي یُعّول علیھ لصحة الحدیث الوارد فیھ، وكأنّھ بذلك یشیر إلى ضعف 
حدیث معاویة بن قرة، والذي فیھ خالف ھذا التأویل، واألمر كذلك فھو حدیث 

، واألمر لیس كما ذكر؛ حیث حكم مرسل، واستند إلى حدیث أبي ھریرة وصّححھ
" محمد بن وھب:"علیھ ابن عدي بأنّھ باطل منكر، ووافقھ الذھبي، وآفة الحدیث

محمد بن وھب بن "ونبّھ الذھبي إلى أنّھ لیس  »ذاھب الحدیث«: قال ابن عساكر
، فلعلَّ الثعالبي حكم بصحتھ ظنّا منھ أنّھ ھو ـ 25الذي أخرج لھ البخاري" عطیة

ــ ومع ذلك فإّن الثعالبي أعمل القاعدة اعتقادا منھ صحة الحدیث ورد  وهللا أعلم
  .األقوال األخرى استنادا إلى ذلك جمیع
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مرجح لھ عما كان في معنى أحد األقوال فھو قاعدة إذا ثبت الحدیث و: المطلب الثاني
  خالفھ 

  صورة القاعدة : الفرع األول

ان أحد األقوال یعضدھا حدیث وك ،إذا اختلفت أقوال العلماء في تفسیر آیة
صحیح، فالقاعدة في ذلك أن یُعتمد ھذا القول في تفسیرھا، والفرق بین ھذه القاعدة 
والتي قبلھا؛ أّن الحدیث في القاعدة السابقة جاء نصا في تفسیر اآلیة أما في ھذه 

  .26القاعدة فالحدیث ورد لبیان أمر آخر یوافق أحد األقوال المذكورة

 أمثلة من تطبیق الثعالبي للقاعدة  :الثانيالفرع 

اعتمد الثعالبي على ھذه القاعدة فیما ینقلھ عن ابن عطیة اختصارا، كما اعتمد 
علیھا في ترجیحاتھ الخاصة بھ سواء وافق ابن عطیة أو خالفھ، ومن األمثلة على ذلك 

  : ما یلي

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة َمثَُل الَِّذیَن یُْنفِقُوَن أَ  :عند تفسیر قولھ تعالى -1 ْمَوالَھُْم فِي َسبِیِل هللاَّ
ُ َواِسٌع َعلِیمٌ  ُ یَُضاِعُف لَِمْن یََشاُء َوهللاَّ  أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُسْنبُلٍَة ِمئَةُ َحبٍَّة َوهللاَّ

 :، ساق الثعالبي اختالف المفسرین في معنى المضاعفة في قولھ تعالى]261: البقرة[
 ُیَُضاِعُف لَِمْن یََشاء ُ  ،تقدم من ذكر السبعمائة ، فھناك من حملھا على تأكید ماَوهللاَّ

 من ضاعف لمن یشاء أكثرھ یُ بل ھو إعالم من هللا تعالى بأنّ : وقالت طائفة من العلماء
، واختار الثعالبي ھذا القول الثاني، معتمدا في ذلك على حدیث صحیح سبعمائة ضعف

جح األقوال عندي قول ھذه الطائفة، وفي الحدیث الصحیح عن ابن وأر« :حیث قال
: فیما یرویھ عن ربھ تبارك وتعالى، قال صلى هللا علیھ وسلمعباس، عن رسول هللا 

بحسنة، فلم یعملھا، كتبھا  بین ذلك، فمن ھمّ  إن هللا تعالى كتب الحسنات والسیئات، ثمّ «
، كتبھا هللا عنده عشر حسنات إلى سبعمائة بھا فعملھا هللا عنده حسنة كاملة، وإن ھمّ 

فبعد  .27»الحدیث، رواه مسلم والبخاري بھذه الحروف» ...ضعف إلى أضعاف كثیرة
أّن بیّن المختار عنده ساق حدیثا في معنى ما ذھب إلیھ وبیّن صحتھ، مّما یؤكد أّن ھذه 

  .القاعدة كانت حاضرة عنده

َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكینِ إِنََّما  :عند تفسیر قولھ تعالى -2 ] 60: التوبة[ الصَّ
اس في النَّ  كثرَ وقد أً « :أورد بعض األقوال في الفرق بین الفقیر والمسكین، ثم قال

صلى هللا الفرق بین الفقیر والمسكین، وأولى ما یعول علیھ ما ثبت في ذلك عن النبي 
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صلى  عرج عن أبي ھریرة أن النبيّ ، وقد روى مالك عن أبي الزناد عن األعلیھ وسلم
لیس المسكین بھذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة «: قال هللا علیھ وسلم
ما المسكین الذي لیس لھ غنى یغنیھ، وال یفطن لھ فیتصدق علیھ، وال والتمرتان، إنّ 

فھم منھ أنّھ في والُمالحظ أنّھ اعتمد على الحدیث السابق؛ لّما  .28»اسیقوم فیسأل النّ 
معنى ما ذھب إلیھ، وأكّد قبل ذلك أّن األقوال قد كثرت في التفریق بیّن الفقیر 

  .والمسكین، ولكّن األولى أن یقال بما دّل علیھ الحدیث

الَِحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْیٌر  :عند ذكر قولھ تعالى -3 َواْلبَاقِیَاُت الصَّ
الجمھور في الباقیات الصالحات، فقال  ، أورد خالف المفسرین]46: الكھف[ أََمًال 
الِحاتُ "أّن  سبحان هللا، «: ھا في األحادیثھي الكلمات المذكوُر فْضلُ  "اْلباِقیاُت الصَّ

ة إِالَّ با�َّ قَوالَ  حول، َوالَ  أكبر، َوهللاَّ والحمد �، وال إلھ إال هللاَّ  ، وقد »ظیمعَ ليِّ العال وَّ
 الباقیاتنَّ ھوَ  «: في قولھ صلى هللا علیھ وسلمجاء ذلك مصّرحا بھ من لفظ النبّي 

الح : قَالَ  صلى هللا علیھ وسلمأبي سعید الخدريِّ أن رسول هللا وساق حدیث » اتالصَّ
ال استكثروا من الباقیات« ؟ قالَ : قیلَ » حاتالصَّ ، یا رسول هللاَّ  بیرالتَّك«: وما ھنَّ

ة�َّ  حمدلوا والتَّسبیح لیلھوالتَّ  وخرج الحدیث وعزاه  »إِالَّ با�َّ   وال حول وال قوَّ
الباقیات الصالحات؛ الصلوات  :أنللنسائي وابن حبان، ثم نقل عن ابن عباس وغیره 

ویُالحظ أنھ قّدم ھذه القاعدة على . 29وما تقدَّم أولى: الخمس، وَعقَّب على ذلك بقولھ
  .تفسیر الصحابي

ابن وھب ، ذكر قول ]19: العلق[ َواْسُجْد َواْقتَِربْ  :حین فسر قولھ تعالى -4
 وأنّ  ،صلى هللا علیھ وسلم خطاب للنبيّ : }َواْسُجدْ { :قولھ أنّ  عن جماعة من أھل العلم

ورّجح حتى ترى كیف تھلك،  تجترئ إن: خطاب ألبي جھل، أيّ : }َواْقتَِربْ {: قولھ
أقرب ما « :صلى هللا علیھ وسلمول أظھر یدل علیھ قولھ والتأویل األ«: األول بقولھ

  .30»»یكون العبد من ربھ وھو ساجد

قاعدة ال یصح حمل اآلیة على تفسیرات ألمور مغیبة ال دلیل علیھا : المطلب الثالث
  .من القرآن أو السنة

  صورة القاعدة : الفرع األول

وھدى لكل خیر، فلو كان في زل هللا عز وجل القرآن الكریم تبیاناً لكل شيء، أنّ 
ذكر مواطن العبرة ما یَ نھ لھم، وإنّ بھم علیھم فائدة تعود علیھم لبیّ تعریف الخلق بما أُ 

غیبة وھذا فع فیھ، وال سبیل إلى معرفة ھذه األمور المبھمة المُ دون االشتغال بما ال نَ 



  قواعد الترجیح المتعلقة بالسنة واآلثار عند الثعالبي                                                       
  

  

 199                                                                                  مجلة اإلحیاء

ر بدء الخلق، مضى وسلف كأمو ة، ویتضمن ما قدكلھ مما ال تعلق لھ باألحكام التكلیفیّ 
ار ونحوھا، فكل ھذا ال یقع كالبعث وصفة الجنة والنّ  مل وأخبار األمم الماضیة، وما

  .31یصح تفسیره باجتھادات ال دلیل علیھا أو بأخبار إسرائیلیة هللا أعلم بصحتھا

  أمثلة من تطبیق الثعالبي للقاعدة  :الفرع الثاني

القاعدة حْیث أنّھ إذا وقف على المتتبع لتفسیر الثعالبي یقف على تطبیقھ لھذه 
أمر لھ تعلق بالغیب ولیس علیھ دلیل، كبعض تفاصیل األمم السابقة وأخبارھم، فإنّھ ال 

  :یجزم بذلك وإنّما یبیّن أن األمر یحتاج إلى سند صحیح، ومن أمثلة ذلك ما یلي

اَن فَِریٌق َوقَْد كَ  :نقل الثعالبي قول ابن إسحاق في المراد بالفریق في قولھ تعالى -1
فُونَھُ ِمْن بَْعِد َما َعقَلُوهُ َوھُْم یَْعلَُمونَ  ِ ثُمَّ یَُحرِّ ، أنّھم ]75: البقرة[ ِمْنھُْم یَْسَمُعوَن َكَالَم هللاَّ

وھذا یحتاج « :وتعقب ذلك بقولھ من السبعین الذین سمعوا كالم هللا مع موسىطائفة 
ھذه القاعدة حاضرة عنده، وال یمنعھ من فَتَعقُبھ ھذا یبیّن أّن  . 32»إلى سند صحیح

  .تطبیقھا أن یستدرك بھا على فطاحل العلماء كابن إسحاق

 یَا أَیُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ : قولھ تعالى تفسیر عند -2
ھو أخذ « :، حیث قال}ةٍ ِمْن نَْفٍس َواِحدَ { :نقل قول ابن عطیة في معنى] 1: النساء[

وتعقب ذلك ـ أي الثعالبي ـ ، »الذریة من ظھر آدم، وذلك شيء كان قبل خلق حواء
  .33»وھذا یحتاج إلى سند قاطع«: بقولھ

َل ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ : حین وقف على قولھ تعالى -3  َوالَِّذي نَزَّ
ینزل في كل : فقالت فرقة} بِقََدرٍ {: ، ذكر اختالف المفسرین في قولھ]11: الزخرف[

فضل عام عاما، لكن یكثر مرة ھاھنا ومرة ھاھنا، وقال عام ماء قدرا واحدا، ال یَ 
بل ینزل تقدیرا ما في عام، وینزل في آخر تقدیرا ما، وینزل في آخر تقدیرا : بعضھم

وبعض ھذه « :ثم تعقّب ذلك بقولھ، آخر بحسب ما سبق بھ قضاؤه ال إلھ إال ھو
والُمالحظ أنھ خّصص ، 34»ألقوال ال تقال من جھة الرأي، بل ال بد لھا من سندا

بعض األقوال كونھا تحتاج إلى سند دون غیرھا، فلعلھ بذلك أراد أن یستثني ما كان 
، وتعقّب ما لھ عالقة بتفاصیل األمور "بالتقدیر"متصال ببیان المعنى العام الُمتعلّق 

  .مما ال یعلمھ إال هللا

یجدر التنبیھ إلیھ لتعلقھ بھذه القاعدة؛ ما لھ عالقة باإلسرائیلیات؛ فإّن  ومّما
  :الثعالبي یتعامل معھا حسب نوعھا
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ما أورده من خالف : فإن كان فیھا تعدٍّ على مقام العصمة، فإنّھ یرد ذلك، ومن أمثلتھ -
َوَجَعَل ِمْنھَا َزْوَجھَا لِیَْسُكَن  ھَُو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدةٍ  :المفسرین في قولھ تعالى

َ َربَّھَُما لَِئنْ  ا أَْثقَلَْت َدَعَوا هللاَّ ْت بِِھ فَلَمَّ ا تََغشَّاھَا َحَملَْت َحْمًال َخفِیفًا فََمرَّ آَتَْیتَنَا  إِلَْیھَا فَلَمَّ
ا آَتَاھَُما َصالًِحا َجعَ ) 189(َصالًِحا لَنَُكونَنَّ ِمَن الشَّاِكِریَن  َال لَھُ ُشَرَكاَء فِیَما آَتَاھَُما فَلَمَّ

ا یُْشِرُكونَ  ُ َعمَّ ، فذھب بعضھم إلى أن المقصود ]190ــ 189: األعراف[ فَتََعالَى هللاَّ
جنس اآلدمیین، وذھب بعضھم إلى أن المقصود آدم وحواء التي حملت فجاءھا 

إن لم : ل لھاعبد الحارث، وھو اسم إبلیس، وقا ولدھاأن تسمي  علیھاأشار الشیطان ف
ثم تعقب الثعالبي ھذه الروایة . آدم وحواء أطاعا الشیطان تفعلي قتلتھ، فزعموا أن

وینزه آدم وحواء عن طاعتھما إلبلیس، ولم أقف بعد على صحة ما روي في : بقولھ
ثم نقل حدیثا یستند إلیھ أصحاب ھذا القول؛  ھذه القصص، ولو صح، لوجب تأویلھ،

لما حملت حواء طاف بھا : قال صلى هللا علیھ وسلمالنبي عن سمرة بن جندب ،عن ف
سمیھ عبد الحارث، فسمتھ عبد الحارث، : إبلیس، وكان ال یعیش لھا ولد، فقال لھا

ثم نقل عن الترمذي أن الحدیث  فعاش ذلك، وكان ذلك من وحي الشیطان وأمره،
وعمر شیخ عن قتادة، بھ عمر بن إبراھیم حسن غریب وبین بعض عللھ، كتفرد 

الواجب التوقف، والتنزیھ وھما أطاعاه، أنّ وأوضح بعدھا أن الحدیث لیس فیھ  .بصري
العربي في توھین ھذا ونقل بعدھا كالم ابن سن التأویل ما أمكن، لمن اجتباه هللا، وحُ 

ضعیف الحدیث وفي اإلسرائیلیات التي لیس لھا ثبات،  ، وأنّھ وراد في القول وتزییفھ
  . 35أن المراد بھذا جنس اآلدمیین: ا من لھ قلب، والقول األشبھ بالحقوال یعول علیھ

أّما إن كانت مما لھ تعلق ببعض المبھمات كنوع الشجرة التي أكل منھا آدم علیھ  -
السالم، فإنّھ ال یكثر من إیراد ذلك، فإن أورده فإنّھ یختصر بعض األقوال التي ذكرھا 

  .36ابن عطیة وال یستطرد فیھا

ل ما سبق  بیانھ في ھذا المبحث، یخلص الباحث إلى أّن الثعالبي ومن خال
كانت لھ عنایة فائقة بالترجیح انطالقا من القواعد المتعلقة بالسنّة، وقد اعتمد في ذلك 

ُمقّدم  صلى هللا علیھ وسلمتفسیر النبّي : "على ثالثة قواعد مھّمة؛ ویتعلّق األمر بقاعدة
الحدیث وكان في معنى أحد األقوال فھو مرّجح لھ  إذا ثبت: "، وبقاعدة"على غیره
ال یصح حمل اآلیة على تفسیرات ألمور مغیبة ال دلیل : "، وكذلك قاعدة"عما خالفھ

، ومنھجھ في ذلك قائم على بیان درجة الحدیث، فإن حدث "علیھا من القرآن أو السنة
صحتھ، كما أنّھ واستند إلى حدیث ضعیف في تأید أحد األقوال فذلك اعتقادا منّھ 

تأكیدا على ما ذھب إلیھ،  -خاصة ابن العربي -یستأنس بالنّقل عن بعض األعالم 
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ویقّدم القواعد المتعلّقة بالسنّة على تفسیر الصحابي عند التنازع، وال یكثر من إیراد 
  .، وما كان فیھ تعّد على مقام العصمة رّده مبیّنا ضعفھتاإلسرائیلیا

  القواعد المتعلقة باآلثار من خالل الجواھر الحسان: المبحث الثاني

التي استند إلیھا ول القواعد المتعلّقة باآلثار؛ ومن خالل ھذا المبحث سأتنا
الثعالبي في بعض ترجیحاتھ، ممثّال لھا بأمثلة للتوضیح، مع التعلیق علیھا باختصار 

  .إن اقتضى ذلك

  ن جاء بعدھم تفسیر الصحابة لآلیة مقدم على م: المطلب األول

  صورة القاعدة :الفرع األول

إذا اختلف المفسرون على عّدة أقوال، وثبت أن الصحابة أو بعضھم فسر اآلیة 
بأحد ھذه األقوال، فإنّھ یُؤخذ بقولھم؛ فھم أعلم النّاس بمعاني التنزیل، إالّ إذا ثبت دلیل 

  .أقوى یُرجح غیر قول الصحابي فالعبرة بالدلیل

  أمثلة من تطبیق الثعالبي للقاعدة : الفرع الثاني

أكثر الثعالبي النّقل عن السلف بذكر أقوالھم في المسألة الواحدة، فإن اتفقت 
كان ذلك تأكیدا على ما ذھبوا إلیھ، وإن اختلف بعضھا مع بعض، ورّجح بیّنھا أعمل 

د وقفت لھ على بعض القواعد المعروفة، وعند تنازع قول صحابي مع تفسیر غیره، فق
بعض النّماذج رّجح فیھا قول الصحابي، غیر أّن األمر یحتاج إلى استقراء تام حتى 

  .یُعرف منھجھ في ذلك

  :ومما وقفت علیھ من تطبیقھ لھذه القاعدة ما یلي 

لََعْمُرَك ِإنَّھُْم لَفِي َسْكَرتِِھْم  :أورد الخالف في المقسم بھ في قولھ تعالى -1
، وھو صلى هللا علیھ وسلم، فابن عباس قال أنّھ نبینا محمد ]72 :لحجرا[ یَْعَمھُونَ 

قول الجمھور، وذكر الثعالبي أّن الصفاقصي قال أنھ لوط علیھ السالم، وھو ما ذكره 
ابن العربي قبلھ، وساق الثعالبي ما أنكر ابن العربي على قول الجمھور بحجة أنّھ ال 

، وتعقب آخر غیره، لم یْجِر لھ ذْكٌر لغیر ضرورةخرج من كالٍم إِلى كالٍم یُ  ینبغي أن
وما ذَكَره الجمھوُر أْحَسُن ألن الخطاب خطاُب مواجھٍة وألنھ : الثعالبي ذلك بقولھ

، وھو مقّدم على غیر   .37»هتفسیر صحابيٍّ
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والُمالحظ ھنا أن الثعالبي استعمل قاعدتین للترجیح لیعضد ما ذھب إلیھ، كما 
القاعدة التي نحن بصدد التمثیل لھا وأن قول الصحابي أنّھ نص على مضمون ھذه 

إدخال الكالم في " :مقدم على غیره، كما یتضح من خالل ھذا المثال تنازع قاعدة
، مع ھذه القاعدة التي قدمھا "معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ عن ذلك

  .الثعالبي وأشار إلى ذلك

ُ أَنَّى یُْؤفَُكونَ قَاتَلَ  :عند تفسیر قولھ تعالى -2 نقل كالم ، ]30: التوبة[ ھُُم هللاَّ
ُ {:وقولھ « :ابن عطیة  دعاء علیھم عام ألنواع الشر، وعن ابن عباس أنّ  }قَاتَلَھُُم هللاَّ

، فھو بذلك یختار ما 38وعقّب الثعالبي ذلك بنقل كالم ابن عباس. »لعنھم هللا :المعنى
ویقدمھ على غیره، ومّما یؤكد ذلك أنّھ تعقب ابن ذھب إلیھ ابن عباس رضي هللا عنھ 

اُصونَ  :عطیة في رده لھذا القول عند تفسیر قولھ تعالى ، ]10: الذاریات[ قُتَِل اْلَخرَّ
اصون، وھذا تفسیر ال لعن الخرّ : معناه. وقال بعض المفسرین« :حیث قال ابن عطیة

ما قالھ ھذا المفسر قال عیاض والظاھر «:  ، فعقّب الثعالبي علیھ بقولھ»یعطیھ اللفظ
اُصونَ : وقد یقع القتل بمعنى اللعن قال هللا تعالى« :»الشفا«في   :و قُتَِل اْلَخرَّ
 َأَنَّى یُْؤفَُكون ُ   .39»]4: المنافقون[ قَاتَلَھُُم هللاَّ

إذا كان تفسیر الصحابي من قبیل الغْیب الذي لیس للرأي فیھ مجال؛  -3
ْحَمُن : عند تفسیره لقولھ تعالى: فالثعالبي یُرّجحھ، ومن أمثلة ذلك َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّ

ھ روي عن ابن مسعود، أنّ : قال الباجي في سنن الصالحین« :قال ].88: مریم[ َولًَدا
نعم، : قال یا فالن، ھل مر بك الیوم ذاكر � تعالى؟ فإنّ : بلإن الجبل لیقول للج«  :قال
ْحَمُن َولًَدا : بھ ، ثم قرأ عبد هللا رّ سُ  تََكاُد ) 89(لَقَْد ِجْئتُْم َشْیئًا إِّدًا ) 88(َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّ

االسََّماَواُت یَتَفَطَّْرَن ِمْنھُ َوتَْنَشقُّ اْألَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل  : قال ،]90-88: مریم[ ھَّدً
، ثم »وھكذا رواه ابن المبارك في رقائقھ. »أترونھا تسمع الزور، وال تسمع الخیر

وقد روي عن أنس، وغیره  وما ذكره ابن مسعود ال یقال من جھة الرأي« :علّق بقولھ
  .40وساق بعض اآلثار المبیّنة لذلك »نحوه

  مقدم على كل تفسیر شاذقاعدة  تفسیر جمھور السلف  :المطلب الثاني

  صورة القاعدة: الفرع األول

إذا خالف مفسر قول جماعة من المفسرین، ولم یكن لقولھ حجة ظاھرة، صار 
  .41تفسیره شاذا، واعتمد قول الجماعة فھو أولى بالصواب وأبعد عن الخطأ
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  أمثلة عن تطبیق الثعالبي للقاعدة: الفرع الثاني

ث أنّھ إذا شاع تفسیر آیة عند الجمھور وقّل اعتمد الثعالبي ھذه القاعدة، حی
  :المخالفون، ولم یكن لقولھم حظ من الّنظر، فإنّھ یُرجح قول الجمھور ومن أمثلة ذلك

: یونس[ أَْم یَقُولُوَن اْفتََراهُ قُْل فَْأتُوا بُِسوَرٍة ِمْثلِھِ  :عند تفسیر قولھ تعالى -1
ھذه اآلیة عند الجمھور وقع بجھتي والتحدي في « :نقل قول ابن عطیة قال ،]38

صف واإلیجاز والجزالة، كل ذلك في ظم والرّ النّ : إحداھما :اإلعجاز اللتین في القرآن
 بــوحین تحداھم  .المعاني من الغیب لما مضى، ولما یستقبل: واألخرى ،التعریف

أن  ـأورد اختیاره ـ أي ابن عطیة، ثم »ظم وحدهما تحداھم بالنّ إنّ  "عشر مفتریات"
 « :، وتعقبھ بقولھظم ال في اإلخبار بالغیبما وقع في النّ في اآلیتین إنّ  التحدي

والصواب ما تقدم للجمھور، وإلیھ رجع في سورة ھود وأوجھ إعجاز القرآن أكثر من 
 . 42» ھذا وانظر الشفا

ِ  :عند تفسیر قولھ تعالى -2 لُوا َكَالَم هللاَّ نقل  ،]15: الفتح[ یُِریُدوَن أَْن یُبَدِّ
أن یغیروا وعده ألھل : معناهكالم ابن عطیة في بیان الخالف، حیث قال البعض 

فَقُْل لَْن تَْخُرُجوا َمِعَي : كالم هللا ھو قولھ تعالى: الحدیبیة بغنیمة خیبر، وقال ابن زید
ا ن ھذه وھذا ضعیف أل« :ابن عطیة، قال ]83: التوبة[ أَبًَدا َولَْن تُقَاتِلُوا َمِعَي َعُدّوً

وآیة ھذه السورة نزلت  صلى هللا علیھ وسلماآلیة نزلت في غزوة تبوك في آخر عمره 
صلى هللا عام الحدیبیة، وأیضا فقد غزت جھینة ومزینة بعد ھذه المدة مع رسول هللا 

وعلى التأویل : قال الثعلبي« :فتعقبھ الثعالبي بقولھ ،»یعني غزوة الفتح علیھ وسلم
والُمالحظ أّن ابن عطیة  .43»التأویل، وھو أصوب من تأویل ابن زیداألول عامة أھل 

، "التفسیر الذي یُخرج معنى اآلیة عن تاریخھا مردود:"استخدم في ترجیحھ قاعدة 
واعتمد الثعالبي على القاعدة التي نُمثّل لھا وساق قول الثعلبي بأّن ھذا القول ھو ما 

  .بذھب إلیھ عامة أھل التأویل واعتبره األصو

كما نجد أن الثعالبي یختار قول الجمھور ویرد القول المخالف لھ إذا كان ال  -3
 َال یَْسأَلُوَن النَّاَس إِْلَحافًا: یتوافق مع لفظ اآلیة؛ فعند تفسیر قولھ تعالى

  :تحتمل معنیین، نقل كالم ابن عطیة؛ بأّن اآلیة  ]273:البقرة[

  .ھم ال یسألون البتةأنّ  ،علیھ الجمھورنفي السؤال جملة، وھذا ھو الذي : أحدھما
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وعقب  .ال یظھر لھم سؤال، بل ھو قلیل وبإجمال: نفي اإللحاف فقط، أي: والثاني
  .44»وھذا الثاني بعید من ألفاظ اآلیة، فتأملھ « :الثعالبي ذلك بقولھ

وفي المقابل فإنّھ إذا الح لھ أّن تفسیر الجمھور مخالف لظاھر اآلیة، فإنّھ 
ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك  یَا :اھر، ومثال ذلك ما ورد في قولھ تعالىیختار الظ أَیُّھَا اْإلِ

عائد على أن الضمیر في مالقیھ  الجمھورحیث ذكر  ]6: االنشقاق[ َكْدًحا فَُمَالقِیھِ 
وھو «  :، ورّجح الثعالبي الثاني وقالھو عائد على الكدح: ب تعالى، وقال بعضھمالرّ 

  .45»ظاھر اآلیة

: تعالىقولھ كما نجد الثعالبي یؤكد قول الجمھور بلحاق اآلیة؛ فعند تفسیر  -4
َوَجَعلُوا لَھُ ِمْن ِعبَاِدِه ُجْزًءا ]نقل الخالف في ذلك؛ حیث ذھب  ،]15: الزخرف

: المالئكة بنات هللا؛ وقال قتادة: قول العرب كثیر من المتأولین أّن المقصود بذلك
، ثم بیّن الثعالبي اختیاره اندّ : معناه  }ُجْزًءا{ ف ،األصنام وغیرھا: لجزءالمراد با

  .46»وباقي اآلیة یرجح تأویل األكثر«: بقولھ

ومن خالل ما سبق  بیانھ في ھذا المبحث، یخلص الباحث إلى أّن الثعالبي 
في حدود ما  - كانت لھ عنایة بالترجیح انطالقا من القواعد المتعلقة باآلثار، وقد اعتمد

تفسیر الصحابة لآلیة مقدم على من : "على قاعدتیّن؛ ویتعلّق األمر بقاعدة -وقفت علیھ
، وعند تنازع "تفسیر جمھور السلف مقدم على كل تفسیر شاذ: "، وبقاعدة"جاء بعدھم

قول الصحابي مع سیاق اآلیة ولحاقھا، فإّن الثعالبي یرّجح قول الصحابي، وإذا كان 
ي من قبیل الغیب الذي لیس للرأي فیھ مجال، فإنّھ یرّجحھ وینبھ على تفسیر الصحاب

ذلك، كما أنّھ یقدم قول الجمھور ویرد القول المخالف لھ إذا كان ال یتوافق مع لفظ 
  .اآلیة، وفي المقابل یرّد قول الجمھور إذا كان مخالفا لظاھر اآلیة

  :خاتمة

  :تیةفي ختام ھذه الدراسة یمكن استخالص النتائج اآل

أن الثعالبي یعتمد على التفسیر النبوي متى وقف علیھ ویقدمھ على غیره من  -
 .القواعد

قد یستند الثعالبي إلى حدیث ضعیف في ترجیحھ، ال ألنّھ یُقدم الضعیف على غیره؛  -
 .وإنّما العتقاده صحتھ في حدود اجتھاده
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معنى أحد األقوال فھو مرّجح إذا ثبت الحدیث وكان في : "اعتمد الثعالبي على قاعدة -
 .، فكثیرا ما رّجح انطالقا منھا"لھ عما خالفھ

  .إذا جاء الحدیث في معنى أحد األقوال فإنّھ یقدمھ على تفسیر الصحابي -

ال یصح حمل اآلیة على تفسیرات ألمور مغیبة ال دلیل : "اعتمد الثعالبي على قاعدة -
 .ذا السیاق، مبیّنا أنّھ یحتاج إلى دلیل قاطع، فكان كثیرا ما یتعقب ما كان في ھ"علیھا

یَرّد الثعالبي اإلسرائیلیات إذا كان فیھا تعد على مقام العصمة، وال یُكثر من إیراد ما  -
 .سلم من ذلك

، "تفسیر الصحابة مقدم على من جاء بعدھم إال بدلیل: "اعتمد الثعالبي على قاعدة -
 .ل عنھم، مّما ال مجال للرأي فیھفصّرح بھا خاصة إذا كان التفسیر المنقو

إدخال الكالم فیما قبلھ وما بعده أولى من "یُقدم الثعالبي القاعدة السابقة على قاعدة  -
 ."الخروج بھ عن ذلك

 ."تفسیر جمھور السلف مقدم على كل تفسیر شاذ"أعمل الثعالبي قاعدة  -

حاقھا، لتأكید ما ذھب إلیھ یُعمل الثعالبي أدلة أخرى كاالعتماد على ظاھر اآلیة أو ل -
 .الجمھور

قاعدة التفسیر الذي یخرج معنى اآلیة عن تاریخھا "قّدم الثعالبي قول الجمھور على  -
 ".مردود

  .الجمھور عند مخالفتھ لظاھر اآلیةرّد الثعالبي قول  -

لم یكن الثعالبي مجرد ناقل عن ابن عطیة، بل كانت لھ جھود واضحة في االختیار  -
  .ح مستعینا بقواعد أھل الصنعة في ذلك، مّما یبرز مكانتھ في علم التفسیروالترجی

  :ولزیادة إثراء ھذا الموضوع أقترح التوصیات اآلتیة

 .التوسع أكثر في ھذا الموضوع، ودراستھ دراسة تقویمیة -

 .دراسة قواعد الترجیح األخرى من خالل تفسیر الجواھر الحسان -

الثعالبي في الترجیح، فإنّھ میدان خصب یؤكد القوة تخصیص دراسة لبیان منھج  -
  .-رحمھ هللا - العلمیة عند الشیخ عبد الرحمان الثعالبي 
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  .م1996، ـھ1417
  .، د ت طمكتبة وھبة، القاھرة، التفسیر والمفسرون حسین الذھبي، -5
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  .م1963 -ھـ1382، 1 ط المعرفة، بیروت،
غمز عیون البصائر في شرح األشباه ، )ھـ1098: ت( شھاب الدین الحموي -8

  .م1985-ھـ1405، 1 ، طدار الكتب العلمیة ،والنظائر
: الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، تح ،)ھـ875: ت(عبد الرحمان الثعالبي  -9

 ،1 ، طبیروت ،دار إحیاء التراث العربي، محمد معوض وعادل عبد الموجود
 .ھـ1418

 عبد عادل:، الكامل في ضعفاء الرجال، تح)ھـ365: المتوفى( عبد هللا بن عدي -10
  .م1997-ھـ1418 ،1 ط ،لبنان ،العلمیة الكتب ،الموجود

قواعد الترجیح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسیره التحریر ، عبیر النعیم -11
  .م2015 -ھـ1436، 1 ط ،دار التدمریة، المملكة العربیة السعودیة، والتنویر

بیديالمرتضى  -12   .، د ت طدار الھدایة، تاج العروس، )ھـ1205: ت( الزَّ
  

  :الھوامش
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  الغرناطيابن الزبیر استدراكات الّسیوطي على البقاعي و
  - "َعمَّ "دراسة في حزب  -في تناسب الّسور

Al-Suyuti' additions to al Beka'i and ibn al-Zubayr al-
Gharnati concerning the suitability of the Qur'anic chapters 

- a study in HizbAmma - 
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  :الملخص

یدرس ھذا المقال استدراكات جالل الّدین الّسیوطي على برھان الّدین البقاعي 
وأبي جعفر ابن الّزبیر الغرناطي في تناسب الّسور، من خالل حزب عّم، وذلك في 

: بعد تفسیر شیخھ البقاعي المسّمى، الّذي ألّفھ "تناسق الّدرر في تناسب الّسور: "كتابھ
ھذا التفسیر الذي تضّمن فضال عن آراء ". نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور"

اجتھادات ابن : البقاعي في تناسب سور القرآن الكریم خصوصا والتّناسب عموما
  .الّزبیر الغرناطي في تناسب السور

لى اإلمامین البقاعي وابن فدارت إشكالیّة البحث على ما استدركھ الّسیوطي ع
الّزبیر الغرناطي في تناسب الّسور، وما القیمة العلمیّة لتلك المستدركات؟ وما 

  أنواعھا؟
ولذا استھدف البحث، إبراز بعض إسھامات الّسیوطي وجھوده، في الكشف عن 

  ".عمّ "تناسب الّسور، والّتي تتبلور في استدراكاتھ على اإلمامین الجلیلین في حزب 
وّصل البحث إلى أّن للّسیوطي إضافات علمیّة قیّمة، فھو إّما أن یستدرك على فت 

الّشیخین برأیھ بجھة لم یذكراھا، وإّما بوجھ أو أكثر لجھة ذكراھا للتّأكید على التّناسب 
                                                        

  .المؤلف المرسل – 1
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وغالب تلك . من تلك الجھة، وإّما أن یستدرك علیھما برأي غیره وینبّھ علیھ
المطالع أكثر من المضمون، ولم یتعّرض للتّناسب من االستدراكات تتعلّق بالمقاطع و

  .جھة المقاصد قطّ 
 تناسب؛ الّسور؛ حزب عّم؛ الّسیوطي؛ البقاعي؛ الغرناطي :الكلمات المفتاحیة

  

Abstract:  

This article deals withJalal al-Din al-Suyuti' additionsto Burhan 
al-Dinal Beka'i and Abu Ja'far ibn al-Zubayr al-
Gharnaticoncerningthe suitability of the Qur'anicchapters, 
throughHizb"Amma", in his book “tanasuqal Durar fi tanasubal 
suwar”, whichhewroteafter the tafsir of his Shaykh al-Beka'i, 
called: "nazemaldorar fi tanasubal ayatwaal suwar".This 
interpretationincludes the efforts of al-Gharnati in addition to al 
Beka'i's opinions, cocerning the suitability of the 
Qur'anicchaptersespecially, and the suitabilty in general. 
The additions of al-Suyuti has created questions 
thatshouldbeanswered as whatis the scientific value of these 
additions and what are itskind? 
Therefore, the researchaimed to highlightsome of Al-Suyuti's 
contributions and efforts in revealingsuitability of the 
Qur'anicchapters, whichisevident in his additions on the twogreat 
Imams in hizb"Amma". 
The researchreachesthat Al-Suyuti has valuablescientific 
additions. It iseither to add, to the opinion of the two imams, one 
sidetheydid not mention, or one or more ways to the sidetheydid 
mention, to emphasize the suitability of thatside, or to addothers' 
opinions. 
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Most of thoseadditions are related to the beginings and the ends 
of the chapters, more than content, and heneverrefers to the 
suitabilityin terms of purposes. 
Key words: suitabilty; Qur'an' chapters; HizbAmma;al-Suyuti; 
al Beka'i; al-Gharnati 

  

  : مقّدمة

الحمد � الّذي أنزل الكتاب قَیِّماً ولم یَجعل لھ عوجاً، أُحِكمت آیاتھ ثّم فّصلت 
فلم یكن فیھ اختالف أبدا، والّصالة والّسالم على من بُعث بالقرآن ھادیا ومرشدا أّما 

  :بعد

ْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُ : فاستجابة ألمر هللا تعالى في قولھ سبحانھ
ِ لََوَجُدوا فِیِھ اْختَِالفًا َكثِیًرا ؛ عكف العلماء على تدبّر القرآن ]82:النّساء[ ِعْنِد َغْیِر هللاَّ

العظیم، والزالوا بذلك تَْشُرق علیھم أنوار العلم، وتتفتّح لھم أبواب الفھم، فتنكشف لھم 
ھم وتستریح إلیھ عقولھم وتنشرح لھ أسرار كتاب ال تنقضي عجائبھ، فتطمئّن لھ قلوب

  .صدورھم ویرسخ بھ إیمانھم، نور على نور

: مّما اھتدى العلماء إلى البحث فیھ من أسرار القرآن العظیم العجیبة وإنّ 
فألّفوا في ذلك أسفارا عدیدة، واستدرك بعضھم على . أسرار ترتیب سوره المجیدة

 أبو جعفر ابن الّزبیر الغرناطي: المومن ھؤالء األع. بعض في تناسبھا أوجھا جدیدة
 ، وبرھان الّدین البقاعي"البرھان في تناسب سور القرآن"، صاحب كتاب )ھـ708ت(
، وجالل الّدین "نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور"، صاحب تفسیر )ھـ885ت(

، "تناسق الّدرر في تناسبالّسور"، مؤلِّف 1، تلمیذ البقاعي)ھـ911ت( الّسیوطي
  ".أسرار ترتیب القرآن: "المطبوع بوسم آخر وھو

وقد ذكر البقاعي في مقّدمة تفسیره، أنّھ طالع كتاب أبي جعفر بن الّزبیر في 
ویدّل . 2تناسب الّسور، وأنھ سیلتزم فیھ بأن یذكر في أّول كّل سورة ما قالھ فیھا بلفظھ

راك منھ على رأي ھذا على أّن ما سیورده من أوجھ تناسب الّسور، إنّما ھو استد
  .اإلمام ابن الّزبیر، إذ ال فائدة من تكرار ما سبقھ إلیھ
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وأّما الّسیوطي فذكر في مقّدمة كتابھ، الّذي ألّفھ في مناسبات ترتیب الّسور، 
بأنّھ من نتاج فكره ووالد نظره، لقلّة من تكلّم في ذلك، وأّن ما كان لغیره فإنّھ یصّرح 

فھو فیما نرى تعقیب على : "-محقّق كتابھ-قادر أحمد عطا وقد قال عبد ال. 3بعزوه إلیھ
  .، فھو إذا استدراك تلمیٍذ على شیخھ4"كتاب البقاعي الكبیر واستدراك علیھ

وال شّك أّن . وبناًء على ذلك، فإّن كتاب الّسیوطي مستدَرٌك على مستدَركٍ 
ئد غزیرة غزارة لھذا االستدراك قیمة كبیرة بقیمة المستدِرك والمستدَرك علیھ، وفوا

  .فھمھما

من ھنا انبثقت إشكالیّة البحث عن استدراكات الّسیوطي على اإلمامین 
فما الّذي استدركھ علیھما في تناسب . الجلیلین؛ البقاعي وقبلھ أبي جعفر الغرناطي

الّسور؟ وما أنواع تلك االستدراكات والمستدركات؟ وما قیمتھا العلمیّة؟ وإلى أّي مدى 
  خالف آراء اإلمامین في التّناسب؟تُوافق أو تُ 

وبَما أّن طبیعة المقال ال تسمح بتتبّع ذلك في تناسب سور القرآن الكریم كلّھ، 
 استدراكات الّسیوطي: (، فجاء بعنوان"عمّ "فإنّھ تّم حصر حدود البحث في حزب 

  ).-"َعمَّ "دراسة في حزب  -في تناسب الّسور وابن الزبیر الغرناطي على البقاعيل

یكتسي ھذا الموضوع أھمیّتھ من أھمیّة علم المناسبات، الّذي یبحث عن و
علل ترتیب أجزاء القرآن الكریم، لیظھر التحام أجزائھ في سبیكة واحدة، وتناسق آیاتھ 

  . وسوره كالّدر في العقد الفرید

وبناًء على ذلك؛ یھدف إلى الوقوف على استدراكات الّسیوطي على البقاعي 
وبیان إسھاماتھ في ". عمّ "لغرناطي، في فّن التّناسب من خالل حزب وابن الزبیر ا

علم المناسبة خصوصا والتّفسیر عموما، وذلك باعتماد المنھج الوصفي مع توظیف 
جاءت ھذه الّدراسة في ثالثة أقسام؛  ولتحقیق ذلك. آلیّات االستقراء والتّحلیل والنّقد

االستدراك والتناسب، والثّاني في : األّول في التّعریف بمصطلحات الدراسة، وھي
ابن الزبیر الغرناطي، وبرھان الدین البقاعي، وجالل : التعریف بأعالم الدراسة، وھم

عند البقاعي وابن الّزبیر " َعمَّ "الدین السیوطي، والثالث في بیان تناسب سور حزب 
لنّتائج المتوّصل الغرناطي، ثم استدراكات الّسیوطي علیھما، لتختتم الدراسة بذكر أھّم ا

  .إلیھا

  :وانطالقا من ھذه الخطّة، سنشرع في تفاصیل الموضوع وفق ما یأتي
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  تعریف مصطلحات الدراسة: أوال

: المصطلحات المعنیة بالتعریف ھي الواردة في عنوان ھذه الدراسة، وھي
  .االستدراك و تناسب السور

 :تعریف االستدراك -أ

َرُك والدَّْرك :لغة -1 اللَّحاق والُوصول إِلى الشَّيِء، أَدركتھ إِْدراكاً َوَدَرًكا، : الدَّ
اللُُّحوُق، واستَْدَرْكُت َما فَاَت : تََالَحقُوا أَي لَِحق آخُرھم أَولَھم، واِإلْدراكُ : وتََدارَك القومُ 

ألخفش حاوَل إدراكھ بِھ، واستَعمل ھذا ا: َوتََداَرْكتُھُ ِبَمْعنًى، واْستَْدَرك الّشيَء بالّشيءِ 
واستدرَك علیھ . 5ألنّھ لم یَْنقُص مَن الُجزء َشيٌء فَیَْستَْدِرَكھُ: في أجزاء الَعُروض فقال

  .6أصلَح خطأهُ أو أكمَل نقصھُ أو أزاَل عنھ لبساً : القولَ 

ومن ثّم یمكن القول أّن االستدراك في اللّغة تداُرك ما فات، أو طلُب الوصول إلى 
  .أو إصالُح خطأ قوٍل، أو إكماُل نقصھ، أو إزالةُ اللّبس عنھالّشيء النّاقص من الجزء، 

بناء على ما سبق ذكره من تعریٍف لالستدراك في اللغة یمكن أن  :اصطالحا -2
  : یصاغ تعریف اصطالحّي لالستدراِك في عمِل المفّسریَن على النّحو اآلتي

بھ تدارَك ما فاتھ؛ ھو ما یذكره المفّسر من قوٍل زائٍد على قوِل من سبقھ، یَقِصد 
  .لمزیِد فائدٍة، أو إلكمال نقٍص، أو یَقِصد بھ إصالَح خطئِھ، أو إزالة اللّبس عنھ

ھو تلك اإلضافات الّتي جاء بھا الّسیوطي في تناسب : والمقصود بھ في ھذا المقام
  .الّسور زیادةً على اجتھادات ابن الّزبیر الغرناطي وبرھان الّدین البقاعي

  سب الّسورتعریف تنا -ب

مرّكب إضافي، والمقصود بالّسور سور القرآن الكریم، " تناسب الّسور"
ولمعرفة المقصود بتناسبھا ینبغي الوقوف على معنى التّناسب في اللغة وفي 

  .االصطالح

: وھو، 7مصدر من تناسَب یتناسب، تَنَاُسبًا، فھو ُمتناِسب: التّناسب :التّناسب لغة -1
 .10تشاكال، وتماثال وتوافقا، عكسھ تعارضا: وتناسَب الشَّیئان، 9والتّشابھ 8التّشاكل

النّون والّسین والباء كلمةٌ واحدة قیاُسھا اتّصال شيٍء : "وفي معجم مقاییس اللّغة
ي التّصالھ ولالتّصال بھ. بشيء   .11"منھ النَّسب، سمِّ
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مر ما، اشتراك شیئین في أ: ومن خالل ما سبق یتبیّن أّن التّناسب في اللّغة ھو
  .یتسبّب عنھ تشابھھماأو تماثلھما أو توافقھما أو تشاكلھما

الّذي یھّمنا ھنا ھو اصطالح علماء البالغة، وعلماء  :التّناسب اصطالحا -2
  .التّفسیر وعلوم القرآن

ترتیب المعاني : "ُعّرف التّناسب عند البالغیّین بأنّھ: التّناسب عند علماء البالغة
مراعاة النّظیر، : "أو أنّھ.12"ویسّمى التّشابھ أیضا... تتالءم وال تتنافرالمتآخیة الّتي 

  .13"أي أن یجمع في الكالم بین أمر وما یناسبھ

: ترابط المعاني، والثّاني: فمدار التّناسب عند البالغیّین على أمرین؛ األّول
  .عدم تنافرھاارتباط معاني الكالم وترتیبھا وانسجامھا و: فالتّناسب ھو. ترتیب المعاني

ارتباط آي القرآن : "ُعّرف بأنّھ: التّناسب عند علماء التّفسیر وعلوم القرآن
  .14"بعضھا ببعض حتّى تكون كالكلمة الواحدة متّسقة المعاني منتظمة البیان

ویُْدرس التّناسب ضمن علم المناسبة، والّذي یھتم بدوره بتناسب الّسور زیادة 
العلم الكاشف عن أوجھ التّرابط : "علم المناسبة بأنّھحیث ُعّرف . على تناسب اآلیات

  .15"بین آیات القرآن الكریم وسوره وِعلل ذلك

  :وبناًء على التّعریف اللّغوي واالصطالحي للتّناسب، یمكن القول إنّ 

  .ارتباطھا وانسجامھا فیما بینھا: المقصود بتناسب الّسور ھو -

للكشف عن وجھ ارتباط الّسورة بما قبلھا وما الّسعي : والبحث في تناسب الّسور ھو -
بعدھا، من خالل بیان األمر المشترك بینھا، والّذي اقتضى تشاكلھا أو تشابھھا أو 

  .تماثلھا أو توافقھا، والكشف عن سّر ترتیبھا على النّحو الّذي جاءت علیھ

  التعریف بأعالم الدراسة: ثانیا

زبیر الغرناطي، ثم برھان الدین ابن ال: وھم بالترتیب بحسب تاریخ وفاتھم
  .البقاعي، ثم جالل الدین السیوطي

ھو أبو جعفر أحمد بن إبراھیم بن الّزبیر  :التعریف بابن الزبیر الغرناطي -أ
ولد باألندلس سنة . الثّقفي الغرناطي، إمام جامع غرناطة الكبیر، وعلم من أعالمھا

  .ھـ627
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ألندلس وخارجھا، وأخذ عن الكثیر من شّد الّرحال وتنقّل في طلب العلم داخل ا
أحمد بن عبد هللا بن محّمد المعروف بأبي مطرف بن عمیرة، : علماء زمانھ، منھم

عالم الفقھ واألصول والحدیث، وأحمد بن محّمد بن إبراھیم المرادي المعروف 
بد وكانت لھ مراسالت بینھ وبین العّز بن ع. بالعّشاب، عالم التّفسیر والمعاني والبیان

  .الّسالم، وبینھ وبین ابن دقیق العید وغیرھما من علماء عصره

تضلّع وبرز في فنون كثیرة، فصار طّالب العلم یرتحلون إلیھ، ومن أشھر 
إبراھیم بن محّمد بن علّي التّنوخي، وأحمد بن الحسین بن علي الزیّات : تالمیذه

  .الكالعي

: ركا وراءه مؤلفات كثیرة، منھاھـ بغرناطة، تا708سنة  -رحمھ هللا تعالى-توفّي 
مالك التّأویل القاطع بذوي اإللحاد والتّعطیل في توجیھ المتشابھ اللّفظ من آي التّنزیل، 

  16.و البرھان في تناسب سور القرآن

برھان الّدین، أبو الحسن، إبراھیم بن : ھو :التعریف ببرھان الدین البقاعي -ب
باط، البقاعي، ولد في ھـ تقریبا، نشأ وسط أسرة متعلّمة 809سنة  عمر بن حسن الرُّ

  .18، حفظ القرآن الكریم قبل أن یبلغ الثّانیة عشرة من عمره17ومتدیّنة

ھـ، وفیھا ابتدأ مشواره في طلب العلم؛ فاشتغل بھ 823انتقل إلى دمشق سنة 
 علماء أخذ عن عدد كبیر من مشاھیر. وعمره لم یتجاوز حینئذ الّسبعة عشر عاما

  .ابن الجزري، وابن حجر العسقالني: عصره، منھم

ونظرا لمكانتھ في العلم أذن لھ ابن حجر في التّدریس، و أجازه بھ الّشرف 
  .19الّسبكي وباإلفتاء

أحمد بن علّي بن حسین الّدمیاطي ویعرف : كان لھ تالمیذ كثر من أشھرھم
  .20المحلّي باألشموني، وأبو الحسن علّي بن محّمد بن محّمد، المعروف بابن قَُرْیبة

،تاركا وراءه تراثا زاخرا من الكتب، 21ھـ بدمشق885سنة  -رحمھ هللا-توفّي
نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور، ومصاعد النّظر لإلشراف على مقاصد : منھا

 .الّسور

ھو أبو الفضل، عبد الّرحمن بن أبي بكر  :التعریف بجالل الدین السیوطي -ج
ھـ، ونشأ یتیما، 849ولد سنة . جالل الّدین الّسیوطيالكمال األسیوطي، المعروف ب

شرع في . وحفظ القرآن ولھ دون ثماني سنین، ثّم حفظ بعض متون الفقھ واللّغة
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ھـ، فأخذ عن العدید من كبار علماء عصره في 864االشتغال بالعلم من مستھّل سنة 
: یقول عن نفسھ. یَجيّ ین الكافالعلوم المختلفة، منھم شرف الّدین المناوّي، و محیي الدّ 

التّفسیر، والحدیث، والفقھ، والنّحو، والمعاني، : رزقت التبّحر في سبعة علوم"
  ".والبیان، والبدیع

: ھـ، ومن أشھر تالمیذه876أجازه بالتّدریس واإلفتاء علم الّدین البلقیني سنة 
  .شمس الّدین الّداوودي صاحب كتاب طبقات المفسرین

ھـ، تاركا وراءه تراثا كبیرا من المؤلّفات في فنون 911 سنة -رحمھ هللا -توفّي
اإلتقان في علوم القرآن، الدّر المنثور في التّفسیر بالمأثور، : العلم المختلفة، منھا

  .22ومراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع، وتناسق الّدرر في تناسب الّسور

لزبیر الغرناطي واستدراك عند البقاعي وابن ا" َعمَّ "تناسب سور حزب : ثالثا
  الّسیوطي علیھما

یستعرض ھذا القسم من الّدراسة التّناسب بین كّل سورتین متتالیتین من 
  .عند ابن الّزبیر الغرناطي والبقاعي، ثّم استدراك الّسیوطي علیھما" عمّ "حزب 

  تناسب سورتي النّازعات والنّبأ -أ

یرى ابن الّزبیر الغرناطي : لغرناطيتناسب النّازعات والنّبأ عند ابن الزبیر ا -1
تذكیر المطلع :أّن تناسب الّسورتین واقع من جھة ارتباط المطلع بالمقطع ؛ ووجھھ

حال " النّبأ"حیث أنّھ بعد أن ذكر هللا تعالى في مقطع سورة . بحال من ذكر في المقطع
، ]40:النّبأ[ ُكْنُت تَُرابًایَالَْیتَنِي : الكافر یوم القیامة من تمنّیھ أْن لم یكن، في قولھ

بذكر حالھ الّتي كان علیھا في دنیاه من استبعاد " النّازعات"أتبعھ في مطلع سورة 
 یَقُولُوَن أَإِنَّا لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحاِفَرِة، أَإَِذا ُكنَّا ِعظَاًما نَِخَرةً : عودتھ في أخراه في قولھ

  .تیب الحاصل بین المقطع والمطلعوھو ما یعلل التّر. 23]11-10:النّازعات[

یرى البقاعي أن تناسب الّسورتین : تناسب النّازعات والنّبأ عند البقاعي -2
 .حاصل من جھتین وبثالثة أوجھ، وھي مستدركة على رأي ابن الّزبیر

 تناسب مقصودیھما :الجھة األولى

مقصودھا بیان أواخر أمر اإلنسان باإلقسام : "قال البقاعي عن سورة النّازعات
التّام فیما مضى  البیانعلى بعث األنام، ووقوع القیام یوم الّزحام وزلل األقدام، بعد 
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من ھذه الّسور العظام،  تنبیھا على أنّھ وصل األمر في الّظھور إلى مقام لیس بعده 
  .24"مقام

أن مقصود سورة النّبأ الّداللة على أّن یوم  -في موضعھ -ي وقد بیّن البقاع 
فالتّناسب بین المقصودین ظاھر . 25القیامة ثابت ثباتاً ال یحتمل شّكًا وال خالفاً بوجھ

وھذا أقرب إلى . جلي، إذ أّن الثّاني تأكید باإلقسام على ما تّم تأكیده باألّول بالبرھان
ب؛ إذ یمكن تقدیم التّأكید باإلقسام على التّأكید تعلیل الوضع منھ إلى تعلیل التّرتی

  .بالبرھان لوال ما معھ من علل التّرتیب األخرى

ولم یتوقف البقاعي عند حد تناسب الّسورة مع سابقتھا بل تعّداه إلى الحقتھا كما 
  .صّرح بھ

  تناسب مقطع النّبأ ومطلع النّازعات: الجھة الثّانیة

  :وجھینیرى البقاعي أّن ھذا واقع من 

وھو التّماثل فیمواقف الّصنفین المذكورین فیھما،وھما من أشرف  :األّول الوجھ
المذكور في مقطع –والكافر یوم القیامة  - المذكور في مطلع النّازعات -على النّزع 

فعند معاینة الكافر لیوم القیامة . فالموقف واحد، وھو تمنّي العدم وأنّھ لو لم یكن. -النّبأ
نّى لو أنّھ یصیر ترابا، مثلھ مثل من أشرف بالنّزع على الموت ورأى من وأھوالھ یتم

أھوالھ فإنّھ یتمنّى ألجلھا لو أنّھ لم یكن على وصال بالّدنیا یوماً من األیام وال لیلة من 
وھذا الوجھ أقرب إلى تعلیل الوضع منھ إلى تعلیل التّرتیب، إذ النّزع یكون . 26اللّیال

  .قبل القیامة

لما ذكر سبحانھ یوم یقوم الّروح ویتمنّى الكافر العدم، أقسم : "قال :لثّانيالوجھ ا
على ما  - علیھم الّسالم-أول ھذه بنزع األرواح على الوجھ الّذي ذكره بأیدي المالئكة 

: یتأثّر عنھ من البعث وساقھ على وجھ التّأكید بالقسم، ألنّھم بھ مكّذبون فقال تعالى
والنّازعات "...27.  فمطلع النّازعات، إقسام بنزع األرواح على ما یتأثّر عنھ من

البعث، في الیوم المذكور في مقطع النّبأ، بأنّھ یوم قیام الّروح، فأّكده باإلقسام علیھ 
فثبت بذلك . فالمطلع فیھ التّأكید بالقسم، لما ورد في المقطع من خبر. ألنّھم كّذبوا بھ

  .لّل بھ التّرتیبوھو مّما یتع. االتّصال والتّالحم

وافق الّسیوطي البقاعي في : استدراك الّسیوطي في تناسب النّازعات والنّبأ -3
 الوجھ الثّاني من الجھة الثّانیة، الّتي ھي في اتّصال المطلع بالمقطع، واستدرك علیھما
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ورد عن : "التّناسب بین مطلع النّازعات ومضمون النّبأ، حیث قال: بجھة ثالثة وھي
أنّھا عقُب سورة عّم، وأّولھا یشبھ أن یكون قسًما لتحقیق : اس رضي هللا عنھماابن عبّ 

  .28"كلّھا أو ما تضّمنتھما في آخر عّم، 

المتمثّل في شرح یوم " النّبأ"ووجھھ أنّمطلع النّازعات قَسم على مضمون 
لذلك ذكر ما ورد عن ابن عبّاس رضي هللا عنھما من أّن سورة النّازعات  .29الفصل

  .وھذا مّما یعلل ترتیب السورتین. ُب سورة عمّ عق

. لیؤّكد على تناسب الّسورتین فنالحظ أنّھ استدرك بجھة للتّناسب لم یذكراھا،
  .وھذه المناسبة معلّلة لترتیبھما

  تناسب سورتي عبس والنّازعات -ب

یرى ابن الّزبیر : تناسب عبس والنّازعات عند ابن الزبیر الغرناطي -1
جھة االرتباط بین مطلع عبس وبعض ما ورد الغرناطي أّن تناسب الّسورتین واقع من 

 نَّ فِي َذلَِك لَِعْبَرةً لَِمْن یَْخَشىإِ : لّما قال سبحانھ: "في سورة النّازعات؛ حیث قال
، افتتحت ]45: ازعاتالنّ [ إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن یَْخَشاھَا:وقال بعد، ]26: النّازعات[

قصود من حال أھل التذّكر والخشیة وجمیل ھذه الّسورة األخرى بمثال یكشف عن الم
  .30..."االعتناء الرباني بھم 

أّن المطلع فیھ الكشف عن المقصود : فوجھ ارتباط المطلع بالّسورة الّسابقة ھو
علیھ، من حال  بمن ذكر أو تكرر ذكره في الّسورة الّسابقة بأنّھ یخشى، بضرب مثال

أو ھو التّوضیح بمثال لما ذكر أو تكرر ذكره في الّسورة . أھل التذّكر والخشیة
  .وھذا ما یعلل الترتیب. المتقّدمة بالحال

یرى البقاعي أّن تناسب الّسورتین : تناسب عبس والنّازعات عند البقاعي -2
  .حاصل من جھتین، وھما مستدركتان على رأي ابن الّزبیر

  تناسب مقصود عبس ومقطع النّازعات: ولىالجھة األ

إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن مقصودھا شرح : "قال البقاعي في بیان مقصود سورة عبس
بأّن المراد األعظم تزكیة القابل للخشیة بالتّخویف بالقیامة ] 45: النّازعات[ یَْخَشاھَا

  .31..."الّتي قام الّدلیل على القدرة علیھا 
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. باط بین الّسورتین ھو أّن مقصود عبس شرح آخر النّازعاتفوجھ االرت
  .ویناسب ترتیب عبس بعد النّازعات كما ھو ظاھر

  تناسب مطلع عبس ومقطع النّازعات: الجھة الثّانیة

قال البقاعي في آخر تفسیره للنّازعات متحّدثا عن التّناسب بین مقطع النّازعات 
واتّصلت بأّول ما بعدھا من ... لى أّولھا فقد رجع آخرھا بالقیامة ع: "ومطلع عبس

جھة الخشیة والتذّكر فیا طیب متّصلھا، فسبحان من جعلھ متعانق المقاطع والمطالع، 
  .ولم یبیّن ھنا وجھ ھذا االتّصال. 32"وأنزلھ ریاضاً محكمة المذاھب والمراجع

إنذاره من لیبیّنھ في أثناء تفسیره سورة عبس، ذاكرا بأنّھ لّما قصره سبحانھ على 
یخشى في مقطع النّازعات الطفھ سبحانھ وتعالى في مطلع عبس بالعتاب عن التّشاغل 

فوجھ التّناسب من ھذه الجھة ھو أّن . 33عن أھل ذلك بالتّصّدي لمن شأنھ أن ال یخشى
فتالحم المقطع والمطلع  .المطلع فیھ عتاٌب على خطأ في أداء ما أُِمر بھ في المقطع

  .تّب ھذا بعد ذاكأیّما تالحم، وتر

استدرك الّسیوطي على ما : استدراك الّسیوطي في تناسب عبس والنّازعات -3
أورده البقاعي في تفسیره، من رأیھ ورأي ابن الّزبیر جھةأخرى لتناسب الّسورتین 

وجھ وضعھا عقب النّازعات : "تآخیھما، حیث قال: وھي تناسب مقطعیھما، ووجھھ
ةُ : مع تآخیھما في المقطع، لقولھ ھناك ، وقولھ ]34: النّازعات[ فَإَِذا َجاَءِت الطَّامَّ

ةُ : ناھ اخَّ ویبدو . 34"، وھما من أسماء یوم القیامة]33:النّازعات[ فَإَِذا َجاَءِت الصَّ
ومجّرد التآخي ال . أّن ھناك سقطا في كالم الّسیوطي، إذ لم یَِرْد فیھ ِذْكر وجھ التّرتیب

  .یعلل التّرتیب، وإنّما أقصى ما یعلّلھ ھو الوضع

تقتضي ترتیب المقطعین وھي أّن الطّم یوم وقد استدرك علیھ محقّق الكتاب بعلّة 
  .35فكانت عبس الحقة النّازعات بطبعھا. القیامة قبل الصخّ 

 .فنالحظ أنّھ استدرك بجھة للتّناسب لم یذكراھا، لیؤّكد على تناسب الّسورتین
  .وھذه المناسبة معلّلة للوضع ال للترتیب

  تناسب سورتي التّكویر وعبس -ج

یرى ابن الّزبیر الغرناطي : عند ابن الزبیر الغرناطي تناسب التّكویر وعبس -1
لّما قال : "ارتباط المطلع بالمقطع، حیث قالأّن تناسب الّسورتین واقع من جھة 

ةُ، یَْوَم یَفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخیھِ : سبحانھ اخَّ اآلیات  -]34 - 33: عبس[ فَإَِذا َجاَءِت الصَّ
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: تعالىمظنّة الستفھام الّسائل عن الوقوع ومتى یكون؟ فقال  إلى آخر الّسورة، كان
 َْرت ، ووقوع تكویر الّشمس وانكدار النّجوم وتسییر ]1:التّكویر[ إَِذا الّشمس ُكوِّ

إلى ما  -الجبال وتعطیل العشار كل ذلك متقّدم على فرار المرء من أخیھ وأّمھ وأبیھ 
مطلع سورة التّكویر بقیام الّساعة، فیصّح التّصال ما ذكر في  -ذكر إلى آخر الّسورة

  .36"أن یكون أمارة لألّول وعلماً علیھ

فالتّناسب عنده ھو أنّھ بعد ِذكر قیام الّساعة وأھوالھا في مقطع عبس؛ ُذكر في 
مطلع التّكویر أماراتھا وعالماتھا، وھذا مراعاة لما یحدث في ذھن المتلقّي لخبر 

ع؟ فناسب ترتَُّب المطلع على المقطع على حسب الوقوع من التّساؤل عنھ متى یق
  .المتلقّي ال على حسب الوقوع؛ إذ أمارات الّشيء مقّدماتھ الدالّة علیھ

یرى البقاعي أّن تناسب الّسورتین : تناسب التّكویر وعبس عند البقاعي -2
  .حاصل من جھتین، وھما مستدركتان على رأي ابن الّزبیر

حیث قال . التّكویر بمقطع من مقاطع عبس ارتباط مقصود :الجھة األولى
لمن كّذب بأّن ھذا القرآن تذكرة ... مقصودھا التّھدید الّشدید بیوم الوعید : "البقاعي

لمن ذكره في صحف مكّرمة مرفوعة مطھّرة بأیدي سفرة، والّداللة على حقیّة كونھ 
  .  37"كذلك

لمن كذَّب بما ُذكر في أحد مقاطع  ،أي أّن مقصود الّسورة، التّھدید بیوم الوعید
. الّسورة الّسابقة، من أّن ھذا القرآن تذكرة لمن ذكره، والّداللة على حقیّة كونھ كذلك

؛ التّأكید على ما فیھ والتّھدید لمن وجھینفارتبط المقصود بالمقطع المشار إلیھ من 
  .وكالھما تعلیل لترتیب الّسورتین. كّذب بھ

لّما : "حیث قال البقاعي. ب مطلع التّكویر ومقطع عبستناس :الجھة الثّانیة
ختمت سورة عبس بوعید الكفرة الفجرة بیوم الّصاّخة لجحودھم بما لھذا القرآن من 
التّذكرة، ابتدئت ھذه بإتمام ذلك، فصّور ذلك الیوم بما یكون فیھ من األمور الھائلة من 

  . 38"عالم الملك والملكوت حتّى كأنّھ رأي عین

ولّما كان الّسیاق : "كر البقاعي أّن غایة ذلك ھي التّرھیب، فقالثّم ذ
فمطلع التّكویر ملتحم غایة االلتحام بمقطع عبس، إذ ھو تتمة لھ، .  39..."للتّرھیب

فالمطلع تصویر للیوم المتوّعد بھ في المقطع، بما یكون فیھ من األھوال بغرض 
  .وھذا وجھ تعلیل للتّرتیب. التّرھیب منھ



  تناسب الّسورفي  استدراكات الّسیوطي على البقاعي وابن الزبیر الغرناطي               
  

  

 221                                                                                  مجلة اإلحیاء

مّما سبق من رأي البقاعي أّن سورة التّكویر تتّمة لسورة عبس؛ إذ ھي  یتبیّن
  .وھو ما یدّل على تناسبھا ترتیبا. مرتبطة بمقطعھا مقصودا ومطلعا

استدرك الّسیوطي على ما : استدراك الّسیوطي في تناسب التّكویر وعبس -3
وھو في مناسبة أورده البقاعي في كتابھ من رأیھ ومن رأي ابن الّزبیر وجھا آخر، 

المطلع للمقطع، وھو أّن مطلع التّكویر فیھ شرح حال یوِم القیامِة، المذكوِر وأحواِل 
لّما ذكر في آخر : "النّاس فیھ في مقطع عبس،  شرحا كأنّھ رأي العین، حیث قال

ةُ، یَْوَم یَفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخیھِ : عبس اخَّ ، اآلیات، ذكر ]34-33:عبس[ فَإَِذا َجاَءِت الصَّ
یوم القیامة كأنّھ رأي عین، شرح حالھ في ھذه الّسورة، والّتي بعدھا، ولھذا ورد في 

إَِذا الّشمس : من سّره أن ینظر إلى یوم القیامة كأنّھ رأي عین فلیقرأ: "الحدیث
َرتْ    .40"41إَِذا الّسماء اْنَشقَّتْ ، واْنفََطَرتْ  إَِذا الّسماءو ُكوِّ

بوجھ آخر لجھة ذكراھا؛ تنویعا وتأكیدا على التناسب من  نّھ استدركفالمالحظ أ
  .وھذا الوجھ معلّل للتّرتیب. تلك الجھة

كما یمكن استنتاج وجھ تناسب آخر بین الّسورتین، من كالم البقاعي الّذي دّل 
ھذا الّذكر الّذي تقّدم : أي} إنّھ{: "على وجود االرتباط دون أن یبیّن وجھھ، حیث قال

لقول {عبس بعض ما یستحّق من األوصاف الجمیلة والنّعوت الجلیلة  في
بعد أن ُذكر القرآن العظیم في عبس : فمفھوم قول البقاعي أنّھ. 42..."}رسول

علیھ -بأوصافھ الجمیلة ونعوتھ الجلیلة، أُقسم علیھ في التّكویر بأنّھ قول جبریل 
  . صلى هللا علیھ وسلم ، أرسلھ بھ هللا تعالى إلى خیر الخلق محمد-الّسالم

وھذا ما یشیر إلى وجود تناسب بین الّسورتین، وھو االنتقال من وصف القرآن 
بأوصاف الجالل والجمال إلى وصف المرسلَین بھ بصفات الكرم والقّوة واألمانة، 
وتنزیھھما عن صفات النّقص والتّھمة، مّما یستلزم وصول القرآن إلى النّاس كما 

  .بجاللھ وجمالھأنزلھ هللا تعالى 

 فََال أُْقِسُم بِاْلُخنَّسِ : وھو من قولھ تعالى -وھذا من مناسبة مقطع التّكویر
  . لمقطع من مقاطع سورة عبس أو لبعض ما تضّمنتھ سورة عبس -] 15: التّكویر[

  

  تناسب سورتي االنفطار والتّكویر -د
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یرى ابن الّزبیر : تناسب االنفطار والتّكویر عند ابن الزبیر الغرناطي -1
ھذه الّسورة : "حیث قالالغرناطي أّن تناسب الّسورتین واقع من جھة مقصودیھما، 

فتناسب . 43"كأنّھا من تمام سورة التّكویر التّحاد القصد، فاتّصالھا بھا واضح
والمالحظ علیھ . الّسورتین عنده ھو في اتّحادھما في القصد فتكون الثّانیة تماما لألولى

واالتّحاد في القصد قد یعلّل الوضع، وال یعلّل .م یبیّن مقصود الّسورتینھنا أنّھ ل
من جھة المضمون  إّال أّن قولھ إّن الثّانیة تمام لألولى یعلّل ترتیبھما.التّرتیب لوحِده

  .خدمة للقصد المشترك

یرى البقاعي أّن تناسب الّسورتین : تناسب االنفطار والتّكویر عند البقاعي -2
  .ھتین، بثالثة أوجھ، وھي مستدركة على رأي ابن الّزبیرحاصل من ج

  :وفیھا وجھان. تناسب مقطع التّكویر ومطلع االنفطار :الجھة األولى

وھو اتباع الّسبب بذكر الُمسبَّب،فبعد أن شرح البقاعي معنى  :الوجھ األّول
ُ : الّربوبیّة في قولھ تعالى ، ]29:التكویر[ َربُّ اْلَعالَِمینَ  َوَما تََشاُءوَن ِإالَّ أَْن یََشاَء هللاَّ

فلھذه الّربوبیّة صّح تصّرفھ في الّشمس وما تبعھا : "واقتضاَءھا نفاذ أمره وحكمھ، قال
، وانتظم أّول االنفطار بما لھ من بدیع األسرار، فالتّكویر ...مّما ذكر أّول الّسورة

كاالنشقاق والتّفطیر، واالنكدار مثل التّساقط واالنتشار، وهللا سبحانھ ھو أعلم 
فمقطع التّكویر؛ فیھ اقتضاُء ربوبیّة هللاِ تعالى لجمیع العوالِم نفاَذ أمرِه . 44"لّصواببا

وحكِمِھ فیھا، فأتبعھ مطلع االنفطار بذكر بعض ما یترتّب على ربوبیّتھ من صّحة 
فأثبت . تصّرفھ في الّسماء وما تبعھا مّما ذكر أّول الّسورة، بما ال یقدر علیھ غیر الّربّ 

وھذا مّما یعلّل . ذ مشیئة هللا بسبب ربوبیّتھ وذكر المطلع بعض مسبَّبات ذلكالمقطع نفا
  .التّرتیب

لّما ختمت التّكویر بأنّھ سبحانھ ال یخرج شيء عن : "قال البقاعي :الوجھ الثّاني
مشیئتھ وأنّھ موجد الخلق ومدبّرھم، وكان من النّاس من یعتقد أّن ھذا العالم ھكذا بھذا 

أرحام تدفع وأرض تبلع ومن مات فات وصار إلى الرفات وال «ھ الوصف ال آخر ل
افتتح هللا سبحانھ ھذه بما یكون مقّدمة لمقصود الّتي قبلھا من أنّھ » عود بعد الفوات

البّد من نقضھ لھذا العالم وإخرابھ لیحاسب النّاس فیجزي كالًّ من المحسن والمسيء 
  .45"بما عمل
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وكان من النّاس : (بین المقطع والمطلع، تقدیره فكأّن البقاعي قدر كالما محذوفا
لیتوّصل بھ إلى ربط المقطع بالمطلع، ولعّل ھذا من ) من یعتقد أّن ھذا العالم ال آخر لھ

  .التكلّف المنھّي عنھ في طلب التّناسب 

حیث أشار . بین مطلع سورة االنفطار ومقصود سورة التّكویر :الثّانیة الجھة
. إلى ھذه المناسبة -في الوجھ الثّاني من الجھة األولى -ابق الّذكرالبقاعي في قولھ السّ 

لمن ... التّھدید الّشدید بیوم الوعید : "ھو وذكر في تفسیره سورة التّكویر أّن مقصودھا
  .46"كّذب بأّن ھذا القرآن تذكرة لمن ذكره

أّن ما ذكر من انفطار الّسماء وغیره من األحداث الدالّة على نقض : ووجھھ
لعالم في المطلع، ھي أشراط للّساعة أو مقّدمات یوم القیامة، المھّدد بھ سابقا في ا

بیان المطلع مقّدمات وأشراط یوم القیامة، المھّدد بھ : فتكون المناسبة.  سورة التّكویر
ولّما كانت ھذه الّشروط : "ویدّل علیھ قول البقاعي فیما بعد. سالفا في سورة التّكویر

كلّھا دالّة على االنتقال من ھذه الّدار إلى ... -علت أشراطاً على الّساعةالّتي ج -كلّھا
  .وھذا الوجھ في تعلیل الترتیب. 47"دار أخرى لخراب ھذه الّدار

استدرك الّسیوطي على ما : استدراك الّسیوطي في تناسب االنفطار والتّكویر -3
قد : "ن أخریین، حیث قالأورده البقاعي في كتابھ من رأیھ ومن رأي ابن الّزبیر جھتی

  : ، فھما48"ھنا، مع زیادة تآخیھما في المقطع وضعھاعرف مّما ذكرت وجھ 

قد عرف مّما ذكرت وجھ وضعھا : "وذلك من قولھ. التآخي في المطالع :األولى
ویعني بھ ما ذكره سابقا من أّن االنفطار مثل التّكویر واالنشقاق فیھا شرح لحال " ھنا

وقد حصل ذلك في مطلعي الّسورتین، فتكون . 49ور في اخر عبسیوم القیامة المذك
  .مناسبتھا لسورة التّكویر ھي التآخي في المطالع

َوَما تََشاُءوَن إِالَّ أَْن یََشاَء : ویقصد بمقطع التّكویر. التآخي في المقاطع :الثّانیة
ُ َربُّ اْلَعالَِمینَ  یَْوَم ال تَْملُِك نَْفٌس لِنَْفٍس َشْیئًا : ، وبمقطع االنفطار]29: التّكویر[ هللاَّ
 ِ وھاتان الجھتان معلِّلتان للوضع . 50، وھما بمعنى]19: االنفطار[ َواْألَْمُر یَْوَمئٍِذ ِ�َّ

  .كما صّرح بھ

بجھتین أخریین لتناسب الّسورتین لم یذكراھما، لیؤّكد على  فنالحظ أنّھ استدرك
  .ضعوھما معلّلتان للو. تناسب الّسورتین
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  تناسب سورتي المطفّفین واالنفطار -ھـ

یرى اإلمام أبو جعفر : تناسب المطفّفین واالنفطار عند ابن الزبیر الغرناطي -1
ابن الّزبیر الغرناطي أن تناسب الّسورتین واقع من جھة ما تضّمنتھ الّسورتان، حیث 

َعلَْیُكْم لََحاِفِظیَن، ِكَراًما َوإِنَّ االنفطار لّما قال سبحانھ وتعالى في سورة : "قال
بوقوع الجزاء على  ، وكان مقتضى ذلك اإلشعار]11-10: االنفطار[ َكاتِبِینَ 

أتبع اآلیة المتقّدمة بجزاء عمل یتوھّم فیھ ... جزئیّات األعمال، وأنّھ ال یفوت عمل
التّطفیف في المكیال والمیزان، : ھون المرتَكب وھو من أكبر الجرائم، وذلك
 ، ثمّ ]1:المطفّفین[ َوْیٌل لِْلُمَطفِِّفینَ : واالنحراف عن إقامة القسط في ذلك، فقال تعالى

، 4: المطفّفین[ َمْبُعوثُونَ  أََال یَظُنُّ أُولَئَِك أَنَّھُمْ : أردف بتھدیدھم وتشدید وعیدھم فقال
  .51"ثّم التحمت اآلي مناسبة لما افتتحت بھ الّسورة إلى ختامھا] 5

إنّھ ذكر في المطفّفین، جزاء عمل یتوھّم فیھ ھونھ وھو من أكبر : فالمعنى
لّسورة الّسابقة بوقوع الجزاء على جزئیّات األعمال، وأنّھ الجرائم، بعد أن أشعر في ا

فالتّناسب بین الّسورتین ھو من جھة  إعطاء المتأخرة مثاال عّما . ال یفوُت عملٌ 
  .وھذا مناسب للتّرتیب الذي جاءتا علیھ. أشارت إلیھ المتقّدمة إجماال

تناسب الّسورتین یرى البقاعي أّن : تناسب المطفّفین واالنفطار عند البقاعي -2
  .حاصل من جھتین وھما مستدركتان على رأي ابن الّزبیر

: حیث قال البقاعي. تناسب مقصود المطفّفین ومقطع االنفطار :الجھة األولى
مقصودھا شرح آخر االنفطار بأنّھ البّد من دینونة العباد یوم التّناد بإسكان األّولیاء "

فوجھ التّناسب . 52"ل الّضالل والعناد غار الجحیمأھل الّرشاد دار النّعیم، واألشقیاء أھ
  .وھو مناسب ألن یعلّل بھ التّرتیب. إّن مقصود المطفّفین شرح مقطع االنفطار: ھو

التّحذیر في :ووجھھ. تناسب مضمون المطفّفین ومقطع االنفطار :الجھة الثّانیة
ث إنّھ بعد أن أبلغ المطفّفین مّما قد یُدخل في الوعید المذكور في مقطع االنفطار؛ حی

سبحانھ في التّھدید بیوم الّدین في ختام االنفطار، حذر في المطفّفین من واحدة من 
المعاصي الّتي یحاسب علیھا أصحابھا یوم الدین، وھي الخیانة في المقادیر، وذكر ما 

  .وھذا الوجھ مناسب ألن یعلّل بھ ترتیب الّسورتین. 53أعّد ألھلھا من العقاب

استدرك الّسیوطي على : الّسیوطي في تناسب المطفّفین واالنفطار استدراك -3
ما أورده البقاعي في تفسیره من رأیھ ومن رأي ابن الّزبیر بأن اعتبر سورة المطفّفین 
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كالمعترضة بین االنفطار واالنشقاق، وذلك للتّناظر بین األخیرتین، والّذي ذكر أنّھ 
ّسورة بین االنفطار واالنشقاق الّتي ھي الفصل بھذه ال: "من خمسة أوجھ، حیث قال

، والتخلّص بـ ]االنفطار، االنشقاق[ إَِذا الّسماءاالفتتاح بـ : نظیرتھا من خمسة أوجھ
ْنَسان ، وشرح حال یوم القیامة؛ ولھذا ضّمت ]االنفطار، االنشقاق[ یَا أَیُّھَا اْإلِ

  .54"بالحدیث الّسابق، والتّناسب في المقدار، وكونھا مكیّة

وھذه الّسورة مدنیّة وأطول : "وقال الّسیوطي في بیان اختالف المطفّفین عنھما 
  .55" منھما، ومفتتحھا ومخلَصھا غیر ما لھما

ولم یخل اعتراض المطفّفین بینھما من تناسب بینھا جمیعا، وقد قال عنھ 
أُلِھمھ، وھو في ، فبیّن وجھ التّناسب الّذي 56"لنكتة لطیفة ألھمنیھا هللا: "الّسیوطي

وذلك أن الّسور األربع لّما كانت في صفة حال یوم :  "مضمون الّسورتین، فقال
فغالب ما وقع في التّكویر، وجمیع : "، وقال57"القیامة، ذكرت على ترتیب ما یقع فیھ

ما وقع في االنفطار، یقع  في صدر یوم القیامة، ثّم بعد ذلك یكون الموقف الطّویل، 
یَْوَم یَقُوُم النّاس لَِربِّ : واألھوال، فذكره في ھذه الّسورة بقولھ ومقاساة العرق

ثّم بعد ذلك تحصل الّشفاعة العظمى، فتنشر الكتب، فأَْخٌذ ] ... 6:المطفّفین[ اْلَعالَِمینَ 
ھكذا وردت . بالیمین، وأَْخٌذ بالّشمال، وأخذ من وراء الّظھر، ثّم بعد ذلك یقع الحساب

األحادیث، فناسب تأخیر سورة االنشقاق الّتي فیھا إتیان الكتب بھذا التّرتیب 
والحساب، عن الّسورة الّتي قبلھا، والّتي فیھا ذكر الموقف عن الّتي فیھا مبادئ یوم 

  .58"القیامة

فوجھ تناسب المطفّفین واالنفطار ھو أّن االنفطار فیھا مبادئ یوم القیامة، 
فناسب ترتیب الّسورتین بترتیب . تي بعدھاوالمطفّفین فیھا ذكر الموقف الّذي یأ

  .إذُذكر في المطفّفین ما یكون بعد المذكور في االنفطار.الوجود في الواقع

َوإِنَّ : أنّھ جّل جاللھ لّما قال في االنفطار: "ثّم ذكر الّسیوطي وجھا آخر وھو
ك في الّدنیا، ذكر في ھذه ، وذل]11، 10: االنفطار[ َعلَْیُكْم لََحاِفِظیَن، ِكَراًما َكاتِبِینَ 

كتاب مرقوم، جعل في علّیّین، أو في سّجین، : الّسورة حال ما یكتبھ الحافظان، وھو
وذلك أیًضا في الّدنیا، لكنّھ عقَّب بالكتابة، إّما في یومھ، أو بعد الموت في البرزخ كما 

ة ثالثة متأّخرة ولھ حال. في اآلثار، فھذه حالة ثانیة للكتاب  ذكرت في الّسورة الثّانیة
عنھا، وھي أخذ صاحبھ بالیمین أو غیرھا، وذلك یوم القیامة، فناسب تأخیر الّسورة 
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الّتي فیھا ذلك، عن الّسورة الّتي فیھا الحالة الثّانیة، وھي االنشقاق، فللّھ الحمد على ما 
  .59"َمنَّ بالفھم ألسرار كتابھ

إن شاء هللا –ناطي، وسیأتي ذكره وھذا الوجھ قریب جّدا مّما قالھ ابن الّزبیر الغر
  .في بیان تناسب سورة االنشقاق والمطفّفین -تعالى

فالتّناسب في أنّھ ذكر في المطّففین حال الفاعل وھم الكتبة، ثّم انتقل في االنفطار 
إلى ذكر حال المفعول وھو المكتوبأو الكتاب، ثّم انتقل في االنشقاق إلى ذكر حال أخذ 

  .وھو مناسب لتعلیل التّرتیب كما صّرح بھ. صاحب الكتاب لكتابھ

وبعد أن بیّن الّسیوطي ما مّن هللا بھ علیھ من فھم في تناسب ھذه الّسور العظام، 
اتّصال أّولھا بآخر ما قبلھا ظاھر، : "ذكر في تناسب المطفّفین واالنفطار قول الّرازي

لُِك نَْفٌس لِنَْفٍس َشْیئًا َواْألَْمُر ال تَمْ ألنھ تعالى بیَّن ھناك أن یوم القیامة من صفتھ أنّھ 
 ِ : ، وذلك یقتضي تھدیًدا عظیًما للعصاة، فلھذا أتبعھ بقولھ]19: االنفطار[ یَْوَمئٍِذ ِ�َّ

 ََوْیٌل لِْلُمطَفِّفِین ]60]"1: المطفّفین.  

فالّرازي یتحّدث عن اتّصال مطلع المطفّفین بمقطع االنفطار، وقد أرجعھ إلى 
. ین ذكر انفراد هللا تعالى باألمر والحكم یوم القیامة وبین تھدید العصاةالتّناسب ب

 -األّول إتباعفاألّول متضّمن لمعنى الثّاني، دال علیھ بداللة االقتضاء؛ لذلك ناسب 
  .الّذي ھو في مطلع المطفّفین -انيبالثّ  -الّذي ھو في مقطع االنفطار

بجھة لم یذكراھا؛لیؤّكد على ) الرازي(برأي غیره  فنالحظ أنّھ استدرك
كما استدرك برأیھ بوجھین آخرین لجھة ذكرھا . تناسب الّسورتین، بما یعلّل ترتیبھما

. ابن الّزبیر وھي التناسب في المضمون؛تنویعا وتأكیدا على التناسب من تلك الجھة
  .والوجھان معلّالن للتّرتیب

ن التّناسب، وھو من ویمكن للمتأّمل في الّسورتین أن یقف على وجھ آخر م
لّما ذكر سبحانھ في مقطع : جھة تعلّق مضمون المطفّفین بمقطع االنفطار، حیث أنّھ

اَر لَفِي َجِحیمٍ : االنفطار ، أتبعھ بذكر سبب من أسباب ]14: المطفّفین[ َوإِنَّ اْلفُجَّ
 فجورھم وھو التّطفیف في المیزان، بغرض التّحذیر منھ فتوّعد علیھ، وذكر ما أعدّ 

اِر لَفِي سّجین: ألھلھ، وأكّد وصفھم بالفجور بسبب ذلك بقولھ  َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ
إّن التجار یبعثون یوم القیامة فّجارا، إال من اتّقى هللا : "، وفي الحدیث]7: المطفّفین[
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في مقطع االنفطار بذكر  -وھو العذاب-اتباع ذكر المسبّب : فالمناسبة. 61"وبّر وصدق
  .د أسبابھ في الّسورة الموالیة وھو التّطفیفأح

  تناسب سورتي االنشقاق والمطفّفین -و

یرى ابن الّزبیر : تناسب االنشقاق والمطفّفین عند ابن الّزبیر الغرناطي -1
المضمون؛ باتّحادھما في الحدیث عن الغرناطي أّن تناسب الّسورتین واقع من جھة 

تقّدم في االنفطار التّعریف بالحفظة وإحصائھم على لّما : "كتب األعمال، حیث قال
العباد في كتبھم، وعاد الكالم إلى ذكر ما یكتب على البّر والفاجر واستقرار ذلك في 

َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب : وقولھ] 18: المطفّفین[ إِنَّ ِكتَاَب اْألَْبَراِر لَفِي علّیّین: قولھ تعالى
اِر لَفِي سّجین أتبع ذلك بذكر التّعریف بأخذ ھذه الكتب في القیامة ] 7: طفّفینالم[ اْلفُجَّ

عند العرض، وأّن أخذھا باألیمان عنوان الّسعادة، وأخذھا وراء الظّھر عنوان 
. 62..."ّصل اإلخبار بھذه الكتب ابتداء واستقراراً وتفریقاً یوم العرضفتح... الّشقاء

  . یان ترتیب سورة المطفّفینوھو قریب جّدًا مّما ذكره الّسیوطي في أثناء ب

فناسب ترتیب سورة االنشقاق بعد سورة المطفّفین وسورة االنفطار، ترتیب 
فاألولى ترتیبا . الحدیث عن كتب األعمال؛ ابتداء واستقراراً وتفریقاً یوم العرض

ذكرت االبتداء، والثّانیة ذكرت االستقرار، واألخیرة ذكرت التّفریق یوم العرض، 
  .الّسور ترتیب أحوال كتب األعمال الّذي ھو علة التّرتیب فناسب ترتیب

یرى البقاعي أّن تناسب الّسورتین : تناسب االنشقاق والمطفّفین عند البقاعي -2
  .حاصل من ثالث جھات، وھي مستدركة على رأي ابن الّزبیر

: قال البقاعي. تناسب مقصود االنشقاق ومقطع المطفّفین: الجھة األولى
. 63"الّداللة على آخر المطفّفین من أّن األّولیاء ینّعمون واألعداء یعّذبونمقصودھا "

ویكفي لداللة الّسورة على ذلك مجرد إخبارھا بھ، إذ ھي قول الحّق تعالى، فكیف بھ 
فمقصود االنشقاق الّداللة . 64إذا الّسماء: إذا زادت باإلقسام علیھ في قولھ تعالى

  .وھذا متناسب وترتیبھما. ى وجھ التّأكیدعلى ما في مقطع المطفّفین، عل

لما ختمت : "قال البقاعي. تناسب مطلع االنشقاق ومقطع المطفّفین: الجھة الثّانیة
التّطفیف بأّن األّولیاء في نعیم، وأّن األعداء في جحیم ثواباً وعقاباً، ابتدأ ھذه باإلقسام 

مطلع ھذه إقسام على ما في فالتّناسب ھو أن . "...65إَِذا الّسماء: على ذلك فقال
  .وھذا معلّل لترتیبھما. مقطع تلك
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قال البقاعي . تناسب مقطع من مقاطع االنشقاق ومقطع الّتطفیف: الجھة الثّالثة
الّذي ھذا -بادئا باألّولیاء ألّن آخر التّطفیف ): "یا أیُّھااإلنسان: (في تفسیره لقولھ تعالى

ْنَساُن : مقطع ابتداء من قولھ تعالىفال. 66..."إدخال السرور علیھم -شرح لھ یَا أَیُّھَا اْإلِ
  .وھذا معلّل لترتیبھما. ھو شرح لمقطع المطفّفین ... إِنََّك َكاِدحٌ 

استدرك الّسیوطي على : استدراك الّسیوطي في تناسب االنشقاق والمطفّفین -3
من جھة  ما أورده البقاعي في كتابھ من رأیھ ومن رأي ابن الّزبیر وجھین آخرین

ذكرھا ابن الزبیر وھي جھة التّناسب في المضمون؛ تنویعا وتأكیدا على التناسب من 
وقد سبق ذكر قولھ مفّصال في العنصر الّسابق الّذي ھوفي تناسب  .تلك الجھة

  :والوجھان معلِّالن للتّرتیب وھما. المطفّفین واالنفطار

التّكویر، االنفطار، (: من جھة تناسب مضمون الّسور األربع :األّول الوجھ
اتّحادھا في الحدیث عن صفة حال یوم القیامة، وترتیبھا : ، وھو)المطفّفین، االنشقاق

فغالب وقائع التّكویر وجمیع وقائع االنفطار تقع في .على حسب ترتیب ما یقع فیھ
صدر یوم القیامة، وجاءت بعدھما المطفّفین ألّن فیھا ذكر الموقف الّطویل الّذي یكون 

د تلك المقّدمات ثّم أتبعھا بسورة االنشقاق ألّن فیھا ما یكون بعد الموقف، من استالم بع
  67.النّاس لكتب أعمالھم ووقوع الحساب

االنفطار، المطفّفین، : (من جھة تناسب مضمون الّسور الّثالث :الوجھ الثّاني
نتقال في وترتیبھا بحسب اال اتّحادھا في الحدیث عن كتب األعمال، :وھو ،)االنشقاق

حیث جاء في األولى الحدیث عن كتبتھا ووصفھم بالكرم واإلحاطة . وصف األحوال
باألعمال، ثّم أتبعت بالثّانیة الّتي تحّدثت عن حال المكتوب وأنّھ كتاب مرقوم إّما في 
ین بحسب األعمال المسّجلة فیھ، ثّم أتبعت بالثّالثة المتحّدثة عن  ِعلِّیِّین وإّما في ِسجِّ

طّة األخیرة لكتب األعمال، وھي مصیرھا یوم القیامة، بأن یأخذھا أصحابھا المح
  .68بالیمین أو بالّشمال؛ على حسب األعمال

وھذا القول كما ھو ظاھر، إن لم یكن مطابقا لقول ابن الّزبیر، فإنّھ قریب جّدا 
منھ، لیس بینھما سوى خیط رفیع؛ فالّسیوطي یرى ترتیب الّسور الثّالث بحسب 

حال الكتبة ثّم حال المكتوب ثّم حال أخذ صاحب الكتاب : االنتقال في وصف األحوال
وأّما ابن الّزبیر فیرى ترتیب الّسور بحسب ترتیب الحدیث عن أحوال كتب . لكتابھ

  .األعمال؛ ابتداء واستقراراً وتفریقاً یوم العرض
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  تناسب سورتي البروج واالنشقاق -ز

یرى ابن الّزبیر : عند ابن الّزبیر الغرناطي تناسب البروج واالنشقاق -1
حیث . الغرناطي أّن تناسب الّسورتین واقع من جھة المضمون من طریق االلتفات

صلى هللا  وردت ھذه الّسورة في معرض االلتفات والعدول إلى إخبار نبي هللا: "قال
ھذا الّضرب  بما تضّمنتھ ھذه الّسورة من قّصة أصحاب األخدود، وقد تقّدم علیھ وسلم

، وھو أقرب 69في سورة المجادلة وسورة النّبأ، وبیّنا وقوعھ في أْنفَس الّسور وبینھا
  .70"فیما بین الّسورتین وأوضح

الملتفت "وقد اكتفى اإلمام بذكر . وااللتفات من أسالیب البالغة في كالم العرب
ولعّل الملتفت عنھ . ، ولم یصّرح بغرض االلتفات"الملتفت عنھ"دون أن یبیّن " إلیھ

ھو ما دلّت علیھ االنشقاق من خبر تعذیب الّشقّي وتنعیم الولّي، والغرض من االلتفات 
بقّصة أصحاب األخدود ھو الحث على االعتبار  علیھ وسلمصلى هللا إلى إخبار النبي 

االنتقال من الّداللة على الوعد : وعلیھ یكون وجھ التّناسب ھو. بحال األمم الّسابقة
وھذا الوجھ مّما یناسب أن یعلّل بھ . والوعید إلى اإلخبار بأحوال من سبق لالعتبار

  .التّرتیب

یرى البقاعي أّن تناسب الّسورتین : تناسب البروج واالنشقاق عند البقاعي -2
: حاصل من ثالث جھات، وھي مستدركة على رأي ابن الّزبیر، حیث قال

االنشقاق الّذي ھو  مقصودالّداللة على القدرة على  -یعني سورة البروج -مقصودھا"
من تنعیم الولّي وتعذیب الّشقّي، بمن عّذبھ في الّدنیا، مّمن ال یمكن في  صریح آخرھا،

ادة أن یكون عذابھ ذلك إّال من هللا وحده، تسلیة لقلوب المؤمنین وتثبیتا لھم على الع
  .71"أذى الكافرین

فالمعنى أنّھ بعد أن دلّت االنشقاق على تنعیم الولّي وتعذیب العدّو الّشقّي باإلخبار 
وھو . واإلقسام، جاء بعدھا في البروج  الّداللة على القدرة على ذلك بمثال من الواقع

  :دال على حصول التناسب بین الّسورتین من جھتین

أّن : ووجھھ.التّناسب بین مقصود االنشقاق ومقصود البروج :الجھة األولى
  .الثّاني داّل على القدرة على األّول
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أّن الثّاني : ووجھھ. التّناسب بین مقطع االنشقاق ومقصود البروج :الثّانیة الجھة
الّذي ھو صریح : "ودّل علیھ قول البقاعي. األّولداّل على القدرة على ما أخبر بھ 

  .وكالھما علّة للتّرتیب". آخرھا

التي استدركھا فھي في تناسب مطلع البروج ومقطع  الجھة الثّالثة وأّما
  :ولھ فیھا وجھان. االنشقاق

لّما ختم تلك : "حیث قال البقاعي. أّن المطلع فیھ الّدلیل على خبر المقطع: األّول
ابتدأ ھذه بما أوقع بأھل الجبروت مّمن ... ؤمن وعقاب الكافر واالستھزاء بھ بثواب الم

على وجھ ) من سیاق حدیث البقاعییتبیّن أّن الّضمیر یعود على كفّار قریش(تقّدمھم 
بما یدّل على ... ، فقال مقسماً ألجل إنكارھم ...معلم أّن ذلك اإلیقاع منھ سبحانھ قطعاً 

  ."...72َوالّسماء: تمام القدرة على القیامة

تالؤم المقطع والمطلع؛بابتداء المطلع بالحدیث عن الّصنف نفسھ الّذي  :الثّاني
ابتدئ بذكره في المقطع؛ حیث أنّھ لّما ابتدأ آخر االنشقاق بقسم المكّذبین، ابتدأت 

فقال بادئاً بمن عّذب بعذاب : "قال البقاعي. البروج بقسم المعّذبین وھم ھؤالء المكّذبین
  .73"آخر االنشقاق بقسم المكّذبین وھم المحّدث عنھمهللا في القیامة للبداءة في 

استدرك الّسیوطي على : استدراك الّسیوطي في تناسب البروج واالنشقاق -3
رأي كل من البقاعي وابن الّزبیر بجھة أخرى لتناسب الّسورتین، وھي تناسب 

 البروج بعد وضعتتآخیھما في االفتتاح بذكر الّسماء، فلذلك : ووجھھ. مطالعھما
سورة البروج : "قال الّسیوطي. االنشقاق، وقّدمت على أختھا الّطارق لطولھا

ھما متآخیتان فقرنتا، وقّدمت األولى لطولھا، وذكرا بعد االنشقاق : أقول: والّطارق
للمؤاخاة في االفتتاح بذكر الّسماء؛ ولھذا ورد في الحدیث ذكر الّسماوات مراًدا بھا 

  .فالتآخي علّة الوضع. 75"لمسبّحاتا: ، كما قیل74الّسور األربع 

وللمتأّمل أن یقف على وجھ آخر من التّناسب، وھو أنّھ بعد أن ذكر في االنفطار 
والمطفّفین واالنشقاق ما یشھد على عمل اإلنسان، وھو على تسلسل الّسور، كتاب 
أعمالھ الّذي دونتھ المالئكة الحفظة في كتاب مرقوم والّذي یأخذه صاحبھ یوم 

ب، فیطّلع علیھ ویحاسب علیھ، أتبعھ في سورة البروج بأعظم شھادة، والّتي الحسا
تغني عن كّل شھادة، وھي شھادة هللا تعالى المحیط بكل شيء، وفي ذلك إشارة إلى أنّھ 
سبحانھ وتعالى غنّي عن كتب الحفظة وإحصائھم وشھادة الّشھود من األعضاء 
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ھار عدلھ وأنّھ ال یظلم مثقال ذّرة، حتّى وغیرھم، ولكن ھي ُسنّتھ سبحانھ وتعالى إلظ
  .ال یبقى ألحٍد ُحّجة وال تَعلّق

  

  تناسب سورتي الطّارق والبروج -ج

یرى ابن الّزبیر : تناسب الطّارق والبروج عند ابن الزبیر الغرناطي -1
قال تعالى  لّما: "الغرناطي أّن تناسب الّسورتین واقع من جھة المضمون، حیث قال

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیدٌ في سورة البروج  ُ ِمْن َوَرائِِھْم ، ]9: البروج[ َوهللاَّ َوهللاَّ
، وكان في ذلك تعریف العباد بأنّھ سبحانھ ال یغیب عنھ شيء، ]20: البروج[ ُمِحیطٌ 

وال یفوتھ شيء، وال ینجو منھ ھارب، أردف ذلك بتفصیل یزید في إیضاح ذلك 
إِْن : عریف الجملي، من شھادتھ سبحانھ على كّل شيء، وإحاطتھ بھ، فقال تعالىالتّ 

ا َعلَْیھَا َحافِظٌ  فوجھ التّناسب بین مضمونّي الّسورتین . 76]"4: الطّارق[ ُكلُّ نَْفٍس لَمَّ
  .وھو ما یعلّل ترتیبھما .ھو تفصیل المتأّخرة لمجمل المتقّدمة

یرى البقاعي أّن تناسب الّسورتین : البقاعيتناسب الطّارق والبروج عند  -2
  : حاصل من ثالث جھات، وھي مستدركة على رأي ابن الّزبیر،وھي

   .)ومنھا سورة البروج(التّناسب بین مقصود الّطارق ومقاصد سابقاتھا  :الجھة األولى

أّن مقصود الطّارق التّأكید على صدق القرآن في إخباره بالّذي قصدتھ : ووجھھ
  .نشقاق، وقصدت الّداللة على القدرة علیھ البروجسورة اال

مقصودھا بیان مجد القرآن في صدقھ في اإلخبار بتنعیم أھل : "قال البقاعي
ھنا إلى تناسب  یشیرفالبقاعي . 77..."اإلیمان، وتعذیب أھل الكفران، في یوم القیامة 
عیم المؤمن أّن اإلخبار بتن -من قبل -مقصودھا ومقاصد الّسور قبلھا، حیث ذكر 

قصدت الّداللة  -بعدھا-وتعذیب الكافر ھو مقصود سورة االنشقاق، وأّن سورة البروج 
على قدرتھ سبحانھ على فعل ذلك، لتأتي سورة الّطارق لتؤّكد صدق القرآن في إخباره 

وتناسب الّسور في مقاصدھا على ھذا النّحو مناسب تماما لترتیبھا على النّحو . بذلك
  .یھ، فسبحان من جعلھ كالبنیان المرصوص یشّد بعضھ بعضاالّذي جاءت عل

  .التّناسب بین مقصود الطّارق ومقطع البروج: الثّانیة الجھة
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السابق الذكر في الجھة األولى للتناسب بین  -فقد تضّمن كالم البقاعي 
الّذي فیھ -إلى التّناسب من جھة أخرى، وھي بین مقطع البروج  اإلشارة -السورتین
ومقصود الّطارق الّذي ھو بیان بعض أفراد ھذا المجد؛ وھو  -قرآن بالمجدوصف ال

فالتناسب بینھما ھو قصد الطّارق بیان بعض . صدقھ في إخباره بما في الّسور الّسابقة
  .وھو ما یعلل ترتیبھما. ما أجمل في مقطع البروج

  تناسب مطلع الطّارق ومقطع البروج: الجھة الثّالثة

لّما تقّدم : "ویتجلّى ذلك في قول البقاعي. لما ذكر في المقطعبتأكید المطلع 
في آخر البروج، أّن القرآن في لوح محفوظ، ألّن ُمنزلھ محیط بالجنود من المعاندین 
وبكّل شيء، أخبر أّن من إحاطتھ حفظ كّل فرد من جمیع الخالئق المخالفین 

الحقائق وقطع العالئق، فقال والموافقین المؤالِفین، لیجازى على أعمالھ یوم إحقاق 
فالمناسبة ھي تأكید مطلع الطارق .  78..."}والّسماء{: ُمقِسماً على ذلك إلنكارھم لھ

وما یلزم عنھا من مجازاة الخالئق  -المذكورة في مقطع البروج-على إحاطتھ سبحانھ
  .على حسب أعمالھم

الّسیوطي على استدرك : استدراك الّسیوطي في تناسب الطّارق والبروج -3
رأي كل من البقاعي وابن الّزبیر بجھة أخرى في تناسب الّسورتین، وھي تآخیھما 

فقّرر أّن التآخي . 79"ھما متآخیتان فقُِرنتا، وقّدمت األولى لطولھا: "إجماال، حیث قال
  . علّة الوضع، والطّوَل علّة التّرتیب

ھما، وھو أنّھ لما ختم وللمتأّمل في المطلع والمقطع أن یلحظ وجھا آخر لتناسب
سبحانھ البروج بذكر حفظھ للقرآن الكریم في اللّوح المحفوظ، ابتدأ الّطارق بالقسم 

وقد . بظرف حفظھ، وھو الّسماء وبوسیلة عظیمة من وسائل حفظھ وھي النّجم الثّاقب
أي ذات األنجم الموضوعة :"قولھ" والّسماء"ورد في كالم البقاعي في تفسیره 

فوجھ التّناسب . 80"لمردة ألجل حفظ القرآن المجید الحافظ لطریق الحقّ لحفظھا من ا
  .ذكر المطلع لظرف ووسیلة ما ذكر في المقطع :ھو

  :خاتمة

 على البقاعي استدراكات الّسیوطي: (تّم من خالل ھذه الدراسة الموسومة ب
من النّتائج،  التوّصل إلى جملة ")َعمَّ "وابن الزبیر الغرناطي في تناسب سور حزب 

  :أھّمھا
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  أّن استدراكات الّسیوطي على اإلمامین البقاعي وابن الّزبیر الغرناطي جاءت
  :على أنواع

  لم یذكراھا أو أكثر، لیؤّكد على تناسب  برأیھ بجھةفإّما أن یستدرك علیھما
 :الّسورتین كما فعل في

  .ومضمون النّبأتناسب النّازعات والنّبأ؛ حیث استدرك تناسب مطلع النّازعات  -

  .تناسب عبس والنّازعات؛ حیث استدرك تناسب مقاطع الّسورتین -

تناسب مطالع الّسورتین، وتناسب : تناسب االنفطار والتّكویر؛ حیث استدرك جھتین -
  .مقاطع الّسورتین

  .تناسب البروج واالنشقاق؛ حیث استدرك تناسب مطالع الّسورتین -

  .ستدرك تآخي الّسورتینتناسب الطّارق والبروج؛ حیث ا -

  أو أكثر لجھة معیّنة ذكراھا، فیوافق في  برأیھ بوجھوإّما أن یستدرك علیھما
الجھة ویخالف في الوجھ تنویعا، وذلك للتّأكید على التّناسب من تلك الجھة، كما 

 :فعل في

تناسب التّكویر وعبس؛ حیث استدرك علیھما بوجھ ثالث لتناسب الّسورتین في  -
  .المقطعالمطلع و

تناسب المطفّفین واالنفطار؛ حیث استدرك على ابن الّزبیر بوجھین آخرین لتناسب  -
  . الّسورتین في المضمون

تناسب االنشقاق والمطفّفین؛ حیث استدرك على ابن الّزبیر بوجھین آخرین لتناسب  -
  .الّسورتین في المضمون

  وینبّھ علیھ، كما فعل في تناسب المطفّفین  برأي غیرهوإّما أن یستدرك علیھما
واالنفطار؛ حیث استدرك على اإلمامین بجھة لم یذكراھا، وھي التّناسب بین 

  .مطلع المطفّفین ومقطع االنفطار،  وذكر أنّھا من رأي الّرازي

  أحیانا وجھا من وجوه التّناسب مّما ذكره أحد اإلمامین؛ كما فعل  یوافقكما أنّھ قد
النّازعات والنّبأ، حیث قالبوجھ من وجوه التّناسب بین الّسورتین في  في تناسب

  .المطلع والمقطع  ذكره البقاعي
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  ،المالحظ على استدراكات الّسیوطي أّن غالبھا جاء من جھة المقاطع والمطالع
وبدرجة أقّل من جھة المضمون، ولم یذكر في أّي واحدة منھا التّناسب من جھة 

 .المقاصد

 دركات الّسیوطي في وجوه تناسب الّسور؛ بین ما یعلّل منھا مجّرد تنّوع مست
وضع ھذه الّسور جنبا إلى جنب بغّض النّظر عن ترتیبھا، وما یعلّل منھا ترتیب 

في حین أّن الغالبیة العظمى من الوجوه الّتي . ھذه الّسور بعضھا على إثر بعض
لّزبیر الغرناطي كلّھا علل ذكرھا البقاعي معلّلة للتّرتیب، والّتي ذكرھا ابن ا

 .للتّرتیب

 تآخي الّسورتین في المقاطع أو في المطالع : مّما قد یتعلّل بھ الوضع دون التّرتیب
أو تآخیھما إجماال، وأحیانا تناسب مقصودیھما بتأكید أحدھما لآلخر، أو التّشابھ 

 .بین مطلع الّسورة ومقطع سابقتھا

  من نتاج فكره، مّما یفنّد ما اشتھر عن إّن كتاب الّسیوطي في تناسب الّسور
  .منھجھ من أنّھ یقوم على التّجمیع والتّلخیص ال االبتكار

  كما یمكن الخلوص من خالل استدراكات الّسیوطي على البقاعي وابن الزبیر
الغرناطي إلى أنّھ كلّما زاد التّدبّر في كالم هللا تعالى، كلّما زاد تكّشف تناسب 

ر من مظاھر انسجام وتناسق وتالحم أجزاء الّذكر الحكیم، سوره، وأّن ذلك مظھ
 .والّذي ھو اآلخر مظھر من مظاھر إعجاز القرآن العظیم

  .وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین
  

  :قائمة المصادر والمراجع
، عنوان الزمان بتراجم الشیوخ واألقران، )ھـ885ت(إبراھیم بن حسن، البقاعي  .1

مركز تحقیق التراث، القاھرة،  -الكتب والوثائق القومیةحسن حبشي، دار : تح
 ).م2009-ھـ1430: (4، ج )م2004 -ھـ1424(، 2ج ،1ط

، نظم الّدرر في )ھـ885ت(إبراھیم بن عمر، برھان الّدین أبي الحسن البقاعي  .2
  .1984-1404تناسب اآلیات والّسور، دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة، 

، البرھان في تناسب سور القرآن، )ھـ708ت(الزبیر الثقفي أحمد بن إبراھیم بن  .3
  .ھـ1428، محرم 1سعید بن جمعة الفّالح، دار ابن الجوزي، ط: تح
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، 16مسند اإلمام أحمد بن حنبل : ، الموسوعة الحدیثیة)ھـ241ت(أحمد بن حنبل  .4
-ھـ1418، 1شعیب األرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: تح

 .م1997
، نھایة األرب في فنون )ھـ733ت( أحمد بن عبد الوھّاب، شھاب الّدین النّویري .5

 - م 2004، 1لبنان، ط، علي بوملِحم، دار الكتب العلمیة، بیروت: ، تح7األدب، ج
  .ھـ1424

عبد : ، معجم مقاییس الّلغة، تح)ھـ395ت(أحمد بن فارس بن زكریا، أبو الحسین  .6
  .م1979ھـ 1399: السالم محمد ھارون، دار الفكر، ط

أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، معجم اللّغة العربیّة المعاصرة، عالم  .7
  .م2008/ھـ1429، 1الكتب، القاھرة، ط

، التناسب مصادره وأنواعھ ومصطلحاتھ في )Ahmed Natouf(أحمد نتوف  .8
 ,JOURNAL of the FACULTY of DIVINITYسورة البقرة، 

İNÖNÜ UNIVERSITY, Volume: 4, Issue: 1, Spring 2013.  
عبد القادر أحمد : ، أسرار ترتیب القرآن، تح)ھـ911ت(جالل الدین السیوطي  .9

  ).ت.ط.د(ة، عطا، و مرزوق علي إبراھیم، دار الفضیل
عبد : ، تناسق الّدرر في تناسب الّسور، تح)ھـ911ت(جالل الّدین الّسیوطي. 10

  .م1986 -ھـ 1406، 1لبنان، ط ،تالقادر أحمد عطا، دار الكتب العلمیّة، بیرو
عبد الحي بن أحمد بن محمد، أبو الفالح شھاب الدین، ابن العماد العكري الحنبلي . 11

محمود األرناؤوط بإشراف : الدمشقي، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، تح
 .م1986-ھـ1406، 1بیروت، ط عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق

، حسن المحاضرة في تاریخ )ھـ911ت(الل الدین السیوطي عبد الرحمن ج. 12
محمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى : مصر والقاھرة، تح

 )ھـ1387-م1967، 1البابي الحلبي وشركاه، ط
محمد الزاھي، دار : ، معجم الشیوخ، تح)ھـ885ت(عمر بن فھد الھاشمي المكي . 13

 ،1رقم " مؤرخوا مكة: "یة السعودیة، ضمن سلسلةالعرب الیمامة، المملكة
 ).ت.ط.د(
مجمع اللغة العربیة بجمھوریة مصر العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق . 14

  .م2004/ھـ1425، 4الدولیة، ط
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، الّضوء الّالمع ألھل )ھـ902ت(محّمد بن عبد الّرحمن، شمس الّدین الّسخاوي . 15
  ).ت.ط.د( لبنان، -بیروتالقرن التّاسع، دار الجیل، 

محمد بن عبد هللا، أبو عبد هللا، الحاكم النیسابوري، المستدرك على الصحیحین، . 16
-ھـ1422، 2ط لبنان،، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت: تح

  .م2002
، )ھـ543ت(محمد بن عبد هللا بن محمد ابن العربي، أبو بكر المعافري اإلشبیلي . 17

، 1عبد هللا التّوراتي، دار الحدیث الكنانیة، ط: راج المریدین في سبیل الدین، تحس
  .م2017-ھـ1438

، الجامع الصحیح وھو سنن )ھـ279ت(محمد بن عیسى بن سورة، أبو عیسى . 18
، )3جـ(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )2، 1جـ (أحمد محمد شاكر: الترمذي، تح

كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، شر)5، 4جـ (وإبراھیم عطوة عوض 
  .م1978 -ھـ1398، 2وأوالده، مصر، ط

، جمال الدین أبو الفضل االفریقي )ھـ711ت(محمد بن مكرم ابن منظور. 19
 ).ت.ط.د( المصري، لسان العرب، دار صادر، بیروت،

، تاج العروس من جواھر )ھـ1205ت(محمد مرتضى الحسیني الزبیدي . 20
عبد العلیم الطحاوي، مطبعة حكومة الكویت، وھو ضمن سلسلة : القاموس، تح

م، 1987 -ھـ1407، 2التراث العربي التي تصدرھا وزارة اإلعالم في الكویت، ط
 .16: اإلصدار رقم

 
:الھوامش  

                                                        
، الّضوء الّالمع ألھل القرن )ھـ902ت(محّمد بن عبد الّرحمن، شمس الّدین الّسخاوي  - 1

  .66-65ص ،4، ج)ت.ط.د(لبنان، -التّاسع، دار الجیل، بیروت
، نظم الّدرر في تناسب اآلیات )ھـ885ت(إبراھیم بن عمر، برھان الّدین أبي الحسن البقاعي  -2

 .6ص ،1، ج1984-1404دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة، والّسور، 
عبد القادر أحمد : ، تناسق الّدرر في تناسب الّسور، تح)ھـ911ت(جالل الّدین الّسیوطي: ینظر -3

  . 54م، ص1986 -ھـ 1406، 1لبنان، ط، عطا، دار الكتب العلمیّة، بیروت
  .45، ص)ن.م(الّسیوطي، تناسق الّدرر في تناسب الّسور،  -4
، )ھـ711ت( المصري اإلفریقيمحمد بن مكرم ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل : ینظر -5

 .421-419ص 10لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج
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، 4مجمع اللغة العربیة بجمھوریة مصر العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط -6

  .281، صم2004 -ھـ1425
مساعدة فریق عمل، معجم اللّغة العربیّة المعاصرة، عالم الكتب، أحمد مختار عمر ب: ینظر -7

  .2199ص ،3م، ج2008/ھـ1429، 1القاھرة، ط
عبد : ، تاج العروس من جواھر القاموس، تح)ھـ1205ت(محمد مرتضى الحسیني الزبیدي  -8

العلیم الطحاوي، مطبعة حكومة الكویت، وھو ضمن سلسلة التراث العربي التي تصدرھا 
 265ص، 4، ج16: م، اإلصدار رقم1987-ھـ1407، 2ة اإلعالم في الكویت، طوزار

  .بتصّرف
 .916مجمع اللغة العربیة بجمھوریة مصر العربیة، المعجم الوسیط، ص -9

  .2199ص ،3أحمد مختار عمر، معجم اللّغة العربیّة المعاصرة، ج -10
عبد السالم : مقاییس اللّغة، تح، معجم )ھـ395ت(أحمد بن فارس بن زكریا، أبو الحسین  -11

  .424-423ص، 5م، ج1979ھـ 1399: محمد ھارون، دار الفكر، ط
: ، نھایة األرب في فنون األدب، تح)ھـ733ت( أحمد بن عبد الوھّاب، شھاب الّدین النّویري -12

  .90، ص7، جم2004-ھـ1424، 1لبنان، ط، علي بوملِحم، دار الكتب العلمیة، بیروت
  .2199ص ،3عمر، معجم اللّغة العربیّة المعاصرة، ج أحمد مختار -13
، سراج )ھـ543ت(محمد بن عبد هللا بن محمد ابن العربي، أبو بكر المعافري اإلشبیلي  -14

م، 2017-ھـ1438، 1عبد هللا التّوراتي، دار الحدیث الكنانیة، ط: المریدین في سبیل الدین، تح
 .144ص ،4ج

لتناسب مصادره وأنواعھ ومصطلحاتھ في سورة البقرة، ، ا)Ahmed Natouf(أحمد نتوف  -15
JOURNAL of the FACULTY of DIVINITY, İNÖNÜ UNIVERSITY, 

Volume: 4, Issue: 1, Spring 201389، ص.  
: ، البرھان في تناسب سور القرآن، تح)ھـ708ت(أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي : ینظر  -16

، 19 ھـ، مقّدمة المحقّق ، من ص1428، محرم 1الجوزي، ط سعید بن جمعة الفّالح، دار ابن
في كتب التراجم  -مّما ورد في ترجمة ابن الّزبیر الغرناطي -، جمع فیھا المحقّق ما تفّرق 43

  . المختلفة ونّسقھ
: ، عنوان الزمان بتراجم الشیوخ واألقران، تح)ھـ885ت(إبراھیم بن حسن، البقاعي : ینظر -17

، 2ج(، 1مركز تحقیق التراث، القاھرة، ط -لكتب والوثائق القومیةحسن حبشي، دار ا
  .117ص ،4، ج62، 61، 19: ص، 2، ج)م2009-ھـ1430، 4م، ج2004-ھـ1424

محمد الزاھي، دار : ، معجم الشیوخ، تح)ھـ885ت(عمر بن فھد الھاشمي المكي : ینظر -18
  .336، ص)ت.ط.د(، 1رقم " ةمؤرخوا مك: "الیمامة، المملكة العربیة السعودیة، ضمن سلسلة

  .65، 62ص ،2ج) س.م(البقاعي، عنوان الزمان، : ینظر -19
  .18ص، 6، ج18ص، 2السخاوي، الضوء الالمع، ج -20
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  .107ص ،1، ج)ن.م(السخاوي، الضوء الالمع،  -21
، حسن المحاضرة في تاریخ مصر )ھـ911ت(عبد الرحمن جالل الدین السیوطي : ینظر -22

أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي  محمد: والقاھرة، تح
، ترجم فیھ لنفسھ وذكر مصنفاتھ، 344، 335ص ،1، ج)ھـ1387-م1967، 1وشركاه، ط

وعبد الحي بن أحمد بن محمد، أبو الفالح شھاب الدین، ابن العماد العكري الحنبلي الدمشقي، 
د األرناؤوط بإشراف عبد القادر األرناؤوط، دار محمو: شذرات الذھب في أخبار من ذھب، تح

  .76، 74ص ،10م، ج1986-ھـ1406، 1بیروت، ط-ابن كثیر، دمشق
  .221ص 21البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور، ج: ینظر -23
  .217ص ،21، ج)ن.م(البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور،  -24
 .189ص ،21، ج)ن.م(في تناسب اآلیات والّسور،  ینظر البقاعي، نظم الّدرر -25
  .216ص ،21، ج)ن.م(ینظر البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور،  -26
  .218ص ،21، ج)ن.م(البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور،  -27
، و عبد القادر أحمد عطا: ، أسرار ترتیب القرآن، تح)ھـ911ت(جالل الدین السیوطي  -28

  .153، ص)ت.ط.د(مرزوق علي إبراھیم، دار الفضیلة،
 .152،  ص)ن.م(السیوطي ، أسرار ترتیب القرآن، : ینظر -29
 .252ص ،21جالبقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور،  -30
  .249ص ،21، ج)ن.م(البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور،  -31
  .248ص ،21، ج)ن.م(تناسب اآلیات والّسور، البقاعي، نظم الّدرر في  -32
  .250ص ،21، ج)ن.م(البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور، : ینظر -33
  .133الّسیوطي، تناسق الّدرر في تناسب الّسور، ص -34
 .1، حاشیة رقم133، ص)ن.م(الّسیوطي، تناسق الّدرر في تناسب الّسور، : ینظر - 35
  .284-283ص ،21رر في تناسب اآلیات والّسور، جالبقاعي، نظم الدّ  -36
  .274ص ،21، ج)ن.م(البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور،  -37
 .275ص ،21، ج)ن.م(البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور،  -38
  .284ص ،21، ج)ن.م(البقاعي، نظم الّدرر في تناسب اآلیات والّسور،  -39
باب  74الترمذي في كتاب تفسیر القرآن،  -رضي هللا عنھما -ث ابن عمرأخرجھ من حدی -40

محمد بن (» ھذا حدیث حسن غریب«، وقال  3333برقم " ومن سورة إذا الشمس كورت"
أحمد محمد : ، الجامع الصحیح وھو سنن الترمذي، تح)ھـ279ت(عیسى بن سورة أبو عیسى 

م، 1968-ھـ1388، 2وأوالده، مصر، ط شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
ھذا حدیث «: ، وقال8719/44، والحاكم في المستدرك في كتاب األھوال برقم )433ص5ج

محمد بن عبد هللا، أبو عبد هللا الحاكم النیسابوري، المستدرك (» صحیح اإلسناد ولم یخرجاه
، 2لبنان، ط ،تمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیرو: على الصحیحین، تح

  ).620ص، 4م، ج2002-ھـ1422
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  في الفقھ اإلسالمي والتشریع الجزائريبین الزوجین صلح القضائي ال
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  : الملخص

 ،الصلح القضائي ھو وسیلة ودیة لحل النزاعات بین الزوجین المتخاصمین
وھو سبیل في غایة األھمیة من أجل عودة العالقات الزوجیة إلى التفاھم والمودة 

إذ  ،وھو بذلك یساھم في استقرار األسرة واألبناء والمجتمع بصورة عامة ،والرحمة
وال یخفى على أحد اھتمام الفقھ اإلسالمي  ،أن األسرة ھي الخلیة األساسیة للمجتمع
وأولى لھ الفقھاء  ،ي الكتب الفقھیة اإلسالمیةبھذا الموضوع فھو مؤصل ومفصل ف

وفي ھذا اإلطار أخذ المشرع الجزائري بھذه الوسیلة وتجسد ذلك   ،أھمیة بالغة
اللجوء  إلزامیةحینما فرض على القضاء ضرورة و ،بالخصوص في قانون األسرة

ع وھذا دلیل على اعتماد المشر ،إلیھ قبل رفع دعوى الطالق وحل الرابطة الزوجیة
الجزائري على تعالیم الشریعة اإلسالمیة في مجال األحوال الشخصیة حفاظا على 

  .الرابطة األسریة
  .التشریع الجزائري ؛اإلسالمي  ؛ الفقھالصلح القضائي؛الزوجین  :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

Judicial conciliation is a pacific way to resolve disputes 
between the hostile spouses, it is a very important way for the 
return of marital relations to understanding, affection and 
compassion, thus it contributes to the stability of the family, the 
children and the society in general, as the family is the basic cell 
of society, It is no secret that the Islamic jurisprudence is 
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concerned with this subject. It is well-known and detailed in 
Islamic jurisprudence books thus the jurists gave it great 

importance.  
In this context, the Algerian legislator followed this 
method, and this is reflected especially in Family Law, when he 
imposed on the judiciary a necessity and an exigency to resort to 
it before filing a divorce suit and dissolving the marital nexus; 
this is an evidence of the adoption of the Algerian legislator on 
the teachings of Islamic law in the field of personal status in 

order to preserve the family bond. 
Keywords: judicial conciliation; the spouses; Islamic 

jurisprudence; Algerian legislation. 
  :مقدمة

وترابطھا یحافظ على وحدة  ھاتماسكف ،تعد األسرة الخلیة األساسیة للمجتمع
وبالمقابل فإن انحالل الرابطة الزوجیة سبب في خراب األسرة وتشتت  ،المجتمع

 ،األبناء األمر الذي یجعلھم عرضة لكل اآلفات التي یتضرر منھا األفراد في المجتمع
لذلك فإن حمایة األسرة أولویة كبیرة وقد أولى الفقھ اإلسالمي والتشریع الجزائري 

من  ،متمثال بالخصوص في قانون األسرة لحمایة الرابطة األسریة اھتمامھما البالغ
من خالل النص على إجراء الصلح  ،خالل وضع آلیات قانونیة لحمایة األسرة

وھذا سعیا منھ لتماسك  ،ق رسمیا في المحكمةالقضائي بین الزوجین قبل النطق بالطال
وھو وسیلة ودیة لحل النزاعات التي تقع بین  ،الرابطة األسریة ولم شمل العائلة

  .الزوجین
ب عن تساؤل رئیسي یلیج ولذلك جاء ھذا البحث لیبن أھمیة ھذا اإلجراء،

التشریع معالم الصلح القضائي األساسیة بین الفقھ اإلسالمي و یتمثل في ماھي أھم
: فیما یليالتي یمكن حصرھا الفرعیة  اتاإلشكالیمجموعة من ویطرح الجزائري؟ 

 ؟أثناء القیام بھ بین الزوجین؟ وما ھي اإلجراءات المتبعة الصلح القضائيلمقصود بما
حمایة الرابطة األسریة في كل من الفقھ اإلسالمي والتشریع ثم ما ھو دوره في 

؟  ھذا ما سنجیب العقبات التي قد تعیق من قیامھ بھذا الدورھي أھم وما   ؟الجزائري
  .عنھ في ثنایا ھذا البحث
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تفكك الرابطة جانبھ الواقعي إذ یشھد كثرة أھمیة الموضوع في تجسد وت
، والتي یذھب ضحیتھا األبناء مما یجعلھم عرضة لشتى بین الزوجیناألسریة 

شدید األھمیة في حمایة الرابطة  لھذا یعد الصلح القضائي إجراء قضائیاالمخاطر، 
  .األسریة والحفاظ على مكتسباتھا

ھم إجراءاتھ أبین الزوجین والصلح القضائي  حقیقةإلى تبیان ویھدف البحث 
یة ومدى فاعلیتھ في تجسید ھذه الحمافي وكذا  معرفة دوره ،وشروطھ  وكیفیة تنفیذه

مقارنة بین الفقھ اإلسالمي عقد دراسة و،وأھم العقبات التي تواجھھتحقیق ذلك 
  .والتشریع الجزائري وتوضیح مدى مواكبة ھذا األخیر للتشریع السماوي الرباني

  .ھ في ثنایا ھذه الورقة البحثیةنھذا ماسنجیب ع
الفقھ اإلسالمي والتشریع الزوجین في ماھیة الصلح القضائي بین  :المطلب األول

  الجزائري
الصلح القضائي بین الزوجین في الفقھ  في ھذا المطلب سنتحدث عن تعریف

  )الفرع الثاني (ثم تعریفھ في والتشریع الجزائري) الفرع األول(اإلسالمي 
الفقھ اإلسالمي والتشریع بین الزوجین في تعریف الصلح القضائي : الفرع األول

  الجزائري
  الفقھ اإلسالمي فيالصلح القضائي بین الزوجین تعریف : أوال

ثم إسقاط ذلك على تعریف  ،تعریف مصطلح الصلح لغة واصطالحایتعین علینا 
  ".الصلح القضائي بین الزوجین" ركب المصطلح الم

: أصلح: الصلح من اإلصالح وھو نقیض اإلفساد،  یقال: الصلح في اللغة -أ
: وأصلح الّشيء. أتى بما ھو صالح نافع: وأصلح في عملھ .إذا أتى بالخیر والّصواب

أزال ما بینھما من عداوة : أصلح بینھما، أو ذات بینھما، أو ما بینھماو. أزال فساده
ونقول صالحھ على  ،فنقول صالحھ إذا صالحھ وصافاه.  ونزاع برضا الّطرفین

الشيء أي سلك معھ مسلك المسالمة في االتفاق وصلح الشيء إذا زال عنھ الفساد، 
 .1الصالح ضد الفساد صلح یصلح ویصلح صالحا وصلوح

وفي  ،ھو إنھاء الخصومة بین طرفین متنازعین :الصلح في الفقھ اإلسالمي -ب
یؤدي موضوعنا ھذا ھو إنھاء الخصومة  بین الزوجین لسبب من األسباب یمكن أن 

  .إلى انحالل الرابطة الزوجین
لخصومة بین قطع ا عقد وضع لرفع النزاع و" :ھو: الصلح عند الحنفیة -1

عقد یرتفع بھ التشاجر والتنازع بین الخصوم وھما  ، ھو2"المتصالحین بتراضیھما
  .3منشأ الفساد والفتن
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، مع وجود التراضي وضع لحل النزاعات بین المتخاصمینفھو عندھم عقد ی   
  .فھو عقد رضائي ولیس إجباریا، بین الطرفین

لرفع  بعوض حق أو دعوىعن یرى المالكیة أنھ انتقال : الصلح عند المالكیة -2
  .4نزاع أو خوف وقوعھ

الذي یشیر  وھو تعریف جامع لكل أنواع الصلح؛ فھو إما انتقال عن الحق   
، أو انتقال عن الدعوى الذي یدل على الصلح عن اإلنكار أو إلى الصلح عن اإلقرار

  . 5السكوت
وھذا  ،6قطع النزاع  یؤدي إلى الصلح عند الشافعیة عقد  :الصلح عند الشافعیة -3

، والتي منھا التعریف یعني عمومیة عقد الصلح وشمولیتھ لیسع كل أنواع التصرفات
  .حل النزاعات الزوجیة

 ،ھو معاقدة یتم یتوصل بھا إلى اإلصالح بین المتخاصمین :الصلح عند الحنابلة -4
  .7وال یقع غالباً إال باألقل من المدعى بھ على سبیل المداراة لبلوغ الغرض

   .بین األفراد لواقعة ا رعي یحصل بھ فك النزاع وحل الخصوماتفھو عقد ش
مین أضفوا على أن الفقھاء المسلیرى ب ریف السابقةاإن المالحظ على التع

، مع تحدید أطرافھ والصیغة المتمثلة في اإلیجاب والقبول ومحل الصلح طبیعة عقدیة
النزاعات الناشئة عن في موضوعنا تتمثل في ھي ، وھو الحقوق المتنازع علیھاالعقد 

   .الزوجیةالرابطة 
تعریف مما سبق یمكن استخالص  : الصلح القضائي بین الزوجین - ج

فھو  ،الزوجین رفع النزاع الواقع بینھو لجوء القضاء إلى و الصلح بین الزوجین 
قد یكون كما تولیة من القاضي ویكون ب ،وسیلة من وسائل فض الخصومات كالتّحكیم

  .، واإلصالح یكون االختیار فیھ من الّطرفینزوجین أو أفراد عائلتھماال بطلب من
  

   اإلسالمیةفي الشریعة بین الزوجین  الصلح القضائيمشروعیة  :ثانیا
تشریع اإلسالمي،سواء من الصلح بن الزوجین لھ سند شرعي وفقھي في ال 

 .المعقولالقرآن الكریم أو السنة النبویة أو اإلجماع أو 

: قال تعالى ،الصلح بصورة عامة أمر محمود في اإلسالم: من القرآن الكریم -1
 َن نَّْجَواھُْم إِالَّ َمْن أََمر ـاسِ   الَ َخْیـَر فِي َكِثیٍر مِّ  بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالٍح بَْیَن النـَّ

ِ  َوَمن یَْفَعْل َذِلَك اْبتَِغاءَ    .)114: النساء( فََسْوَف نُْؤتِیِھ أَْجراً َعِظیماً َمْرَضاِت هللاَّ
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وھذا عاّم في الّدماء واألموال واألعراض، وفي : "قال القاضي أبو الولید بن رشد
فَاتَّقُوا  :وقال هللا تبارك تعالى .8"كّل شيء یقع التّداعي واالختالف فیھ بین المسلمین

 َ َ  َوأَِطیُعوا َوأَْصلُِحوا َذاَت بَْیِنُكمْ  هللاَّ ْؤِمنِینَ  هللاَّ   ). 1: األنفال( َوَرُسولَھُ ِإن ُكنتُم مُّ
فالخالفات بین الناس سواء كانت معنویة أو  ،اإلسالم للصلح أھمیة بالغة فيو

مجموعة تتولى عملیات الصلح بین األطراف  وھذا بتدخل ،مادیة توجب الفصل
إِنََّما  :وھذا ما ورد في قولھ عز وجل ترجع األمور إلى نصابھاالمتنازعة حتى 

َ لََعلَُّكْم تُْرَحُمونَ  الُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْیَن أََخَوْیُكمْ    .)10: الحجرات( َواتَُّقوا هللاَّ
طائفة من تتولى وأن  ،الصلح بین أفراد المجتمع جوبیةووھذه اآلیة تدل على 

 :قولھ تعالىوھو نفس األمر الذي أكدتھ  اآلیة التي قبلھا في  ،القیام بھذه المھمةالناس 
 وإْن طائفتان ِمن المؤمنیَن اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بینَھما، فإْن بََغْت إحداھُما على األخرى

فقاِتلوا الّتي تبغي حتّى تَفِيء إلى أمِر ّهللاِ، فإْن فاَءْت فأصلِحوا بینھما بالعدِل وأَْقِسُطوا 
  .)9: الحجرات( َ یُِحبُّ المقِسِطینإّن َّهللا 

بین الزوجین یقوم  نزاعلاإلسالمي بخصوص معالجة النشوز واتشریع الو
جاء في قولھ  ھماواألصل الشرعي للصلح القضائي بین ،مبدأ الصلح بینھما على أساس

ُجنَاَح َعلَْیِھَما أَن یُْصلَِحا َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَْعلِھَا نُُشوًزا أَْو إِْعَراًضا فََال  :تعالى
ْلُح َخْیرٌ    .)128: النساء( بَْینَھَُما ُصْلًحا ۚ َوالصُّ

أن یصلحا فیما  ،والمرأةعلى الزوج : أيفال جناح علیھما : "قال البغوي
  .9"في القسمة والنفقة: وقرأ أھل الكوفة ،یتصالحا: ویصالحا أي ،بینھما

ْن و: وفي ذلك یقول تعالى       ْن أَْھِلِھ َوَحَكًما مِّ إِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ
 ُ َ َكاَن َعلِیًما َخبِیرً أَْھلِھَا إِن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ    .)35: النساء( ابَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ

فقد أفادت اآلیتین مشروعیّة الّصلح، حیث إنّھ سبحانھ وصف الّصلح بأنّھ 
  .خیر، وال یوصف بالخیریّة إالّ ما كان مشروعاً مأذوناً فیھ

وتشتیت  ةصلح بین الزوجین المتخاصمین أفضل من حل الرابطة الزوجیفال
  .وھو سبیل إلعادة ربط العالقات واستقرار النفوس ،األسرة

لفظ عام مطلق یقتضي أن الصلح الحقیقي والصلح خیر : "یقول القرطبي
ویدخل في ھذا المعنى . نفوس ویزول بھ الخالف خیر على اإلطالقالذي تسكن إلیھ ال

جمیع ما یقع علیھ الصلح بین الرجل وامرأتھ في مال أو وطء أو غیر ذلك خیر أي 
خیر من الفرقة؛ فإن التمادي على الخالف والشحناء والمباغضة ھي الحالقة یعني 

 .10"حالقة الدین
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ـَْن النَِّساءِ  :تعالىكما یؤید واجب الصلح قولھ   َولَن تَْستَِطیُعــوا أَن تَْعِدلــُوا بَی
َ َكاَن  َوإِن تُْصِلُحوا َولَْو َحَرْصتُْم فَالَ تَِمیلُوا ُكلَّ الَمْیِل فَتََذُروھَا َكاْلُمَعلَّقَةِ  َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ

ِحیماً    .)129: النساء( َغفُوراً رَّ
السنة النبویة العدید من األحادیث التي وردت في  :من السنة النبویة -2

  .تؤكد على ضرورة اللجوء إلى الصلح الستقرار العالقات بین الناس
الصلح جائز بین المسلمین إال صلًحا حرم حالالً أو ": ومنھ قولھ علیھ الصالة والسالم

  .  11"أحل حراًما
 .الزوجینبین ومن ذلك الصلح ضح الّداللة على مشروعیّة الّصلح،والحدیث وا

یھدف إلى إشاعة المجتمع اإلسالمي سمات والصلح والتحكیم الودي من     
ولقد حض الرسول  ،وربط العالقات بین األفراد المتخاصمینالحب واألخوة  والمودة 

العدید من األحادیث النبویة منھا قولھ  يعلى إصالح ذات البین ف صلى هللا علیھ وسلم
  .12"بین اثنین استوجب ثواب شھید من أصلح: "صلى هللا علیھ وسلم

صلى قال رسول هللا : " ألبى أیوب األنصارى صلى هللا علیھ وسلموقولھ 
أال أدلك على عمل یرضاه هللا  ،یا أبا أیوب" :ألبي أیوب بن زید هللا علیھ وسلم

   .13"وتقارب بینھم إذا تباعدوا ،تصلح بین الناس إذا تفاسدوا  :قال ،بلى :قال ؟ورسولھ
لّما تنازع مع ابن أبي حدرد : "أنّھ -رضي هللا عنھ -وما روى كعب بن مالك 

بأن استوضع : أصلح بینھما صلى هللا علیھ وسلمفي دین على ابن أبي حدرد، أّن النّبّي 
  .14" من دین كعب الّشطر، وأمر غریمھ بأداء الّشطر

ما روى الشافعي  ،یؤكد على وجوب الصلح بین الزوجین المتخاصمین وما
تزّوج عقیل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربیعة، : عن بن أبي ملیكة أنھ قال
فتزّوجھا  :قال. ي وأنفق علیكأتزّوج بك على أن تضمن ل: وكانت كبیرة المال فقالت
فدخل یوًما : أین عتبة بن ربیعة أین شیبة بن ربیعة؟ قال: فكان إذا دخل علیھا قالت

على یسارك إذا دخلت : أین عتبة بن ربیعة أین شیبة بن ربیعة؟ قال: وھو برم فقالت
فأتت عثمان . ال یجمع رأسي ورأسك شيء: فشّدت علیھا ثیابھا وقالت: قال. النار

ما كنت : وقال معاویة. وهللا ألفرقّن بینھما: فبعث معاویة وابن عباس، فقال ابن عبّاس
فأتیا وقد شّدا علیھما أثوابھما فأصلحا : ألفرق بین شیخین من بني عبد مناف قال

  15."أمرھما
 علي بن أبي طالبجاء رجل وامرأة إلى " :وعن عبیدة السلماني أنھ قال

فأمرھم علي رضي هللا عنھ فبعثوا  ،رضي هللا عنھ ومع كل واحد منھما فئام من الناس
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أتدریان ما علیكما؟ إن رأیتما أن  :حكما من أھلھ وحكما من أھلھا ثم قال للحكمین
قالت المرأة رضیت بكتاب هللا بما علي فیھ  ،تجمعا جمعتما وإن رأیتما أن تفرقا فرقتما

كذبت وهللا حتى تقر بمثل  :أما الفرقة فال فقال علي رضي هللا عنھ :فقال الرجل ،ولي
  .16" الذي أقرت بھ

تدائیة لفض كل ھذه اآلثار تدعو بإجماع إلى االحتكام إلى الصلح كوسیلة اب  
 ،ت بأنھ أبغض الحالل إلى هللاقبل اللجوء إلى الطالق الذي ینعالنزاع بین الزوجین 

 ،والقصد من الحث علیھ ھو حمایة الرابطة الزوجیة واألسریة من التشتت والفرقة
  .وھو مقصد عظیم من مقاصد الشریعة اإلسالمیة في تشریع الزواج

فقد أجمع الفقھاء على مشروعیّة الّصلح في الجملة، وإن كان  :اإلجماع -3
  .17صورهبینھم اختالف في جواز بعض 

فھو طریق لتھدئة  ،وسیلة یستحسنھا العقل كما الشرعالّصلح  :المعقول -4
رافع لفساد واقع، أو متوقّع فھو "  ،األجواء وتطییب للنفوس ورفع للفرقة وجمع لأللفة

والنّزاع سبب الفساد، والّصلح  ،بین المؤمنین، إذ أكثر ما یكون الّصلح عند النّزاع
  .18 یھدمھ ویرفعھ، ولھذا كان من أجّل المحاسن

أالَّ یحل حراماً أو یحرم حالالً،  -كما في الحدیث  -وھذا الصلح یشترط فیھ  
  .فإن أحل حراماً أو حرم حالالً فھو باطل ال یجوز قبولھ

  في التشریع الجزائري القضائي الصلح تعریف  :الفرع الثاني
  تعریف الصلح في التشریع الجزائري: أوال

ھو اتفاق حول حق متنازع فیھ بین شخصین بمقتضاه یتنازل أحدھما عن 
  .إدعائھ مقابل تنازل األخر عن إدعائھ أو مقابل أداء شيء ما

عقد ینھي : "19من القانون المدني الجزائري 459والصلح كما جاء في المادة    
وذلك بأن یتنازل كل طرف  ،یتوقیان بھ نزاعا محتمالبھ الطرفان نزاعا قائما أو 

  ."منھما على وجھ التبادل
ویرى الدكتور بوسقیعة أحسن أنھ یمكن تعریف المصالحة أو الصلح بوجھ  

حیث یكون بطریق التنازل المتبادل  بین  ،بأنھا تسویة لنزاع بطریقة ودیة ،عام
  . 20الطرفین

بأن الصلح ھو عقد ینھي فیھ الطرفان كما أن الفقھ الفرنسي والبلجیكي یرى 
تجعل  ،فبعض القوانین المقارنة كالقانـون البلجیكي ،النزاع القائم أو المحتمل وقوعھ
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وعند حصول االتفاق علیھ یتم  ،المصالحة والوساطة في النزاعات األسریة ضروریا
   .21تحریر محضر ویصدر حكم بذلك

غیر أن كل  ،جال الجزائيویختلف مفھوم الصلح في المجال المدني والم
التعاریف تشترك في كون الصلح طریقة ودیة إلنھاء النزاع ویختلف باعتباره كعقد أو 

فإن كانت المفاھیم السابقة تعرفھ كعقد فإنھ بالنظر إلیھ كإجراء أو كما یسمى  ،كإجراء
   .بالصلح القضائي

فھو مجموع اإلجراءات التي تفرضھا بعض القوانین على المتخاصمین 
حضور أمام القاضي ومحاولة تقریب وجھات نظرھم بعد إقامة على الإللزامھم 

  .الدعوى وخصوصا في مسائل الطالق
وھو من الطرق البدیلة لتسویة المنازعات بصورة واضحة في النزاعات 

إجراء ضروریا یتعین على المحكمة محبذا وث یعتبر الصلح فیھا أمرا حی ،الزوجیة
فھو بھذا المعنى  ،طبقا للقانون القیام بمحاوالتھ قبل لجوئھا إلى الحكم بالتطلیق بینھما

  .لحل ھدا النوع من النزاعات آن واحدیشكل مبدئیا وسیلة وھدفا في 

التحكیم ولقد اھتم التشریع بتقنین الصلح القضائي مثلما اھتم بموضوع 
وھذا أمر إیجابي یدل على  ،ووضعت لھ بعض المواد إلعطائھ السمة القانونیةالودي، 

یة والحفاظ على تماسك األسرة توجھ المشرع الجزائري نحو حمایة الرابطة األسر
  .، وھو دلیل على المكانة التي تحظى بھا األسرة في مبادئ التشریع الجزائريككل

والتطلیق تماشیا مع تطبیق وحث علیھ المشرع الجزائري في قضایا الطالق 
لما في تحقیقھ من آثار إیجابیة تجنب  ،أحكام الشریعة اإلسالمیة في مجال األسرة
كما أن حسمھ للنزاع القائم بینھما أدعى  ،األسرة كافة المخاطر التي ترتب عن تفككھا

الذي قد ال یحققھ الحكم القضائي الصادر بالطالق أو  ،إلى تحقیق العدل واإلنصاف
أقدر على التحایل في الخصومة كون أحدھما ألحن بحجتھ من خصمھ وتطلیق فقد یال

  .وھو في الحقیقة غیر محق فیما یدعیھ
 مفھوم الصلح القضائي بین الزوجین في قانون األسرة الجزائري :ثانیا

ائل وإنما جعلھ وسیلة من الوس ؛قانون األسرة بتعریف واضح وصریح  ھلم یعرف
ومحاولـة الصـلح القضائي مـن المقتضـیات ، النزاعات الزوجیةالودیة لحل 

فالصلح ھو األسلوب الطبیعي لفض النزاعات الموضوعیة لصحة العمـل القانوني، 
ال یثبت الطالق : "التي جاء فیھامن قانون  األسرة  49المادة  بین الزوجین،جاء في
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وز مدة محاولة الصلح إال بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجا
  ."ثالثة أشھر

فھو محاولة سابقة لدعوى الطالق یقوم بھا القاضي بقدر المستطاع، سعیاً إلقناع     
  . الطرفین بالمصالحة أو تحقیق التسویة بالتراضي، یعتبر ھذا اإلجراء إلزامیا

وھو إجراء ودي لحل النزاع بین الزوجین ومبدأ أساسي یھدف إلى        
فحل الرابطة الزوجیة وإن كان من حق الطرفین وبإرادتھما  ،حمایة الرابطة األسریة

لذلك جعلھ المشرع  ،المنفردة أو بالتراضي ھو إجراء خطیر یمس بتماسك األسرة
ریعیة للدولة الجزائریة في الحفاظ وھو یؤكد السیاسة التش ،خاضعا لإلشراف القضائي

  .على األسرة وحمایتھا
م إجراءا جوازیا غیر أنھ بعد ھذا 1984وقد كان ھذا اإلجراء قبل سنة 

یتـرك  لم  المشرعف مــن النظـام العــام ووھ  ،التاریخ أصبح وجوبیا ملزما للقاضي
الخیـار للقاضـي فـي القیـام بمحاولـة الصلح من عدمھا بل نص على عـدم إثبـات 

قبل  ھـي إجـراء جـوھريفالطـالق إال بحكـم، والـذي یسـبقھ إجـراء محاولـة الصـلح، 
    .22الطالق النطق بحكم

 ،ولھذا فإن مفھوم الصلح بین الزوجین ال یختلف عما ھو في الفقھ اإلسالمي
  .ي النھایة ھو وسیلة لحل النزاع والخصام بینھمافھو ف

بین الزوجین في الفقھ القضائي الصلح المتبعة أثناء جراءات اإل: المطلب الثاني
   والتشریع الجزائرياإلسالمي 

القضائي بین  اإلجراءات المتبعة أثناء الصلحفي ھذا المطلب سنتحدث عن 
بیان اإلجراءات في التشریع   ثم) الفرع األول(الزوجین في الفقھ اإلسالمي 

  ).الفرع الثاني(الجزائري
اإلجراءات المتبعة أثناء الصلح القضائي بین الزوجین في الفقھ  :الفرع األول

  اإلسالمي
 مراحل الصلح بین الزوجین : أوال

فاألسرة في اإلسالم  ،بالعالقة الزوجیة أیما اھتمام لقد اھتم المشرع اإلسالمي
ولھذا الغرض جعل المودة  ،واستقرارھا استقرار لھ ،للمجتمعھي اللبنة األولى 

وعالج الخالفات التي  ،والسكینة ھي العامل المشترك في استقرار العالقات الزوجیة
قد تحدث بین الزوجین بطرق ودیة قبل الوصول إلى فك الرابطة الزوجیة بأبغض 

    .الحالل إلى هللا وھو الطالق
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اإلسالم بالصلح وفي ھذا المعنى یقول هللا وحتى في حالة الطالق یأمر 
ویقول ، )229: البقرة( الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان :تعالى
 وإذا طلقتم النساء فبلغَن أجلھّن فامسكوھّن بمعروف أو سرحوھّن بمعروف: أیضاً 

  ).231: البقرة(
تسریح بإحسان ومعروف ففي اآلیتین الكریمتین یأمر هللا تعالى أن یكون ال    

ولقد شرع  .أي بالتفاھم والرضي وإعطاء كل ذي حق حقھ، وھذا ھو صلح الفراق
الدین اإلسالمي أرقى األحكام في الزواج والطالق حتى صار مصدراً من مصادر 

   .التشریع عند كثیر من األمم البعیدة عن اإلسالم
  : ویكون الصلح بین الزوجین على مرحلتین

بعیدا عن كل تدخل خارجي وذلك حفاظاً على قدسیة :  صلح یقوم بھ الزوجان ـأ 
وما تحمل من حرمة وسریة ال یجوز حتى ألقرب المقربین أن  ،حیاتھما الزوجیة

 فال جناح علیھما أن یصلحا بینھما صلحا: ومصداق ذلك في قولھ تعالى ،یطلع علیھا
 )كما یؤیده قولھ تعالى، )128: النساء:  ِـَْن النَِّساء  َولَن تَْستَِطیُعــوا أَن تَْعِدلــُوا بَی

َ َكاَن  َوإِن تُْصِلُحوا َولَْو َحَرْصتُْم فَالَ تَِمیلُوا ُكلَّ الَمْیِل فَتََذُروھَا َكاْلُمَعلَّقَةِ  َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ
ِحیماً  بین الزوجین  فالحكمة من وراء الدعوة إلى الصلح ). 129: النساء( َغفُوراً رَّ

قبل الوصول إلى ،فیما بینھما للحفاظ على  على طھارة الحیاة الزوجیة وسریتھا
   .الصلح العلني وإفشاء اإلسرار الزوجیة

 ،یصار إلى ھذا الحل عند استحالة تفاھم الزوجین فیما بینھماو :ـ صلح َعلَني ب
القاضي ویعین سواء بطلب من  ،فیلجأ الزوجان إلى طرف ثالث من أجل الصلح

لعالقتھم المتینة  ،وعادة ما یكون ھذا الطرف المحكم من األقرباء ،حكمین لذلك
   .ینھما أكثر من غیرھما من األباعدبالزوجین ودرایتھم بالمشاكل الواقعة ب

ْن أَْھلِِھ َوَحَكًماو: وفي ذلك یقول تعالى ْن  إِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعُثوا َحَكًما مِّ مِّ
َ َكاَن َعلِیًما َخبِیرً  ُ بَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ   .)35: النساء( اأَْھلِھَا إِن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ

إذا ظھر بین الزوجین شقاق واشتبھ حالھما فلم یفعل الزوج : "یقول البغوي      
الصفح وال الفرقة وال المرأة تأدیة الحق وال الفدیة وخرجا إلى ما ال یحل قوال وفعال ؛ 

لیستطلع  ،رجلین حرین عدلین ،بعث اإلمام حكما من أھلھ إلیھ وحكما من أھلھا إلیھا
ثم  ،من بعث إلیھ إن كانت رغبتھ في الوصلة أو في الفرقة كل واحد من الحكمین رأي

 .23" یجتمع الحكمان فینفذان ما یجتمع علیھ رأیھما من الصالح
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وتعتبر ھذه المرحلة من الصلح محاولة أخرى إلصالح ذات البین بین الزوجین       
بین م فالتحكی ،"صلح التحكیم" أو "  مرحلة التحكیم"وھي التي تطلق علیھا فقھا 

  .الزوجین بمثابة صلح بینھما
  في الشریعة اإلسالمیةبین الزوجین  القضائي إجراءات الصلح: ثانیا
ل طلب وذلك من خال ،في الفقھ اإلسالمي عن طریق التحكیمالقضائي  یتم الصلح      

بین  اإلصالحما مجموعة من الشروط القیام بعملیة القاضي من شخصین تتوفر فیھ
فیمن لھ سلطة تعیین ن یالفقھاء المسلم ھناك اختالف بین مع العلم أن ،الزوجین
فیرى  ،ن خفتم شقاق بینھما فابعثواإو :وأساس ھذا االختالف قولھ تعالى ،الحكمین

ألن الحاكم ھو  ،الفقھاء أن المأمور ببعث الحكمین ھو الحاكم أو من ینوب عنھ
یرى أن الخطاب عام لجمیع المسلمین وھناك من  ،أحكام الشریعةتنفیذ المسؤول عن 

ومحلھ على بعض أفراده لیس أولى من  ،فھو نص عام لم یخصص وبقي على عمومھ
  .24محلھ على البقیة

وعلیھ فإن الصلح الذي یلجأ إلیھ القاضي بتعیین الحكمین یسمى بالتحكیم 
  :ذلكوفیما یلي بیان  ،25وھو المعني بھذه الورقة البحثیة  الذي یتم بطلب من القاضي

  :مفھوم التحكیم -أ
 .26التحكي مشتق من حكم یحكم والحكم القضاء وحاكمھ دعاه وخاصمھ :لغة -1

فال وربِّك ال یُْؤمنوَن حتّى یَُحكُِّموك فیما : وفوض الحكم ألیھ وفي التّنزیل العزیز
 .شأن مافالتحكیم لغة ھو تفویض الحكم للغیر في ، )65: النساء( َشَجَر بینھم

ال یختلف التعریف االصطالحي كثیرا عن التعریف اللغوي   :اصطالحا - 2
ونعني  ،للتحكیم،والتحكیم بین الزوجین  في الفقھ اإلسالمي ھو بمثابة الصلح القضائي

  .27تولیة الخصمین حاكماً یحكم بینھما : بالتحكیم
أو أشخاص  االتفاق على طرح النزاع على شخص: أما  في القانون الوضعي فھو

نظام لتسویة :" كما عرف على أنھ.28"معینین لیفصلوا فیھ دون المحكمة المختصة
عن طریق  ما مباشرة أوإالمنازعات عن طریق أفراد عادیین یختارھم الخصوم 

   .29وسیلة أخرى 
ِإْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما و: وھو وسیلة مشروعة في الفقھ اإلسالمي، قال تعالى

 َ ُ بَْینَھَُما إِنَّ هللاَّ ْن أَْھِلھَا ِإن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِِّق هللاَّ ْن أَْھلِِھ َوَحَكًما مِّ  َكاَن فَاْبَعثُوا َحَكًما مِّ
  ).35: النساء( اَعِلیًما َخبِیرً 
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وإذا كان اإلسالم لم یعط للمرحلة األولى من الصلح أي شرط أو حكم ذلك أنھ ترك 
التصرف في الوصول إلى صلح عادل فیما بینھما، إال أنھ وضع للزوجین حریة 

 .للمرحلة الثانیة الشروط التي تجعلھ صلحاً قائماً على التحكیم العادل
 .لذلك فالتحكیم في اآلیة الكریمة یعني الصلح، وكذلك الحكم یعني المصلح

الوصول إلى اإلصالح في عندما یفشالن  یلجأ الزوجان عادة إلى التحكیم،و
 . المنشود ویصبح نشوزھما أو نشوز أحدھما خطیراً إلى درجة تستوجب تدخل الغیر

  :قائم بالصلحصفات ال -ب
   .30 أن یكون المحتَكم إلیھ مسلماً : اإلسالم  -1
أن یكون بالغاً عاقالً صحیح الفكر والتمییز، جید الفطنة بعیداً من السھو : البلوغ -2

  .31والغفلة
   .أن یكون المحتَكم إلیــھ معلــوماً ومعینــاً باالســم أو بالصفة -3
وأن یكون  .غیر خصم، وعالماً بموضوع الخالف :أھالً للقضاء وتحمل الشھادةـ  4

الصفة الالزمة لكل حكم یطلب منھ إعطاء رأي في خالف أو  وھي من أھل العدل
  .قضیة ھي موضوع خصام بین أكثر من طرف

تعني البعد عن الھوى، ألن الھوى أعمى، أي أن ال یكون عنده وصفة العدل 
فالعدل  ،میل إلى أحد المتخاصمین وأن ال تكون لھ منفعة شخصیة في ھذا الخالف

یعني التجرد والحیاد وھذا ما یساعد الحكم على إعطاء الحكم الصحیح وإبداء الرأي 
  .32الذي یرضي هللا ویرضي الطرفین المتنازعین

لیس القصد بالعلم أن یكون الحكم على درجة عالیة بالفقھ والشرع، إذ   :العلم -5
لیست القضیة معقدة إلى درجة تستحق ھذا المستوى العلمي الرفیع، إنما القصد أن 

 .یكون على درجة من المعرفة بالشرع وبأحكام الدین بما یؤھلھ للحكم في ھذا الخالف
  .ادات والتقالیدكما یجب أن یكون على جانب من المعرفة بالع

  .33 أن یكون من العارفین بأحكام الشریعة اإلسالمیة -6
 فابعثوا حكماً من أھلھ وحكماً من أھلھا : وھذا مصداقا لقولھ تعالى :لقرابةا -7

واسعة المعنى،  فھي تعني العائلة في أضیق حدود العائلة، ثم العشیرة ) األھل(فكلمة 
البلد الواحد أو الطائفة فالقبیلة وقد یتسع معناھا فیشمل، من باب المجاز، سكان 

  .لھذا یستحس أن یكون أھل العقل والرأي في العائلة أو العشیرة ،الواحدة
والَحَكمان ال یكونان إال من أھل الرجل والمرأة؛ إذ ھما أقعد : " قال القرطبي     

الناس بأحوال الزوجین؛ بشرط كونھما من أھل العدالة وحسن النظر والتبصر بالفقھ، 
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فإن لم یوجد من أھلھما من یصلح لذلك فیرسل غیرھما من أھل الثقة والعدل، كل ذلك 
اضي َمن الظالم ِمن الزوجین فإنھ یأخذ منھ الحق ویجبره إذا أشكل األمر، فإن َعلَِم الق

  .34" على إزالة الضرر
أن یكون الحكم من أدنى  ،أما معناھا حسب ما جاءت في اآلیة الكریمة فإنھا تعني

 .درجة في القرابة إذا كان ذلك ممكناً 
 ھو أن القریب یحافظ على كرامة قریبھ وال یعمل ،والحكمة من وجود القرابة     

وطباعھما رى الناس بوضع الزوجین وأحوالھما على فضح أسراره، كما أنھ أد
ثم ھو یجید األسلوب الذي یفھمھ الزوجان أي أنھ یملك  العائلي السائد بینھما ضعوبالو

القرابة تشجع  ،إمكانیة التفاھم معھما بحیث یعرف من أین یبدأ وكیف یتصرف
   .الزوجین على كشف أسرارھما أمامھ بخالف الغیر

فابعثوا حكماً : استنادا إلى اآلیة الكریمة: مھمة الحكمین المصلحین -ج 
 من أھلھ وحكماً من أھلھا إن یریدا إصالحاً یوفق هللا بینھما إن هللا كان علیماً خبیراً 

فإن مھمة الحكمین ھو اإلصالح والتحكیم بین الزوجین وحل النزاع  ،)35: النساء(
  .الحاصل بینھما

 من وقد اختلف بعض الفقھاء في ضرورة األخذ برضا الزوجین، فمن الفقھاء
دل على أنھما  "  :لشیرازيا یقول ،في مسألة الصلحیرى عدم اعتبار رضاھما 

ولو كانا  ،أھلھ وحكما من أھلھافابعثوا حكما من : حینما قال هللا تعالى حكمان
وكیلین لقال ابعثوا وكیال عن الزوجة ووكیالً عن الزوج، ولھذا ال یعتبر رضا 
الزوجین، ألن الحكم یحكم بما یراه من المصلحة، فإن وفق الحكمان إلى اإلصالح 

  .35"وإال فلھما التفریق بین الزوجین كان خیراً 
إن یریدا  :فعمل الحكمین ھي اإلصالح بین الزوجین كما نص بذلك قولھ تعالى     

فلم یقل القرآن الكریم إن یریدا فرقة، فإیفاد الحكمین ھو  ،إصالحاً یوفق هللا بینھما
  .36لوعظ الظالم من الزوجین وإعالم الحاكم بذلك لیأخذ على یده

كل أسباب الخالفات  ولكن علیھما قبل طرح فكرة الصلح أن یستعرضا
القائمة بین الزوجین واالطالع على أدق األمور لیتسنى لھما دراستھا دراسة واقعیة، 

 بدائل عن النزاعحلول ووبعد اإللمام بتفاصیل النزاع وأسبابھ یحاول الحكمین إیجاد 
  .المطروح

 ،وھناك من یقول بضرورة اعتبار رضا الزوجین في التحكیم والصلح بینھما
وفي المسألة التي ،الحكمین ال یكون إال بتوكیل من الزوجین ورضا منھماحكم ف



  عبد الحق لخذاري/ د
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              254

الزوج أن یقبل التحكیم، فلو لم  فیھا ألزم عرضت على سیدنا علي بن أبي طالب التي
فدل ھذا على أن الحكمین لیس لھما  ،یكن ذلك لما طلب علّي منھ الموافقة على التحكیم

  .37سلطة التفریق إال بتفویض من الزوجین
یعتبر إجراء الصلح أمرا ضروریا لحسم النزاعات األسریة وفي كال الحالین 

لح في إعادة الوفاق بین الزوجین ساھم الصفلربما  ،بغض النظر عن رضا الطرفین
 .رغم رفض أحدھما أو كالھما إلجرائھ في البدایة

بین الزوجین في التشریع القضائي اإلجراءات المتبعة أثناء الصلح : الفرع الثاني
  الجزائري 

  القضائي بین الزوجین شروط الصلح: أوال
،  أما الصلح بین الزوجین 38إن للصلح في المجال المدني شروطا خاصة 

نجد بأنھ قد وضع جملة من الشروط   فبالرجوع إلى نصوص قانون األسرة الجزائري 
 49وھي تستنتج ضمنیا من المادة  ،الصلح لتحقیق الھدف المرجو منھاإلنجاح آلیة 

ال یثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الصلح "  :التي تنص على أنھ من قانون األسرة 
ولھذا فإن الصلح  ،"من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثالثة أشھر

   :تحكمھ مجموعة من الشروط وھي كالتالي
لى مطالبة أحد الزوجین بفك الرابطة إوجوب حصول نزاع بین الزوجین یؤدي  -1

  . فال حاجة للصلح من غیر سبب یوجب ذلك ،الزوجیة
كأحد  ،أن تكون ھناك صفة لصاحب الدعوى المرفوعة بفك الرابطة الزوجیة -2

 . الزوجین أو من یمثلھما قانونا كالمحامي أو الولي أو الوصي
سنة  19سن الرشد وھو وجوب بلوغ (أن یتمتع أحد الطرفین بأھلیة التقاضي  -3

 .)من القانون المدني 40سب المادة ح
التمتع باألھلیة الكاملة  ونقصد بذلك سالمة القوى العقلیة و أن یكون غیر محجور  -4

  .39)من القانون المدني 44و  42بحسب المواد المادة  ،علیھ
 ،ھدفھضرورة التزام القاضي  باإلجراءات الالزمة إلجراء الصلح حتى یتحقق  -5

بین فیھ نتائج الصلح والتصدیق علیھ من المحكمة یكوجوب تحریر محضر مفصل 
   .المختصة

وذلك حسب  ،"أي مكان منزل الزوجین"  مسكن الزوجیة مقر ترفع الدعوى في -6
دعاوى الرجوع إلى محل حیث أن  ،المادة الثامنة من قانون اإلجراءات المدنیة

وھي المحكمة التي یقع في دائرة  من مھام المحكمة المختصة،  الزوجیة
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من قانون اإلجراءات المدنیة  8/4 اختصاصھا مسكن الزوجیة حسب المادة
ومع ذلك، ترفع الطلبات المتعلقة بالمواد المذكورة .. .: "الجزائري التي تنص على

في دعاوى الطالق أو  -:أدناه أمام الجھات القضائیة دون سواھا على الوجھ التالي
مسكن الزوجیة أمام المحكمة لتي یقع في دائرة اختصاصھا مسكن  العودة إلى

ونقصد بھ  ،أي ترفع أمام المحكمة التي یخضع إلیھا بیت الزوجین" الزوجیة
   .االختصاص المكاني للمحكمة

 القضائي بین الزوجین في قانون األسرةالصلح اإلجراءات المتبعة أثناء  :ثانیا
  الجزائري  

ال یثبت الطالق إال "من قانون األسرة  49في المادة  نص المشرع الجزائري
بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثالثة 

  ."أشھر
فقد ألزم المشرع الجزائري القاضي قبل النطق بالحكم بالطالق بإجباریة القیام       

من قانون  49ووفقا لنص المادة في خالل ثالثة أشھر،    ،40بالصلح بین الزوجین
  .األسرة فإن ثالث أشھر تسري ابتداء من تاریخ رفع الدعوى

وھذا من إیجابیات المشرع الجزائري كما قلت سابقا في الحفاظ على تماسك 
األسرة، وھي فرصة لتراجع أحد الزوجین عن رأیھ وجنوحھ نحو الحفاظ على األسرة 

  .ورغباتھ الشخصیةوتغلیب مصلحتھا على مصلحتھ الخاصة 
فقد أكد المشرع الجزائري على خطورة انحالل الرابطة الزوجیة من خالل 
فرضھ وجوب القیام بھذا اإلجراء اإلجباري، وإال اعتبر الحكم الصادر بالطالق 

  .باطالً 
فعلى القاضي المختص في دعوى الطالق تحدید تاریخ واستدعاء الزوجین 

ثم یحاول  ،41ب الضبط في جلسة خاصة وسریة المتخاصمین إلى مكتبھ بواسطة مكت
فلربما لم یفھم  –فیعطي لھما الحریة التامة في إبداء كل طرف لرأیھ  ،أن یصلح بینھما

فتكون فرصة إلصالح ما اختل  –خر أو لم یسمع بھ أصال أحد الطرفین لرأي اآل
قانون من  440وحسب المادة  ،فیسمع لكل واحد منھما على انفراد ثم مًعا ،سابقا

یمكن ألحد الطرفین طلب استدعاء أحد أفراد العائلة لحضور  42اإلجراءات المدنیة
   .الجلسات

وعلیھ أن یتحقق من األسباب الحقیقیة للنزاع حتى یحاول إیجاد بدائل وحلول 
 على مصلحتھما الشخصیةتغلیب بعدم   وینصحھما ،قد ال یلتفت إلیھا أحد الزوجین
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كما یذكرھما بالقیم اإلسالمیة  ،والحفاظ على األوالدمصلحة األسرة وتماسكھا 
  .ودورھم في بناء األسرة والمجتمعكالتسامح وقیم المحبة والرحمة والود 

وھو یعني وضع الید على  ،وھنا یتوجب علیھ  بذل الجھد في تحقیق الصلح
ألن الصلح  ،الخالفات التي أدت إلى الشقاق ومحاولة الحد منھا أو التقلیص منھا

  .یھدف إلى حسم الخالف نھائیا ببذل الجھد من القائم بھ
سواء نجح القاضي أو لم ینجح في محاولة الصلح، یقوم بتحریر محضر بذلك و      

ثم یحیل  ،43ملف الدعوى مع ویدون فیھ النتائج التي توصل إلیھا وھذا المحضر یلحق
الطرفین إلى حضور جلسة علنیة، ثم یستمع من جدید لكل واحد منھما ثم یصدر 

  . القاضي حكمھ وفقا لإلجراءات العادیة
وللقاضي إعطاء الزوجین الفرصة في جلسة ثانیة ومنحھما مدة زمنیة للتفكیر       

  .44على أن ال تتجاوز المدة ثالثة أشھر من تاریخ رفع الدعوى
الة تخلف أحد الزوجین وعدم وجود عذر قاھر اعتبر ذلك رفضا ضمنیا لھ وفي ح     

وعلى القاضي ذكر ذلك في محضر  ،الرابطة الزوجیة إلىبعدم قبول الصلح والعودة 
 .45الصلح 

من قانون األسرة مادة إجرائیة أو نصا إجرائیا یتعلق بإجراءات  49وتعتبر المادة      
الطالق حیث یجب على القاضي إجراء محاولة الصلح قبل النطق بحكم الطالق وإذا 

  . لم یتبع القاضي ھذا اإلجراء أصبح حكمھ معیبا  مخالفا للقانون و یتحتم نقضھ
الزوجین الرجوع ین الزوجین فإنھ یتوجب على وإذا نجح القاضي في الصلح ب       

من قانون األسرة  50وقد حددت المادة  ،عقد جدیدالحاجة إلى دون إلى بین الزوجیة 
من راجع زوجتھ أثناء محاولة الصلح ال " :أنھفقد جاء فیھا  ،إجراءات ھذا الرجوع

  ."یحتاج إلى عقد جدید و من راجعھا بعد الحكم یحتاج إلى عقد جدید
بإثبات الصلح بمحضر " المحكمة" وبعد انتھاء ھذه المدة تقوم الجھة المختصة        

  .وبالتصدیق علیھ یبرز فیھا نتائج الصلح ـ یوقعھ القاضي وكاتب الضبط والطرفین
ومقارنة بین التشریعین ؛ یمكن القول بأن التشریع الجزائري حذا حذو الفقھ         

ومع أن اإلجراءات  ،یلة ودیة لحل النزاعات الزوجیةاإلسالمي في األخذ بالصلح كوس
التفصیلیة مختلفة نوعا ما غیر أنھا تلتقي مع الھدف األساسي من تشریع الصلح 

وفرض المشرع الجزائري على القاضي الرجوع إلى الزوجین في محاولة   ،القضائي
ى استقرار من أجل الحفاظ عل ،للصلح وإعادة العالقات إلى ما كان علیھ في السابق

 . األسرة
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   في المجتمع الجزائريالعقبات التي تواجھھ وأھمیة الصلح القضائي : لثثاالمطلب ال
غة في حمایة الرابطة الزوجیة لالشك فیھ أن للصلح القضائي أھمیة با مما

ن ھناك عقبات تعترض تطبیقھ من غیر أ ،)الفرع األول(واألسریة بصورة عامة 
الفرع  (تطرق إلیھ فيأوبالخصوص في المجتمع الجزائري وھذا ماسالناحیة الواقعیة 

   .من ھذا المطلب )الثاني
  أھمیة الصلح القضائي في مجال األحوال الشخصیة: الفرع األول

ھناك شبھ إجماع على أھمیة الصلح القضائي بین الزوجین بین تعالیم الشریعة         
  .الجزائري األسرةومبادئ التشریع الجزائري ممثلة في قانون  اإلسالمیة

یدرج بعض شراح القانون أنھ یمكن للصلح القضائي أن یقوم بوظیفة  و        
ولھذا یجب إدراج  مھمة الصلح في البعد االجتماعي الذي یجب على  ،اجتماعیة

  .46القضاء أن یضطلع بھ 
القضائي أھمیة بالغة  الجزائري على أن للصلحویتفق الفقھ اإلسالمي والتشریع       

في مجال األحوال الشخصیة، وبالتحدید في حمایة الرابطة الزوجیة واألسرة بصورة 
   :فھو یساھم في ما یليعامة 

  تخفیف العبء عن المتخاصمین : أوال
ولم  ،والسكینة بینھما ودیا ھو بمثابة إرجاع االستقرار فالصلح بین الزوجین

ن األعباء المالیة والجھد الجسدي والنفسي مومن جھة أخرى تخفیف  ،لشمل األسرة
  .وفي ھذا مشقة لكال الطرفین ،الذي ینجم عن اللجوء إلى القضاء

  حل ودي ومراجعة لقرارات الزوجین :ثانیا
وھذه ھي األھمیة الكبرى للصلح القضائي ؛ فھي تسمح لكال الطرفین بمراجعة 

عن  وتغلیب المصلحة العامة لألسرة والعالقة الزوجیة ومصالح األبناءقراراتھما 
النزعات الشخصیة والرغبات الذاتیة للزوجین التي قد تنجم عن العواطف المنفعلة أو 

    .القرارات السریعة والمتھورة
 تخفیف العبء عن القضاء  :ثالثا

قلص من وی ،الصلح بین الزوجین یساھم في تخفیف األعباء على القضاء
فإن ذلك  ،فإذا تم الصلح بین الزوجین قبل رفع الدعوى ،عدد القضایا المطروحة أمامھ

في ھذا تخفیف على عبء الدولة  ،یسمح بالنظر في قضایا أخرى غیر ھذه القضیة
  .بصورة عامة

 في المجتمع الجزائري القضائي العقبات التي تواجھ إجراء الصلح : الثانيالفرع 
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درج ضمن البعد االجتماعي بالصلح القضائي بین الزوجین ین إن العمل
لغرض حسم النزاع  ،مارسھا مؤسسة القضاء، والوظیفة االجتماعیة التي تللعدالة

الرابطة  إجراءات الطالق وتفككدون المرور إلى  ،وتسویتھ بصورة ودیة ونھائیة
    .األسریة

تحقق غیر أن ھذا اإلجراء تعترضھ جملة من العقبات التي تحول دون 
ظ في فالمالح ،ثم األسریة الغرض المنوط بھ في مجال حمایة الروابط الزوجیة

ھو  الشخصیة حوالعلى قانون األ التعدیل الذي طرأالمجتمع الجزائري خاصة بعد 
والذي أعطى مساحة كبیرة وواسعة للحریة  ،05/02األمر تعدیل الصادر بموجب ال

الشيء الذي أدى إلى ، فضیعة بصورةالتطلیق  حق في الخلع وطلبالالمرأة من خالل 
یان األسري وتفكك كالزوجیة بصورة مخیفة ومزعجة تھدد ال االنفصالكثرة حاالت 

 كیفیةبحیث أصبحت فعالیة الصلح القضائي بین الزوجین غیر فعالة بال، المجتمع
یجعل المحكمة تصطدم عملیا بصعوبة القیام بمحاوالت  مما ،ة والمرجوةالمأمول

ألجل تسویة النزاع القائم بینھما ودیـا بدل حسمھ عن طریق  ،الصلح بین الزوجین
  .الحكم بالتطلیق

في حیث إن الواقع العملي یؤكد أن الزوجة بالخصوص ال تلجأ إلى القضاء 
 ،ن تستنفذ كل محاوالت لم الشمل والتفاھم مع زوجھاإال بعد أ -الكثیر من األحیان

مما یجعل  ،وبالتالي فإن إقدامھا على ذلك ال یكون إال بعد اتخاذھا قرار االنفصال عنھ
القضاء یقتنع مسبقا بعدم جدوى أي محاولـة یمكن القیـام بھا لحملھا على الرجـوع عن 

  .اراالنھیاظا على كیان األسرة من التفكك وحف ،قرارھـا
" وزیرة التضامن الجزائریة عنھ تحدثت مما یستشھد بھ في ھذا الصدد ما و

عن واقع الطالق األلیم في الجزائر، الذي أجمع المتخصصون على "الدالیة غنیة
وذكرت  ،ظاھرة تسیر بخطوات ثابتة نحو زعزعة المجتمع الجزائري"وصفھ بـ

أن عدد حاالت الطالق في الجزائر خالل عام  ،في ندوة صحفیة رسمیةوزیرة ال
حالة، فیما سجلت الرابطة الجزائریة للدفاع عن  637ألفاً و 65وصل إلى  2017

بزیادة  2018ألف حالة طالق في  68أكثر من ) منظمة غیر حكومیة(حقوق اإلنسان 
یاً عرب 8، ما جعل الجزائر تحتل المرتبة الـ2017آالف حالة، مقارنة بعام  3قدرھا 

ألف  13ارتفاع حاالت الخلع في الجزائر، إذ ذكرت أن كما تحدثت عن   .عالمیاً  73و
من العدد اإلجمالي لحاالت % 19، ما یمثل 2018جزائریة خلعن أزواجھن في 

   .47الطالق في البالد



             الصلح القضائي بین الزوجین في الفقھ اإلسالمي والتشریع الجزائري      
        

  

 259                                                                                  مجلة اإلحیاء

من حاالت % 48.6فإن  الوزیرة حواستناداً إلى المعطیات التي قدمتھا 
% 19.8برضا الطرفین، و% 15من أحد الزوجین، و" بإرادة منفردة"الطالق تمت 

تطلیقا مباشرا، مشیرة إلى أن حاالت الطالق لم تشمل % 16عن طریق الخلع، و
   48.الشباب فقط، بل تعدت وانتشرت في أوساط المسنین

في المجتمع وأعادت الوزیرة الجزائریة أسباب تنامي ظاھرة الطالق 
تأثر "الجزائري إلى منصات التواصل االجتماعي خاصة، معتبرة أنھا كانت سبباً في 

   .تالحم األسرة الجزائریة
والمالحظ أن األرقام الرسمیة المقدمة، تؤكد تنامي ظاھرة الطالق في 

في  826ألفاً و 54الجزائر بشكل تصاعدي في السنوات األخیرة، إذ انتقلت من 
ألفاً في  65، و2014في  461ألفاً و 57، و2013في  985ألفاً و 54، إلى 2012
العدد األكبر في حاالت الطالق بالجزائر والتي وصلت  2016، وسجلت سنة 2015

ظاھرة الطالق التي تتجھ بشكل تصاعدي سنویاً، باتت ھاجساً ف  .ألف حالة 70إلى 
  .49من تأثیر األسرةللسلطات الجزائریة، ودفعت المختصین إلى دق ناقوس الخطر 

جلسات إلى ضرورة العودة إلى  الحقوقیین الجزائریینویدعو العدید من 
الصلح حسب الشریعة اإلسالمیة والتي تعقد بحضور كبار العائلتین أو إمام المنطقة 

من جلسات  بالمائة 80لتفادي أبغض الحالل وھو الطالق، حیث اعتبر المحامون أن 
الصلح في محاكم شؤون األسرة تنتھي بقرار فك الرابطة الزوجیة وھو ما یفسِّر 

 .ألف حالة سنویا 50ارتفاع عدد قضایا الطالق ألكثر من 
واقع جلسات ینتقد بعض المحامین " الیومي الجزائریة  الشروق"ووفقا لصحیفة       

سات شكلیة لتسریع الطالق من الصلح في المحاكم، والتي باتت حسبھا عبارة عن جل
دون أن یكلف القضاة أنفسھم عناء البحث عن أسباب الخالف بتریثھم في األحكام 
واستدعائھم عائلة الزوجین من باب الصلح وتوسیع المشاورات والتریث في الحكم 
النھائي، وھذا ما تسبب حسبھا في انفجار أرقام الطالق بسبب غیاب الصلح بین 

ائلة التي تحولت من عائلة كبیرة إلى عائلة نوویة وغیاب الصلح أیضا الزوجین في الع
  .50في المحاكم التي باتت عبارة عن مؤسسات لتوزیع شھادات الطالق

محاكم في القضایا الخاصة بالطالق أن ال أقسام األسرة لدى جلساتوالمتتبع ل
خاصة إذا ما نظرنا  ،جلسات الصلح ھي مجرد إجراء روتیني وشكلي الطائل منھا

إلى الجانب القانوني للملف، والذي یتقید بھ القاضي مھما كانت الظروف، وألن 
العصمة بید الرجل فالطالق سیكون ال محالة حتى وإن أرادت الزوجة الصلح في 
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الجلسة، وألن قانون الخلع یكفل للمرأة فك الرابطة الزوجیة ولو رفض زوُجھا 
في الجزائر ال یمكن أن تكون سوى جلسات شكلیة، الطالق، فإن جلسات الصلح 

ولیس بإمكان القاضي سوى أن یرفض فك الرابطة الزوجیة في حالة التطلیق عندما 
ترفع الزوجة القضیة ضد زوجھا وتكون الشروط منعدمة باعتبار أن العصمة في ید 

   .الرجل
صلح بین الزوجین ومن العقبات الكبیرة التي تعیق العمل القضائي في مجال ال      

قد ،كثرة الملفات التي ترد على القضاةف ،ھو كثرة القضایا المطروحة أمام القاضي
مما یقلل من نسب النجاح في لم شمل رابطة على جلسة واحدة  االقتصار یلجئھم إلى 

  .الزوجیة
والدلیل على ذلك ارتفاع معدالت الطالق  ،فھو مجرد إجراء شكلي وغیر مجدي      

 .خاصة بین األزواج الجددكما سبق اإلشارة إلیھ 
فجلسة الصلح ھي إجراء شكلي إجباري بحیث ال یحكم القاضي في قضایا       

الطالق أو التطلیق إن كانت الزوجة ھي من حركت الدعوى، إال بعد إجراء عملیة 
 ھي جلساٌت بدون روح وال معنى ألنھا تنتھي في الغالب بمداوالت تحیلوالصلح، 

  .القضیة إلى فك الرابطة الزوجیة ونادرا ما یحدث الصلح في الجلسة
صعوبة التوفیق بین تطبیق المحكمة للقانون وفي نفس الوقت القیـام كذلك فإن 

من خالل  ،وطـول النفس ،وخبـرة واسعة ،بعملیة الصلح التي تحتاج إلى تقنیة عالیة
  فالقاضي في ھذا اإلطار ،نیةاإلحاطة بكل جوانب النزاع القانونیة وغیر القانو

باإلضافة إلى تكوینھ القانوني یجب أن تكون لھ درایة واسعة بكل الفـروع العلمیة التي 
بل  ،...كعلـم االجتماع األسري و علـم النفس و أنتربلوجیا األسرة ،لھا عالقـة باألسرة

  .التحكیمغیر القضائیة عن طریق جوئھا إلى تفعیل آلیات الوساطة حتى في حالة ل
كذلك مما یعقد إجراء الصلح الذي یتم عن طریق التحكیم وعدم فعالیتھ عندما 

  . الظروف اللصیقة بالنزاع بدقائقھا وتفاصیلھاأو أحدھما الحكمین یجھل 
على ھذا اإلجراء عدم وضع جزاء على مخالفتھ  ةومن بین النقائص المالحظ

منھ إجراءا غیر جوھري دون فائدة  األمر الذي یجعل ،األخذ بھمن قبل القضاة وعدم 
  .رغم من أنھ قاعدة قانونیة ملزمةبال ،كبیرة
كل ھذه المعوقات وغیرھا تجعل من إجراء الصلح القضائي بین الزوجین مجرد      

والدلیل على ذلك ارتفاع معدالت الطالق كما سبق اإلشارة إلیھ  ،إجراء شكلیغیر فعال
  .خاصة بین األزواج الجدد
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  : الخاتمة

  :الوصول إلى النتائج التالیةمما سبق یمكن        
الوسائل الودیة لحل النزاعات  مإجراء الصلح في الفقھ اإلسالمي من أھ یعد -1

  .وھو البدیل عن فك الرابطة الزوجیة بالطالق ،الزوجیة
وعند فشل ذلك یعین  ،یدعوا الفقھ اإلسالمي إلى الصلح بین الزوجین فیما بینھما -2

وعند استحالة تراضي الطرفین وتصالحھما  ،لھما حكمین مصلحین من أھلیھما
  .فإن الطالق ھو الحل النھائي لحل الرابطة الزوجیة

 ،وھذا ما تجسد في قانون األسرة ،التشریع الجزائري األسرة اھتماما بالغا أولى -3
ھا وسیلة ودیة ووجوبیة قبل فقد وضع إجراء الصلح القضائي بین الزوجین، وجعل

وھو أمر إیجابي إذ یساھم في حمایة الرابطة الزوجیة من التفكك  ،النطق بالطالق
  .ویحافظ على لم شمل األسرة

توجھ المشرع الجزائري نحو سن التشریعات التي تحافظ على الرابطة یؤكد  -4
شریعة ومسایرتھا باعتبارھا  أحكام الشریعة اإلسالمیةإلى التماشي مع األسریة 

   .محكمة
ھذا  اإلجراء بعض العقبات التي عادة ما تجعلھ یبوء بالفشل وال ینجح في  یواجھ -5

ومع ذلك فإن أخذ المشرع الجزائري بھ ھو امتثال  ،رأب الصدع بین الزوجین
وھو یدل  ،لتعالیم الشریعة اإلسالمیة واعترافھ بھا كمصدر من مصادر التشریع

لسیاسة التشریعیة للدولة الجزائریة في إیجاد آلیات لحمایة األسرة ولم على ا
  .شملھا

سبق یمكن اقتراح بعض التوصیات من أجل الزیادة في فعالیة ونجاعة  مما
  :الصلح القضائي وأذكر منھا ما یلي

وھذا حتى یتسنى للقاض الوقت  ،زیادة مدة الصلح القضائي ألكثر من ثالثة أشھر -1
المعمقة لملف الزوجین والتحلیل واالستنباط واالستقراء، للوصول إلى للدراسة  

 .وكذا إعطاء الفرصة أكثر للطرفین للرجوع ،حلول ترضي الطرفین
تجعلھم ال  ،ترسیخ  الثقافة القانونیة لدى المتقاضین التي عادة ماتكون ناقصة لدیھم -2

معنى جلسات الصلح وال دورھا، بحیث ال یستطیع سواء الرجل أو المرأة   یفھمون
  .إیصال األسباب الحقیقیة لالنفصال للقاضي
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واقصد بالذكر  –تكوین قضاة شرعیین وفق الفقھ اإلسالمي مع تكوین قانوني  -3
 فھم أولى بمناصب القضاء في األحوال -خصوصا طلبة الشریعة والقانون

   .الشخصیة عن غیرھم من طلبة القانون
فالمشرع أعطى للمرأة حریة  ،أسباب طلب التطلیق للزوجة من زوجھامراجعة  -4

األمر الذي یقلص من فعالیة  ،أكبر مما تستحقھا في مجال فك الرابطة الزوجیة
فیرجع سبب فشل جلسات الصلح من وجھة  ،الصلح القضائي وحمایة األسرة

التي تؤدي في و ،القانون والواقع إلي مجموعة من األسباب المتداخلة فیما بینھا
مكرسة بذلك تلك  ،مجملھا إلى تجرید تماسك الرابطة الزوجیة من طابعھا الوقائي
وتتمثل أساسا في  ،الھوة الموجودة بین القانون والواقع في الكثیر من المجاالت

ضعف أو باألحـرى تعطـل عمل آلیـات فھم مضامینھا الحقیقیة من جھـة وسوء 
  .الصلـح و الوساطة من جھة أخرى

وتعزیـز  ،ضرورة مراجعـة نظـام تكویـن القضاة العاملین في أقسام قضاء األسرة -5
والتركیز على الجانب  ،آلیات الوساطـة والمصالحـة والتحكیم في ھذه القضایا

  .فسي واالجتماعي وفھم الواقع الخاص بالعالقات بین الزوجینالشرعي والن
  

  : قائمة المراجع
المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجتھاد القضاء  والجدید  ،أحسن بوسقیعة - 1

   .م1998 ،ط.د ،الجزائر ،دار الحكمة،في قانون الجمارك
دار إحیاء  ،أحكام القرآن) ھـ370( أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر  -2

 . م1992 ،ھـ1412بیروت،  ،الكتب العربیة
، 2منشأة المعارف مصر، اإلسكندریة، ط ،أحمد أبو الوفاء، عقد التحكیم وإجراءاتھ-3

1974.  
 ،"التنزیللم معا" ، تفسیر البغوي)ھـ516(البغوي أبي محمد الحسین بن مسعود  - 4

  .ت. ط، د.الریاض، د ،دار طیبة للنشر والتوزیع
دار ،كتاب السنن الكبرى ،)ھـ458(البیھقي أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي -5

 .ت .ط، د.د ،لبنان ،بیروت ،المعرفة
 ،بیروت ،، سنن أبي دواود،  دار الكتب العلمیة)ھـ275(أبوداود السجستاني  -6

  .ت.د ،ط.د،لبنان
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 ،الكبیرحاشیة الدسوقي على الشرح ،)ھـ1230( عرفةبن محمد بن أحمد  الدسوقي -7
   135،  ص 4ج   ،م1994 ،ھـ1414بیروت،  ،دار إحیاء الكتب العربیة

تحقیق سعید  أعراب، دار الغرب  ،،البیان والتحصیل)ھـ 671(القرطبي ابن رشد  -8
  م1988ھـ، 1408، 2ط ،االسالمي

مطبعة مصطفى البابي  ،، المقدمات الممھدات)ھـ 671(ابن رشد القرطبي  -9
  .ھـ1379، 1ط  ،مصر ،الحلبي

 ،بوالق ،المطبعة األمیریة ،، نھایة المحتاج)ھـ1004(الرملي شمس الدین  -10
 .ھـ 1292 ،القاھرة

دار  ،، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج)ھـ977(الشربیني الخطیب محمد -11
 ،نھایة المحتاج ،الرملي .177، ص 2ج  ،ت.د ،ط.د ،لبنان ،بیروت ،الفكر

  .ھـ 1292 ،القاھرة ،بوالق ،یریةالمطبعة األم
المھذب في فقھ  ،)ھـ476(أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسفالشیرازي  -12

  .ت.د ،ط.د،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،اإلمام الشافعي
 ،)ھـ1182(الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني -13

   م1983 ،ھـ1403ط، .د  ،المكتب اإلسالمي ،المصنف
عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة  ،الطاھر برایك -14

  .2002 ،2001 ،الجزائر ،كلیة الحقوق ،مذكرة ماجستیر ،اإلسالمیة
تحقیق حمدي  ،، المعجم الكبیر)ھـ821(الطبراني أبو القاسم سلیمان بن أحمد -15

  .ت.د ،ط.د ،د.د ،عبدالمجید  السلفي
، حاشیة ابن )ھـ1252(ابن عابدین محمد بن أمین بن عمر بن عبد العزیز -16

 ،عابدین على الدرر المسماة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار
  .م 1974 ،ط.د ،مصر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي

شرح أحكام الزواج والطالق بعد  ،قانون األسرة في ثوبھ الجدید ،عبدالعزیز سعد-17
  .2007ط، .د ،الجزائر ،ھومھ للطباعة والنشر دار ،التعدیل

  1966 ،مصر ،شرح تشریعات التحكیم الداخلي والدولي ،عبد الفتاح مراد -18
مكتبة  ،التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ،عودة عبد القادر -19

  .م2003 ،ھـ1424 ،ط.د ،القاھرة ،دار التراث
دار  ،، لسان العرب المحیط)ھـ 711(أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور   -20

  .م2003 ،ھـ1424  ط،. د ،لبنان ،صادر، بیروت
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منشورات   ،الصلح في المنازعات اإلداریة وفي القوانین األخرى ،فضیل العیش-21
  2.ت.ط، د.د ،الجزائر ،بغدادي

 ،مؤسسة الرسالة ،، القاموس المحیط)ھـ 817( مجدالدین  الفیروزابادي -22 
  م2005ھـ،1426 ،ط.د ،بیروت

، المغني )ھـ620(ابن قدامة موفق الدین عبدهللا بن أحمد  أبو محمد المقدسي  -23 
 ،ھـ1405 ،ط. د ،لبنان ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربي ،ویلیھ الشرح الكبیر

  .م1985
دار الفكر  ،الجامع ألحكام القرآن ،)ھـ671(القرطبي محمد بن أحمد األنصاري -24

  .ت.د ،ط.د ،دمشق ،للطباعة والنشر والتوزیع
، أعالم الموقعین عن رب )ھـ751(ابن قیم محمد بن أبي بكر الزرعي الجوزیة  -25

 .م1987 ،ھـ1407 ،بیروت ،المكتبة العصریة ،العالمین
بدائع الصنائع في ترتیب ، )ھـ 587(الكاساني عالء الدین أبي بكر بن مسعود  -26

  .ت.د ،ط.د ،دار الكتاب اللبناني ،الشرائع
، دلیل السالك لمذھب اإلمام مالك في جمیع العبادات والمعامالت ،محّمد بن سعد -27

 .ت.د ،ط.د ،دارالندوة
  .ت.د ،ط.د ،دمشق ،دار الفكر ،الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ،وھبة الزحیلي -28

29- Marie these Meulders - klein: les modes alternatifs de 
Réglement des conflits en matiere familiale , Analyse 

comparative Revue internationale de droit comparer , N 2 / 1.  
 30 - pronner dominique, le juge d indtance dans la societé 

francaise , economica,1993. 
   
  

  :القوانین
  .11-05المعدل والمتمم باألمر  11-84رقم  قانون األسرة الجزائري  -1

  :المواقع االلكترونیة
1- https://al-ain.com/article/divorce-in-algeria 
2- https://www.echoroukonline.com 
3- http://dzayerinfo.com/ 

  :الھوامش
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  ،ط،. د ،لبنان ،دار صادر، بیروت ،لسان العرب المحیط ،أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور -1

  .550،  ص 2ج ،م2003 ،ھـ1424
ابن عابدین محمد بن أمین بن عمر بن عبد العزیز، حاشیة ابن عابدین على الدرر المسماة رد  -2

 ،ط.مصر، د ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،المحتار على الدر المختار شرح تنویر األبصار
  .493، ص 4ج  ،م 1974

   295، ص 5ج ،ت.ط، د.الفكر، دمشق، دوھبة الزحیلي، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ، دار  -  3
 ،ط.د ،الندوة ، داردلیل السالك لمذھب اإلمام مالك في جمیع العبادات والمعامالت ،محّمد بن سعد -4

 .115ت، ص .د
مذكرة  ،عقد الصلح دراسة مقارنة بین القانون المدني والشریعة اإلسالمیة ،الطاھر برایك -5

 .16ص  ،2002 ،2001 ،الجزائر ،كلیة الحقوق ،ماجستیر
 ،لبنان ،بیروت ،دار الفكر ،الشربیني الخطیب محمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج -6

 ،القاھرة ،بوالق ،المطبعة األمیریة ،نھایة المحتاج ،الرملي .177، ص 2ج  ،ت.د ،ط.د
  .48ص  ،6ج   ،ھـ1292

دار إحیاء  ،المغني ویلیھ الشرح الكبیر ،المقدسيابن قدامة موفق الدین عبدهللا بن أحمد  أبو محمد  -7
   476ص   ،4ج ، م1985 ،ھـ1405 ،ط. د ،لبنان ،بیروت ،التراث العربي

 ،ھـ1379، 1ط  ،مصر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،المقدمات الممھدات ،ابن رشد القرطبي -8
  .515ص  ،2ج 

ط، .د ،الریاض ،دار طیبة للنشر والتوزیع ،أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، تفسیر البغوي -9
 .295، ص 2ج  ،ت.د

، 5ج  ،ت.د،ط. د ،دمشق ،دار الفكر ،الجامع ألحكام القرآن ،محمد بن أحمد األنصاري القرطبي -10
   .347ص 

 :كتاب ،ت.د ،ط.د،لبنان ،بیروت ،سنن أبي دواود،  دار الكتب العلمیة ،أبوداود السجستاني -11
  .302، ص 3ج   ،الصلح:باب  ،األقضیة

  .328، ص 5المرجع السابق، ج  ،القرطبي -12
 ،د.د ،تحقیق حمدي عبد المجید  السلفي ،المعجم الكبیر ،الطبراني أبو القاسم سلیمان بن أحمد -13

، ص 8ج  ،7999حدیث رقم  ،من روى عن أبي أمامة من أھل البصرة :الصاد :باب ،ت.د ،ط.د
124.  

 ،المكتبة العصریة ،أعالم الموقعین عن رب العالمین ،بكر الزرعي الجوزیةابن قیم محمد بن أبي  -14
 .107، ص 1ج  ،م1987 ،ھـ1407 ،بیروت

  ،المكتب اإلسالمي ،المصنف ،الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني -15
  .513ص  ،6ج ،م1983 ،ھـ1403ط، .د

ط، .د،لبنان ،بیروت،دار المعرفة،كتاب السنن الكبرى ،بن علي البیھقي أبو بكر أحمد بن الحسین -16
  .305، ص 7ج  ،ت.د
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 ،دار الكتاب اللبناني ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،الكاساني عالء الدین أبي بكر بن مسعود  -17
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  : الملخص

ونظرا , یعتبر قطاع التأمین التكافلي الجناح الثاني لمنظومة االقتصاد اإلسالمي
لموافقتھ لمقاصد الشریعة وكلیّاتھا ولدوره الفّعال في الصناعة المالیة اإلسالمیة، 
استدعى األمر تكاتف الجھود لتطویره وإعادة بعثھ قصد شھود الّریادة التنمویة في 

للتعریف بھذا الفقھ فجاءت ھذه الدراسة , فعیل فقھ المقاصدأعلى مستویاتھا بناءا على ت
  . وبیان كلیّاتھ وأثره في بعث الصناعة التأمینیة التكافلیة والكشف عن أبعادھا التنمویة

فلي في حفظ كلیات الشریعة من لنخلص في األخیر إلى إسھامات نظام التأمین التكا
تجسید الجانب التنموي للصناعة  وإلى أھمیّة الفقھ المقاصدي وكلیّاتھ في جھة،

  .التأمینیة وبیان آلیاتھ من جھة أخرى
 .مقاصد الشریعة؛ التأمین التكافلي؛ التنمیة: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

The Takaful insurance sector is the second wing of the 
Islamic economy system ; and because of its approval of the 
purposes of Sharia and its active role in the Islamic financial 
industry and in the field of development, this study came to 

                                                        
   المؤلف المرسل – 1
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activate the rules of the science of Sharia purposes to reveal the 
developmental dimensions of Takaful insurance. Let us achieve 
the contribution of the insurance system to the preservation of 
legitimate purposes, and the importance of the science of 
purposes in the embodiment of the development aspect of the 
symbiotic insurance industry. 
Key words: The purposes of Sharia; Takaful insurance; 
Development. 

  
  : مقّدمة

من الُمسلَّمات التي ال خالف فیھا أّن الشریعة اإلسالمیة قّررت مبدأ التعاون 
َوتَعاَونُوا َعلَى البِرِّ دعت إلى التكافل والتضامن ف ،بین األفراد بأوسع معانیھ

بل شّرعت لذلك أحكاما وفرضت فرائضا وأباحت أنظمة؛ ، ]02: المائدة[ َوالتَّْقَوى
تخدم ھذا المبدأ التعاوني وتحقّق المصالح الشرعیة التي تُحفظ بھا المقاصد الضروریة 

ریضة الّزكاة والصدقة ونظام ؛ فشّرعت ف)الدین والنّفس والعقل والنسل والمال(
ومن , الوقف والعاقلة والتَّناھد وغیرھا مّما شھدت لھا أصول الّشرع وقواعده العاّمة

األنظمة المعاصرة المستحدثة التي نجدھا أقرب ما تكون إلى األصول الشرعیة التي 
وقد شھد ھذا األخیر تطورا ملحوظا في اآلونة  ،أوردناھا نظام التأمین التكافلي

بإعادة بعثھا من جدید  ،األخیرة وحقّق إنجازات معتبرة في المنظومة المالیة اإلسالمیة
  .وتفعیلھا على غرار األنظمة المالیة المختلفة

ونظرا للّدور الفّعال الذي تمثّلھ صناعة التأمین التكافلي خاصة في المجال 
وباعتبار  ،إضافة إلى توافقھا مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة وكلیّاتھا الكبرى ،التنموي

الّدور العلمي الّرصین لمنظومة المقاصد في التأصیل لمختلف القضایا من خالل 
ربطھا بأصولھا الشرعیة وتحقیق القول في مقاصدھا إثباتا أو نفیا؛ إرتأینا توظیف 

كشفًا للعالقة بینھما وبحثا في  ،أمینیة التكافلیةھذه المنظومة وِفقھھا في الصناعة الت
األبعاد التنمویة التي یرمي التأمین التكافلي إلى تجسیدھا بناءا على الكلیّات 

  :وألجل ذلك سیقت ھذه الدراسة لتجیب على اإلشكال التالي ،المقاصدیة

ة كیف یمكن لكلّیات المقاصد الشرعیة أن تسھم في تجسید البعد التنموي لصناع
  .؟، وعلى أّي المستویات یتجلّى ذلكالتأمین التكافلي؟
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  :فرضیات الدراسة

 .الفقھ المقاصدي لھ أثر معتبر في بعث صناعة التأمین التكافلي -

لنظام التأمین التكافلي ارتباط وثیق بأصول الشریعة ولھ إسھام في حفظ كلیّاتھا  -
 .ومقاصدھا

على مختلف المستویات بإعمالھ المنظومة یحقّق التأمین التكافلي ریّادة تنمویة  -
 .المقاصدیة

  :تتجلّى أھمیة الدراسة فیما یلي: أھمیة الدراسة

یعتبر البحث في موضوع التأمین التكافلي أیّا كانت وجھتھ سواء من الناحیة الفقھیة  -
خطوة معتبرة ومحاولة جاّدة لتعزیز نظام  ،أو القانونیة أو االقتصادیة ،والشرعیة

وترسیخ وجودھا كبدیل شرعي للتأمین التقلیدي  ،التأمینات التكافلیة وبیان أھمیّتھا
 .التجاري

حاجة الّدراسات االقتصادیة إلى الفقھ المقاصدي التطبیقي الذي یكشف عن أھمیة  -
تقویم مسار  ودورھا في ،مقاصد الشریعة في االستنباط وبیان علل األحكام

 .االجتھاد

أوضح  ،إبراز األثر المقاصدي لفقھ مقاصد الشریعة في دراسة نظام التأمین التكافلي -
وھذا یّدل  ،دلیل على مواكبة ھذا الفقھ لمستجّدات الواقع ونوازلھ وتكییفھا شرعا

 .من جھتھ على صالحیة الشریعة لكّل زمان ومكان

بعد التنموي للتأمین التكافلي وبیان سبلھ وآلیاتھ أیضا تكمن أھمیة البحث في تناول ال -
للّرفع من مستواه وتحقیق الّریادة التنمویة  ،فیما یتوافق مع مقاصد الشارع الحكیم

  .في مجالھ

  :نسعى من خالل ھذه الدراسة لتحقیق األھداف التالیة :أھداف الدراسة

 .التعّرف على كلیّات مقاصد الشریعة اإلسالمیة وتقسیماتھا -

 ،إثراء الدراسات المقاصدیة بالتطبیقات المعامالتیة التي تكشف عن أھمیّة مراعاتھا -
 .وفي المقابل إثراء الدراسات االقتصادیة بإعمال الفقھ المقاصدي فیھا

 .بیان أثر الفقھ المقاصدي في بحث صناعة التأمین التكافلي وبعثھا وتطویرھا -



  لخضر لخضاري/ د.أ –مختاریة بوعلي 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              272

 .مسّمى التنمیةتوضیح إسھامات التأمین التكافلي في 

تحدید المستویات التي تتجلّى فیھا األبعاد التنمویة للتأمین التكافلي بتفعیل المنظومة  -
  .المقاصدیة

  : منھجیة الدراسة
نظرا لطبیعة البحث وموضوعھ اتّبعنا المنھج االستقرائي في تتبّع المفاھیم     

وثنّینا بالمنھج الوصفي في عرض المنظومة المقاصدیة وذكر تقسیماتھا  ،وبیانھا
ثّم ختمنا بالمنھج الوصفي التحلیلي في معرض الحدیث عن  ،ووصف كلیّاتھا الشرعیة

الصناعة التأمینیة التكافلیة وإسھاماتھا في حفظ الكلیّات السابقة ومن ثَمَّ دورھا في 
  :لینتظم البحث في ثالثة محاور ،ویاتھاتحقیق األبعاد التنمویة في أعلى مست

 .اإلطار المفاھیمي للموضوع -

 .التأمین التكافلي في ضوء الكلیّات المقاصدیة -

  .التأمین التكافلي وأثره التنموي ضمن المنظومة المقاصدیة -

  اإلطار المفاھیمي للموضوع: المحور األول

  مفھوم البُعد التنموي: أوال

یمكن  ،مدلوالتھ وإن تعّددتوھو خالف القُرب و ،بََعدَ من أصل : البُعد لغة -1
  .1)ظرف زمان(والّداللة الزمانیة  ،التّنائي في المكانحصرھا في معنیین ھما 

وعلى الزیادة  ،وتُطلق على الذیوع واالنتشار ،َمىمن أصل نَ : التنمیة لغة -2
ومنھ نمى الحدیث  ،3االرتفاع على وجھ اإلصالحوأیضا من معانیھا  ،2والكثرة

  .4ونَمیتُھ أي رفعتھ على وجھ اإلصالح

التحریك العلمي المخطط لمجموعة  :التنمیة اصطالحاً تُعّرف التنمیة بأنّھا -3
من العملیات االجتماعیة واالقتصادیة من خالل إیدیولوجیة معینة لتحقیق التغیر 

مرغوب الوصول  المستھدف من أجل االنتقال من حالة غیر مرغوب فیھا إلى حالة
  .5إلیھا

ویمكننا القول أّن التنمیة بصفة عاّمة عملیة مجتمعیة متعّددة األبعاد 
تحمل في طیّاتھا جملة من التغیّرات الھیكلیة في األنظمة االقتصادیة  ،والمجاالت
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موازاة مع الزیادات في معّدالت النّمو والتطّور  ،واالجتماعیة والسیاسیة واإلداریة
  .لة في توزیع المداخیل على مستوى الفرد والمجتمع والدولةوتحقیق العدا

وعلیھ فالبعد التنموي یمثّل أھّم األھداف واألولویات المشتركة الناتجة عن 
الھادفة إلى التمكین وتفعیل  ،التخطیط المحكم والعملي في إطار سیاسة عملیات التغییر

  .العمل المؤسساتي واستغالل الموارد وتنمیتھا بطرق أكثر فعالیة

   مفھوم التأمین التكافلي: ثانیا

وترجع إلى أصلین أحدھما األمانة وھي ضّد الخیّانة ) َمنَ أَ (من  :التأمین لغة -1
األمن : ي األولومن معان. التّصدیق ومنھ اإلیمان: وثانیھما ،ومعناھا سكون القلب

یقال رجٌل أمنَة  .6وإعطاء األََمنة ،]35: إبراھیم[  َربِّ اِْجَعْل ھََذا البَلََد آِمنًاواألمان 
الخضوع والخشوع : ومن معاني الثاني ،إذا كان یأمنھ النّاس وال یخافون غائلتھ

  .7]17:یوسف[ َولَْو ُكنَّا َصاِدقِینَ  َوَما أَْنَت بُِمؤِمٍن لَنَاوالتّصدیق والقبول 

ومن خالل عرض تِلكم الّدالالت اللّغویة للكلمة والتي تمحورت حول معاني   
كونھ  ،نجدھا ذات صلة بمصطلح التأمین ،مأنینة واألمانة وإزالة الخوفاألمن والطُ 

یحمل نفس الّداللة في وظیفتھ االجتماعیة واالقتصادیة حیث تحقُّق األمن والطمأنینة 
 ...واالستقرار النفسي والمالي واالجتماعي

ن  :أّما اصطالحا -2   ن بمقتضاه أن یؤدي للمؤمَّ فالتأمین ھو عقد یلتزم المؤمِّ
لھ أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحھ مبلغا من المال أو إیراد مرتّبا أو أي 

وذلك في نظیر  ،أو الخطر المبیّن بالعقد ،عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث
ن   .8قسط یؤّدیھ المؤمَّن لھ للمؤمِّ

الكاف والفاء والالم أصل صحیح یدّل على ) َكفَلَ ( من :لغةً التكافل  -3
  . 10ویعني إلزام النّفس بالشيء وإزالة الّضیعة عنھ والذھاب ،9تضّمن الشيء للشيء

التكافل ھو تعاون اثنین فأكثر لدفع خطر معین أو أن یكفل  :اصطالحا -4
والكافل العائل والضّمین والقائم بأمر الیتیم . أحدھما اآلخر بمعنى أن یكونوا شركاء

وكفل المال أي  ،ومنھ الكافل الذي یكفُل إنسانا یَُعولھ ویُنفق علیھ ،والمربّي لھ
  .11ضمنھ

صیغة التكافل یتطلّب المشاركة بین  من خالل ھذه المعاني یتّضح أّن مقتضى  
  .وعلى ھذا مدار التأمین التكافلي ،طرفین أو أكثر وأّن كّل منھما ضامن لآلخر



  لخضر لخضاري/ د.أ –مختاریة بوعلي 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              274

تعاون مجموعة من األشخاص مّمن ": ومنھ یُعّرف التأمین التكافلي بأنّھ  
عن طریق  ،یتعّرضون لمخاطر معیّنة على تعویض الخسارة التي قد تصیب أحدھم

  .12"اكتتابھم بمبالغ نقدیة لتعویض أي مكتتب منھم عند تحقق الخطر المؤمن علیھ

عمل مجموعات من النّاس على تخفیف ما یقع على "وعّرفھ البعض بقولھم   
بعضھم من أضرار وكوارث من خالل تعاون منظّم یضّم كّل مجموعة یجمعھا جامع 

المؤازرة ورأب الّصدع الذي ینزل  معیّن وبحیث یكون المقصود من ھذا التعاون
فقصد التجارة والكسب والّربح  ،ببعض األفراد من خالل تكاتف مجموعھم على ذلك

  .13"الذاتي معدوم عند كّل منھم في ھذا التجّمع

ونالحظ أّن ھذین التعریفین تناوال التأمین التكافلي في صیغتھ المبسطة التي   
كونھ  ،خاصة أصحاب المھن والحرف التقلیدیة ،تعارف علیھا النّاس فیما بینھم قدیما

  .یتمیّز بمحدودیة العدد وانعدام الكسب والربح

ومع زیادة المخاطر وتعّدد الكوارث وتفاوت حجم األضرار وبالتالي اختالف   
تطلّب األمر إنشاء مؤسسات وشركات متخّصصة للتكفل بتسییر  ،مقادیر التعویضات

وھذا  ،الذي صحبھ تطور في منھجھ وأدائھ ومعامالتھ نظام التأمین التكافلي المعاصر
ھو عقد تأمین : "وأنسب تعریف لھ قولھم ،ھو التأمین التكافلي المعاصر المرّكب

جماعي یلتزم بموجبھ كّل مشترك فیھ بدفع مبلغ معیّن من المال على سبیل التبّرع 
لخطر المؤّمن لتعویض المتضّررین منھم على أساس التكافل والتضامن عند تحقّق ا

تُدار فیھ العملیات التأمینیة من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر  ،منھ
  .14"معلوم

فھذا القسم من التأمین التكافلي یعتبر األكثر تنظیما وتسییرا للعملیات التأمینیة   
التعاقد واستثمار األموال بما یتوافق وأحكام الشریعة وتحدید المساھمین  إداراتمن 

  .وتوزیع الفائض التأمیني وغیر ذلك من المعامالت

  

  

  

  مفھوم مقاصد الشریعة: ثالثا
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ومنھ  ،وتجمعھا معاني االستقامة والتّوسط ،من القَْصدِ  :المقاصد لغة -1
كقولنا قصد فالن في  ،ثّم االستواءوالعدل واالعتدال  ،15اقتصد في أمره أي استقام

  .16إذا مشى مستویاً  ،مشیھ

) ق ص د(أصل : "ویشھد لھذه المعاني ما جاء في معجم مقاییس اللّغة
  17".ومواقعھا في كالم العرب االعتزام والتوّجھ والنھود والنھوض نحو الشيء 

یقال شرع الّشيء  ،من الشَّرع وھو نھج الطریق الواضح :الشریعة لغة -2
  .18بمعنى بیّنھ وأوضحھ

ھي ما شرعھ هللا تعالى لعباده من الّدین أو ما سنّھ وأمر بھ : أّما اصطالحا -3
ثُمَّ َجَعْلنَاك َعلَى َشِریَعٍة ِمَن  ،من العبادات والمعامالت وغیرھا من أعمال البرّ 

 . 19]18 :الجاثیة[ األْمرِ 

  :وردت فیھ تعاریف لعلماء نذكر منھافقد : أّما مفھوم مقاصد الشریعة

  تعریف الشاطبي :أّوالً 

أّن المقصود الشرعي : "ما ذكره في معرض ذكر مفھوم المقصود الشرعي
مّما ھو مصلحة لھم في  ،من الخطاب الوارد على المكلّفین تفھیم ما لھم وما علیھم

    .20"وھذا یستلزم كونھ بیّنا واضحا ال إجمال فیھ وال اشتباه ،دنیاھم وأخراھم

ویعتبر ھذا التعریف عبارة عن قواعد وضوابط لمعرفة القصد الشرعي 
ولعّل سبب عدم تعریفھ لھا كون المقاصد فّن كانت لم تكتمل  ،ولیس تعریفا للمقاصد

وھو نفس صنیع  ،وذاك شأن كّل فّن مبتكر ،مباحثھ تدوینا فلم تَسْعھُ الحدود في االبتداء
  .الشافعي في الّرسالة إذ لم ُیعّرف األصول

  تعریف ابن عاشور :ثانیًّا

مقاصد التشریع العاّمة ھي المعاني والِحكم الملحوظة : "حیث عّرفھا بقولھ
بحیث ال تختص مالحظتھا بالكون في  ،للشارع في مجال أحوال التشریع أو معظمھا

  .21"أحكام الشریعة نوع خاّص من

وتعریفھ  ،یُالحظ من خالل تعریف ابن عاشور أنّھ خّص المقاصد العاّمة فقط
ومعلوم أّن القصد یُستنبط من الظاھر أو  ،لھا بالمعاني موھٌم بانحصار المقاصد فیھا
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في حین أّن  ،كما أّن تخصیصھا بالِحكم یدّل على قصورھا وعدم انضباطھا ،الباطن
  .ت مصطلحات وضبطھا لتفید البیان والوضوحقصد المقاصد توقی

  تعریف عالل الفاسي: الثاث

المراد بالمقاصد الغایة منھا واألسرار التي وضعھا الشارع عند : "حیث قال
  .22"كل حكم من أحكامھا

ألّن الغایة تطلق على المقصد  ،یمكننا القول أّن تعریفھ لھا بالغایة ال یستقیم
أّما تعریفھا باألسرار فھذا . قاصد الوصول إلى الغایةمن باب التُجّوز وحقیقة الم

  .یعكس فقھا تََوسُّمیا غیر منضبط

  :تعریف األخضري: رابعا

  .23"الباعث على تشریع األحكام تفضال منھ سبحانھ وتعالى"عرفھا بأنّھا 

وھذا األخیر أقرب التعریفات الستناده على منظومة تعلیل األحكام باعتبار 
إذ في ذلك كلّھ جلب  ،إّما على مقتضى العبادات أو المعامالت اإلجمال والتفصیل

والباعث بالمعنى الذي ذكره جامع لكّل األحكام  ،الّصالح للمكلّفین ودفع الفساد عنھم
المعلّلة تعلیال جزئیا أو كلیّا وغیر المعلّلة؛ إذ مقصد الشرع فیھا عدم التعلیل تحقیقا 

  .لالمتثال

  :لتكافلي في ضوء الكلیّات المقاصدیةالتأمین ا: المحور الثاني

باعتبار أّن مقاصد الشریعة اإلسالمیة أضحت فنّاً مخصوصا وعلًما مدروسا 
قائًما من حیث مسالكھ ومناھجھ ومصطلحاتھ الخاصة وتقسیماتھ  ،كغیره من العلوم

یتعیّن علینا  ،وباعتبارھا تشّكل منظومة متكاملة بمقاماتھا ومدارسھا وكلّیاتھا ،المتعّددة
وھذا ما  ،توظیفھا كمیزان شرعي لمحاكمة بعض القضایا والمستجّدات الواقعة

سنحاول بیانھ في ھذا المحور حیث سنتناول مسألة التأمین التكافلي إلبراز عالقتھ 
  .بمقاصد الشریعة اإلسالمیة

  

  

  تقسیمات مقاصد الشریعة وكلیّاتھا: أوال
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المقاصد الشرعیة إلى أقسام متباینة باعتبارات قّسم علماء الشریعة اإلسالمیة 
  :یمكننا إجمال تِلكم التقسیمات على النّحو التالي ،مختلفة باختالف وجھات النّظر

   :باعتبار مصدرھا -1

وھي تتمثّل  ،وھي المقاصد التي قصدھا الّشارع بوضعھ الشریعة :مقاصد الشارع -أ
  .24إجماال في جلب المصالح ودرء المفاسد في الدارین

وھي المقاصد التي یقصدھا المكلف في سائر تصّرفاتھ واعتقادا  :مقاصد المكلّف -ب
وبین ما ھو تعبّد وما ھو  ،والتي تفّرق بین صحة الفعل وفساده ،وقوال وعمال

وبین ما ھو موافق للمقاصد وما ھو  ،وبین ما ھو دیانة وما ھو قضاء ،معاملة
 .25مخالف لھا

وھذه األخیرة تعتبر تابعة لمقاصد الشارع إذ ال یمكنھا االنفكاك عنھا   
  .26كما تعتبر مرقاة إلى بلوغھا والتماس ثمراتھا ،ومخالفتھا

 :أّما تقسیمھا باعتبار رتبتھا أو باعتبار قّوتھا أو آثارھا ھي على ثالثة أنواع -2
ل القول  ،الحاّجیات ثّم التّحسینیات ،الضروریات وھذه الّرتب ھي التي تَعنِینا وسنفصِّ

  .فیھا في المطلب الموالي

  :قّسمت إلى :أّما باعتبار األصالة -3

وھي الضروریات المعتبرة في كّل  ،فھي التي ال حظّ فیھا للمكلّف: مقاصد أصلیة -أ
ألنّھا قیام بمصالح عاّمة  ،وإنّما قلنا ال حظّ فیھا للعبد من حیث ھي ضروریة ،ملّة

  .27ال تختص بحال دون حال ،مطلقة

فمن جھتھا یحصل لھ مقتضى  ،ھي التي روعي فیھا حظّ المكلّف :مقاصد تابعة -ب
فھي مكّملة  ،ما ُجبل علیھ من نیل الّشھوات واالستمتاع بالمباحات وسّد الخّالت

  .28د األصلیة وخادمة لھاللمقاص

  :تّم تقسیمھا إلى: باعتبار العموم والخصوص -4

 ،وھي التي نجدھا في كّل األحكام الشرعیة التي جاءت بھا الشریعة :مقاصد عاّمة -أ
  .وجلب المصالح ودرء المفاسد ،كمقصد التعبّد � تعالى
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معیّن من أبواب ھي األھداف والغایات والمعاني الخاصة بباب : مقاصد خاّصة -ب
 ،وذلك كمقاصد العبادات جمیعا ومقاصد المعامالت ومقاصد الجنایات ،الشریعة

  .29...أو مقاصد بباب من أبواب الشریعة كالمقاصد المتعلّقة بباب الطھارة

  :خالصة القول في التقسیمات

 ،أنّھا وإن كانت متعّددة إّال أنّنا نجد بعض المقاصد تندرج ضمن أقسام عّدة  
ضیر ألّن ھذه المقاصد بجمیع أقسامھا تقصد إلى حفظ األصول الكلیّة للّدین أو فال 

وھذه الكلیّات ). و المال ،النّسل ،العقل ،النّفس ،الّدین: (الكلیّات المقاصدیة الضروریة
  .ھي التي علیھا مدار حدیثنا فیما سیأتي

  التأمین التكافلي في إطار كلیّات المنظومة المقاصدیة :ثانیا

نتطّرق بإیجاز  ،قبل الحدیث عن التأمین التكافلي في ظّل الكلیّات المقاصدیة
لھذه الكلیّات وكیف حّث الشارع على حفظھا وشّرع لذلك أحكاما تؤدي لھذا القصد 

  .من جانبي الوجود والعدم

وھي التي تكون األّمة بمجموعھا وآحادھا في ضرورة : كلیّة الضروریات -1
وبحیث إذا انخرمت تؤول حالة  ، یستقیم النّظام باختاللھابحیث ال ،إلى تحصیلھا

وھذا ال یعني ھالكھا واضمحاللھا كلیّة بل تصیر أحوالھا  ،اإلنسان إلى فساٍد وتالشٍ 
  .30بحیث ال تكون على الحالة التي أرادھا الشارع منھا ،شبیھة بأحوال األنعام

وصار البّد  ،الضرورةوإنّما ُسّمیت بالضروریات لبلوغ الحاجة إلیھا مرتبة 
وتتمثّل ھذه الضروریات في خمس  ،منھا لحفظ األفراد والجماعات واألّمة ككلّ 

التي بھا قوام عصب الحیاة  ،والمال ،النّسل ،العقل ،النّفس ،حفظ الّدین: كلیّات
  .وُروعیَت في كّل الّشرائع الّسماویة ،اإلنسانیة

وجود بتشریع كّل ما یحفظھا وقد دعت الشریعة اإلسالمیة لحفظھا من جھة ال
ومن جھة العدم حیث نَھت وحّرمت كّل فعل یُّخل بھا وشّرعت العقوبات  ،ویُقیمھا

  .والحدود لضمان حفظھا

 ،معناه حفظ دین كّل فرد من المسلمین من كّل ما یُفسد اعتقاده وعملھ: حفظ الّدین -أ
  .31وحفظ دین عموم األّمة برفع كّل ما من شأنھ انتقاض أصول الدین القطعیة
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وبیان أحكامھ كاملة  ،بتشریع ما یُحقق الّدین ویحافظ علیھ: فمن جانب الوجود -
كما جاء األمر إلى تطبیقھ والعمل بما جاء بھ  ،مفّصلة وأركانھ اإلیمانیة واإلسالمیة

  .لحسنةوالّدعوة إلیھ بالحكمة والموعظة ا

والحدود كحّد الّردة لمن ارتّد  ،فبتشریع الجھاد لرّد األعداء: أّما من جانب العدم -
كما نھى عن  ،عن دینھ بعد أن دخل فیھ حمایة لجّدیة االعتقاد وإقامة لحرمة ھذا الّدین

  .فعل المنكرات والمعاصي والبِدع الّضالة

إذ بھ یعرف المكلّف ربّھ فیلتزم  ،ال خالف في أّن العقل مناط التكلیف :حفظ العقل -ب
وكفل لھ ما  ،وبھ كّرمھ ومیّزه عن سائر المخلوقات ،أوامره ویرتدع عن نواھیھ

  . یحفظھ ویضمن سالمتھ

فرفع مكانتھ وكّرمھ ودعاه إلى تعلّم العلم النّافع  :فحفظھ من جانب الوجود -
لق وإلى التّمحیص فیھا وحثّھ على التّدبر والتّفكر في نوامیس الكون والخَ  ،ورّغب فیھ

كما حرّره من  ،ووضع لھ منھجا سلیما مثمرا للفھم والنّظر ،للوصول إلى الیقین
  .وطھّره من وصمات الجھل والخمول ،الخرافات واألوھام

فحّرم  ،بتحریم ما یؤثر علیھ إّما فسادا أو تعطیال أو إزالة :وأّما من جانب العدم -
الَخْمُر والَمْیِسُر واألَْنَصاُب واألَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل  إنََّمامفسداتھ كالمسكرات 

كما حّرم الّسحر والشعوذة والّدجل التي قد تؤّدي  ،]90: المائدة[ الشَّْیطَاِن فَاْجتَنِبُوهُ 
ومنعھ من الخوض في أمور الغیب من غیر من غیر  ،بھ إلى االنحراف والّشرك با�

  .32یفسد الدینوغیر ذلك مّما  ،دلیل شرعي

وقد حفظھا اإلسالم من  ،بتكریمھا وصیانتھا وتحریم إھدارھا: حفظ النّفس -ج
  :جانبین

باحھ هللا تعالى لخلقھ من البیوع واألطعمة والمالبس بما أ: من جانب الوجود -
، وما ُجبل علیھ النّاس من دفع األذى عن لكي یتقّووا بھا وال یفنوا ،والتكّسب في الدنیا

  .33ومنھا ما أباحھ هللا من أكل وشرب الحرام إذا ما اضطّر إلیھنفوسھم، 

فحّرم  ،فشّرع الباري أحكاما كي ال تھلك األنفس أو تتلف: أّما من جانب العدم -
بل نھى  ،وحّرم قتلھا بغیر حّق وشّرع القصاص لرّد االعتبار لھا ،اإللقاء بھا للتھلكة

كما حّرم الخبائث التي یؤذي تناولھا الجسم  ،حتّى عن ترویعھا وإفزاعھا ولو باإلشارة
  .والنّفس
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والمقصود بھ حفظ النّوع اإلنساني على األرض لیكون خلیفة فیھا : حفظ النّسل -د
ویعبّر البعض عن ھذه الكلیّة  ،ویؤّدي مھّمتھ بھا حتّى یرث ّهللا األرض ومن علیھا

صد لدى الجمیع والمق ،والبعض بالعرض ،34وغیرھم بحفظ البضع ،بحفظ النّسب
  .واحد

بتشریع الزواج الشرعي والترغیب فیھ لحفظ النوع : وحفظھ من جھة الوجود -
وتشریع أحكام النفقات والحضانة وغیرھا من األحكام التي أفاض اإلسالم  ،اإلنساني

  .وأجاد ببیانھا وتفصیلھا

بدًءا باألمر  ،فشّرع ما یحفظھ من الّضیاع واإلھمال واإلبادة: أّما من جھة العدم -
والدعوة لحفظ  ،بغّض البصر وتحریم االختالط بتحریم الّزنا وإقامة الحّد علیھا

ومن أسالیب حفظھ من جھة العدم كذلك تحریم األنكحة الفاسدة  ،الفروج واألعراض
  .35التي كانت منتشرة في الجاھلیة

وبھ قوام اإلنسان وبھ  ،یعتبر المال من ضرورات الحیاة اإلنسانیة: حفظ المال -ھـ
فھو ضروري للفرد والمجتمع إذ یجعل األّمة غنیة عن  ،یتعبّد ویتقّوى على العبادة

فال یفرضون سلطانھم علیھا ویّذلونھا وینشرون فیھا أفكارھم  ،أعدائھا
  .36وعقائدھم

بالحّث على الّسعي في كسب الّرزق وتحصیلھ  :حفظھ من جانب الوجود -
باحة المعامالت التي ال ظلم فیھا وال اعتداء كالبیع واإلجارة بالُطرق المشروعة وإ

  .والّرھن وغیرھا من المعامالت

كمنعھ على من ال  ،بتشریع ما یحفظ المال من الضیاع والفساد: ومن جانب العدم -
وتحریم وجوه انتھاكھ  ،یُحسن التّصرف فیھ كالّصغیر والّسفیھ والمجنون والمعتوه

ومنع إنفاقھ في الوجوه الغیر  ،الّسطو والتّحایل وإقامة الحّد علیھابغیر حّق كالّسرقة و
 ،والحّث على تنمیتھ واستثماره وتداولھ ،مشروعة وسّن التشریعات لحمایتھ وتوزیعھ

  .فبھذه التشریعات یكون حفظ المال وصیانتھ ویؤّدي وظیفتھ في الحیاة ویحفظ نظامھا

ورفع الّضیق  ،إلیھا من حیث التّوسعةفھي التي یُفتقر : كلیّة الحاجیات -2
وإذا لم تُراع دخل  ،المؤّدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب

ولكنّھ ال یبلغ مبلغ الفساد العادي الُمتوقّع  ،على المكلّفین على الجملة الحرج والمشقة
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خص في كالمباحات في المأكل والمشرب والملبس والرُ  ،37في المصالح العاّمة
  .العبادات وغیرھا

وتجنّب  ،معناھا األخذ بما یلیق من محاسن العادات: كلیّة التحسینیات -3
 ،38ویجمع ذلك قسم مكارم األخالق ،األحوال المدنّسات التي تأنفھا العقول الّراجحات

فھذه األمور راجعة إلى محاسن زائدة على  ،كإزالة النجاسات وأخذ الزینة وغیرھا
  .أصل المصالح الضروریة والحاجیة

  الكلیّات المقاصدیة وعالقتھ بھا التأمین التكافلي في إطار: ثالثا

یتّضح  ،بعد تفصیل القول في كلیّات مقاصد الشریعة اإلسالمیة والتمثیل لھا
لدینا دخول نظام التأمین التكافلي تحت مرتبة الضروریات ومكّمالتھا وارتباطھ 

وھذا ال ینفي ارتباطھ ببقیة  ،بمقصد عظیم من مقاصدھا وھو مقصد حفظ المال
المقاصد األخرى؛ وإنّما حفظ المال ھو المقصد الظاھر والجلّي أصالة والبقیة تأتي 

یأتي سنحاول بیان كیف أّن التأمین التكافلي لھ عالقة ومن خالل ما س. على سبیل التّبع
ھذه الكلیة التي دعت الشریعة إلى صونھا وتنمیتھا وسلكت  ،وطیدة بكلیّة حفظ المال

كما نلحظ . في ذلك مسلك تشریع األحكام الخاصة بھا خاصة في مجال المعامالت
ام حیاة اإلنسان ووجوده في فال یُتصّور قی ،كیف أّن الكلیّات الباقیة تنتظم في عقد واحد
فُِقدت النّفس ) المال(وإذا فُقد ھذا األخیر  ،انعدام مصدر عیشھ وسبیل تحصیل قوتھ

لیفنى النّوع اإلنساني وتنقطع مھّمة االستخالف في األرض  ،بفقده فالعقل ثّم النّسل تَبعا
فمن ھذا  ،التي ُخلقنا من أجلھا وبالتالي تنخرم كلیّة حفظ الدین التي ھي األساس

وكیف یمكن للتأمین التكافلي أن یحقق ھذا  ،المنطلق سنخّص بالحدیث كلیة حفظ المال
  .المقصد من جانب الوجود والعدم؟

یُعّد  :نظام التأمین التكافلي وتحقیق مقصد حفظ المال من جھة الوجود -
المال عصب الحیاة وركیزة أساسیة تقوم علیھا جّل المعامالت االقتصادیة بصفة 

تنمیتھ وذلك بالطُّرق وقد ذكرنا سابقا أّن الشریعة اإلسالمیة دعت إلى حفظھ و ،عاّمة
من بیوعات وإجارات وقروض وما تضّمنتھ  ،التي أباحھا لالكتساب وتحصیل المعاش

من ِحرف تجاریة وصناعیة وغیرھا، والتأمین التكافلي یشمل ذلك، بالحفاظ علیھ 
كمخاطر " ،مة للتغطیة على المخاطر الُمؤمَّن علیھاوالعمل على توفیر الّسیولة الّالز

البیت وما فیھا والسیارة والمصنع والمعمل والمتجر والمزارع، ومخاطر السرقة 
والسلب، والكوارث الطبیعیة وغیرھا مما یتعلق بالمال، وإذا كانت تنمیة المال 
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نفعھا یعود  بالتجارة والصناعة والفالحة وغیرھا من األعمال من جانب الفرد فإنّ 
تَھم بقوة قُوتِِھم وَمعاشھم، ویحفظ  ،للمجتمع والّصالح العامّ  فیحفظھا بالتأمین وتزداد قُوَّ

  .  39"مال غیره بمالھ ومالھ بمال غیره تبرعا وتعاونًا

باإلضافة إلى أخذ االحتیاطات لمواجھة الصعوبات واألزمات المالیة التي قد 
قصد الحصول على ثقة المتعاملین معھا والمشتركین فیھا  ،تعترض الشركات ذاتھا

  .والّرفع من مستواھا واستمرارھا

كما یُسھم في حفظھ بتحقیق الكسب الحالل للمستأمنین والمساھمین والعاملین     
وبتنمیتھ وتوسعتھ بتعّدد ُسبل استثماره بما یتوافق  ،في شركات التأمین التكافلي

  .ومبادئ الشریعة

نظرا للتطورات التي مّست مختلف جوانب الحیاة : جانب العدم أّما من -
 ،خاصة في المجال التكنولوجي والمعلوماتي أین تُتَداول األموال بأسالیب مختلفة

تزداد الحاجة إلى التأمین التكافلي في مختلف القطاعات ضّد المخاطر والحوادث 
ى العقارات والمباني كذلك التأمین علو ،وغیرھا الحرائق والزالزل والبراكینو

فالتّأمین وإن لم یكن من ضروریات النّاس إّال أنّھ من " ،واآللیات والّسلع والبضائع
  .40"حاجیاتھم التي یترتّب على فقدھا الّضیق والمّشقة

وتحقیق  ،ببقاء الخیریة فیھ فیُسھم في حفظھ: أّما عن التأمین وحفظ النسل -
واالحتیاط  ،لى وجھ األرض وعمارتھااالستمراریة ألداء مھّمة االستخالف ع

ولنا في سورة  ،للمستقبل فھو من األھداف التي تقّررھا الشریعة وتشھد بھا أصولھا
كونھا ترشد إلى االحتیاط للمستقبل باالّدخار  ،سیّدنا یوسف علیھ الّسالم أُسوة حسنة

كما  ،من سنین الخصب إلى سنین الجدب حفظا للتناسل واألنفس وضمانا للمعاشات
یعتبر أداة لضمان ُسبل العیش الكریم وحفظ المروءات والكرامات لألفراد بتقدیم 

  .معاشات التقاعد والعجز عن طریق الضمان االجتماعي

   :وذلك من خالل: التأمین التكافلي وحفظ كلیّة النّفس -

فالتأمین التكافلي باعتباره فكرة  ،ترسیخ مبدأ التعاون والتكافل بین األفراد -
مّما یجعلھ ُمحققا لمقاصد الشریعة متفقا مع  ،نظاما قائما على التعاون والتضامنو

 غایاتھا وأھدافھا؛ 

 في جلب وتحقیق األمن واألمان لطمأنینة النّفس وراحتھا؛  -
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وھذا " ،التربیة على اتخاذ أسباب الحیطة والحذر من واقعات التّلف والھالك -
فھو یحقق  ،یحقق مصالح كثیرة یأمر بھا الشرع) يالتأمین التكافل(النوع من التأمین 

 ؛41]71: النّساء[ ُخُذوا ِحْذَرُكمْ : التعاون ویحقق الحذر وقد أُمرنا بھ لقولھ تعالى

ویكون ذلك بالتأمین حال  ،التعویض حال المرض والعجز وعند نزول المصائب -
كما یجّسد ذلك الضمان االجتماعي الذي یعتبر نوعا  ،المرض والعجز والتقاعد مثال

  .من التأمین التكافلي

فبحفظھ للكلیّات السابقة الّذكر یُحفظ الّدین وتُصان  :أّما من حیث حفظھ للّدین -
  . بیضة اإلسالم وتتحقّق صالحیة الشریعة لكّل زمان ومكان

حفظ الكلیّات  من خالل ما ُسقناه تتجلّى لنا أھمیّة التأمین التكافلي في
یتحقّق  ،وبناًءا على ما تّم تفصیلھ ،النسل والمال ثّم العقل والّدین ،النّفس: الضروریة

وكیف  ،لدینا دخول نظام التأمین التكافلي ضمن ضروریات مقاصد الشریعة اإلسالمیة
  .أنّھ أسھم في تحقیق حفظ الكلیّات الشرعیة ضمن المنظومة المقاصدیة

إلى أّن التأمین التكافلي لھ دور في حفظ المال كما دعت إلى وكما أشرنا سابقا 
بتنمیتھ وتوسعتھ من خالل تعّدد ُسبل استثماره بما یتوافق ومبادئ  ،ذلك تعالیم شرعنا

أبعاد تنمویة مختلفة في ) التأمین التكافلي(فإنّھ ال ضیر سیكون لھذا األخیر  ،الشریعة
  .المحور المواليسنحاول التطّرق إلیھا في  ،مجاالت شتّى

  

  :التأمین التكافلي وأثره التنموي ضمن المنظومة المقاصدیة :المحور الثالث

إّن إسھام قطاع التأمین التكافلي في رعي الكلیّات الضروریة بما یكفل     
نُجملھا الشكل  ،المقاصد الشرعیة جعلھ یؤّدي دورا تنمویا بارزا على مستویات متعّددة

  :الموالي
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  األبعاد التنمویة للتأمین التكافلي ضمن منظومة المقاصد :1الشكل 

  

  

  

                                                              

  

  

  

  
  

  من إعداد الباحثة باالعتماد على ما سبق بیانھ في المحور الثاني من البحث :المصدر
  

  :فنُوِرد تِلكم المجاالت على سبیل التمثیل ال الحصر ،أّما تفصیال

  : البعد التنموي للتأمین التكافلي على المستوى االقتصادي -1

تتجّسد مھّمة التأمین التكافلي في ھذا المجال بشكل : المجال الصناعي -أ  
والُمعّدات أوضح من خالل حمایة وسائل اإلنتاج والتأمین علیھا كاآللیات الصناعیة 

ومختلف وسائل النّقل وحامالت البضائع والسفن وغیرھا وكذلك المصانع ومواد 
وكّل ما لھ عالقة بھذا المجال وغّطاه التأمین  ...التصنیع والعّمال القائمین علیھا

التكافلي لیحفظ المجھودات ویثّمنھا فسیُثمر آفاقا تنمویة من حیث التّمكین للعملیات 
  .یة وتحقیق استمراریتھاالصناع اإلنتاجیة

من خالل عملیات التغطیة التأمینیة في المجال الفالحي : المجال الزراعي -ب  
كما یشمل ذلك التأمین على  ،على معّدات الفالحة والزراعة والوسائل الُمستعملة فیھا

المحاصیل والمنتجات التي تكون ُعرضة لألخطار خاصة الكوارث الطبیعیة 
على المستوى  اإلنتاجیةفإنّھ یساھم في تعزیز معّدل  ...ق وغیرھاكالفیضانات والحرائ

وھذا إن دّل فإنّما یدل على البُعد  ،المحلّي والخارجي وبالتالي ارتفاع وتیرة الصادرات
  .التنموي الذي شّكلھ التأمین التكافلي في ھذا المجال

التأمین التكافلي وأثره التنموي ضمن منظومة 
 المقاصد

 الكلیّات المقاصدیة
 األبعاد التنمویة

 المال حفظ

  حفظ النّفس
  حفظ العقل

 حفظ العرض

 التنموي االقتصادي البُعد

 االجتماعيالبُعد التنموي 

  المجال الصناعي
  المجال الزراعي

  مجال االستثمار 
 مجال التسویق

  المستوى الفردي
المستوى 
 الجماعي
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أوجھ  یعتبر إنشاء شركات التأمین التكافلي وجھ من: مجال االستثمار -ج  
وھي تشكل أداة من أدوات التنمیة االقتصادیة من خالل أوجھ  ،االستثمارات المھّمة

حیث متاح لتلك الشركات االستثمار في األقساط  ،42االستثمار التي تستثمر فیھا
بشرط علم المشتركین  ،المدفوعة من قِبل المشتركین وفي الفائض التأمیني كذلك

وموافقتھم وفي إطار الضوابط الشرعیة والقوانین واألنظمة الخاصة بالشركة وتحت 
مع ضرورة توجیھ االستثمارات نحو  ،رقابة ھیئات المحاسبة والمراجعات المالیة

وتكون الشركة في ھذه الحالة تشتغل في صیغة  ،المشاریع المثمرة اقتصادیا
لینتج عن ذلك عوائد إضافیة وأرباح للمشتركین  ،جر معلومالمضاربة أو الوكالة بأ

وللشركة مّما یفتح المجال لإلقبال على التأمینات التكافلیة وتحسین مستواھا ولھذا أثر 
من خالل دعم المسار التنموي عن طریق تمویل المشاریع  ،على المستوى االقتصادي

  .لتأمینیةاعتمادا على السیولة المالیة الناتجة عن األقساط ا

جملة من "وھو عبارة عن  :مجال تسویق الخدمات التأمینیة التكافلیة -د
بھدف  ،التي تقوم بھا شركة التأمین التكافلي ،األنشطة والتقنیات المتناسقة والمتكاملة

ومن ثمَّ إشباعھا بما  ،إیجاد أسالیب وطرق تسمح بمعرفة حاجات ورغبات العمالء
ي االستمرار والوصول إلى أھدافھا والتكیّف مع كافة یحقق لشركة التأمین التكافل

وھذا یُحقق . 43"وذلك ضمن االلتزام بأحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة...المتغیّرات
حیث النّفع المشروع للفرد والمجتمع  ،مقاصد الشریعة ویحقق المصلحة العاّمة

بیة الحاجیات إضافة إلى مصلحة الشركة عن طریق تل ،وللدولة ولالقتصاد الوطني
  .وخلق جّو المنافسة وتوسع األسواق وتطویرھا وخلق االبتكار في الخدمات

  ):الفردي والجماعي(البعد التنموي للتأمین التكافلي على المستوى االجتماعي  -2

 خالل من االجتماعیة التنمیة تحقیق في التكافلي التأمین یتضح جلیًا دور"
 لھ، التحسینیة المقاصد وحتى لإلنسان الضروریةالمقاصد  تحقیق أھمھا ،عدیدة صور
 حاالت في وخاصة ،العالج نفقات وتحمل الطبّي التكافل تغطیات عن طریق وذلك

 والعجز الدخل وحمایة البطالة تغطیة إلى باإلضافة العضال، أو المرض المزمن
  .44"والتقاعد المعاشات ونظام الوفاة وتغطیات جزئیا الدائم كلیًا أو البدني

 ،كما یساھم التأمین التكافلي في التنمیة االجتماعیة من جھة الفائض التأمیني
حیث أكّدت بعض األبحاث الخاصة بعملیات توزیع الفائض التأمیني أّن عددا كبیرا 

وذلك راجع  ،ال یھتّمون لمستحقاتھم من الفائض التأمیني من المشتركین حملة الوثائق
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ستحقات زھیدة في نظرھم وقد ال تنفعھم وھناك من لعدم علمھم بذلك أو لكون تلك الم
فتقوم الشركات بتوزیع تلك المستحقات المالیة وصرفھا في ُسبل  ،یتنازل عنھا بإرادتھ

تُصرف على  ،بناءا على فتاوى ھیئات الرقابة الشرعیة التي أذنت بذلك ،الخیر والبرّ 
وھذا التصّرف لھ  ،45...ینالجمعیات الخیریة أو على األوقاف أو على الفقراء والمساك

ویعكس الصبغة التكافلیة التضامنیة التعاونیة  ،أثر بالغ في المجال التنموي االجتماعي
التي قامت ألجلھا شركات التأمین التكافلي على األصول الشرعیة بخالف الشركات 

  .التجاریة ذات الھدف الربحي

التكافلي في الوسط أیضا لھ بُعد تنموي من حیث نشر ثقافة التأمین 
حیث تؤّدي بدورھا إلى ارتفاع الحصص في شركات التأمین التكافلیة من  ،المجتمعي

  .خالل اإلقبال علیھا

  :من خالل: أّما بُعده على المستوى الفردي

ن لھم والّسعي لتلبیتھا والحفاظ على حقوقھم من خالل تسدید  - دراسة احتیاجات الُمَؤمَّ
كّل ھذا لھ دور في تنمیة الثقة  ،...لتعویض عند المخاطرالمستحقات دون تماطل وا

وتعزیزھا لدى أفراد المجتمع مّما یخلُق الّسمعة الجیّدة لشركات التأمین التكافلي 
 .والّرفع من مستواھا

 ،فتح المجال التكویني والوظیفي وذلك من خالل تأطیر موظفین أكفّاء مھنیا وشرعیًا -
 .مّما یسھم في تطویر أدائھم وتنمیة قدراتھم وفتح المجال أمامھم للتجدید واالبتكار

وتشجیع التفكیر  ،المساھمة في تنمیة المھارات وخلق الید العاملة الفردیة والجماعیة -
 .الجماعي

یمكن القول أّن تفعیل الفقھ المقاصدي بقواعده وكلیّاتھ في : ختام القول  
 ،ویرفع من منتجاتھا ،التكافلیة یعّزز من استراتیجیتھا التنمویة الصناعة التأمینیة

  .ویحقّق المصالح العاّمة في إطار موافقتھا لمقاصد الشارع الحكیم

  :خاتمة

بعد أن تناولنا في ھذه الدراسة الموجزة نظام التأمین التكافلي وعرض أبعاده 
نخلص إلى أّن  ،األساسیةالتنمویة بعد توظیف مقاصد الشریعة اإلسالمیة وكلیّاتھا 

الفقھ المقاصدي لھ أثر كبیر في تجسید تلكم األبعاد اإلستراتیجیة التنمویة والكشف 
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كما یمكن أن تفتح آفاقا أخرى بالموازاة مع التفعیل العمیق لمسالكھ ومناھجھ  ،عنھا
  :ولعّل أھّم ما یمكن استخالصھ من البحث ،التي قّعدھا العلماء في ھذا الباب

 .الفقھ المقاصدي في تجسید األبعاد التنمویة للتأمین التكافلي أثر -

 .دور التأمین التكافلي في بّث روح التكافل والتعاون بین مختلف أفراد المجتمع -

إعمال المنظومة المقاصدیة یؤدي بنظام التأمین التكافلي إلى تحقیق التنمیة الشاملة  -
  .بمختلف أبعادھا

نلحظ من خاللھا  ،الشرعیة والتأمین التكافلي عالقة تكاملیةالعالقة بین المقاصد  -
في حفظ الكلیات المقاصدیة الضروریة ) كوسیلة(كیف أّن الصناعة التأمینیة تُسھم 

وفي المقابل نجد أّن الكلیات المقاصدیة والتي بِحفظھا تتجّسد األبعاد  ،)المقصد(
 .التنمویة للتأمین التكافلي

 :نیة التكافلیة على قاعدة ثالثیة األصولقیام الصناعة التأمی -

  فقد ُعرف من تشّوف الشارع الحكیم ودعوتھ إلیھ؛ ،أصل التعاون :أوال

وقد قصد الشارع إلى  ،القصد إلى تفتیت المخاطر واألضرار حال وقوعھا :ثانیا
  ذلك في الجنایات؛

  ).القصد إلى دفع المخاطر قبل وقوعھا(مبدأ االحتیاط للمستقبل  :ثالثا

كما تقّرر لدینا أّن قطاع التأمینات التكافلیة ال یمكن أن تتصاعد وتیرتھ التنمویة  -
وتتحقق أبعاده المرتقبة في غیاب الوعي العلمي االقتصادي والتخطیط 

بل البّد من توافقھ مع أحكام الشریعة اإلسالمیة  ،االستراتیجي المحكم فحسب
  . ومقاصدھا العاّمة والخاصة في كّل تعامالتھ

  :اتمقترح

العمل على توظیف الفقھ المقاصدي لتثمین الدراسات االقتصادیة وضبط مسار  -
  .االجتھاد فیھا

الّسعي لنشر الثقافة التأمینیة التكافلیة بتكاتف الجھود الفردیة والمؤسساتیة لزیادة  -
  .اإلقبال علیھا وتعزیز وجودھا وتطویر الصناعات المالیة اإلسالمیة بصفة عامة
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العمل على تطویر المنتجات التأمینیة وفتح آفاق في السوق وبعث االستثمار مع  -
 .مراعاة موافقة ذلك لمقاصد الشارع لتحقیق التنمیة الشاملة

إقامة الدورات والندوات واستقطاب الباحثین واألكادیمیین المتخّصصین واالستفادة  -
 .من خبراتھم في تطویر الصناعة التأمینیة التكافلیة

تشجیع البحث العلمي الشرعي في الجوانب الشائكة التي یكتنفھا الغموض في  -
 .الصناعة التأمینیة التكافلیة

تعزیز أجھزة الرقابة الشرعیة وھیئات المحاسبة في شركات التأمین التكافلي  -
  .لالحتراز من التالعب أمام مبادئ الشریعة اإلسالمیة

  :قائمة المصادر والمراجع

  ریمالقرآن الك -
، دار الكتب العلمیة، ، الموافقات في أصول الشریعة)ھـ790ت(أبو إسحاق الشاطبي  -

 .م2004، 1بیروت، لبنان، ط
، معجم مقاییس اللّغة، تح عبد السالم محّمد ھارون، دار )ھـ395ت(أحمد بن فارس  -

 .م1976ط، .الفكر، مصر، د
وتطبیقاتھ في شركة التأمین اإلسالمیة، أحمد سالم ملحم، التأمین التعاوني اإلسالمي  -

  .م1980، 1األردن، ط
أحمد محمد صباغ، الفائض التأمیني في شركات التأمین اإلسالمیة، بحث مقّدم  -

م، 2009جوان  2-1للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة، 
  .دمشق

شور، المعھد العالمي إسماعیل الحسني، نظریة المقاصد عن اإلمام الطاھر بن عا -
 .م1995، 1للفكر اإلسالمي، ط

اإلمام في مقاصد رب األنام، دار المختار للطباعة والنشر، ألخضر األخضري، ا -
 .م2010، 1الجزائر، ط

: الحسان شھید، حوار حول الفرق بین مقاصد الشارع ومقاصد المكلف، المحاور -
 .م03/08/2019مختاریة بوعلي، 

تح عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب ، العین، )ھـ170ت(الفراھیدي الخلیل بن أحمد  -
 .م2003، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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، مقاصد الشریعة اإلسالمیة، دار النفائس، عمان، )ھـ1393ت(عاشور الطاھر بن  -
 .م2001، 2ط

 .م1975ط، .، تاج العروس، الكویت، د)ھـ1205ت(الزبیدي المرتضى  -
التأمین التكافلي في ضوء مقاصد الشریعة، بحث مقدم إلى كلیة حجي دوسكي، أمین  -

الجوانب القانونیة : في المؤتمر الدولي العلمي الثاني والعشرون الموسوم ب
 .م2014للتأمین واتجاھاتھ المعاصرة، كلیة القانون، اإلمارات العربیة المتّحدة، 

، دار دراسة فقھیة مقارنة التأمین في میزان الشریعة اإلسالمیة،علي أحمد، بدیعة  -
 .م2011ط، .الفكر الجامعي، االسكندریة، د

بلتاجي محّمد، عقود التأمین من وجھة الفقھ اإلسالمي، دار العروبة، الكویت،  -
  .م1982ط

بونشادة نوال، العمل المؤسساتي التكافلي بین جھود التأصیل وواقعیة التطبیق، بحث  -
التكافلي والتأمین التقلیدي بین األسس النظریة مقدم إلى ندوة مؤسسات التأمین 

والتجربة التطبیقیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التیسیر، جامعة 
  .م26/04/2011-25فرحات عباس، سطیف، 

، لسان العرب، تح عبد هللا علي الكبیر، دار )ھـ711ت(جمال ابن منظور  -
  .ھـ1119ط، .المعارف، القاھرة، د

اآلفاق  -د حسن محمد، الدور التنموي لشركات التأمین التعاوني اإلسالميحام -
، بحث مقّدم لمؤتمر التأمین التعاوني، أبعاده وآفاقھ وموقف -والمعوقات والمشاكل

الشریعة اإلسالمیة منھ، الجامعة األردنیة، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، المنظمة 
-11للبحوث والتدریب، األردن، اإلسالمیة المغربیة، المعھد اإلسالمي 

 .م13/04/2010
دراسة شرعیة تبین التصور التعاوني -حمد سالم، معالم التأمین اإلسالمي  -

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -وممارستھ العملیة في شركات التأمین اإلسالمیة
 .م2012، 1ط

، لعظیم الدیبتح عبد ا البرھان في أصول الفقھ،، )ھـ478ت(عبد الملك الجویني  -
 .ھـ1399، 1ط طبع على نفقة خلیفة بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر، قطر،

الجوھري، دراسات في التنمیة االجتماعیة، مدخل إسالمي، مكتبة عبد الھادي  -
 .م1982ط، .نھضة الشرق، القاھرة، د
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، 5، مقاصد الشریعة ومكارمھا، دارالغرب اإلسالمي، ط)ھـ1394ت(الفاسي عالل  -
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 .ھـ1409ط، .مجمع اللغة العربیة، القاھرة، دمعجم ألفاظ القرآن الكریم،  -
 

  :الھوامش
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  :الملّخص

إّن تتبّع استدراكات األئّمة المفّسرین على من سبقھم من العلماء والفقھاء، 
لجدیر بالعنایة البحثیّة، من ھنا جاء ھذا البحث الّذي حاولت فیھ أن أعالج جزءا من 

األصولّي اللّغوّي والمفّسر ) ھـ825:ت(استدراكات اإلمام ابن نور الّدین الموزعّي 
، على من سبقھ من أئّمة المذاھب "كام القرآنألحتیسیر البیان "صاحب كتاب 

ما مدى القیمة العلمیّة لھذه االستدراكات في : األربعة، مجیبا بذلك على تساؤل مفاده
كتابھ سالف الّذكر؟، وھل كان الموزعّي موافقا لغیره فیما استدرك علیھم؟ ومن ثّم 

  .مَوفَّقا فیما ذھب إلیھ؟
فُت في األّول باإلمام وكتابھ ن، عرّ من أجل ذلك وَضْعُت خطّة من مبحثی

أبي حنیفة، ( ، وفي الثّاني تناولُت نماذج من استدراكاتھ على األئّمة "تیسیر البیان"
، مناقشا ومعلّقا علیھا، كما أحلُت على مواضع أخر یُْمِكن )مالك، الّشافعّي، وأحمد

ت، تُصّب في الّرجوع إلیھا، ألخلص في األخیر إلى جملة من النّتائج والتّوصیا
مجملھا إلى أّن الموزعي في استدراكاتھ صاحب بُْعٍد نظر، وقّوِة حّجٍة ودلیل، مّما 

  .  یجدر بنا كباحثین أن نَضع ما كتب موضع البحث والّدراسة
  .األئّمة األربعة؛ تیسیر البیان الموزعّي؛ استدراكات؛ :الكلمات المفتاحیّة

ABSTRACT: 
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The rectifications tracking of interpreters imams  on who 
previous ones by scholars and jurists (Ulema), it is worthy of 
research care, and from here came this research in which I tried 
to treat a part of the Imam's rectifications "Ibn Nur Al-din Al-
Mowzaie (?: 825 AH)" the fundamentalist linguist and 
interpreter author of the book "Facilitating the statement to the 
provisions of the Quran" on the predecessor of the imams of the 
four religious schools,  answering the question: What is the 
scientific value to these rectifications in his book mentioned 
above? And was Al-Mowzaie agreed to others in what he 
rectifies on them? And then was he  successful in what he did?     

For this purpose, I set a two-theme plan, In the first I 
defined the Imam and his book "Facilitating the statement" 
(Tayseer al-Bayan) and in the second I dealt with examples of 
his rectifications on Imams (Abu Hanifa, Malik, Shafi'i and 
Ahmed) discussing and commenting on them, As I referred to 
other positions it can be referred,to conclude, at last,  with a 
series of conclusions and recommendations,as I referred to other 
places can be refer to,  to conclude at last  with a series of 
conclusions and recommendations, In its entirety, indicates that 
Al-Mowzaie in his rectifications is having a foresight and the 
power of argument and evidence, it is worthy we, as researchers, 
have to put what is written place of research and study. 

  :المقّدمة
إنَّ الحمد � نحمُده ونستعینھ ونستغفره، ونعوُذ با� من شرور أنفسنا وسیئاِت 

وأشھد أن ال إلھ إال هللا . أعمالنا، َمْن یھِدِه هللاُ فال مضلَّ لھ، ومن یُضلل فال ھادي لھ
  . وحَده ال شریك، وأشھُد أنَّ محمًدا عبُده ورسولُھ

  :أّما بعد
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العصور واألزمان، من یبیّن لھا معاني القرآن،  لقد ھیأ هللا ألّمة اإلسالم عبر
ویستخرج الكنوز والّدرر الكوامن في دقائق كلماتھ، وبین ثنایا آیاتھ، حیث تصّدى 
لھذه المھّمة علماء أجالّء وأئّمة أعالم، ففّسروا القرآن آیة آیة، وبیّنوا محكمھ 

تنباط أحكامھ، ومتشابھھ، ناسخھ ومنسوخھ، وشرحوا غریب ألفاظھ، وغاصوا في اس
وأظھروا أسراره المدفونة، كّل بحسب علمھ واجتھاده، فََوِرْثنا عنھم ثروة علمیة 

بین أیدینا، تحظى بالقبول عند عموم  -اآلن  -ھائلة، فأضحت كتب التّفسیر المشتھرة 
األّمة،فاستفاد منھا العلماء وطلبة العلم جیالً بعد جیل، ومن ھؤالء العلماء المفّسرین 

د األصو لیّین الذین تركوا میراثاً تفسیریاً مباركاً اإلمام جمال الّدین، أبو عبد هللا، ُمَحمَّ
بابن نور الّدین الموزعّي، فقد تمیّز تفسیره بأنّھ من : بن علّي بن اْلَخِطیب، المعروف

أفضل تفاسیر آیات األحكام دقّة ومنھجاً واستنباطاً وتحریاًّ للّصواب، مع ما امتاز بھ 
نھ أصولیّا ولغویّا ال یَُشقُّ لھ غبار، كما تمیّز تفسیره أیضاً بدقّة المنھج في حسن من كو

الجمع بین األقوال المتنّوعة وفي اختیار الّراجح منھا عند تعارضھا وعدم إمكان 
  .الجمع بینھا

وعلیھ فقد كان اإلمام الموزعّي في كتابھ مجتھدا، یستقّل برأیھ في كثیر من 
عن غیره في كثیر منھا، فھو مستنبط، مرّجح ومعلّل، یستعرض آراء  المسائل، وناقال

من سبقھ من المفّسرین والفقھاء فیقّوي بعضھا، ویضّعف أخرى، وأحیانا یضیف آراء 
  .غیر تلك، بل ویستدرك ویعترض في مختلف المسائل الّتي لھ رأي فیھا

لى األئمة ارتأیت أن أقف وقفة تمحیص ودراسة على استدراكاتھ ع ھاھنامن 
ة على تفسیره،وقد تقاطعت بعض  األربعة، لما لھا من قیمة علمیّة تُضفي المكانة والِجدَّ

منھج الفقیھ اإلمام : الّدراسات واألبحاث الّسابقة مع ما أوّد البحث فیھ، من بینھا
سلیمة سعد علي سعد، : لـ" تیسیر البیان ألحكام القرآن"الموزعي في تفسیر كتابھ 

بجامعة المنیا بمصر عام  -قسم الشَّریعة اإلسالمیة -تیر بكلیة دار العلوم رسالة ماجس
لـ محمد بن صادق " تیسیر البیان"م، والموزعي ومنھجھ في تفسیره 2014-م2013

العزیز عطران، وھي األخرى رسالة ماجستیر أُجیزت بقسم الدراسات  بن عبد
االستنباط : م، وكذا2016-ھـ1437 اإلسالمیة بكلّیة اآلداب بجامعة الملك فیصل عام

" دراسة نظریة تطبیقیة"تیسیر البیان ألحكام القرآن : عند اإلمام الموزعي في كتابھ
ّم القرى بالّسعودیّة عام أحمد سالم محمد باطاھر، رسالة ماجستیر بجامعة أ: لـ

م، وُكلُّھا تقاطعت مع ورقتي البحثیّة في دراسة ھذا المصنَّف 2015-ھـ1436
ومصنّفھ، لكن من خالل تتبّعي " الموزعيّ "ت معھا في إبراز صاحب التّفسیر واشترك
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لفھارس مواضیعھا وجدتّھا تختلف عن دراستي من حیث المضمون، حیث سلَّطت 
األولى والثّانیة الّضوء على منھج إمامنا في التّفسیر، أّما الثّالثة فقد ركَّزت على 

ستي بیان استدراكات اإلمام على األئّمة منھجھ في االستنباط، في حین ستتولّى درا
  .األربعة، لكن مع ذلك یبقى لتلك الّدراسات فضل الّسبق في إبراز المؤلّف ومصنّفھ

وقد اقتصرت الّدراسة على استدراكات اإلمام على األئمة األربعة، باعتبارھم 
ل فیھم، فقھاء، أصولیّین ومحّدثین، فضال عن كونھم مفّسرین، فِالْجتماِع ھذه الخصا

وكذا تقدیم الموزعّي آلرائھم في مختلف مفاصل وثنایا تفسیره، إضافة إلى مناقشتھا 
للوصول إلى إجابة . وتعقّبھا في كثیر من المواضع ارتأیت أن أخّصھا بھذا البحث

  :شافیة وافیة على اإلشكال اآلتي
، في ما القیمة العلمیّة الستدراكات الموزعّي على أئّمة المذاھب األربعة -
؟ ثّم ھل كان موفّقا في استدراكاتھ علیھم، موافقا لكبار علماء "تیسیر البیان" تفسیره 
  .التّفسیر؟

من أجل ذلك ولإلجابة على ھذه التّساؤالت یجب أن نعّرج على المباحث 
  :اآلتیة

  "تیسیر البیان"التّعریف باإلمام الموزعي وكتابھ : المبحث األّول
  باإلمام الموزعيّ التّعریف : المطلب األّول

  اسمھ ومولده ونشأتھ وطلبھ للعلم ثّم وفاتھ :أّوال
د بن علّي بن عبد هللا بن إبراھیم بن أحمد بن  ھو جمال الّدین، أبو عبد هللا، ُمَحمَّ

  .1أبي بكر اْلَخِطیب، الَمْوَزعيّ 

اشتھر اإلمام بابن نورالّدین، كما ُعِرف بابن الخطیب أیضا، غیر أّن األّول 
نسبة ألبیھ علّي بن عبد هللا الملقّب بنور الّدین، أّما الثّاني فیُنَسب إلى أحد أجداده وھو 

  .   عبد هللا بن أبي بكر المعروف بابن الخطیب، أّما كنیتھ فھي أبو عبد هللا

ألُسرة عریقة في العلم، وھي آل الخطیب،  2َمْوَزعلدة في بُولِد اإلمام      
المعروفة أیضا بالتّقوى، الّزھد، الورع، واإلحسان، إضافة إلى الخطابة في أھل 
موزع، لھذا فكّل باحث تعّرض لحیاة آل الخطیب بالبحث والّدراسة إالّ ویقف على 

ّمة وأھل موزع خاّصة، حقیقة مفادھا أّن أغلب أبنائھا قد ُعِرفوا بین أھل الیمن عا
  .بالعلم والّزھد والّصالح
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أّما تاریخ والدتھ، فلم أعثر في أّي مصدر ترجم لھ ذكرا لسنة والدتھ، إالّ أنّھم 
  .أجمعوا على أّن موزع كانت مسقط رأسھ

تربّى وترعرع في كنف العلم والتّقوى  –رحمھ هللا تعالى  –فاإلمام الموزعّي 
لیغادرھا إلى مدینة زبید  العلوم األولى في بلدتھ َمْوِزع،  والّصالح، وقد تلقّى مبادئ

كان لھ الباع الّطویل في علم الفقھ واألصول والنّحو والمعاني والبیان واللّغة : "حیث
أخذ ذلك على مشایخ ُكثر بعد انقطاعھ عن بلده وأھلھ وخدمتھ للعلم الّشریف وتوّرعھ 

  .3..."معّد ألھل األسباب وغیر ذلك عن أموال النّاس وعن قبض شيء من الوقف ال

ولّما بِرع اإلمام في أصناف العلوم المختلفة، خاّصة علم األصول وعلم الفقھ، 
برع ابن نور : "كما ینقل ذلك تلمیذه حسین األھدل في كتابھ تحفة الّزمن، حیث یقول

لّة الّدین في فّن األصول، وعلم الفقھ حتّى حاز رتبة االجتھاد، فكان ینظر في أد
أصحاب المذاھب ویأخذ بالّراجح لمعرفتھ بطریق التّرجیح المعروفة في األصول، 
وكان عارفا بالعربیّة وبالفرائض والحساب والتّفسیر وصنّف تصانیف تدّل على فضلھ 

أجازه مشایخھ في مختلف صنوف العلوم، لذا فقد أفنى أعّز  4..."وعلّو ھّمتھ في العلوم
فلّما : "... ء، وقد ذكر صاحب كتاب طبقات صلحاء الیمنوقتھ في التّدریس واإلفتا

انتفع وأجازوا لھ بجمیع فنون العلم دّرس وأفتى واشتھر وُرِزق القبول عند الخاّصة 
  .5"والعاّمة وسكن بلدة موزع

توفي اإلمام الموزعي أوائل ربیع اآلخر من سنة خمس وعشرین وثمان مئة 
  .تمدعلى ما ذكره األھدل تلمیذه، وھو المع

  شیوخھ وتالمیذه :ثانیا

حي للمصادر الّتي ترجمْت لإلمام الموزعي، فمن خالل تصفّ : شیوخھأّما 
وجدتُّ أنّھا اقتصرت على بعٍض منھم، وھم الّذین أكثر من تلقّى العلم عنھم، بالّرغم 

  :، وھم6من أنّھ أخذ العلم على مشایخ ُكثُر، كما ذكر ذلك البریھي في كتابھ

العالّمة جمال الّدین محمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن أبي بكر الحثیثي اإلمام  -1
قرأ علیھ المؤلّف الفقھَ واألصول  -نسبة إلى ریمة ناحیة بالیمن  - 7الصردفي الّریمي

  ..كاللّمع للشیرازي، وغیَر ذلك من العلوم

لَّي، الشیخ الفقیھ، قرأ علیھ المؤلّف -2 تھى السول واألمل من: "تاج الدین الھندي، الدَّ
  .البن الحاجب" في علمي األصول والجدل
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  .غیاث الدین محمد بن جعفر الھندي الدَّلي، الّشیخ العّالمة الفقیھ -3

  .علي بن قمر، الشیخ الفقیھ المذكور في أھل زبید -4

: أبو عبد هللا موسى الذوالي، شیخ القاضي الّریمي، اإلمام الفقیھ الحافظ، قرأ علیھ -5
  ".ج البیضاويمنھا"

  وأّما تالمیذه

الحسین بُن عبِد الرحمن بن محّمد بن علي الحسینيُّ العلويُّ الشافعيُّ المعروف  -1
، مفتي الدیار الیمنیة، وأحد علمائھا المتفننین، "تحفة الزمن"باألھدل، صاحب 

  ).ھـ 855(وھو أشھر تالمذة الموزعي، توفي سنة 

بكر بن أحمد الخطیب، وكان عالما زاھًدا أبو بكر محمد بن رضي الدین أبو  -2
ُمْجَمًعا على جاللتھ، درس وأفتى، وقرأ علیھ وعلى غیره الفقھ والنّحو الحدیث 
واللّغة والتّفسیر، وقد تقلد الّرئاسة بعد وفاة شیخھ جماِل الدین محمِد بن علي بن 

، وتوفي في المئة التاسعة   .نور الدین الموزعيِّ

نسبة إلى القرشیة قبیلة كانت في  -أحمد بن دعسین القرشي  رضي الدین أبو بكر -3
، كان إماًما عالًما، أفتى ودّرس، وتولّى القضاء بموزع، ثم عزل نفسھ، -الیمن 

  ).ھـ 842(واجتھد في العبادة ونشِر العلم، توفي 

جمال الدین محمد بُن عمَر الحجاري، الفقیھ القاضي، كان عالًما ورًعا، ذا فضل  -4
وعبادة وَزھادة، مما یعجز عنھ الكثیر، تولى القضاء بموزع، فكان یصدع  عظیم

بالحق وال یخاُف في هللا لومة الئم، وقد قرأ علیھ العلوم الشرعیة والعربیة، 
  ).ھـ 820(وتزوج بابنة اإلمام الموزعي خدیجة، توفي قریبًا من سنة 

  .الموزعي، وتفقھ علیھسعید بن سحر، الفقیھ، صاحب الفازة، تزوج بنت اإلمام  -5

ولده الطیُب ابن اإلماِم محمِد بن علي الموَزعي، قرأ على والده كثیًرا من العلوم  -6
وتفقھ علیھ، كما قرأ على غیره من علماء عصره، ودرَّس وأفتى في عھد والده، 

  .واشتُھر بعد وفاتھ

، وخلف والده ولده شمس الدین علي، قرأ على والده شیئًا من العلوم، وتفقھ علیھ -7
  .في اإلحسان إلى من قصده، وكان ذا مال جزیل، قضى منھ دین والده

  .ولده إبراھیم، وقد قرأ على أبیھ القرآن، ولم یتفقھ -8
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  "تیسیر البیان"التّعریف بكتاب : المطلب الثّاني
  بالكتاب التّعریف :أّوال

ھذا المصنَّف النادر في بابھ، الفرید من أضرابھ، لصاحبھ محمد بن علي بن  
عبد هللا بن إبراھیم، الخطیب الشافعي الشھیر بابن نور الدین المْوزعّي الیمني المفّسر 

ھـ، ویَُعدُّ تیسیره ھذا من ألطف 808والعالم باألصول، والذي فرغ من تألیفھ سنة 
وقد تّم طبعھ حین ظھر على نسختین بخطّ ید من كتبھ . وأجزل كتب التّفاسیر وأیسرھا

  .محقّقتین ومعتمدتین ومشفوعتین بالّضبط والّتوثیق
وألّن العنوان ھو عتبة النّص وبّوابة عروجھ الّرئیسة فإّن َوْسَم التّیسیر 
للمصنَّف ینطبق مع فحواه، فمتن الكتاب یذلّل للقارئ ما یعُضل علیھ فھمھ في متون 

المأثورة، بأسلوب رائق شیّق، وعْرض واضح جلّي، واستدالل بیٍِّن سلس یبلغ  التّفاسیر
الوارد فیھ مضمون اآلیة مباشرة، عبر استنباطات دقیقة لألحكام، وبسط عریض لكافّة 
وجوه االستنباط مستوعبة لطروحات المذاھب المختلفة بترتیب منطقّي محكم، 

جالء للفكرة، في عبارات تخلو من واستشفافات بارعة زانھا وضوح في المعنى، و
  .التّعقید والتّركیب الُمغِرب

ومما یتمیّز بھ ھذا الكتاب عن غیره من كتب التّفاسیر األخرى انفراده دونھا 
یصٍة منھاجیة نادرة كونھ ینھل من عّدة روافد علمیة لمجال واحد، شاحذا أكثر  بِخصِّ

رس اللّغوّي ومن علوم األصول من أداة معرفیة مجتلبة من الفقھ المقارن ومن الدّ 
والتّفسیر وكذا الحدیث النّبوي لیكون غیثا معرفیّا عارضا وغزیرا لقارئھ، ینفتح بھ عّما 
قصرت عنده التّفاسیر الّسابقة الّتي حبست جھودھا عند أحادیّة النّظر المذھبّي الفقھّي، 

لیكون دیدن بحثھ في . اقھوالطّرح المعرفي الوفّي لسیاقھ المنھجّي المحّدد والوفّي ألنس
حتى لو تخطّى إطار مذھبھ الشافعي إلى بقیّة  -... األصوب واألرجح  -ھذا الكتاب 

ولیجد قارئھ فیھ، وقد وضعھ عند أفق رحب من اآلراء ...المذاھب األخرى
واالختالفات، صنوفا نضره متنّوعة وباقات من الُملَح واآلثار العلمیّة الماتعة ما ال 

وھو فوق ذلك ال یدع قارئھ حائرا مضطربا أمام مرج ملتبس من .  یرهیجده عند غ
االستدالالت المتعارضة بل یحسم في أكثر من مضرب معضل في مدونتھ برأیھ 
مرّجحا ومستدّال ومحیال إلى أّمھات الكتب وعیون التّفاسیر األصیلة ممیطا غیوم اللّبس 

حافل بالّشواھد واألدلّة الّزاخرة والحیرة عند قارئة، وقد استحال كتابھ إلى معرض 
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ھو ما أشار إلیھ في و. والتّخریجات الثریّة الّشاملة في مدونة خفیفة الَحمل ثقیلة الِحمل
استخرت هللا الكریم الحكیم العلیم في تصنیٍف صغیر حجمھ، خفیٍف " :مقّدمة كتابھ

  .8"حملھ، كثیٍر نفعھ، كبیر قدره
بفضل هللا  -ئع الُكتُِب المقارنة في التفسیر، وقد تمَّ لذا یُعتَبَُر ھذا الكتاُب من بدا

ْبِط  -تعالى  ٍة ُمَحقَّقاً على نُسَختَیِن َخطِّیَتَیِن ُمعتََمدتَْین في الضَّ ِل َمرَّ َطبُعھ ألوَّ
ومن خالل التّتبع واالستقراء الّذي قمت بھ للكتاب، الحظت أّن اإلمام عرض .والتَّوثِیق

  :یةكتابھ على الّطریقة اآلت
وضع لتفسیره مقّدمة بالغة األھّمیّة، تناول فیھا جانبا من علم اللّغة  :أّوال    

صلى هللا الّذي یحتاجھ المفّسر، انطالقا من كون القرآن نزل بلغة العرب وأّن النّبّي 
، أُوتَِي َجواِمع الَكِلم، وأّن هللا أوجب علیھ بیان ما أنزل علیھ، غیر أنّھا علیھ وسلم

أصولیّة بامتیاز، كون الموزعّي أصولیّا كما سبق في ترجمتھ، حیث أوضح كانت 
خاللھا بصورة موجزة ودقیقة جّل مباحث أصول الفقھ وقواعد التّفسیر الّتي یحتاجھا 

 .طالب العلم

اقتصر اإلمام الموزعي في استنباط األحكام على سّت وعشرین  :ثانیا    
ء، المائدة، األنعام، األنفال، التّوبة، اإلسراء، البقرة، آل عمران، النّسا: سورة، وھي

األنبیاء، الحّج، النّور، القصص، األحزاب، ص، محّمد، الفتح، الحجرات، النّجم، 
  .القمر، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الجمعة، الّطالق، التّحریم، المّزّمل

ب كما ذكر ذلك صاح. إالّ أنّھ رتّب آیات األحكام بحسب ترتیب المصحف
  .، وھو ما وقفت علیھ9كتاب   تفاسیر آیات األحكام ومناھجھا

حین یشرع في عرض األحكام الّتي تتعلّق بكّل آیة، فإنّھ یبیّن خالف : ثالثا    
العلماء ثّم یبسط المسائل ویناقشھا، وإن كان لآلیة أكثر من ُحْكم فإنّھ یقّسمھا إلى جمل، 

اشتملت على : ، أو یقول... أو أربع جمل اشتملت اآلیة على ثالث : حیث یقول مثال
  .وھكذا -عوض جمل  -كذا أحكام 

  اقتفاؤه آثار أئّمة المذاھب األربعة، واستدراكھ علیھم: المبحث الثّاني
  تعریف االستدراك: المطلب األّول

  تعریف االستدراك لغة :أّوال
: ابن فارس، قال )َدْرك: (بعد تجریدھا من الّزوائد) اْستَْدَركَ (أصل كلمة 

. يء ووصولھ إلیھء بالشّ ياء والكاف أصل واحد، وھو لحوق الشّ الدال والرّ ) درك("
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ریدة، إذا كانت ال تفوتھ فرس درك الطّ : ویقال. يء أدركھ إدراكایُقال أدركت الشّ 
  .10"لحق آخرھم أولھم: وتدارك القوم. أدرك الغالم والجاریة، إذا بلغا: ویُقال. طریدة

َما فَاَت تََداُركھ َوالشَّْيء بالشَّْيء تََداُركھ بِِھ ) اْستَْدَركَ : "(یطوفي المعجم الوس
  .َوَعلِیِھ القَْول أصلح خطأه أَو أكمل نَقصھ أَو أََزال َعنھُ لبسا

  )یَُخاطب بِِھ اْلُمْفرد والمذكر َوَغیره(اْسم فعل بَِمْعنى أْدرك ) دراك(
ْدَراك َوفِي ال) الدَّرك( َولَقَۡد  :تعالى تَّْنِزیل اْلَعِزیز  قولھاْسم مصدر من اْإلِ

ُف َدَرٗكا  أَۡوَحۡینَآ ِإلَٰى ُموَسٰىٓ أَۡن أَۡسِر ِبِعبَاِدي فَٱۡضِرۡب َلھُۡم َطِریٗقا فِي ٱۡلبَۡحِر یَبَٗسا الَّ تََخٰ
  .]77: طھ[ َوَال تَۡخَشىٰ 

) فِي اْلفِْقھ(والتبعة یُقَال َما لحقك من َدرك فعلي خالصھ َوِمْنھ َضَمان الدَّرك 
وأسفل كل َشْيء ِذي عمق كالبئر َونَْحوھَا یُقَال بلغ الغواص َدرك اْلبَْحر والطبق من 

ۡركِ  :أطباق َجھَنَّم َوفِي التَّْنِزیل اْلَعِزیز فِقِیَن فِي ٱلدَّ ٱۡألَۡسفَِل ِمَن ٱلنَّاِر َولَن تَِجَد  إِنَّ ٱۡلُمنَٰ
   .]145: النّساء[ لَھُۡم نَِصیًرا

أَْدَراك َویُقَال فرس َدرك الطریدة یُْدِركھَا َوِرَجال الدَّرك الشرطیون ) ج(
  .11"إلدراكھم الفار والمجرم

  تعریف االستدراك اصطالحا :ثانیا
القول األّول بقوٍل ثاٍن، یُصِلح خطأه، أو یُْكِمل نقصھ، أو  إتباع: "االستدراك ھو

وعلى ھذا المعنى جرى استخدام العلماء لھذه الكلمة في مؤلّفاتھم . یُِزیل عنھ لْبسا
  .12"وتعقّباتھم في شتّى العلوم

  استدراكھ على أئّمة المذاھب األربعة: المطلب الثّاني
  اإلمام أبي حنیفة على استدراكھ :أّوال

  )الُمداینة( 2/173: المثال

ى فَٱۡكتُبُوهُۚ َوۡلیَۡكتُب : قولھ تعالى َسّمٗ ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓوْا إَِذا تََدایَنتُم بَِدۡیٍن إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ یَٰ
ُۚ فَۡلیَۡكتُۡب  َوۡلیُۡمِلِل ٱلَِّذي َعلَۡیِھ  بَّۡینَُكۡم َكاتُِبۢ بِٱۡلَعۡدِلۚ َوَال یَۡأَب َكاتٌِب أَن یَۡكتَُب َكَما َعلََّمھُ ٱ�َّ

َ َربَّھُۥ َوَال یَۡبَخۡس ِمۡنھُ َشیۡ  ۚا فَإِن َكاَن ٱلَِّذي َعلَۡیِھ ٱۡلَحقُّ َسفِیھًا أَۡو َضِعیفًا أَۡو َال  ٗٔ ٱۡلَحقُّ َوۡلیَتَِّق ٱ�َّ
َجالُِكۡمۖ فَإِن لَّۡم یَُكونَا یَۡستَِطیُع أَن یُِملَّ ھَُو فَۡلیُۡملِۡل َولِیُّھُۥ بِٱۡلَعۡدِلۚ َوٱۡستَۡشِھُدوْا شَ  ِھیَدۡیِن ِمن رِّ

َر إِۡحَدٰ�ھَُما  ھََدآِء أَن تَِضلَّ إِۡحَدٰ�ھَُما فَتَُذكِّ َرُجلَۡیِن فََرُجٞل َوٱۡمَرأَتَاِن ِممَّن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ
ھََدآُء ِإَذا َما ُدُعوْاۚ َوَال تَسۡ  تَۡكتُبُوهُ َصِغیًرا أَۡو َكبِیًراإِلَٰىٓ أََجلِِھۦۚ  ُمٓوْا أَنٔ َ ٱۡألُۡخَرٰىۚ َوَال یَۡأَب ٱلشُّ

َرةً َحاضِ  ٓ أَن تَُكوَن تَِجٰ َدِة َوأَۡدنَٰىٓ أَالَّ تَۡرتَابُٓوْا إِالَّ ھَٰ ِ َوأَۡقَوُم لِلشَّ لُِكۡم أَۡقَسطُ ِعنَد ٱ�َّ َرٗة َذٰ
ۗا َوأَۡشِھُدٓوْا إَِذا تَبَایَۡعتُۡمۚ َوَال یَُضآرَّ َكاتِٞب َوَال تُِدیُرونَھَا بَۡینَُكۡم فَلَۡیَس َعلَۡیُكۡم ُجنَاٌح أَالَّ تَۡكتُبُوھَ 
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ُ ِبُكلِّ َشۡيٍء  ُۗ َوٱ�َّ َۖ َویَُعلُِّمُكُم ٱ�َّ : البقرة[ َعلِیمٞ َشِھیٞدۚ َوإِن تَۡفَعلُوْا فَإِنَّھُۥ فُُسوُقۢ بُِكۡمۗ َوٱتَّقُوْاٱ�َّ
282.[  

إجماع العلماء حول قبول شھادة العدل في عند تفسیر الموزعّي لھذه اآلیة ساق 
وقد أجمع أھل العلم " -:مقابل رّد شھادة الفاسق، مرفقا ذلك بالّدلیل من القرآن، فقال

نُكۡم  ... :على قبول شھادة العدِل؛ لھذه اآلیة، ولقولھ تعالى َوأَۡشِھُدوْا َذَوۡي َعۡدٖل مِّ
 ِۚ َدةَ ِ�َّ ھَٰ ٓأَیُّھَا  :؛ لقولھ تعالى13، وعلى ردِّ شھادة الفاسق]2: الطّالق[ َوأَقِیُموْا ٱلشَّ یَٰ

  ].6: الحجرات[ ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓوْا إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ بِنَبَٖإ فَتَبَیَّنُٓواْ 

فذھب الجمھوُر إلى أنّھا  ،وإنّما اختلفوا في تفصیل العدالة: "ثّم أردف بالقول
، واجتناِب نواھیھ   .14"امتثاُل أوامِر هللا عزَّ وجلَّ

على ضوء ما سبق، حصر الموزعي خالف العلماء في تفصیل العدالة، : أقول
واجتناب نواھیھ، إّال أنّھ أغفل  في قول الجمھور الّذي یرى أنّھا امتثال أوامر هللا 

وءة الّتي اشترطھا غیره، وقد أشار إلى ذلك مع ما ذكر ضرورة المحافظة على المر
 16وكذا الماوردي في الحاوي ،15من الّشافعیّة البیھقي في كتابھ معرفة الّسنن واآلثار

وكذا  18، ومن المالكیّة كّل من ابن رشد في بدایة المجتھد17والغزالي في الوسیط
عند تفسیره  القرطبي في جامعھ ألحكام القرآن، وسأعّرج على ما ذھب إلیھ القرطبي

ممن ترضون " :لما قال هللا تعالى: "آیة المداینة حیث قال عند المسألة الثانیة والثالثین
دّل على أّن في الشھود من ال یرضى، فیجيء من ذلك أّن النّاس لیسوا " من الشھداء

محمولین على العدالة حتّى تثبت لھم، وذلك معنى زائد على اإلسالم، وھذا قول 
كّل مسلم ظاھر اإلسالم مع الّسالمة من فسق ظاھر فھو : ل أبو حنیفةوقا. الجمھور

) ممن ترضون من الشھداء( قال هللا تعالى: "ثّم قال" عدل وإن كان مجھول الحال
وھذا یقتضي قطعا . خطاب للمسلمین) منكم(فـ ) وأشھدوا ذوي عدل منكم:(وقال تعالى

الّن الّصفة زائدة على  أن یكون معنى العدالة زائدا على اإلسالم ضرورة،
مثلھ، خالف ما قال أبو حنیفة، ثّم ال یعلم كونھ ) مّمن ترضون(الموصوف، وكذلك

ثّم خلُص القرطبي في . مرضیا حتى یختبر حالھ، فیلزمھ أّال یكتفي بظاھر اإلسالم
 العدالة ھي االعتدال في األحوال الّدینیة، وذلك یتّم بأن: قال علماؤنا: األخیر إلى القول

یكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءتھ وعلى ترك الّصغائر، ظاھر األمانة غیر 
، 19"صفاء الّسریرة واستقامة الّسیرة في ظّن المعدل، والمعنى متقارب: وقیل. مغفل

   .وغیرھم
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  :وبالعودة للموزعّي، فإنّھ أضاف ما ذكره أبو حنیفة بقولھ

  .20ما لم یُْعلَْم َجْرُحھ وِفْسقُھُ  وذھب أبو حنیفةَ إلى أنّھا ظاھُر اإلسالمِ  -

وھو محجوج بھذه اآلیة؛ ألن هللا سبحانھ شرطَ في " :لیعلّق علیھ بالقول
ْن نرضاھُما، والرضا صفةٌ زائدةٌ علیھما، فال بدَّ من  الّشھیدین من رجالِنا أن یكونا ممَّ

لماء بل أحسبھ وھو كالم في غایة الّدقّة، وافق فیھ الكثیر من الع: ، أقول21"اشتراطھا
ناقال عنھم ولو تلمیحا، وھو ما أثبتُّھ سابقا عن القرطبّي وغیره، فاستدراكھ سالف 
الّذكر عن اإلمام أبي حنیفة في ما أورده عن صفة العدل الّتي جاءت عند تفسیر آیة 

: المداینة، كان صائبا وموفّقا، وقد واصل الموزعّي تعقّبھ لكالم أبي حنیفة حیث قال
َز انعقاَد النكاِح بشھادة الفاِسقَْین ثم ناقض" ، وكان ھذا أولى 22أبو حنیفةَ أصلَھ، وَجوَّ

  .24"23بعدم الجواز

ومن خالل استقراء كتب التّفسیر حول ما ذكره الموزعّي الحظُت أنّھ : أقول
: تفسیره آیات األحكام حیث قال وافق تعقّبھ في ھذه الحیثیّة، كالم ابن العربي في

إذا شرط الرضا والعدالة في المداینة فاشتراطھا في : ة والعشرونالمسألة الخامس"
إن النكاح ینعقد بشھادة فاسقین، فنفى : النكاح أولى، خالفا ألبي حنیفة حیث قال

االحتیاط المأمور بھ في األموال عن النكاح، وھو أولى لما یتعلق بھ من الحل والحرم 
  .25"والجد والنسب

األحناف كالعیني في كتابھ البنایة في شرح الھدایة فبالّرجوع إلى فقھاء : أقول
ھذا الذي قلنا إّن الفاسق من أھل الّشھادة، ألنّھ : وتقریر الجواب أن یُقال: " حیث یقول

بدائع الّصنائع في  -، وكذا أبو بكر الكاساني الحنفي في كتابھ 26"من أھل الوالیة
فلیست بشرط النعقاد النّكاح عندنا وأّما عدالة الّشاھد :  "حیث یقول - رائعترتیب الشّ 

فینعقد بحضور الفاسقین وعند الّشافعي شرط، وال ینعقد إال بحضور من ظاھره 
ال نكاح إال «: أنّھ قال صلى هللا علیھ وسلمالعدالة، واحتّج بما ُروي عن رسول هللا 

ف وبالتّالي فشھادة الفاسقین في انعقاد النّكاح عند األحنا 27"»بولي وشاھدي عدل
أنّھا ظاھُر اإلسالِم ما لم یُْعلَْم : "جائزة، في مقابل كالم أبي حنیفة في صفة العدل وھي

  .28"َجْرُحھ وفِْسقُھُ 

وعلیھ فالموزعّي كان موفّقا في رأیھ، كونھ استعمل العقل الّذي یقتضي حسبھ 
النّكاح، أّن عدالة الّشاھد في األموال یُشترط فیھا عدم الفسق في مقابل استبعاد ذلك في 

وكان أولى أن یشترط عدم الفسق فیھ، فھو بذلك قد وافق جمھور العلماء من جھة، 
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وللّدلیل العقلّي الّذي ساقھ من جھة ثانیة، وقد اشترك فیھ مع غیره من المفّسرین كابن 
فنفى االحتیاط المأمور بھ في األموال عن النّكاح، وھو أولى لما : العربي الّذي قال

  .وكان ھذا أولى بعدم الجواز: لحّل والحرم والجّد والنّسب، بینما ھو قالیتعلق بھ من ا

 -3/177 - 22/3 -386/2 -141/2: مواضع وأمثلة أخرى یمكن الّرجوع إلیھا
4/248- 2/128-129       .  

  استدراكھ على اإلمام مالك :ثّانیا
یام( 269/1: 1المثال    ).من أحكام الصِّ

فَُث إِلَٰى نَِسآئُِكۡمۚ ھُنَّ لِبَاٞس لَُّكۡم َوأَنتُۡم لِبَاٞس أُِحلَّ لَُكۡم :قولھ تعالى یَاِمٱلرَّ لَۡیلَةَ ٱلصِّ
ِشُروھُ  َن بَٰ ُ أَنَُّكۡم ُكنتُۡم تَۡختَانُوَن أَنفَُسُكۡم فَتَاَب َعلَۡیُكۡم َوَعفَا َعنُكۡمۖ فَٱۡلـَٰٔ نَّ َوٱۡبتَُغوْا لَّھُنَّۗ َعلَِم ٱ�َّ

ُ لَُكمۚۡ  َوُكلُوْا َوٱۡشَربُوْاَحتَّٰى یَتَبَیََّن لَُكُم ٱۡلَخۡیطُٱۡألَۡبیَُض ِمَن ٱۡلَخۡیِطٱۡألَۡسَوِد ِمَن ٱۡلفَۡجِرۖ  َما َكتَبَٱ�َّ
 ِ ِجِدۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ ِكفُوَن فِي ٱۡلَمَسٰ ِشُروھُنَّ َوأَنتُۡم َعٰ یَاَم إِلَى ٱلَّۡیِلۚ َوَال تُبَٰ وْا ٱلصِّ  فََال ثُمَّ أَتِمُّ

تِھِۦ لِلنَّاِس لََعلَّھُۡم یَتَّقُونَ تَۡقَربُ ُ َءایَٰ لَِك یُبَیُِّن ٱ�َّ   ].187: البقرة[ وھَۗا َكَذٰ

أما األولى فبیِّنة في مكتوبیة : أقول: "عند تفسیره لھذه اآلیة،قال الموزعي
یام وَوْضِعھ، ولكنھ قد اتفَق أھُل الِعْلِم بالقرآِن   وهللاُ -الصیام ُمْجَملةٌ، في أصل الصِّ

  .29"في فریضة صوم رمضان على أن اآلیتین نزلتا -أعلمُ 

ثّم أخذ یبیّن مواضع الخالف بین العلماء، في األحكام الفقھیّة الّتي جاءت بھا 
وفیھا دلیٌل على أن الصائَم إذا أكَل وھو یشكُّ في طُلوِع الفَْجر، ولم یتبیْن " :اآلیة، فقال

، ألن هللاَ  أنّھ: لھُ الحاُل، بل استمرَّ على َشكِّھ هُ الشَّكُّ أباَح األكَل والشرَب  ال یضرُّ
إلى أن یتبیَن لنا الخیطُ األبیُض من الخیِط األسوِد، وعلّق الحكم على التبیُِّن لنا، ال على 

  .30التبیُّن في نفس األمر

 الحكُم معلٌَّق على التبیُِّن نفِسِھ من غیِر تعلیٍق بنا، فال یجوز لھُ األكُل،: وقال قومٌ 
وإْن أكَل لَِزَمھُ القضاُء، وبھ قال مالٌك قیاًسا على ُغروِب الشمِس وعلى سائِر األوقاِت 

؛ كالزواِل وغیِره، وھو ضعیٌف؛ لوضوِح الفرق؛ فإن ھذا مستدیٌم لحاِل 31الشرعیَّةِ 
اإلباحة واإلذن؛ كالذي ُغمَّ علیھ ِھالُل َرمضان، واآلخُر مستدیٌم لحال النَّْھِي 

  .32"والمنعِ 

في ھذه المسألة المتعلّقة باألكل للّصائم الّشاك قبل التّبیّن، ذكر ما نُقل : أقول
بلزوم القضاء، قیاسا على غروب الّشمس وعلى سائر األوقات : عن اإلمام مالك، قولھ
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وھو ضعیف، معلّقا ذلك : الّشرعیّة، كالّزوال وغیره، لیستدرك علیھ الموزعي بالقول
  .ق بینھما كما سبقبوضوح الفرق، مسّجال الفر

الّتي استعملھا الموزعّي عقب كالمھ عّما نقلھ من رأي لإلمام ) ضعیف( فعبارة
مالك في من أكل شاّكا وھو صائم قبل التّبیّن، فیھا داللة واضحة على رّده لھذا الّرأي 
وعدم القبول بھ، في مقابل الّسكوت عن الّرأي األّول، وقد بیّن سبب ھذا الموقف من 

  . كالم مالك، كما سبق اإلشارة إلیھ

  : من سورة البقرة نجده یقول 187وبالّرجوع إلى القرطبّي عند تفسیره لآلیة 

فإن أفطر وھو شاك في غروبھا كفَّر مع " في المسألة الثانیة والعشرین
ومن شّك عنده في طلوع . القضاء، قالھ مالك، إال أن یكون األغلب علیھ غروبھا

لیھ القضاء كالنّاسي، لم یختلف في الفجر لزمھ الكّف عن األكل، فإن أكل مع شّكھ فع
إّال أّن القرطبّي  ، وھذا الكالم یؤّكد ما اّدعاه الموزعّي عن اإلمام مالك33"ذلك قولھ

ومن : "قرنھ بالنّاسي، من غیر تعلیق منھ تقویة كانت أو تضعیفا، لیردف القرطبيّ 
الفجر، وبھ قال أھل العلم بالمدینة وغیرھا من ال یرى علیھ شیئا حتّى یتبیّن لھ طلوع 

وقد ظّن قوم أنّھ إذا أبیح لھ الفطر إلى أّول الفجر فإذا ( :وقال إلكیا الطبري. ابن المنذر
أكل على ظّن أّن الفجر لم یطلع فقد أكل بإذن الّشرع في وقت جواز األكل فال قضاء 

، وبھذا أرى أّن القرطبي بنقلھ كالم  ابن المنذر 34"، كذلك قال مجاھد وجابر)علیھ
، ثّم نقلھ كالم إلكیا الطبري الّشافعي الّذي عّضده 35لّذي یَُعّد أحد فقھاء الّشافعیّةا

بموافقة مجاھد وجابر لھ، تبیّن لي وكأّن القرطبي یقّر أو یستحسن القول الّذي ذھب 
إلیھ الموزعّي، وعلیھ أرى أن الموزعّي كان موفّقا فیما ذھب إلیھ من تضعیف لقول 

  .مالك

  )من أحكام السَّالم( 2/421: 2 المثال

َ َكاَن َعلَٰى  :قولھُ تعالى وھَآۗ إِنَّ ٱ�َّ َوإَِذا ُحیِّیتُم بِتَِحیَّٖة فََحیُّوْا ِبأَۡحَسَن ِمۡنھَآ أَۡو ُردُّ
  ].86: النساء[ ُكلِّ َشۡيٍء َحِسیبًا

  . في ھذه اآلیة بردِّ التحیَّةِ  أمرنا هللاُ  :قال الموزعيّ  عند تفسیره لھذه اآلیة،

أّن ابن وھٍب وابن القاِسِم رویا عن : ثّم نسب قوال لإلمام مالك، قال فیھ: أقول
تِ : مالكٍ  لیستدرك على ھذا الّرأي . أنَّ التحیةَ ھنا تشمیُت العاِطِس، والردُّ على الُمَشمِّ

  . 36وال شكَّ في َضْعفِھ: بتضعیفھ قائال
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اآلیة في مضاّن وجودھا في تفاسیر المالكیّة، قمُت وبتتبّعي لتّفسیر ھذه 
: من سورة النّساء 86باستقراء ما جاء في تفسیر ابن العربي إْذ یقول في تفسیر اآلیة 

 ].86: النساء[ َوإَِذا ُحیِّیتُم :المسألة الثّانیة في قَْولھ تََعالَى أّن فیھا سبع مسائل، وعند
لُ : "اٍل، فكان الّذي یعنیناذكر أّن  فِیھَا ثََالثَةَ أَْقوَ  َرَوى اْبُن َوْھٍب َواْبُن اْلقَاِسِم َعْن : اْألَوَّ
دِّ َعلَى ، ]86: النساء[ َوإَِذا ُحیِّیتُم :َماِلٍك أَنَّ قَْولھ تََعالَى أَنَّھُ فِي اْلُعطَاِس َوالرَّ

تِ    .37"اْلُمَشمِّ

في معنى اآلیة واختلف العلماء : "ثّم ما جاء في تفسیر القرطبي، حیث قال
وتأویلھا، فروى ابن وھب وابن القاسم عن مالك أن ھذه اآلیة في تشمیت العاطس 

تِ  وھذا ضعیف، إذ لیس في الكالم داللة على ذلك، أما الّرّد على  ،والرّد على اْلُمَشمِّ
ِت فمّما یدخل بالقیاس في معنى رّد التّحیة، وھذا ھو منحى مالك إن صّح ذلك  اْلُمَشمِّ

  .38"وهللا أعلم، عنھ

وروي عن مالك أن ھذه اآلیة : "قال وفي تفسیر المحّرر الوجیز البن عطیّة،
في تشمیت العاطس، وفیھ ضعف، ألنّھ لیس في الكالم على ذلك داللة، أّما أن الّرّد 
ِت مّما یدخل بالقیاس في معنى رّد التّحیة، وھذا ھو منحى مالك رحمھ هللا  على اْلُمَشمِّ

  .39"ھ وهللا أعلمإن صح ذلك عن

فالظّاھر من أقوال ھؤالء جمیعا أّن الموزعي كان ناقال ھذا التّفسیر عنھم بما 
في ذلك تضعیفھم لھ مع كونھم مالكیّة المذھب في األصل، غیر أنّھ لم یشر إلى ذلك، 
ثّم تحاشى ذكر ما ذھب إلیھ ھؤالء من التماس العذر لھ بتأویل تفسیره كون اإلمام 

ِت مّما یدخل بالقیاس في معنى رّد  مالك نحا منحى القیاس في كون أّن الّرّد على اْلُمَشمِّ
مع تسجیل أّن ابن العربي . التّحیّة، مع تعلیق كّل ذلك على صّحة النّقل عن اإلمام مالك

  .في تفسیره لم یذكر التّضعیف، ومن ثّم ال حاجة لھ اللتماس تأویل ما نحاه اإلمام مالك

أّن اإلمام الموزعي بتضعیفھ القوَل المنسوب لإلمام مالك، لم  فالّذي أراه: وعلیھ
بما فیھم فقھاء المالكیّة أنفسھم كما  40یكن شاّذا في ذلك، بل كان موافقا لجمھور العلماء

أشرنا سالفا، وكان موفّقا فیما ذھب إلیھ، بدلیل تأویل القرطبي وابن عطیّة لتفسیر 
علھ مّما یدخل بالقیاس، بل وتعلیق كّل ذلك بصّحة مالك معنى رّد التّحیّة في اآلیة، وج

  . النّقل عنھ

  -198/2 -280/4 -163/4 -282/4 -17/2-243/1: مواضع وأمثلة أخرى
393/2.  
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  الّشافعيّ  اإلمام على استدراكھ :ثّالثا
  ).عدد الطالق التي یملك الزوج فیھا الرجعة( 43 -2/35: المثال

ُق : قولھ تعالى ٖنۗ َوَال یَِحلُّ لَُكۡم ٱلطَّلَٰ تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أَۡو تَۡسِریُحۢ بِإِۡحَسٰ َمرَّ
آ َءاتَۡیتُُموھُنَّ َشیۡ  ِۖ فَإِۡن ِخۡفتُۡم أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد ٔ ً أَن تَۡأُخُذوْا ِممَّ ٓ أَن یََخافَآ أَالَّ یُِقیَما ُحُدوَد ٱ�َّ ا إِالَّ

ِ فََال ُجنَاَح عَ  ِ ٱ�َّ ِ فََال تَۡعتَُدوھَۚا َوَمن یَتََعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ لَۡیِھَما ِفیَما ٱۡفتََدۡت بِِھۦۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
ِلُمونَ  ٓئَِك ھُُم ٱلظَّٰ   ].229: البقرة[ فَأُْولَٰ

تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أَۡو :حین أتى الموزعّي إلى تفسیر قولھ تعالى ُق َمرَّ لَٰ ٱلطَّ
ٖنۗ تَسۡ  فیھ إیماٌء إلى أن الثالَث إنما یقْعَن في ثالِث : "قال ،]229: البقرة[ ِریُحۢ بِإِۡحَسٰ

ُق  :كلماٍت بثالِث مرات، فإن لفظ المرتین یقتضي التكرار، وألن قولھ تعالى لَٰ ٱلطَّ
ٖنۗ  تَاِنۖ فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أَۡو تَۡسِریُحۢ بِإِۡحَسٰ التكرار أیضاً؛ لما یقتضي ] 229: البقرة[ َمرَّ

فما الحكم فیما : "ثّم طرح سؤاال محتمال حسبھ دائما، فقال. 41"فیھ من معنى التّرتیب
أنِت طالق ثالثًا بكلمِة واحدة، ھل تقع علیھا الثّالث، أو ال یقُع علیھا إّال : إذا قال
بعدھا  .43"اختلف أھُل العلِم في ذلك: "قلت: ھنا علّق مجیبا على ذلك قائال. 42"واحدةٌ؟

  :44راح یسوق مختلف آراء العلماء في المسألة، وقد حصرھا في رأیین

فأخذ بھذا الّظاھِر أھُل الّظاھر، وقوٌم من أھل العلم لم یوقعوا إال : الّرأي األّول
  .45طلقةً واحدةً 

وساق الموزعّي أدلّتھم مع المناقشة والتّحلیل والتّعقیب، والّتي سأستغني عن 
وذھب جمھوُر فقھاِء األمصاِر : الّرأي الثّاني: ذكرھا لعدم الحاجة إلیھا ھھنا، ثّم قال

  . 46إلى وقوِع الثالثِ 

ثّم ساق كذلك أدلّتھم مع مناقشتھا وتحلیلھا وتعقّب بعضھا، من ذلك حدیثا ركانة 
ي : لما رویناه عن الّشافعي قال: "... ن عبّاس، إذ یقول في األّولو اب أخبرني عمِّ

أن : محمُد بُن عليِّ بِن شافٍع، عن عبد هللا بِن السائِب، عن نافِع بن عجیرة بن عبد یزید
، صلى هللا علیھ وسلمُركانةَ بن عبد یزید طلَّق امرأتھ ُسھَْیَمةَ البَتَّةَ، ثم أتى رسوَل هللاِ 

إني طلّقُت امرأتي سھیمةَ البتّة، وهللاِ ما أردت إالّ واحدة، فقال ! یارسول هللا: الفق
: ، فقال ُركانةُ "وهللاِ ما أردَت إالّ واحدة؟ : "لركانةَ  صلى هللا علیھ وسلمرسوُل هللا 

ن ، فطلّقھا ثانیةً في زمصلى هللا علیھ وسلموهللاِ ما أردُت إالَّ واحدةً، فردَّھا رسوُل هللا 
وإنما : "... ، ویقول في الثّاني، حدیث ابن عبّاس47"عمر، والثّالثةَ في زمن عثمان

ْختِیانيُّ عن غیر واحد، عن طاوٍس، عن  الذي َحَملھم علیھ عمُر  ما روى أیوُب السَّ
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ْھباء قال ابن عباٍس  بلى، كان الرجُل إذا طلَّق امرأتھ ثالثاً قبَل : في قّصة أبي الصَّ
وأبي بكٍر،  صلى هللا علیھ وسلم، جعلوھا واحدةً على عھِد رسول هللا أن یدخَل بھا

. 48"أجیزوھنَّ علیھم : وصدراً من إمارة عمر، فلّما أن رأى النّاَس تتابعوا فیھا، قال
بعدھا راح یجلب كّل ما تفّرع عنھا من مسائل وقضایا فقھیّة، ذات صلة وثیقة بعدد 

ن ذلك طالق البَتَِّة الذي معناھا الثالُث أو الطّالق المعتبر شرعا في الّرجعة، م
أنِت طالق، أنِت طالق، أنت طالق، : الواحدة، أو الثّالث الّتي تترى وتتابع؛ كقولھ

  .والّتي معناھا الثّالُث أو الواحدة كذلك

غیر أّن الموزعّي وھو بصدد تحریر مسألة الّطالق البتّة أو ما یدخل في 
فكیف یمكُن الجمُع بین حدیث : فإن قلت: "قال فیھ ضع القارئ أمام تساؤلحكمھ، و

ابِن عباٍس وحدیِث ُركانَة، وأّن حدیث ركانة یقتضي أّن البتّة توجُب الثّالَث، إالّ أن 
یریَد واحدةً، وحدیُث ابن عبّاٍس یقتضي أّن الثّالَث كانت واحدة، وھنَّ أولى بإیجاب 

  . 49"الثّالث من البتَّة؟

  :50لیخلُص إلى أنّ 

الجمع على مذھب مالٍك فبیِّن، وذلك أنھ ال یوقع الثّالَث باللّفِظ الّصریح،  -
أنِت طالٌق البتّةَ، وال سبیل لي علیِك، وأنِت عليَّ : ویوقعھا بالكنایات الظّاھرة؛ كقولھ

، ألّن الّظاھر من ھذه األلفاظ البینونة، والبینونةُ ال تحصُل إال بالثّالث، أو 51حرامٌ 
  .ِعَوَض ھنابِِعَوٍض، وال 

، فیُحمل حدیُث ابن عباٍس على غیِر  - وأّما الجمع على مذھب الشافعيِّ
ْختِیانّي، ویكون  -یقول الموزعّي  -المدخول بھا؛ كما قّدمتھ  من روایة أیوَب السَّ

  .الّصریُح والبتّةُ في إیجاب الثّالِث سواًء، وهللا أعلم

یّة الّدقیقة، أتى إلى قول لكّن الموزعي وھو في خضّم ھذه المناقشات العلم
إمامھ الّشافعي، والّذي یقضي بإیجاب الثّالث في طالق البتّة للمدخول بھا، أو إیجابھ 
مع اشتراطھ اإلرادة، فتعقّبھ، واستدرك علیھ، ثّم بالّرجوع للقرطبّي في تفسیره نجد ما 

ما أراد من إْن أراد طالقا فھو طالق، و: وفي قول الّشافعي: "یُؤّكد ھذا، حیث یقول
  . 52"عدد الطالق، وإن لم یرد طالقا فلیس بشيء بعد أن یحلف

ثّم أورد الموزعّي كالم الّشافعّي بأدلّتھ المفصلّة، والّتي تمحورت حول ثالثة 
  :أحادیث
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، والّتي  -رضي هللا عنھا -حدیث عائشة : األّول في قّصة امرأة ِرفاَعةَ القَُرِظيِّ
وأخبرتھ أّن زوجھا طلّقھا البتّة،  فقال لھا  علیھ وسلم صلى هللاجاءت إلى رسوِل هللا 

أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ ال، حتّى یذوق : صلى هللا علیھ وسلمرسول هللا 
  .53ُعَسْیلَتَِك وتَذوقي ُعَسْیلَتَھُ

حدیث سھل بن سعد الّساعدي، في قّصة ُعَوْیِمر الَعْجالنِّي الّذي طلَّق : الثّاني
أنّھا تحرم علیھ باللّعاِن، فلّما أعلَم  صلى هللا علیھ وسلمقبَل أن یخبره النّبيُّ امرأتَھُ ثالثاً 

  .54نھاه صلى هللا علیھ وسلمالنّبيَّ 

الحدیث الّذي یدور حول قّصة فاطمة بنت قیس، والّتي تحكي للنّبيِّ : الثّالث
أنَّھ  -وهللا أعلم - تعني : 55أنَّ زوَجھا بتَّ طالقھا، فحسب الّشافعيّ  صلى هللا علیھ وسلم

؛ ألنّھا وحسب 56"لیَس لِك علیِھ نفقة: "صلى هللا علیھ وسلمطلقھا ثالثاً، فقال النّبي 
ال رجعةَ لھُ علیھا، ولم أعلْمھ عاَب طالَق ثالٍث  -وهللا أعلم -: 57قول الّشافعّي دائما

  .معاً 

، الثّالثثّم نقل الموزعّي ما قام بھ الّشافعّي من محاولة للجمع بین األحادیث 
فلّما كان حدیث عائشة في رفاعة موافقا ظاھر القرآن، وكان ثابتا، كان : قال: "فقال

  .أولى الحدیثین أن یؤخذ بھ، وهللا أعلم، وإن كان ذلك لیس بالبیّن فیھ جّدا

ولو كان الحدیث اآلخر لھ مخالفا، كان الحدیث اآلخر یكون منسوخا، وهللا : قیل
  .  59"تھى كالمھ، رحمة هللا تعالى علیھان. 58بالبیّن فیھ جّداأعلم، وإن كان ذلك لیس 

وال یخفى علي ذي نظر صحیح وقلٍب َسلَِم من : قلت: "لیستدرك علیھ بالقول
الھَوى ما في استدالِل أبي عبِد هللا من ضْعٍف، وما في تأویلھ من الوھن؛ حیث جعل 

االستدالل واالجتھاد مَع ظھوِر ظاھر القرآن خالَف الّظاھر منھ، وحیث ادَّعى النّسَخ ب
ةَ في فتوى الّصحابي إذا خالفت روایتھ، وذلك بخالف  االحتمال، وحیث جعل الُحجَّ

، ولو وقع - رحمھ هللا تعالى - منھ أصولھ وأصول أصحابھ وأتباعھ، وكلُّ ھذا َغْفلَةٌ 
جماع عمر على الجواب الّذي قّدمتھ، لما َعَدل عنھ، وال استقام لھ حینئذ االستدالل بإ

  .60"رضي هللا عنھوأھل عصره 

رغم كون الموزعّي شافعّي المذھب، إالّ أّن ھذا لم : أقول :على ضوء ما سبق
یمنعھ من تتبّع أقوال وآراء إمامھ الّشافعّي ومن ثّم االستدراك علیھا إن رأى ذلك 

  .مستحقّا
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وفي ھذا الموضع، وھو موضع زْعم الّشافعّي بأّن الطّالق البتّة ال یوجب 
، ومن أجل -طالقا أو عددا  -الثّالث إالّ على المدخول بھا، أو اشتراط إرادة الّزوج 

ذلك وللتّدلیل غلى ما ذھب إلیھ، وأمام اختالف الحدیث و الّذي ھو فارس ھذا الفّن بال 
ةَ في فتوى منازع، حیث جعل ظاھر القرآن  خالَف الظاھر منھ، وجعل الُحجَّ

الصحابي إذا خالفت روایتھ، وذلك بخالف أصولھ وأصول أصحابھ وأتباعھ، لھذا 
، وھذا استدراك علیھ "-رحمھ هللا تعالى -وكلُّ ھذا َغْفلَةٌ منھ : "الّسبب قال الموزعيّ 

َدل عنھ، وال ولو وقع على الجواب الذي قدمتھ، لما عَ : " واضح منھ، لیضیف قائال
وھو ما یُْفھَم منھ التماس " استقام لھ حینئذ االستدالل بإجماع عمر وأھل عصره 

العذر والّضّن الحسن باإلمام الّشافعّي، وھذا لعمري مْحـَمدة للموزعّي، خاّصة إذا 
علمنا أنّھ كان موفّقا فیما ذھب إلیھ، ألّن الّشافعّي اّدعى النّسخ باالستدالل واالجتھاد 

عائشة في : َع ظھوِر االحتمال، عند محاولتھ الجمع بین ظاھر التّعارض في حدیثيّ م
ْختِیانّي، وھذا ما لم یقل بھ أحد خاّصة  رفاعة و حدیث ابن عباس من روایة أیوَب السَّ

  .61"مع ظھوِر االحتمال

 - 207/2 -131/2 -58/1 -106/3: مواضع وأمثلة أخرى یمكن الّرجوع إلیھا
2/240- 386/2- 103/3- 106/3- 132/3- 149/3- 80/4- 256/4- 272/4- 
3/172.  

  أحمد اإلمام على استدراكھ :رابعا
  ).من أحكام القصاص( 1/217: المثال

كعادة الموزعّي وھو یستعرض ما جاءت بھ اآلیة من أحكام، تطّرق في تفسیر 
ِب َولَُكۡم فِي ٱۡلقَِصاِص  :قولھ تعالى آیة القصاص، وبالّضبط عند ٓأُْولِي ٱۡألَۡلبَٰ َحیَٰوٞة یَٰ

  ].179: البقرة[ لََعلَُّكۡم تَتَّقُونَ 

وقد استنبطنا من ھذا أن الجماعة یقتلون : "إلى قتل الجماعة بالواحد، حیث قال
فإنّھم : "وقد علّل ذلك بقولھ  63، واعتمد في ذلك ما نسبھ إلى فِْعِل عمر62"بالواحد

لو لم یقتلوا بھ، لم یحصل لنا حیاة، وكان التّعاون واالشتراك ذریعة إلى سقوط 
  .64"القصاص، ووقوع الفساد في األرض

فاجتھاد الموزعّي تمثّل في رؤیتھ المقاصدیّة للُحْكم، إْذ أنّھ أعمل المقاصد في 
تقتل النّفس بالنّفس، بسب ما یترتّب  تحّول الُحْكم من المساواة في القصاص، وھو أن
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. على تطبیقھ من فساد في األرض وعدم حصول الحیاة لنا، إلى قتل الواحد بالجماعة
  .65وقد كان مصیبا في ذلك ألنّھ وافق جمھور العلماء

غیر أنّھ عّرج على روایة لإلمام أحمد لم تُْسِقط القصاص في حكم الجماعة 
كما ذكر الموزعّي بشبھة  -اإلمام أحمد: أي -د تعلّق المشتركة في قَْتِل الواحد وق

، حیث أنّھ اعتبرھا مجّرد شبھة في )شبھة(المساواة في القصاص، وعبّر عنھا بعبارة 
وھي الّرؤیة المقاصدیّة الّتي (ھذه الحالة، بل وصفھ بالّذي غفل عن وجھ الحكمة 

حصول حیاة : في ، فربط الموزعّي تطبیق القصاص بالحكمة والّتي حصرھا)ذكرت
لنا ثّم جعل من قرینة التّعاون واالشتراك ذریعة إلى سقوط القصاص ووقوع الفساد 
في األرض لیأخذ الُحْكُم ُحْكَم اإلفساد في األرض، والّذي یُفضي إلى ضرورة قتل 

ولم . بمقاصدھا األحكامالجماعة بالواحد، وھذا التّخریج لعمري عین الّصواب، الّن 
رضي هللا  -بھذا بل قّوى حّجتھ بفعل عمر بمحضر من الّصحابة  یكتف الموزعيّ 

وھذا ما وقفُت علیھ من  ،66"ولم یخالفھ منھم أحد علمناه: "لیعلّق بقولھ -عنھم جمیعا
  .67خالل البحث والتّحّري

غیر أّن ما یؤخذ على الموزعّي كونھ ناقش روایة مرجوحة عن اإلمام أحمد، 
، وكان من 68في تفسیره أو أخذ عنھ الكالم نفسھ وكأنّي بھ قد جارى ابن العربي

المفترض أن یناقشھ في الّروایة الّراجحة المعتمدة والّتي علیھا األصحاب الموافقة 
  .69للجمھور

  :لخاتمةا

الحمد � رّب العالمین، والّصالة والّسالم على سیّدنا محّمد النّبّي األّمّي وعلى 
  :وبعد الّدین،آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم 

فأحمد هللا تعالى وأشكره وأثني علیھ الخیر كلّھ، على أن یّسر وسھّل لي 
االنتھاء من ھذا البحث، وھذه أبرز النّتائج المتوّصل إلیھا، وأھّم التّوصیات الّتي 

  :خطرت لي أثناء البحث

   :الّنتائج أبرز

 كتابھ تیسیر البیان ألحكام القرآنتُْعتَبر المقّدمة األصولیّة الّتي افتتح الموزعّي بھا  1-
ْت مباحَث نافعةً وفوائَد ماتِعة، لذا ھي حقیقةٌ بالحفظ والّدراسة   .قیِّمٍة ومختصرة، َضمَّ
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مّما قرأت وتوّصلُت إلیھ، أّن بعض العلماء اعتبر كتاب تیسیر البیان في مصاّف  -2
، لما حوتھ )للقرطبيالجامع ألحكام القرآن (و) أحكام القرآن البن العربي(كتب 

صفحاتھ من فوائد علمیّة جّمة وتأصیل لألحكام القرآنیّة المختلفة ومن ثّم اكتست 
استدراكاتھ على أئّمة المذاھب وغیرھم مّمن سبقھ من العلماء بالغ األھمیّة وشّدت 

  .أنظار كّل من قرأ ھذا المصنّف القیّم

شافعي المذھب، إال أنّھ لم  - تعالىرحمھ هللا - على الّرغم من أّن اإلمام الموزعيّ  -3
یكن متعصبا لمذھبھ، مّما جعلھ في كثیر من األحیان یرّجح غیر مذھبھ إذا ترّجح 

  .لدیھ الّدلیل وقّوة الحّجة

كانت طریقة َعْرِضھ لألحكام الفقھیة، وُحْسن جمعھ واختصاره لكالم األئّمة سببا  -4
  .في الّرفع من القیمة العلمیّة للكتاب

ان لإلمام الموزعّي الكثیر من االستنباطات الفقھیّة الموفّقة، مّما یدّل على قّوتھ ك -5
  .العلمیّة المتأتّیة من خلفیّتھ اللّغویة واألصولیّة

كان لإلمام أحمد الحظ األقل من االستدراكات، لدى الموزعي مقارنة بغیره من  -6
  . األئّمة

  :أّما التّوصیات فیمكن إجمالھا في اآلتي

تیسیر البیان ألحكام (إّن دراسة استدراكات اإلمام الموزعّي من خالل تفسیره  -1
على من سبقھ من األئّمة والعلماء والمفّسرین، لجدیرة بأن تُخّصص لھا ) القرآن

الّدكتوراه لما وقفت علیھ من عمق  مساحة بحثیّة أكبر على نحو رسائل الماستر أو
  .وقّوة في الطّرح

ت األئّمة خاّصة المفّسرین منھم على من سبقھم من خالل كتب دراسة استدراكا -2
  .تفاسیر آیات األحكام، لھو جدیر بالّدراسة

أوصي أن تكون المقّدمة األصولیّة الّتي افتتح بھا الموزعي كتابھ، ضمن مفردات  -3
  .مقّررات الّسنة األولى جذع مشترك في قسم العلوم اإلسالمیّة

لى بّمنھ وفضلھ على نعمتھ علّي، وأسألھ أن یجعل وفي الختام أشكر هللا تعا
الخطأ والّزلل، إنّھ سمیع  خالصا لوجھ الكریم، وأسألھ سبحانھ أن یغفر لي عملي ھذا

  . مجیب، وصلّى هللا وسلّم وبارك على نبیّنا وقدوتنا محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  وآخر دعوانا أن الحمد ر العالمین

  
  

  :الھوامش
                                                        

المعروف بتاریخ البریھي، / طبقات صلحاء الیمن ،عبد الوھاب بن عبد الرحمن البریھي السكسكي -1
تحفة الّزمن في تاریخ . 271صنعاء، ص ،اإلرشادمكتبة : عبد هللا محمد الحبشي، دار النّشر: ت

، 2سادات الیمن وأخبار ملوكھم وأمرائھم أھل الّسنن، ابن األھدل حسین بن عبد الّرحمن ،ج
  .359ص

بفتح الّزاي وھو شاّذ في القیاس، عبارة عن صقع متّسع جنوب شرقي میناء المخا إحدى : َمْوَزع -2
معجم البلدان، ألبي عبد : كلم غربا، یُنظر90ھا حوالي بلدات الیمن التّابعة لمحافظة تعّز، تبعد عن

، مجموع بلدان الیمن وقبائلھا، القاضي محّمد بن أحمد 221، ص05هللا یاقوت الحموي، مج
، ھجر العلم ومعاقلھ في 724، ص4، ج2إسماعیل بن علي األكوع، مج: الحجرّي الیمانّي، ت

 .2150، ص4الیمن، لألكوع، ج
  .271المرجع نفسھ، ص -  3
  .360ص2تحفة الّزمن في تاریخ سادات الیمن، جاألھدل حسین بن عبد الّرحمن،  -4
  .271المرجع الّسابق، ص -5
  .271المرجع نفسھ، ص -6
زاري جمال الّدین أبو عبد هللا مّحد بن عبد هللا بن أي بكر بن أبي الّسعود الحثیثي النّ  القاضي ھو -7

ه، من كبار الّشافعیّة في الیمن، كان مقّدما 710بالیمن، ُولد سنة ) ریمة(الّریمي، نسبتھ إلى ناحیة 
وتولّى قضاء األقضیة في زبید أیّام الملك األشرف، وانتھت إلیھ رئاسة التّدریس .عند الملوك

بغییة النّاسك في (، و)التّفقیھ في شرح التّنبیھ: (والفتوى بمدینتي تعز وزبید، من أشھر مؤلّفاتھ
، 2تحفة الّزمن في تاریخ سادات الیمن، للحسب األھدل،جـ، ھ792: توفي سنة ،)معرقة المناسك

  .271، طبقات صلحاء أھل الیمن، البریھي، ص359ص
تیسیر البیان ألحكام القرآن،  ابن نور الدین،علي بن الخطیب الیمني المشھور ب محمد بن -8

، م2012 -ھـ1433ولى، األ: دار النوادر، سوریا، الطبعة: عبد المعین الحرش، الناشر:بعنایة
  .4ص

- ھـ 1431، 1 دار التّدمریّة، ط: تفاسیر آیات األحكام ومناھجھا، النّاشر علي بن سلیمان العبید، -9
 ). وھو ما وقفُت علیھ من خالل االستقراء(، 453ص، 2ج، م2010

مقاییس ، معجم )ھـ395: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین  -10
  .269ص، 2ج، م1979-ھـ1399م محمد ھارون، دار الفكر، عبد السال: اللغة، ت

 ،)أدرك(مادة  محمد النجار، المعجم الوسیط،، حامد عبد القادر، أحمد الزیات، إبراھیم مصطفى -11
  .281ص، 1ج، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، دار الدعوة
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استدراكات الّسلف في التّفسیر في القرون الثّالثة األولى دراسة  ،نایف سعید جمعان الزھراني -12

لسنة بجامعة أم القرى عام نقدیة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في قسم الكتاب وا
  .12، صھـ1426

أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت  -13
  .52ص  ،بیروت، دار الكتب العلمیة: اشرواالعتقادات، الن

أحمد بن الحسین بن علي الخراساني، أبو بكر البیھقي، معرفة : انظر ،مع المحافظة على المروءة -14
جامعة الدراسات اإلسالمیة : عبد المعطي أمین قلعجي، الناشرون: السنن واآلثار، المحقق

، دار الوفاء )دمشق ،حلب(الوعي  ، دار)بیروت ، دمشق(، دار قتیبة )باكستان ،كراتشي(
، وأبو الحسن علي بن محمد بن )314/ 14( ،م1991 - ھـ 1412، 1 ط، )القاھرة -المنصورة (

محمد بن حبیب البصري البغدادي، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي  الشھیر 
دار : ود، الناشرالشیخ عادل أحمد عبد الموج -الشیخ علي محمد معوض : بالماوردي، المحقق

أبو حامد محمد بن محمد ، و)149/ 17. (م 1999-ھـ 1419، 1 طلبنان،  ،الكتب العلمیة، بیروت
: محمد محمد تامر، الناشر, أحمد محمود إبراھیم: الغزالي الطوسي،الوسیط في المذھب، المحقق

، و أبو عبد هللا محمد بن أحمد شمس الدین )348/ 7( ،ھـ1417، 1ط القاھرة،  -دار السالم 
أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، : تفسیر القرطبي،تحقیق= القرطبي،  الجامع ألحكام القرآن 

ابن قدامة، أبو ، و)396/ 3( ،م 1964-ھـ1384، 2ط القاھرة،  -دار الكتب المصریة : الناشر
البن المغني المعروف ب ة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن قدام

، و أبو العباس )150/ 10( ،م1968 - ھـ1388: دون طبعة، تاریخ النشرمكتبة القاھرة، قدامة، 
محمد حجي،  13، 8، 1جزء : شھاب الدین أحمد بن إدریس الشھیر بالقرافي، الذخیرة، المحقق

 ،دار الغرب اإلسالمي: محمد بو خبزة،  الناشر 12 -  9، 7، 5 - 3عید أعراب، جزء س 6 ،2جزء 
  ).201/ 10. (م 1994، 1ط بیروت، 

: المتوفى(أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي  -15
جامعة الدراسات : عبد المعطي أمین قلعجي، الناشرون: ، معرفة السنن واآلثار، المحقق)ھـ458

، دار الوفاء )دمشق ،حلب(، دار الوعي )بیروت، دمشق(، دار قتیبة )باكستان ،كراتشي(ة اإلسالمی
 ).314/ 14(م 1991 -ھـ 1412، 1 ط، )القاھرة ،المنصورة(

  ).149/ 17(الحاوي للماوردي  -16
  ).348/ 7(الوسیط للغزالي  -17
أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید،بدایة المجتھد ونھایة  -18

  ).4/245(، م 2004-ھـ1425: دون طبعة، تاریخ النشرالقاھرة،  -دار الحدیث : المقتصد، الناشر
  ).396-3/395(الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي  -19
ال یكتفى بالعدالة الظاھرة، بل ال بد من السؤال عن : مدوقال أبو یوسف ومح ،ھذا قول أبي حنیفة -20

الھدایة في : انظر ،الفتوى على قولھما في ھذا الزمانو. حال الشاھد سًرا وعالنیة في سائر الحقوق
شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان 

، )1096/ 3(، لبنان ،بیروت، التراث العربي إحیاءدار : لناشرطالل یوسف، ا: الدین، المحقق
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لكتب وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، دار ا

البنایة شرح الھدایة، أبو محمد محمود بن أحمد ، و)405/ 5( ،م1986 - ھـ 1406/ العلمیة، ط
، و رد المحتار )136/ 8( ،م 2000-ھـ1420، 1 طان، بیروت، لبن - العینى، دار الكتب العلمیة 

على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، 
  ).159/ 8( ،1992 -ھـ 1412، 2 طبیروت، ، دار الفكر: الناشر

: أي -وقیل ھذا : حنیفة وقول الصاحبینبعد َسوق قول أبي ) 139/ 8" (البنایة"قال العیني في  -21
أن أبا حنیفة كان في القرن : اختالف عصر وزمان ال اختالف حجة وبرھان، وبیانھ -الخالف

خیر القرون رھطي الذي أنا فیھم، ثم الذین : "بالخیریة ألھلھ حیث قال الثالث الذي شھد النبي 
لرجل قبل أن یستحلف، ویشھد قبل أن یلونھم، ثم الذین یلونھم، ثم یفشو الكذب، حتى یحلف ا

بفشو الكذب في أھلھ، فلھذا شرطا  ، وھما كانا في القرن الرابع الذي شھد النبي "یستشھد
  .االستكشاف، ولو شاھد أبو حنیفة ذلك لقال بقولھما

في فتاوى قاضیخان، فخر الدین حسن بن منصور األوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة  -22
طبع ھذا الكتاب عن الطبعة األصلیة المعتمدة والمطبوعة في : ت الطبعة األصلیة، بیانا592

الناشر دار الكتب العلمیة،  دار النوادر، تاریخ ، ھـ 1310مصر سنة ، المطبعة األمیریة ببوالق
الفسق ال یمنع : ما نصھ ،)276/ 2. (م2013، م، دار النوادر2009، اإلصدار، دار الكتب العلمیة

  ..شھادة عندنا، فینعقد النكاح بحضرتھ، وإنما یمنع أداء الشھادة لتھمة الكذبأھلیة ال
أحكام القرآن، محّمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي، : انظر شیئًا من التعقب على أبي حنیفة في -23

 - بیروت محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، : راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ
  ).360/ 1/ 2(للقرطبي " الجامع ألحكام القرآن"، و)336/ 1( ،م 2003 -ھـ 1424، 3 ط، لبنان

 .)2/173(تیسیر البیان، الموزعّي،  -24
 .)1/337(محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن،  -25
، 1 طبیروت، لبنان،  - أبو محمد محمود بن أحمد العینى،البنایة شرح الھدایة، دار الكتب العلمیة  -26

  ).5/15(م،  2000 -ھـ 1420
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب  عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، -27

 .م1986 -ھـ 1406/ العلمیة، ط
" البنایة"، و)405/ 5(للكاساني " بدائع الصنائع"، و)1096/ 3(للمرغیناني " الھدایة: "انظر -28

  ).159/ 8(البن عابدین " رد المحتار"، و)136/ 8(للعیني 
  ).1/224(الموزعّي، تیسیر البیان،  -29
، )339/ 3(البن عابدین " رد المحتار: "انظر ،وھو مذھب الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة -30

، )ھـ676: المتوفى(والمجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي 
، واإلنصاف في معرفة )325/ 6) (طبعة كاملة معھا تكملة السبكي والمطیعي(دار الفكر، : الناشر

یمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الراجح من الخالف، عالء الدین أبو الحسن علي بن سل
  ).310/ 3(، دون تاریخ ،2 طدار إحیاء التراث العربي، : الناشر
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الدكتور محمد حجي، : أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممھدات، تحقیق -31

  ).249/ 1( ،م1988-ھـ1408األولى، : لطبعةلبنان، ا-دار الغرب اإلسالمي، بیروت : الناشر
  ).1/269(الموزعّي، تیسیر البیان،  -32
  .)269/(1: المرجع نفسھ -33
 ).2/328(القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  -34
، سیر )ھـ748: المتوفى(شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْیماز الذھبي  -35

 .)11/300( ،م2006-ھـ1427: القاھرة، الطبعة ،أعالم النبالء، دار الحدیث
 ).2/421(الموزعّي، تیسیر البیان،  -36

: محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، راجع أصولھ وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ -37
  ).589/ 1( ،م 2003-ھـ1424، 3 طلبنان،  ،محمد عبد القادرعطا، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .)5/298(الجامع ألحكام القرآن،  ،القرطبي -38
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة األندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،  -39

ھـ،  1422 - 1 طبیروت،  ،دار الكتب العلمیة: عبد السالم عبد الشافي محمد، الناشر: المحقق
)2/87(.  
جامع  ،)ـھ310: المتوفى(ب اآلملي، أبو جعفر الطبري محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غال -40

- ھـ1420، 1 طمؤسسة الرسالة، : أحمد محمد شاكر، الناشر: البیان في تأویل القرآن،، المحقق
: المتوفى(أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  ،)8/586(م، 2000

لجنة مراجعة المصاحف باألزھر الشریف، عضو ، محمد صادق القمحاوي: ، المحقق)ھـ370
 . )3/186(ھـ، 1405بیروت،  ،دار إحیاء التراث العربي: الناشر

  .2/35الموزعّي، تیسیر البیان،  -41
  .2/35المرجع نفسھ،  -42
 .2/35المرجع نفسھ،  -43
  .36-2/35المرجع نفسھ،  -44
وابن مسعود وابن الزبیر  وحكي عن علي ،الحجاج بن أرطأةوقال بھ طاوس ومحمد بن إسحاق و -45

االستذكار، أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن عبد البر، : انظر ،وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس
-ھـ1421، 1ط بیروت،  ،دار الكتب العلمیة: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: تحقیق
، والمغني البن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن قدامة )21، 19/ 17(م، 2000

/ 10(، م1968 -ھـ1388: دون طبعة، تاریخ النشرالمقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،مكتبة القاھرة، 
  ).120/ 1/ 2(للقرطبي " الجامع ألحكام القرآن"، و)334

البن " المغني"و). 19 -18/ 17(بن عبد البر ال" كاراالستذ: "انظر. وھو قول األئمة األربعة -46
  ).120/ 1/ 2(للقرطبي " الجامع ألحكام القرآن"، و)334/ 10(قدامة 

 ،دار الكتب العلمیة، بیروت: المسند، الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدریس، الناشر :رواه في -47
ق األمیریة والنسخة المطبوعة على النسخة المطبوعة في مطبعة بوال: لبنان، صححت ھذه النسخة

سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن في ، و153 ص، ھـ1400في بالد الھند، 
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ِجْستاني، المحقق : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: بشیر بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

سنن الدارقطني، في في البتة، و: بابالطالق، : ، كتاب)2206( ،بیروت، المكتبة العصریة، صیدا
شعیب : أبو الحسن علي بن عمر بن دینار البغدادي الدارقطني، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ

مؤسسة الرسالة، : االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز هللا، أحمد برھوم، الناشر
تدرك على الصحیحین، أبو عبد المسفي  ، و)33/ 4( ،م 2004 -ھـ  1424، 1 طلبنان،  ،بیروت

مصطفى عبد القادر عطا، : هللا الحاكم محمد بن عبد هللا النیسابوري المعروف بابن البیع، تحقیق
، والسنن الكبرى، أحمد بن )2808(م، 1990 - ھـ1411، 1 طبیروت،  - دار الكتب العلمیة : الناشر

دار الكتب العلمیة، : ادر عطا، الناشرالحسین بن علي الخراساني، أبو بكر البیھقي، محمد عبد الق
 ).342/ 7( ،م 2003 -ھـ 1424، 3ط لبنان،  ،بیروت

 .نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثالث: الطالق، باب: ، كتاب)2199(رواه أبو داود  -48
  .2/40الموزعّي، تیسیر البیان،  -49
  .41-2/40، لمرجع نفسھا -50
ب، التفریع في فقھ اإلمام مالك ب: انظر -51 ن أنس، عبید هللا بن الحسین بن الحسن أبو القاسم ابن الَجالَّ

، م2007-ھـ1428، 1 لبنان، ط، دار الكتب العلمیة، بیروت: سید كسروي حسن، الناشر: المحقق
)2 /74.(  

  .3/136القرطبّي،الجامع ألحكام القرآن،  -52
محمد زھیر بن ناصر : محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري، صحیح البخاري، المحقق -53

 ط، )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : الناصر، الناشر
من أجاز طالق الثالث، وصحیح مسلم، مسلم بن : الطالق، باب: ، كتاب)4960( ،ھـ1422، 1

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث : و الحسن القشیري النیسابوري، المحققالحجاج أب
ال تحل المطلقة ثالثًا لمطلقھا حتى تنكح زوجا : النكاح، باب: ، كتاب)1433(، بیروت، العربي

  .وھذا لفظ مسلم. غیره
: ومسلم ح من أجاز طالق الثالث،: الطالق، باب: ، كتاب)5/2014( 4959: حرواه البخاري،  -54

  .، في أول كتاب اللعان، عن سھل بن سعد الساعدي)2/1129(، 1492
  .2/42الموزعّي، تیسیر البیان،  -55
المطلقة ثالثاً ال نفقة لھا، عن فاطمة بنت : الطالق، باب: ، كتاب)2/1114( 1480رواه مسلم  -56

  .قیس
  .2/42الموزعّي، تیسیر البیان،  -57
الشافعي أبو عبد هللا محمد بن : ، المؤلف)ملحقا باألم للشافعي مطبوع(اختالف الحدیث :انظر -58

إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
  .660، ص8ج م،1990-ھـ1410: بیروت، سنة النشر ،، دار المعرفة)ھـ204: المتوفى(

  .2/42تیسیر البیان،  الموزعّي، -59
  .2/43نفسھ، المرجع  -60
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طھ / د: أبي عبد هللا محمد بن الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، المحصول، دراسة وتحقیق -61

  .381 - 377، ص3ج، م1997-ھـ1418، 3 مؤسسة الرسالة، ط: جابر فیاض العلواني، الناشر
 .1/217تیسیر لبیان، الموزعّي،  -62
واحد، موطأ مالك بروایة محمد بن الحسن النفر یجتمعون على قتل : رواه اإلمام مالك، باب -63
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   :الملخص

یعد الوقف من أھم ما تمیزت بھ الحضارة اإلسالمیة في مجال العمل       
والوقف ھو الصدقة الجاریة التي ال ینقطع ثوابھا عن صاحبھا حتى بعد . الخیري

  .وفاتھ، ما دامت عین الوقف قائمة
ولقد تعددت طرق . ومن بین أھم مواضیع المتعلقة باألوقاف استثمار الوقف

  .ل العقارات والمنقوالتاالستثمار وتنوعت لتشم
وقد . والجزائر، على غرار عدد من الدول، قامت بسن قانون ینظم األوقاف 

ومن بین . تضمن ھذا القانون عددا من األسالیب المتبعة الستثمار األعیان الوقفیة
  .المزارعة والمساقاة والمضاربةفیھ  ةروذكالمطرق االستثمار 

وھذا المقال یعنى بدراسة ھذه الطرق من الناحیة الفقھیة ومن الناحیة القانونیة، 
مرجعیة وبیان مدى التطابق بینھما، للوصول إلى بیان مرجعیة قانون األوقاف، وبیان 

  .طرق االستثمار المذكورة باألخص
قانون األوقاف الوقف؛ المساقاة؛ المزارعة؛ المضاربة؛  :الكلمات المفتاحیة

  .جزائريال
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Abstract:  
Endowment is typically one of the most important 

features of Islamic civilization in the philanthropic field. Among 
the most important issues pertaining to it, is the investing and 
expenditures endowment. However, Endowments expand their 
portfolio to include real estates and movables. Owing to the fact 
that Algeria enacted laws that regulate endowment including 
investment methods among them irrigation, farming and 
speculation. The current article investigates these methods in 
terms of juristic and legal aspects. 
key words endowment; irrigation; farming; speculation ; 
algerian endowment law. 

  
  

  : مقّدمة
الحمد � حمدا یلیق بجالل وجھھ وعظیم سلطانھ، والصالة والسالم على محمد    

  :خاتم أنبیائھ ورسلھ، أما بعد
فإن الوقف من شعائر اإلسالم، ومن الصدقات الجاریة، وھو یمثل روح التعاون    

  .والتكافل بین أفراد المجتمع
والتاریخ اإلسالمي خیر شاھد على اآلثار الطیبة التي تركتھا األوقاف اإلسالمیة    

على مر العصور، وأكتفي بذكر جانب واحد، أال وھو الجانب التعلیمي، إذ إن كثیرا 
العلماء قد بلغوا شأوا بعیدا في تحصیل العلوم بفضل االستفادة من األوقاف، األمر  من

  .الذي أسھم في تطور الحضارة اإلسالمیة  ورقیھا
وحتى ال ینضب معین الوقف، ویستمر في إعطاء ثمرتھ، فال مناص من اللجوء إلى    

لق باألموال، ومنھا ولقد تنوعت طرق االستثمار في األوقاف؛ فمنھا ما یتع. استثماره
وقد نص قانون األوقاف . ما یتعلق باألراضي الزراعیة، ومنھا ما یتعلق بغیرھا

: وھذا المقال یعنى بدراسة ثالثة منھا. الجزائري على جملة من طرق االستثمار
  . المزارعة، والمساقاة، والمضاربة
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المنصوص علیھا  -ما مدى مطابقة الطرق المذكورة آنفا: واإلشكالیة المطروحة ھي   
  لما جاء في الفقھ اإلسالمي؟ -في قانون األوقاف الجزائري

القانون الجزائري لألوقاف بین التي تربط أھمیة الموضوع في بیان العالقة وتتمثل    
  .ما مدى استمداده منھاالشریعة اإلسالمیة وو
 الجزائرياألوقاف دراسات حول قانون  أما فیما یخص الدراسات السابقة، فھناك   

، لذا ارتأیت تخصیص ھذه الطرق بالدراسة، على أن ییسر هللا دراسة غیرھا من جملة
  :، ومن ھذه الدراسات أذكر-إن شاء هللا–الطرق في المستقبل 

فقھ استثمار الوقف وتمویلھ في اإلسالم، عبد القادر بن عزوز، رسالة دكتوراه من  -
  .2004-2003جامعة الجزائر، 

اف الجزائري، إبراھیم بلبالي، رسالة ماجستیر من جامعة الجزائر، قانون األوق -
2003-2004.  

  :أما فیما یخص أھداف البحث فتتمثل فیما یلي   
  .القیام بتأصیل شرعي لمفاھیم طرق االستثمار التي قدمھا قانون األوقاف الجزائري -
  .إثبات مرجعیة ھذا القانون -

ج المقارن والمنھج التحلیلي، حیث قمت بمقارنة اتبعت في ھذه الدراسة المنھوقد    
المواد القانونیة الواردة في قانون األوقاف الجزائري المتعلقة بالمساقاة، والمزارعة، 

  .وبیان مدى توافقھماوالمضاربة مع ما قرره الفقھاء، 
  :كانت كاآلتيالدراسة وخطة    

وأجریت مقارنة بین فقھا وقانونا، وفیھ عرفت الوقف : تعریف الوقف -أوال
  .التعریف الفقھي والقانوني

وفیھ بحثت حكم استثمار الوقف في الشریعة : مشروعیة استثمار الوقف - ثانیا
  .اإلسالمیة

وتناولت فیھ تعریف المزارعة فقھا وقانونا، والمقارنة بین : المزارعة - ثالثا
  .التعریفین، وحكم استثمار األراضي الوقفیة عن طریق المزارعة

إجراء مع ، في الفقھ والقانون وتناولت فیھ تعریف المزارعة: المساقاة -بعارا
  . المقارنة، وحكم انتھاج المزارعة أسلوبا لالستثمار في أراضي الوقف

، ثم بینت صورة المضاربة الوقفیة عرفت المضاربةوفیھ : المضاربة -خامسا
  .كما یعرضھا فقھاء الشریعة والقانون، وقارنت بینھما

  .م ختمت ھذه الدراسة بأھم النتائج المتوصل إلیھا والتوصیاتث   
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  .وفیما یأتي تفصیل ذلك
  تعریف الوقف :أوال
ثم أقوم بالمقارنة  .اصطالحا؛ في القانون والفقھ اإلسالميسأتناول تعریف الوقف    

  .بین كال التعریفین
-91 من قانون األوقاف 03جاء في المادة : في القانون تعریف الوقف -1.1

: أن الوقف ھو 1991أبریل سنة  27الموافق  1411شوال عام  12المؤرخ في  10
حبس العین عن التملك على وجھ التأبید، والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على "

  ."وجھ من وجوه البر والخیر
لقد اختلفت المذاھب الفقھیة  : تعریف الوقف في الفقھ اإلسالمي -2.1

حبس العین على حكم ملك هللا : "وقف، فعرفھ الحنفیة على أنھاألربعة في تعریف ال
وھذا تعریف أبي یوسف ومحمد بن  1."تعالى، والتصدق بالمنفعة على من أحب

  .الحسن، صاحبي أبي حنیفة
  .ومن التعریف یتبین أن ملكیة الوقف عند الحنفیة  تكون � تعالى

الزما بقاؤه في ملك  إعطاء منفعة شيء مدة وجوده: "وعرفھ المالكیة بأنھ
  .2 "معطیھا، ولو تقدیرا

تشعر وكأنھ " مدة وجوده"وقولھ . عند المالكیة، ملكیة الوقف تبقى للواقف 
  .، وھذا خالف ما علیھ المالكیة من جواز توقیت الوقفالتأبیدیشترط 

حبس مال یمكن االنتفاع بھ مع بقاء عینھ بقطع : "وعرفھ الشافعیة أنھ   
   .3"ھ على مصرف مباح موجودالتصرف في رقبت

من التعریف یتبین أن الشافعیة یشترطون في الوقف أن یقطع التصرف في 
كما یشترطون كونھ موجودا، فال یصح . رقبتھ، وھذا یعني خروجھ من ید واقفھ

  .الوقف على المعدوم
  .4"تحبیس األصل وتسبیل الثمرة: "وعرفھ الحنابلة بأنھ           

  ..اختصاره إال أنھ یعد أجمع تعریف للوقفوھذا التعریف مع 
أقرب تعریف، من التعاریف الفقھیة المذكورة، إلى ما : المقارنــــــــــة -3.1

  .جاء في تعریف الوقف في المادة القانونیة ھو تعریف الصاحبین من المذھب الحنفي
وھذا خالف ما جاء في " على وجھ التأبید: "وقد ذكرت المادة عبارة   

: ھب المالكي، إذ یجیز المالكیة الوقف المؤقت، قال النفراوي في شرح الرسالةالمذ
  .5"وال یشترط في الوقف عندنا التأبید"
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من دائرة  ومع ھذا التباین في تعریف الوقف، یمكن القول أن التعریف الذي یخرجنا   
، فھذا "تحبیس األصل وتسبیل الثمرة: "الخالف ھو تعریف الحنابلة، الذین عرفوه بأنھ

التعریف یمكن أن یندرج تحتھ جمیع ما اشترطھ الفقھاء في الوقف، مع الحفاظ على 
  . جوھر الوقف؛ وھو أن یبقى الموقوف قائما، ال یباع وال یوھب وال یورث

  .مشروعیة استثمار الوقف: ثانیا
من الوقف ما ھو معد لالستعمال على الوجھ الذي وقف علیھ كالمسجد 

. والمقبرة، وھذا ال یجوز استثماره بحال من األحوال، وھو محل اتفاق بین العلماء
ومن األوقاف ما ھو معد لالستغالل مثل األراضي الزراعیة والدكاكین الموقوفة، 

ددھا الواقف، وھذه ال مناص من فھذه تستثمر وتنفق غلتھا في وجوه الخیر التي ح
وفیھ قسم ثالث لم یتمحض لالستثمار . استثمارھا، فھي موقوفة أساسا لذلك الغرض

  .كاإلجارة، واستثماره یحقق مصلحة للوقف
. وھذا ینطبق على كثیر من الصور المستحدثة لالستثمار في مجال الوقف

  : اعتبارات عدة ھي وحكم االستثمار على الجملة ھو الجواز، وذلك بالنظر إلى
الوقف، فقد اتفق العلماء على عدم جواز استثمار الوقف إذا كان ال  مراعاة مصلحة -

  . مصلحة فیھ
قیاس استثمار الوقف على وجوب تنمیة مال الیتیم، حیث روى الترمذي في جامعھ  -

 یتیما لھ مال فلیتجر فیھ وال أال من ولي: "قال صلى هللا علیھ وسلمأن رسول هللا 
  . 2"یتركھ حتى تأكلھ الصدقة

  .3الوقف استثمار في حد ذاتھ، ألن تسبیل المنفعة یستلزم استثمارھا -
وحكم جواز االستثمار في الوقف متعلق بضوابط یجب مراعاتھا، وضوابط 

  :لمجمع الفقھ اإلسالمي) 15/6( 140االستثمار نص علیھا القرار رقم 
 .مجال مشروعأن تكون صیغ االستثمار مشروعة وفي  -
مراعاة تنوع مجاالت االستثمار لتقلیل المخاطر، وأخذ الضمانات والكفاالت،  -

وتوثیق العقود، والقیام بدراسات الجدوى االقتصادیة الالزمة للمشروعات 
 .االستثماریة

اختیار وسائل االستثمار األكثر أماناً، وتجنب االستثمارات ذات المخاطر العالیة بما  -
 .رف التجاري واالستثماريیقتضیھ الع

ینبغي استثمار أموال الوقف بالصیغ المشروعة المالئمة لنوع المال الموقوف بما  -
یحقق مصلحة الوقف وبما یحافظ على األصل الموقوف، ومصالح الموقوف 
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وعلى ھذا، فإذا كانت األصول الموقوفة أعیاناً فإن استثمارھا یكون بما ال . علیھم
یتھا، وإن كانت نقوداً فیمكن أن تستثمر بجمیع وسائل یؤدي إلى زوال ملك

 .الخ...االستثمار المشروعة كالمضاربة والمرابحة واالستصناع
اإلفصاح دوریاً عن عملیات االستثمار ونشر المعلومات واإلعالن عنھا حسب  -

  .األعراف الجاریة في ھذا الشأن
الضوابط بااللتزام  استنادا إلى ما سبق، فاستثمار الوقف مشروع مع ضرورة

مراعاة مصلحة و، وعدم المخاطرة بأموال الوقف، ومراعاتھا المنصوص علیھا
  .الوقف والموقوف علیھم

  المزارعة :ثالثا
، 1422صفر  28المؤرخ في  07-01من القانون  1مكرر  26نصت المادة 

الوقفیة یمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى األمالك : "على أنھ 2001مایو  22الموافق لـ
  :إذا كانت أرضا زراعیة أو شجرا بأحد العقود التالیة

  .عقد المزارعة -1 
  ."عقد المساقاة -2 

المزارعة تختص باألراضي الزراعیة، والمساقاة تختص بالشجر، وفیما یلي 
  .تفصیل القول في المزارعة

  :تعریف المزارعة -1
اعیة باشتراك طریقة الستغالل األراضي الزر: "المزارعة ھي: لغة -1.1

  .4"المالك والزارع في االستغالل، ویقسم الناتج بینھما بنسبة یعینھا العقد أو العرف
عرف قانون األوقاف الجزائري المزارعة على أنھا : في القانون -2.1

إعطاء األرض للمزارع لالستغالل مقابل حصة من المحصول یتفق علیھا عند إبرام "
 .5"العقد

كل مذھب أعطى تعریفا للمزارعة، أعرضھا فیما : في الفقھ اإلسالمي -3.1
  :یلي

ولم یحددوا  .6"عقد على الزرع ببعض الخارج: "على أنھا عرفھا الحنفیة
  .مقدار الخارج، وإنما ذكروا أنھ یكون بعض الزرع

العقد على غرس شجر في أرض بعوض "وعرفھا المالكیة على أنھا 
  .یحدد مقداره، ولكن یجب أن یكون معلوما فالعوض لم. 7"معلوم
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. 8"اكتراء العامل لزرع األرض ببعض ما یخرج منھا"وعند الشافعیة ھي   
  .وتعریف الشافعیة یشبھ تعریف الحنفیة

دفع األرض إلى من یزرعھا أو یعمل "أما الحنابلة فالمزارعة عندھم ھي 
المناصفة، على عكس ما قرره كون الزرع بینھما قد یقتضي . 9"علیھا، والزرع بینھما

  .أصحاب المذاھب األخرى من كونھ بعضا من الزرع
المالحظ على ھذه التعاریف، وإن اختلفت عباراتھا، أنھا : المقارنة -2

متقاربة المعنى، تنص في مجملھا على أنھا اشتراك بین صاحب األرض، وعامل 
  .مشترك بینھمایزرعھا، على أن المحصول الذي تنتجھ األرض من ذلك العمل 

جاء في قانون األوقاف في تعریف المزارعة یتفق مع ما جاء في تعریفھا في  و ما   
  .الفقھ اإلسالمي

نصوا على أن المزارعة عقد، وھذا یتوافق  كما یالحظ أن المالكیة والحنفیة
  .مع ما جاء في المادة القانونیة

األراضي  وقانون األوقاف اعتبر المزارعة طریقا من طرق اشتثمار
الزراعیة واستغاللھا، فھي عقد من عقود االستثمار، وھذا ما أورده وھبة الزحیلي في 

عقد استثمار أرض زراعیة بین صاحب "تعریفھ للمزارعة؛ حیث عرفھا بأنھا 
األرض، وآخر یعمل في استثمارھا، على أن یكون المحصول مشتركا بینھما 

  .10"بالحصص التي یتفقان علیھا
المزارعة الذي أورده القانون الجزائري یتوافق مع ما جاء في  إذن فتعریف

الفقھ اإلسالمي، وھذه التعاریف متقاربة عموما، تختلف في بعض الجزئیات، 
باألخص في ما یتعلق بحصة صاحب األرض والعامل، فمنھم من جعلھا النصف، 

لومة حین ومنھم من جعلھا جزءا من الناتج بغیر تحدید، شریطة أن تكون الحصة مع
إبرام العقد بین الھیئة القائمة على األوقاف والمستثمر، من أجل تفادي أي شكل من 

  .أشكال النزاعات
المزارعة جائزة عند جمھور الفقھاء؛ من المالكیة  :حكم المزارعة -3

والشافعیة والحنابلة، وأبي یوسف ومحمد بن الحسن من الحنفیة، وعلیھ الفتوى في 
  .11حنیفة وزفر، والراجح جوازھا مذھبھم، وخالف أبو

  .ودلیل مشروعیتھا ثابت بالسنة واإلجماع   
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رضي هللا  -روى البخاري ومسلم في صحیحیھما عن ابن عمر: السنة -1.3
خیبَر الیھوَد أن یَْعَملوھا  صلى هللا علیھ وسلمأعطى النبي : "الأنھ ق -عنھما

  .12"ویزرعوھا، ولھم َشطر ما یخُرج منھا
صحیح مشھور ] أي المزارعة[وھذا أمر: "قال ابن قدامة:  اإلجماع -2.3

حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا،  صلى هللا علیھ وسلمعمل بھ رسول هللا 
ثم أھلوھم من بعدھم، ولم یبق بالمدینة أھل بیت إال عمل بھ، وعمل بھ أزواج رسول 

 .13"من بعده صلى هللا علیھ وسلمهللا 
قوف علیھ أن للموو: "نص على ذلك صاحب كشاف القناعجائزة في الوقف،  وھي   

كذلك ینبغي لناظر الوقف إذا رآه یزارع في الوقف، ویساقي على شجره كالمالك، و
  .14"مصلحة

انطالقا من :"ل في ھذایقول خالد رمو. وعقد المزارعة ھو من عقود اإلیجار
  .16"یمكن القول أن عقد المزارعة یشبھ اإلیجار 15ھذا التعریف

فالمزارعة عقد     .17"نوع من اإلیجار(...) عقد المزارعة : " وقال وھبة الزحیلي   
  .تسري علیھ أحكام اإلجارة

فخالصة القول أن المزارعة جائزة، وصورتھا في الوقف ال تختلف عن صورتھا    
  . ة موقوفة، وھي جائزةالمعروفة، إال في كون األرض محل المزارع

  المساقاة: رابعا
یتعلق ھذا المطلب ببیان ماھیة المساقاة لغة واصطالحا عند الفقھاء وفي 

  .قانون األوقاف، والمقارنة بینھما، وبیان حكمھا
  تعریف المساقاة -1

كروم لیقوم  أن یستعمل رجل رجال في نخیل أو" المساقاة ھي: لغة -1.1
  .18"سھم معلوم مما تُِغلُّھ بإصالحھا على أن یكون لھ

ویقصد بھ إعطاء الشجر لالستغالل لمن : "عقد المساقاة: في القانون -2.1
 .19"یصلحھ مقابل جزء معین من ثمره

مثلھا مثل المزارعة، اختلفت ألفاظ الفقھاء في : في الفقھ اإلسالمي -3.1
  :تعریف المساقاة، وفیما یلي أعرض طرفا منھا

معاقدة دفع الشجر إلى من یصلحھ بجزء معلوم "المساقاة على أنھا  حنفیةعرف ال -
  .فالمساقاة إصالح الشجر في مقابل جزء مما ینتجھ من الثمر. 20"من ثمره
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. 21"عقد على خدمة شجر وما ألحق بھ بجزء من غلتھ"وعرفھا المالكیة على أنھا  -
  .زاد المالكیة على خدمة الشجر ما ألحق بھ

أن یعامل إنسان إنسانا على شجره لیتعھدھا بالسقي والتربیة، "ھي وعند الشافعیة  -
كون الثمر بینھما یقتضي . 22" تعالى من الثمرة یكون بینھماعلى أن ما رزق هللا

  .المناصفة
أن یدفع الرجل شجره إلى آخر لیقوم بسقیھ وعمل سائر "وعند الحنابلة المساقاة ھي  -

  .23"هما یحتاج إلیھ بجزء معلوم لھ من ثمر
جمیع المذاھب نصوا على أن المساقاة لیست مجرد سقي الشجر، بل ھي خدمتھ 

   .وإصالحھ وعمل ما یحتاج إلیھ
  المقارنة -2

المساقاة تعاقد بین طرفین على تعاھد الشجر، والثمرة مشتركة بین صاحب الشجر،    
وھي عقد، نص على ذلك الفقھ . والمساقاة تختص بالشجر المثمر. والعامل علیھ

  .والقانون
كما أن لفظ المساقاة مستمد من الشریعة اإلسالمیة، فھو لفظ غیر معروف في    

  .القانون
والفرق بین عقدي المزارعة والمساقاة یتمثل في كون محل العقد في المزارعة على    

األرض التي ال زرع فیھا وال شجر، أما في المساقاة فالمحل ھو شجر یحتاج إلى 
  .السقي والعنایة حتى یثمر

والمالحظ على مفھوم المساقاة في قانون األوقاف الجزائري أنھ یتوافق مع ما جاء    
  .لفقھ اإلسالميفي ا

  المساقاة حكم -3
  :المساقاة من المعامالت التي أجازھا اإلسالم، وأقوال العلماء والفقھاء شاھدة بذلك   
  .24"المساقاة جائزة: "قال ابن جزي المالكي   
وجملة ذلك أن المساقاة جائزة في جمیع الشجر المثمر، ھذا قول : "قال ابن قدامة   

  .25" عنھمالخلفاء الراشدین رضي هللا
جائزة عند الصاحبین وجمھور العلماء منھم مالك  26فھي" :قال وھبة الزحیلي    

  .27"والشافعي وأحمد
فالمساقاة جائزة بالسنة، وعمل الصحابة، مثلھا مثل المزارعة، فما یستدل بھ على    

  .مشروعیة المزارعة یصلح أن یكون دلیال على مشروعیة المساقاة
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ال بأس : "وقد نص الفقھاء على جواز المساقاة في الوقف، جاء في المعیار المعرب   
  .ویالحظ في كالم الونشریسي أنھ سماھا عقدا .28"بعقد المساقاة في األحباس

وللموقوف علیھ أن یزارع في : "وقد مر قول البھوتي في كشاف القناع
  .29"ر الوقف إذا رآه مصلحةیساقي على شجره كالمالك، وكذلك ینبغي لناظقف، والو
والبھوتي أجاز عقد المساقاة في الوقف، وجعلھ منوطا بالمصلحة، وھذا شرط ال    

یماري فیھ أحد، إذ مراعاة المصلحة، فیما یتعلق بالوقف، مطلوب في المساقاة 
  .وغیرھا

 فحاصل القول أن المساقاة في الوقف جائزة، والفرق بینھا وبین المساقاة المعروفة   
كون الشجر محل التعاقد على أرض موقوفة، وقد نص الفقھاء على جواز ھذه 

  .المعاملة
  المضاربة: خامسا

سأعرض فیما یلي لتعریف المضاربة وحكمھا، وبیان صورتھا في الوقف،    
  .ومشروعیتھا

  .تعریف المضاربة -1
سھم معلوٌم  المضاربة أَن تُْعِطَي ماالً لغیرك یَتَِّجُر فیھ فیكون لھ: "لغة -1.1

یِر فیھا للتجارة ْرب في األَرض والسَّ   30."من الربح وھي ُمفاَعلة من الضَّ
لمضاربة من المعامالت المالیة التي أجازھا ا :في الفقھ اإلسالمي -2.1

  .الشرع، وتسمى القراض أیضا
ماال ] شخص[وھو أن یدفع . القراض والمقارضة والمضاربة بمعنىً : " قال النووي   

  .31"لیتجر فیھ والربح بینھما إلى شخص
القراض ویسمیھ العراقیون المضاربة، وصفتھ أن یدفع رجل ماال : "وقال ابن جزي   

آلخر لیتجر فیھ ویكون الفضل بینھما حسبما یتفقان علیھ من النصف، أو الثلث، أو 
  .32"الربع، أو غیر ذلك، بعد إخراج رأس المال

الطرف األول یدفع المال، والثاني یقدم فالمضاربة ھي عقد یجمع بین طرفین؛    
  .العمل، ویكون الربح بینھما

ومن كالم ابن جزي یمكننا أن نستخلص أن الربح قد یكون مناصفة بین صاحب    
المال والعامل، أو یكون أكثر أو أقل، بحسب ما اتفق علیھ العاقدان، قال وھبة 

اال لیتجر فیھ ویكون الربع ھي أن یدفع المالك إلى العامل م"المضاربة : الزحیلي
  .33"مشتركا بینھما، بحسب ما شرطا
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  حكم المضاربة -2
وال خالف بین : "قال ابن رشد الحفید المضاربة جائزة في اإلسالم بإجماع العلماء،   

  .34"المسلمین في جواز القراض
  .35"القراض جائز: "وقال ابن جزي في حكم مشروعیتھا   
: ونص ابن قدامة في المغني على إجماع أھل العلم على جواز المضاربة، قال   
  .36"أجمع أھل العلم على جواز المضاربة في الجملة ذكره ابن المنذر"
  .المضاربة الوقفیة -3

ھي التي یتم فیھا استعمال بعض ریع الوقف "عرفھا قانون األوقاف الجزائري بأنھا    
في التعامل المصرفي والتجاري من قبل السلطة المكلفة باألوقاف مع مراعاة أحكام 

  .38"10-91من القانون رقم  0237المادة 
الطرف المضاربة الوقفیة ھي مضاربة یمثل فیھا " :وعرفھا محمد بوجالل كاآلتي   

المنصوص علیھ في عقد المضاربة الشرعیة، " رب المال) "جمھور الواقفین(األول 
الذي یسعى إلى توظیف الموارد " المضارب"بینما تكون المؤسسة الوقفیة بمثابة 

 .39"المتاحة في أوجھ االستثمار المختلفة
  المقـــــــارنة -4

طابق ما ذكره الفقھاء في تعریف المضاربة الوقفیة التي نص علیھا قانون األوقاف ت   
المضاربة، فھي عقد یجمع بین طرفین؛ أحدھما یملك المال، وفي ھذه الحالة ھذا 

والطرف الثاني ھو العامل الذي یستثمر المال، ویمثل ھذا . الطرف یمثلھ الواقف
  .الطرف المؤسسة الوقفیة

ضاربة الشرعیة فبھذه الصیغة تكون المضاربة الوقفیة موافقة في صورتھا للم   
  .المعروفة

ویشترط لصحة المضاربة الوقفیة إذا كانت من ریع الوقف أن تكون بشرط الواقف،    
ألنھ عادة ما یكون أصحاب االستحقاق في الوقف محددین من طرف الواقف، فال 

  .یجوز صرف أموال الوقف إال فیما نص علیھ الواقف
  .المضاربةإنشاء صندوق وقفي خاص ب ویمكن، إضافة إلى ذلك، 

والمالحظ على ھذا النوع من االستثمار في الوقف أنھ ظل معطال بسبب المنظومة    
، ولعل قرار -الربوي -المصرفیة الجزائریة التي تتعامل بالنظام البنكي التقلیدي 

 الحكومة القاضي بإلغاء تحصیل وتسدید الفوائد في الصیرفة التشاركیة یزیل ھذا
  .40اإلشكال
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وتفعیل ھذه الصورة من االستثمار الوقفي سیكون لھ أثر ملحوظ على المنظومة    
االقتصادیة واالجتماعیة كما ھو مالحظ في الدول التي تبنت ھذا األسلوب في استثمار 

  .الوقف
  .المضاربة الوقفیة صورة من صور استثمار الوقف وخالصة القول أن   

  :خاتمة
  :إلى ما یليفي الختام أخلص 

  حبس العین على حكم ملك هللا تعالى، والتصدق بالمنفعة على من أحبالوقف ھو. 
  تعریف الوقف في قانون األوقاف الجزائري جاء موافقا لتعریف الصاحبین من

 .المذھب الحنفي إلى حد بعید
  ،نص قانون األوقاف الجزائري على جملة من الطرق المتبعة  الستثمار الوقف

 .ھذه الطرق المزارعة، والمساقاة، والمضاربة الوقفیةمن بین و
 جاء في قانون األوقاف في تعریف المزارعة یتفق مع ما جاء في تعریفھا في  ما

 .الفقھ اإلسالمي
 المزارعة في الوقف جائزة شرعا، وصورتھا ال تختلف عن المزارعة المعروفة. 
 ما جاء في الفقھ  تعریف المساقاة في قانون األوقاف الجزائري یتوافق مع

 .اإلسالمي
 المساقاة في الوقف جائزة شرعا، وھي مثل المساقاة المعروفة.  
 في المزارعة والمساقاة یجب االتفاق على نسبة العامل مسبقا عند إنشاء العقد.  
 المضاربة الوقفیة تشبھ في صورتھا المضاربة المعروفة. 
  ،أو بإنشاء صندوق وقفي یشترط في المضاربة الوقفیة أن تكون بنص الواقف

 .خاص بالمضاربة الوقفیة
  التي نص علیھا قانون األوقاف و طرق االستثمار المذكورة في ھذه الدراسة

 .مستمدة من الشریعة اإلسالمیة
  یمكن االستفادة من ھذه األسالیب االستثماریة عن طریق االتجاه نحو استغالل

  .یل عملیة االستثمار فیھابتصنیفھا وتسھاألراضي الموقوفة المعطلة، وذلك 
 االستفادة من خبرات الدول التي لھا تجربة ناجحة في ھذا المجال. 

  :أما فیما یخص التوصیات
فأوصي بضرورة تفعیل ھذه الطرق على أرض الواقع، بإصدار قوانین تنظیمیة    

  . تبین كیفیة االستفادة فعلیا من المزارعة والمساقاة في استثمار األراضي الوقفیة
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وعلى المصارف اإلسالمیة فتح الباب أمام المضاربة الوقفیة وجعلھا من جملة    
 .في عنصرا فاعال في حركة التنمیة االقتصادیةاھتماماتھا، حتى یكون االستثمار الوق

 .والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على خاتم األنبیاء والمرسلین   
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 "ة لغویة في قصة یوسف علیھ السالمدراس"

The Abstention Condition of (Lula) and its Effect in 
Directing the Contextual Meaning: ALinguistic Study in 

the Story of Yusuf (peace be upon him) 
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  :الملخص

إن القرءان الكریم أعظم الكتب تأثیرا في البشریة جمعاء فإلیھ تشخص 
والنظر فیھ غایة التشریف فھو كالم هللا المعجز من كل  األبصار وتشرئب األعناق،

النواحي ولعل أعظمھا جھة النظم والبیان فقد وقف العرب من دقة تعابیره ونظمھ 
المشدوه العاجز فألزمھم الحجة وأعجزھم عن الرد  وأسرھم أسرا، ألن  ألفاظھ وقفة 

أقدر على الداللة وأقوى في أداء المعنى فكلمة واحدة تكفي في توجیھ المعنى من 
ظاھر قریب إلى بعید بدیع، والقرآن الكریم مليء بصور تؤدي اللفظة فیھا دورا 

في قصة یوسف ودورھا " لوال: "لة اللفظمحوریا في فھم المراد، ومن ھذه الصور دال
في توجیھ المعنى فجاءت ھذه الدراسة لتسلط الضوء على ھذه اللفظة من جھة اللغة 

الشرط ": والسیاق وتظھر دور ھذه الكلمة في فھم الھمِّ الحاصل في اآلیة، تحت عنوان
یوسف علیھ وأثره في توجیھ المعنى السیاقي دراسة لغویة في قصة ) لوال(االمتناعي لـ

فاقتضت منھجیة البحث استعمال المنھج االستقرائي التحلیلي وقد خلصت " السالم
دورا محوریا في توجیھ المعنى ودلّت على أن یوسف علیھ  )لوال(لـالدراسة إلى أن 
  .البتة الھمّ  السالم لم یقع منھ

  .یھ السالمعلالشرط االمتناعي؛ دراسة لغویة؛ توجیھ؛ لوال؛ یوسف :الكلمات المفتاحیة

                                                        
 المؤلف المرسل -1
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Abstract: 

The Noble Qur’an is the most influential book in the whole of 
mankind. A sight to it is in itself a honor. It is the miracle of 
God’s word in all respects. Eloquence and rhetoric are perhaps 
the greatest miracle for the Arabs were speechless and 
astonished by the accuracy of its expression. The Quranic words 
are stronger in performing the meaning, so one word is 
meaningful from a seemingly near to a wonderful distant. 
However, he Holy Qur’an is full of images and metaphor where 
the word plays a pivotal role in understanding what is intended. 
Among these images is the indication of the Arabic word (Lula) 
in the story of Joseph which means if and its role in guiding the 
meaning. The present study which is an attempt to shed light on 
this word in terms of language and context and shows its role in 
understanding the concern that comes in the verse, entitled “The 
Reflexive Condition of (Lula) and its Effect on Directing the 
Contextual Meaning: A Linguistic Study in the Story of Joseph, 
peace be upon him.” The research requires the use of the 
inductive analytical method. The findings reveal that “(Lula)” 
has a pivotal role in guiding the meaning and indicated that 
Yusuf, peace be upon him, had no worry at all. 

Key Words :Abstention condition; linguistic study; guidance; 
Lula (if); Yusuf (peace be upon him) 

  :مقدمة

إن أعظم ما تشرئب إلیھ األعناق، وتشتاق إلیھ األنفس غایة االشتیاق، ھو 
القرآن الكریم، ذو السلطان العظیم، الھادي إلى الصراط المستقیم، كتاب رّب 
العالمین، أجل الكتب قدرا، وأعظمھا وقرا، یحوي علوما كثیرة، وحقائق مثیرة، یعد 

امینھ غایة التشریف، سحر ببیانھ التألیف في علومھ أشرف تألیف، والخوض في مض



  وأثره في توجیھ المعنى السیاقي) لوال(الشرط االمتناعي لـ                                             
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المؤمنین، وأظھر هللا بھ عجز المخالفین؛ إذ تحداھم أن یأتوا بأقصر سورة من مثل 
فالقرآن معجز إعجازا بھر العقول وأسر  الذكر الحكیم، فعجزوا وظھر للناس ضعفھم

  .األنفس

 وأظھر أوجھ إعجازه جھة البیان فألفاظھ دقیقة وكلماتھ منتظمة وداللة كلّ 
كلمة محوریة في سیاقات الفھم  فبعض األلفاظ تمثل مفتاح المعاني وفھمھا یُجلّي 
للقارئ تفسیر اآلیة، لكن بعض الكلمات تكون فارقة في توجیھ معاني متعددة آلیة 

واحدة فسورة یوسف علیھ السالم فیھا كالم كثیر لعلماء التفسیر خاصة في قصتھ علیھ  
ذھبوا فیھا كل مذھب وأغربوا إغرابا عجیبا واختلفوا في السالم مع امرأة العزیز فقد 

الواقع في سیاق اآلیة وقد نسبوا لیوسف ما ال یلیق متغافلین عن داللة  الھمِّ معنى 
ھل الشرط االمتناعي : في أداء المعنى السیاقي ومن ھنا جاءت اشكالیة البحث) لوال(

یساھم فھم الكلمات في فھم المراد في لوال لھ دور في توجیھ المعنى؟، وإلى أي مدى 
 الشرط " :القرآني؟ ھذه التساؤالت وغیرھا تُرجمت إلى دراسة لغویة تحت عنوان

وأثره في توجیھ المعنى السیاقي دراسة لغویة في قصة یوسف ) لوال(االمتناعي لـ
وقد تناسب المنھج االستقرائي التحلیلي مع طبیعة الدراسة وقد قُسمت " علیھ السالم

إلى مبحثین تتقدمھما مقدمة وتتلوھما خاتمة وبعض التوصیات أّما المبحث دراسة ال
والمبحث الثاني  "أشكالھا التركیبیة ودالالتھا السیاقیة) لوال"( :األول فكان بعنوان

  ".لوال االمتناعیة في قصة یوسف دراسة لغویة" :بعنوان

  :أھمیة الدراسة

 .لفاظ القرآنیةأھمیة الدراسات اللغویة التي تتعلق باأل -1
 .أھمیة الدراسات التي تتعلق بقصص األنبیاء علیھم السالم -2

  :أھداف الدراسة

 .بیان الدور المحوري لأللفاظ في تأدیة المعنى القرآني -1
 .في قصة یوسف علیھ السالم )لوال(الوقوف على داللة الشرط االمتناعي لـ -2
  . بیان براءة یوسف علیھ السالم من الھمِّ بأدلة لغویة وقرآنیة -3
  

  

  .أشكالھا التركیبیة ودالالتھا السیاقیة) لوال: (المبحث األول
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  تعریف الشرط االمتناعي -أ

الشین ) شرط"( :الشرط في اللغة العالمة قال ابن فارس :تعریف الشرط -1
: ارب ذلك، من ذلك، الشرطوالراء والطاء أصل یدل على علٍم وعالمة، وما ق

: وأشراطُ الساعةٍ " ، وقال الفراھیدي قبلھ)1("عالماتھا: وأشراط الساعة. العالمة
. )3(ونفس ھذا المعنى نجده في كثیر من كتب أھل اللغة. )2("شرطٌ : عالماتھا، الواحدُ 

  .إذن فالشرط العالمة التي توضع للداللة على شيء معین

علماء النحو فالشرط ھو العالمة التي تدل على تعلق أمر  في اصطالحأما 
ْرط ُوقُوع الشَّْيء لُوقُوع َغیره ، أي ارتباط األمرین ببعضھما )4(بآخر، َومعنى الشَّ

وقوعا أو امتناعا ومن ھنا یتبین أن مفھوم الشرط في النحو ھو تعلق جملتین ببعضھما 
أكده ابن مالك عند كالمھ حول  البعض بواسطة عالمة دالة على ذلك وھذا المعنى

من عوامل الجزم : "أدوات الشرط إذ یعتبر أنھا عالمات تربط بین جملتین حیث قال
أدوات الشرط وھي كلمات وضعت لتدل على التعلیق بین جملتین، والحكم بسببیة 

  .)5("أوالھما ومسببیة الثانیة

باط الجملة من خالل ما سبق یتبین أن الشرط ھو المعنى المفھوم من ارت
األولى سببیا بالجملة الثانیة وعالمة ھذا االرتباط ھي أدوات الشرط التي یستدل بھا 

  .على ھذه السببیة ویعلل من خاللھا االرتباط الحاصل

تقدم لنا معنى الشرط أما مركب الشرط االمتناعي : الشرط االمتناعي -2
ھو امتناع حصول القضیة فیحمل معنى الشرط مع زیادة االمتناع أي أن المقصود بھ 

التي في الجملة األولى بسبب القضیة الموجودة في الجملة الثانیة ویدل على سبب 
  .االمتناع أداة الشرط في الجملة الشرطیة

عالمة لتعلق أمر بآخر عموما وأما في  الشرط :أركان الجملة الشرطیة -3
اة الرابطة بین الجملتین النحو فھو تعلق جملة بجملة أخرى بواسطة عالمة تحملھا األد

أداة : والقسمة المنطقیة ھنا تقتضي وجود ثالثة أطراف في الجملة الشرطیة وھي
الشرط، وجملة الشرط، وجواب الشرط، وھذا التقسیم یمكن استنتاجھ من كالم ابن 

أو ما  -البد ألداة المجازاة من فعل یلیھا یسمى شرطا، وفعل بعده " :مالك حیث یقول
، إذن ومن خالل ھذا الكالم یمكن تقسیم الجملة )6("یسمى جوابا وجزاء -یقوم مقامھ

  :الشرطیة كما یلي
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  منھا الجازمة وغیر الجازمة: أدوات الشرط -

  ".فعل الشرط"وتحتوي على الفعل الذي یلي األداة، ویسمى : جملة الشرط -

فعل "وتحوي الفعل بعد جملة الشرط أو ما یقوم مقامھ ویسمى  :الشرط جملة جواب -
  ".جواب الشرط

أما األدوات فھي التي تدخل على الجملة وتفید تعلیق أمر على آخر بواسطة 
، وتنقسم ھذه األدوات إلى أدوات )7("جملة شرطیة"ھذه األدوات، وتسمى ھذه الجملة 

إن، إْذ : النحاة إحدى عشرة أداة ھيجازمة وأخرى غیر جازمة، أما الجازمة فقد عّد 
فأشھرھا خمس  :وأّما غیر الجازمة. )8(ما، َما، َمْھَما، َمتَى، أیَّاَن، أْین، أنَّى، َحْیثَُما، أي

  .)9("الحینیة: لَْو، لَْوَال، إَذا، ُكلََّما، لَّما: "أدوات ھي

لفة من خالل ما سبق تبین أن أدوات الشرط الداخلة على الجمل متعددة ومخت
العمل فمنھا الجازمة وغیر الجازمة والمھملة وال نطیل البحث بالكالم عن كّل أداة، 
ولكن نحیل من أراد االستزادة على المراجع التي أسلفنا ذكرھا ونركز الجھد على 
بیان المقصود من ھذا البحث وھو أداة االمتناع لوال فما أصلھا اللغوي؟ وماھي 

  أنواعھا؟ وأغراضھا؟

اختلف النحاة في أصل لوال بین البساطة والتركیب أي ھل  :لوال عند النحاةأصل  -ب
" لو" لوال في أول الوضع كانت حرفا واحدا بسیطا أم ھي مزیج بین حرفین األول

  :فانقسموا بذلك إلى فریقین" ال"والثاني 

" ال"و" لو"ذھب البصریون إلى أن لوال لفظة مركبة من : البصریون -1
وتكون ال نفیاً لقولھ یفعل ولم ":"ال"الرأي سیبویھ عند الكالم حول عمل وقد أورد ھذا 

لوال، : وقد تغیر الشيء عن حالھ كما تفعل ما، وذلك قولك. ال یفعل: یقع الفعل، فتقول
صارت لو في معنًى آخر كما صارت حین قلت لوما تغیرت كما تغیرت حیث بما، 

فقال رأي الفراء في مسألة لوال الحجة  ، وقد ذكر ابن خالویھ في كتابھ)10("وإن بما
عنده مركبة من ) إّال (ما فعلوه إال قلیال، ألن : إنما نصب ألنھ أراد: الفراء محتجا لھ

، ومع أن الفراء كوفي إال أنھ )11()ال(و ) لو(مركبة من ) لوال(كما كانت ) ال(و  )إن(
، إنما }لوال{: قولھ مثل ذلك"فیقول ))أالّ ((یتبنى ھذا الرأي عند كالمھ عن تركیب 

  .)12("فصارتا حرفا واحدا) ال(ضمت إلیھا ) لو(ھي
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فاشتقوا الفعل من : "كما یقرر ھذا الرأي ابن جني في كتابھ الخصائص حین یقول
،من )13("ھو األصل" لو"فال یخلو ھذا أن یكون  ،"ال"و" لو"الحرف المركب من 

یق من علماء اللغة مركبة من خالل ھذه األقوال وغیرھا صار معلوما أن لوال عند فر
، وصارت بالتركیب یمتنع بھا الشيء المتناع غیره،  حیث لو ))ال((و )) لو((

لالمتناع وال للنفي واالمتناُع نفي في المعنى، والنفي إذا دخل على النفي صار إیجابًا 
لوال علي : فمن ھنا صار معنى لوال ھذه یمتنع بھا الشيء لوجود غیره، كما في قولك 

یْمتَنع بھَا ) لَْوَال (أي أن  )14(لھلك عمرو أي امتنع ھالك عمرو بسبب وجود علي
ا ركبتا حدث لَھما معنى ثَالِث غیر ) َال (و ) لَو(الشَّْيء لوجود َغیره، َوأَصلھَا  فَلَمَّ

ْيء ِالْمتِنَاع َغیره، فَفِیھَا  اِالْمتِنَاع اْلُمْفرد َوغیر النَّْفي، فصارت یْمتَنع بھَا الشَّ
ومذھب البصریین عندي مستساغ ومتعقل ألنھ یقوم على حجج منطقیة،  )15(امتناعان

زد على ذلك أن أشھر علماء النحو قد ذھبوا ھذا المذھب كسیبویھ والمبرد وابن 
السراج، والفارسي، والرماني، وابن جني، والزمخشري، وأحیل القارئ على مقال 

  .)16(جمیل مفصل في ھذه المسألة

) لوال(ذھب الكوفیون إلى خالف علماء البصرة فقد قرروا أن  :الكوفیون -2
حرف بسیط قد وضع بادئ األمر للداللة على االمتناع داللة أصیلة فیھ، ُوضع أول 

أن لوال لفظة واحدة لیست مركبة من : األمر لھا، واستدلوا على مذھبھم بأدلة منھا
إذا أضمر " لو"لكان الفعل بعد " ال"الداخلة على " لو"ألنھ لو كانت " ال"و" لو"

وقیل أیضا ھي بسیطة " ال"وجوبا البد من إیراد مفسر ولیس في الكالم مفسر بعد 
اْألَْربََعة ِحینَئٍِذ بسائط أَي غیر ) "ھال َوأال ولوما ولوال: (ألن األصل عدم التركیب

واختار  )17("ل عدم التَّْرِكیبمركبة َكَما اْختَاَرهُ القواس فِي شرح الكافیة قَاَل ِألَن األَصْ 
حكاه " ال"و" لو"لوال مركبة عند سیبویھ من :" ھذا القول أیضا الزركشي في البرھان

  .)18("الصفار والصحیح أنھا بسیطة
  .لوال في اللغة العربیة والقرآن أنواعھا وأغراضھا ومعانیھا -ج

م العرب إن لوال تأتي في كال :أنواع وأغراض لوال في العربیة والقرآن -1
للربط بین جملتین ربطا یختلف باختالف الجمل التي تأتي بعدھا وقد تعددت أنواعھا 
ووردت بسیاقات مختلفة ویتحكم في ھذه السیاقات نوع الجمل التي تأتي بعد لوال فھي 
منطقیا إما أن تكون جملة اسمیة أو تكون جملة فعلیة، ومن خالل تتبع ھذه المسألة في 

أحوالھا عند علماء النحو ظھر أن لوال تأتي على عدة أقسام نعّرج  مظانھا واستقراء
فلوال تأتي لالمتناع، كما ترد لوال للتحضیض وتأتي لالستفھام،والتوبیخ  :علیھا ذكرا
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وتأتي للنفي، ولكن أشھر أنواع لوال وأكثرھا حضورا في العربیة ) لو لم(وبمعنى 
ة، وبسبب خصوصیة البحث وشھرة والقرآن ھي لوال التحضیضیة ولوال االمتناعی

ھذین النوعین سأقتصر على شرحھما فقط لكن قبل ذلك أحیل القارئ على مقالین 
، )لوال دراسة نحویة-لوما-لو:(تناوال ھذه المسألة بإسھاب وتفصیل أولھما مقال بعنوان

لوال في : ، والثاني بحث بعنوان)19(للباحث العاني فرقد مھدي صالح جامعة بغداد
  .)20(ان الكریم دراسة بالغیة للدكتور شعیب یحیىالقرء

االمتناعیة حرف الشرط )) لوال((یقصد علماء النحو بـ :لوال االمتناعیة -
وبعضھم . حرف امتناع لوجوب: "لوال عندما تلیھا الجملة االسمیة ولوال بھذا االعتبار

ف لما كان لوال حر: ویلزم، حسب رأي سیبویھ أن یقال: قیل. لوجود، بالدال: یقول
الصحیح أن تفسیرھا بحسب : وقال صاحب رصف المباني. سیقع النتفاء ما قبلھ

فإن كانت الجملتان بعدھا موجبتین فھي حرف امتناع . الجمل التي تدخل علیھا
  . )21(فاإلحسان ممتنع، لوجود زید. لوال زید ألحسنت إلیك: لوجوب، نحو قولك

لوال عند علماء النحو تختلف كما سبق فإن دالالت : لوال التحضیضیة -
بحسب ما یأتي بعدھا وھي عندھم للتحضیض إذا جاءت بعدھا جملة فعلیة، تبنى ھذا 

وأّما ما یجوز فیھ الفعُل : "حیث یقول: المذھب كثیر من النحویین أشھرھم سیبویھ
وإنّما جاز ذلك ألنَّ فیھ معنى ...فھَالَّ ولْوال ولَْوَما وأَالّ ... مضمرا ومظھرا، 

التحضیضیة، ال " فلوال"وعلیھ  .)22(التحضیض واألمر، فجاز فیھ ما یجوز فیذلك
  ).23(یلیھا إال الفعل ظاھراً أو مضمراً أو معمولھ

الفعل بعد لوال یختلف زمنھ بین ماض ومضارع وھذا االختالف ولّد معنا 
جدیدا عند بعض النحویین باإلضافة إلى التحضیض فابن بابشاذ یرى أن لوال تصیر 

لوال : ومنھا أربعة للتحضیض وھي: "للتوبیخ إذا ولیھا الفعل الماضي حیث یقول
وإذا ولیھن الماضي كن . إذا ولیھن الفعل المستقبل كن تحضیًضا ،وھال ولوما وأال

  . )24("توبیًخا

ُجعلت لوال للتحضیض ألنھا عند كثیر من العلماء تحمل معنى ھال التي ھي 
للتحضیض ابتداء وقد ذكر ھذا المعنى ابن خالویھ في كتابھ الحجة وكتاب إعراب 

وھي » ھال«: ھاھنا معنى» لوال«معنى :" القراءات عند تعلیلھ للقراءات بقولھ
  .انیھا شیوعا ھو التحضیض، فظھر من ذلك أن أكثر مع)25("لالستفھام والتحضیض



  محمد بن نبريا/ د -لزھر زغاد 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              342

التحضیض إلحاح في الطلب والتوبیخ تحسیس وإشعار بالذنب وتندیم على 
الفعل، والفرق بین التحضیِض والتّندیم، أّن لوال، إن دخلت على المضارع فھي 

وإن دخلت على . للحض على العمِل وترِك التھاُوِن بھ، نحو لوال تستغفروَن هللاَ 
لوال "عِلینَدُم على فواِت األمر وعلى التّھاون بھ، نحو الماضي كانت لجعِل الفا

َط "اجتھدتَ  عھُ على إھمالِھ، وتُوبِّخھُ على عَدم االجتھاد، فتجعلُھُ ینَدُم على ما فَرَّ ، تُقرِّ
  .)26(وضیَّع

من خالل ما سبق یظھر أن لوال حین تأتي بعدھا جملة فعلیة فھي إما تفید 
جاء في القرآن آیات على ھذین االعتبارین وعلى التحضیض وإما تفید التوبیخ وقد 

موضعا ولیھا ) 41(مرة منھا ) 75(اعتبار االمتناع أیضا وقد ذكرت لوال في القرآن 
  .موضعا ولیھا فیھا االسم) 34(فیھا الفعل، و 

تعددت دالالت لوال في القرءان : األغراض الداللیة للوال في القرآن الكریم -2
لقرآنیة یحدد الغرض الداللي الذي تفیده وقد قمت بتلخیصھا في الكریم فسیاق اآلیة ا

 :شكل مخطط توضیحي ھو كالتالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ماألغراض الداللیة للوال في القرآن الكری): 01(شكل رقم 
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  من إعداد الباحث: المصدر

  

من خالل تتبع دالالت لوال في القرءان وبالنظر إلى المخطط أعاله یظھر أن 
 االمتناعلوال قد تحمل معنى التوبیخ وقد تحمل معنى التحضیض وقد تحمل معنى 

  .وكل ھذه المعاني یحددھا سیاق اآلیة ومعناھا

  لوال االمتناعیة في قصة یوسف دراسة لغویة: الثاني المبحث

ْت بِِھ َوھَمَّ بِھَا  :إن الموضع الذي تعنى بھ دراستنا ھو قولھ تعالى َولَقَْد ھَمَّ
ِمْن ِعبَاِدنَا  َواْلفَْحَشاَء إِنَّھُ لَْوَال أَْن َرأَى بُْرھَاَن َربِِّھ َكَذلَِك لِنَْصِرَف َعْنھُ السُّوَء 

لھ  یھ السالموھذا الموضع تحدیدا من قصة یوسف عل]. 24: یوسف[ اْلُمْخلَِصینَ 
داللة جوھریة تفید في فھم قصة یوسف علیھ السالم لما لھ من خصوصیة أسالت حبرا 

  .كثیرا لتعلقھا بشرف یوسف علیھ السالم كما سنبینھ تالیا
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المتتبع ألقوال علماء التفسیر  في ھذه : آراء علماء التفسیر في آیة الھمِّ  -
 ال یجوز في حق یوسف علیھ السالم وھوالمسألة یرى اختالفا كثیرا وإغرابا غریبا  

أحد الصالحین ومن عباد هللا المخلصین علیھ السالم، فقد تعددت أقوال العلماء وطالت 
طوال، وسنحصي ھذه األقوال ونحیل على مراجعھا  حیث انقسم العلماء في مسألة 

 ھمَّ  علیھ السالم في قصة یوسف على أربعة أقوال فمنھم من یرى أن یوسف الھمِّ 
یوسف خاطرة عرضت  ھمَّ بامرأة العزیز بمثل ما ھمَّت ھي بھ، ومنھم من یرى أنَّ 

على نفسھ دون عزم، ومنھم من  یرى أن ھمَّ یوسف ھنا للدفاع عن نفسھ ألّنھا أرادت 
ضربھ لعصیانھ أمرھا، وبعض العلماء رأى أن یوسف علیھ السالم لم یحصل منھ 

  .البتة الھمُّ 

یرى فوج من : ھمَّ بھا بمثل ما ھمَّت بھ ھ السالمالقول بأن یوسف علی -1
العلماء أن یوسف علیھ السالم ھمَّ بامرأة العزیز بمثل ما ھمَّت بھ ویفید مجموع 
أقوالھم أنَّھ عزم، بل جلس من امرأة العزیز مجلس الرجل من زوجتھ، وحل 

بھ، على ما السراویل، وكاد أن یرتكب معھا الفاحشة، ولم یمنعھ من ذلك إال برھان ر
فقد ذكر بعض المفسرین ھذه . فسروه أیضا من روایات تتنافى مع العصمة والسیاق

مقاتل بن سلیمان، : الروایات دون ردٍّ لھا أو بیان لزیفھا، ومن ھؤالء األئمة
والصنعاني، والطبري، وابن أبي حاتم، والواحدي، والبغوي، والثعلبي، والسمعاني 

  .)27(وأبو المظفر، وغیرھم
وقد اختلفوا في البرھان الذي رآه یوسف علیھ السالم حتى انتھى،قال صاحب 

... بعضھم نوِدَي بالنھي عن مواقعة الخطیئة،: وقد اختلف في البرھان، فقال" البرھان
ر لھ یعقوب یتوعده، وقیل: وقال ابن عباس أیضا مثل : لما ھمَّ بمواقعة الخطیئة، صوِّ

و زعموا أن سقف البیت انفرج، ...ھ من أناملھلھ ، فَضرب في صدره، فخرجت شھوت
رفع رأسھ إلى سقف البیت، فإذا كتاب في : وقیل ...فرأى یعقوب عاّضاً على أصابعھ

نَا إِنَّھُ َكاَن فَاِحَشةً َوَمْقتًا  َوَساَء َسبِیًال  حائط البیت، ] 31: اإلسراء[ َوَال تَْقَربُوا الزِّ
  .)28(یكون ما ذكروا وأن یكون غیره برھان زجره، فجائز أن: وظاھر اآلیة

جدیر بالذكر أن كل األقوال المذكورة في ھمِّ یوسف علیھ السالم وفي البرھان 
وإنما ھي من قبیل  الذي رآه حتى كف عن فعلھ لم یُرفع منھا شيء إلى النبي 

وایة االسرائیلیات التي نقلت عن أھل الكتاب ومثل ھذا ال یُْعلَُم إال من هللا، أو من الر
ِعي ذلك أحدٌ    .)29(الصحیحة عنھا، أوعنھ، وال یستطیع أن یدَّ
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یرى أنصار ھذا :القول بأن ھمَّ یوسف علیھ السالم بھا كان خاطرة قلب -2
ا قلبیا دون عزم وال إرادة  القول أنَّیوسفعلیھ السالم عندما ھمَّ بامرأة العزیز إنما ھمَّ ھّمً

الماء البارد على قلب الرجل الصالح،  وإنما عرض ھذا األمر على قلبھ كما یخطر
ومن أنصار ھذا القول ابن األنباري، والثعلبي، والزمخشري والفخر الرازي 
والبیضاوي، وأبو السعود العمادي، ومحمد علي الصابوني، والطنطاوي محمد مكي 

    .  )30(الناصري ومحمد األمین العلوي وغیرھم
إنھ : من الفاحشة فقالوا یھ السالمعل أراد أنصار ھذا القول تبرئة ساحة یوسف

ا قلبیا وتراجع عنھ وھذا وإن كان متعقال في مثل ھذه الحاالت مع غیر األنبیاء  ھمَّ ھّمً
أما األنبیاء فھم منھ براء وأّما مثل الصائم الذي أوردوه فإن بھ قیاسا مع الفارق 

ھمٌّ بمحظور شرعي  علیھ السالم ھمَّ فھو فالّصائم فكر وھّم بمباح أما قولھم إن یوسف
  .ویوسف علیھ السالم أتقى � من ھذا الھمِّ وهللا أعلم

ھذا : القول بأن ھّم یوسف علیھ السالم بھا كان للدفاع عن نفسھ منھا -3
القول مبني على أن امرأة العزیز استشاطت غضبا بعد أن جبھھا یوسف علیھ السالم 

ه وأصرّ  ھ الدفاع عن على رفضھ، فھمَّت  -مع إلحاحھا - بردِّ بھ لتضربھ فأراد بھمِّ
نفسھ لكنھ تراجع لّما رأى برھان ربّھ وأن الھرب أحكم قرارا وأنجى عاقبة، وممن 

الفخر الرازي، وأبو بكر الباقالني، ومحمد محمود حجازي وأحمد : قال بھذا القول
مصطفى المراغي ومحمد رشید رضا وحسن عز الدین، وبعض متأخري علماء 

  .  )31(ماألزھر وغیرھ
ا بَلََغ  :ھذا القول متعقل وربما یكون واقعا لكن ما یشكل علیھ قولھ تعالى َولَمَّ

هُ آتَْینَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِینَ  أي أن هللا تعالى آتى  ،]22 :یوسف[ أَُشدَّ
تعقُّلھ في مثل ھذا تقضي  یوسف علیھ السالم حكمة وِحلًما، فحكمة یوسف علیھ السالم

  .الموقف، ولو ھمَّ بھا لیضربھا لثبت ضده الجرم وانتفت براءتھ

یقوم ھذا القول : القول بأن یوسف علیھ السالم لم یحصل منھ ھمٌّ البتة -4
على أن الھمَّ لم یحصل من یوسف علیھ السالم وال جال في خلده بل ھو منھ براء 

أبو حیان األندلسي، واأللوسي، ووھبة  وعنھ أجلُّ وأرفع وممن قال بھذا القول
  . )32(الزحیلي، ومحمد أمین الشنقیطي

إّن األدلة التي قّدمھا أصحاب ھذا القول أقوى في الداللة على براءة یوسف 
علیھ السالم وتنزیھھ عن مرتذل األخالق وسیئھا فالھمُّ منتٍف ألن البرھان حاضر 

  .األنبیاء أوجب ما استطعنا إلیھ سبیالواآلیة تحمل ھذا الوجھ الحسن، فتنزیھ 
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إن المراد من الدراسة اللغویة ھنا ھو المستویات  :الدراسة اللغویة آلیة الھمّ  -
اللغویة التي تحتملھا اآلیة والتي تساعد في توجیھ المعنى وترجیح المراد، والمعلوم أن 

لي وأظھر المستویات أربع، المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى الدال
المستویات في ھذه اآلیة وأشدھا تأثیرا ھو المستوى النحوي والمستوى الداللي 

  .وسنركز جھد الدراسة في ھذین المستویین

ْت بِِھ َوھَمَّ بِھَا لَْوَال أَْن َرأَى بُْرھَاَن  :قال تعالى :المستوى النحوي -1 َولَقَْد ھَمَّ
وَء َواْلفَْحَشاَء إِنَّھُ ِمْنِعبَاِدنَاَربِِّھ َكَذِلَك ِلنَْصِرَف َعْنھُ    ].24: یوسف[ اْلُمْخلَِصینَ  السُّ

عاطفة، فقد عطفت ھمَّ امرأة العزیز بیوسف علیھ " ولقد: "في قولھ :الواو
السالم على الجملة السابقة وھي مجمل األفعال التي قامت بھا من تزین نفسھا 

الم ) الالم(بعدھا نتیجة لما قبلھا و ومراودة یوسف علیھ السالم، فدلت الواو أن ما
ا معقودا وعزمت على ما  القسم لقسم مقّدر والقسم للتأكید أي أن امرأة العزیز ھمَّت ھّمً

  .في قلبھا من إرادة السوء والفحشاء عزما جازما

حرف تحقیق وقد أفاد زیادة في تأكید الھمِّ الحاصل من طرف امرأة ) قد(و
على أن الھمَّ مستقر في نفس امرأة العزیز قبل أن  فعل ماض دلّ  )ھمَّت(العزیز 

یترجم فعال فكأنھا ھمَّت بھ أّول األمر وعندما خرج الھمُّ إلى الفعل صار في حكم 
أي ھمَّت ) ھمَّت(ضمیر في محّل جّر متعلّق ب ) الھاء(حرف جّر و ) الباء(الماضي 

  .بیوسف علیھ السالم

امرأة العزیز والواو ھنا قد تقتضي  عاطفة عطفت ھمَّ یوسف على ھمِّ  )الواو(
المماثلة وقد تقتضي المغایرة وھذه الداللة من أسباب اختالف العلماء فظھر لبعضھم 
ھا كما أن السیاق یحمل تغایر  أنھا تقتضي المماثلة فقالوا أنَّ ھمَّ یوسف مماثل لھمِّ

السوء وھمَّ العطف ھنا ولذلك حمل فریق آخر من العلماء ھمَّ امرأة العزیز على 
فعل ماض، والفاعل ھو یوسف نقول في ھمِّ یوسف ) ھمَّ (یوسف على الخاطرة القلبیة 

ھنا أنھ یحمل المعنیین السابقین في ھمِّ امرأة العزیز لكن یشكل على إرادة ھذا المعنى 
  ).ھمّ (مثل بھ، متعلّق ب ) بھا( االمتناع الذي تحملھ لوال

االمتناع لوجود، أي أن ھمَّ یوسف حرف شرط غیر جازم یدل على ) لوال(
علیھ السالم ممتنع بسبب وجود رؤیة البرھان، واالمتناع الشرطي في لوال لھ داللة 

  .حرف مصدريّ ) أن(محوریة في توجیھ المعنى كما سنبین في الدراسة الداللیة لآلیة 
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فعل ماض مبني على الفتح المقّدر على األلف، ومعنى الماضي یفید  )رأى(
) ربّھ(مفعول بھ منصوب ) برھان( رؤیة البرھان كانت سابقة للھمِّ ومانعة منھأن 

نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك  )كذلك(مضاف إلیھ ) الھاء(مضاف إلیھ مجرور و
لتقدیر  التثبیت ثبتناه والالم متعلقة بذلك المحذوف ویصح أن تكون في محل رفعوا

ارة یوحي بجاللة البرھان الذي رآه ، ومعنى اإلش)33(األمر مثل ذلك والنصب أجود
والجاّر متعلّق  یوسف علیھ السالم ویشعر أیضا بعظم التثبیت في مقابل شدة تلك الفتنة

للتعلیل ) الالم(إلخ  ...أریناه، أو عصمناه، أو فعلنا بھ : بمحذوف یقّدر بحسب التفسیر
) عن(مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم، والفاعل نحن للتعظیم ) نصرف(

مفعول بھ ) السوء(، ) نصرف(ضمیر في محّل جّر متعلّق ب ) الھاء(حرف جّر و
  .معطوف على السوء بالواو منصوب) الفحشاء(منصوب 

ف تقدیره في محّل رفع مبتدأ، والخبر محذو) أن رأى(والمصدر المؤّول 
لھّم بھا، ...لوال أن رأى : وجواب لوال محذوف یفسره الكالم قبلھ أي... موجودة

في محّل جّر بالالم متعلّق بالفعل المحذوف الذي .) أن نصرف(والمصدر المؤّول 
جاّر ) من عبادنا(ضمیر اسم إّن ) الھاء(حرف مشبّھ بالفعل و) إنّ (تعلّق بھ كذلك، 

نعت لعباد ) المخلصین(ضمیر مضاف إلیھ ) نا(و. ر إنّ ومجرور متعلّق بمحذوف خب
  .)34(مجرور، وعالمة الجّر الیاء

من خالل ما سبق تبین أن الدراسة النحویة لھذه اآلیة الكریمة تفید بمجموعھا 
أن الھمَّ لم یحصل من یوسف علیھ السالم البتة، والداللة على ھذا المذھب قد قدمتھا 

  .فاظ اآلیة كما سبقمعاني النحو التي تحملھا أل

ْت بِِھ َوھَمَّ بِھَا لَْوَال أَْن َرأَى  :قال تعالى: المستوى الداللي -2 َولَقَْد ھَمَّ
وَء َواْلفَْحَشاَء إِنَّھُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخلَِصینَ  : یوسف[ بُْرھَاَن َربِِّھ َكَذلَِك ِلنَْصِرَف َعْنھُ السُّ

سنتناول ھذه اآلیة بالدراسة الداللیة من جھة األلفاظ حال اإلفراد وحال التركیب  ،]24
  .وأحتج بدالالتھا على المراد

  :داللة األلفاظ -

، أي َما ھََمْمت بِِھ من أَمر فِي )35(مقاربة الشيء من غیر دخول فیھ :الھمُّ 
ا، إذا أردتھ . )36(نَفسك بھ ھّمً فالھمُّ ھو إجالة  ،)37(وطلبتھ نفسكتقول ھََمْمُت بالشيء أھمُّ

الفكر في إزالة المكروه واجتالب المحبوب ومنھ یقال أھمُّ بحاجتي، والھمُّ أیضا 
إذن  ،)38(أي عزمت ھي على الفاحشة واشتھتھا ولقد ھمَّت بھالشھوة قال هللا تعالى 
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ولھ في اللغة ، ، خاصة ما تعلّق باجتالب المحبوبالھمُّ ھنا ھو التفكیر في أمور النفس
معان أخرى كالحزن لكن السیاق یصرف المعنى إلى اشتغال الفكر بالشيء حتى یبلغ 

، فال شيء بعد الھمِّ إال العزم، ومن ھذا المعنى الذي تحملھ المفردة )39(آخر العزم
قد شغل عقل امرأة العزیز وخرج لساحة األفعال  علیھ السالمیتبین أن أمر یوسف 

فاللفظة تحمل نفس المعاني لكن  علیھ السالملوال أن یوسف استعصم، أما ھمُّ یوسف 
لوال التي بعدھا قد منعت من إرادة معناھا بل ونفت الھمَّ عن یوسف وأیضا فیھ دلیل 

ن الدخول فیھ فھذا وذلك ألن الھمَّ مقاربة الشيء دو علیھ السالمعلى براءة یوسف 
ھا لم تنل من یوسف شیئا   .دلیل على أن امرأة العزیز مع ھمِّ

والرؤیة بالعین تتعدى إلى مفعول واحد، " ،)40(النظر بالعین والقلبالرؤیة  :رأى
، والمعنى الذي )41("َرأَى َرْأیاً وُرْؤیَةً وراَءةً : یقال. وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولین

 بامرأة العزیز البتة سواء كانت رؤیة البرھان أن یوسف لم یَھمَّ تحملھ اللفظة حاصلھ 
  . بالعین أو یقینا في القلب

من ذلك . الصاد والراء والفاء معظم بابھ یدل على رجع الشيء :صرف
ْرُف ردُّ الشيِء عن َوْجِھھ َصَرفھ یَْصِرفھ و ،)42(صرفت القوم صرفا وانصرفوا الصَّ

في " نصرف"، إذن معنى )43(نَْفَسھ عن الشيِء َصَرفَھا عنھَصْرفاً فاْنصرَف وصاَرَف 
اآلیة ھو إرجاع الشيء ورده على وجھھ فالسوء والفحشاء ھنا مصروف عن یوسف 

لم یُقارِف الھمَّ ولم یخطر ببالھ فھو  علیھ السالمعلیھ السالم وبذلك نعرف أن یوسف 
  . مصروف ومردود عنھ بنص اآلیة وداللة ألفاظھا

هُ، واالسم : ساءه یُسوءه سْوءاً، بالفتح، َوَمساَءةً َوَمسائِیَةً  :السوء نقیُض َسرَّ
، )46(ولھ معنى الھزیمة والشر، )45(السُّوُء اسم جامٌع لآلفات، ف)44(السوء، بالضم

، فالسوء )47(صفة غالبة لما ھو قبیح شرعا مما یعبر عنھ بالذنب والخطیئة) السیئة(و
لكنھ دون الكبائر من الذنوب، ومن خالل ما قدمنا ھو كل ما یحرج اإلنسان ویحزنھ 

  .كل ما یحزنھ من صغائر الذنوب تبین أن هللا تعالى صرف عن یوسف علیھ السالم

وقد فَُحَش األمر بالضم فُْحشاً، . كل شيء جاوز حدَّه فھو فاِحشٌ  :الفحشاء
، )49(وتطلق على اْلقَِبیح من القَْول َواْلفِْعل ،)48(ویسمَّى الِزنى فاِحَشةً . وتفاَحشَ 
، وكل ھذه )50(ھي ما ینفر عنھ الطبع السلیم، ویَْستَْنقُِصھُ العقل المستقیم: الفحشاء

المعاني تدل على تجاوز الحد واقتراف ما ال یجوز عقال وال عرفا وال شرعا وبذلك 
لم یحصل منھ الھمُّ  السالممعنى ھذه الكلمة یخدم المذھب الذي یقول أّن یوسف علیھ 
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البتة ألن هللا تعالى صرف عنھ السوء والفحشاء أي صرف عنھ صغائر الذنوب 
  .وكبائرھا

قُرئت ھذه اللفظة بفتح الالم وكسرھا وھي بذلك تؤدي معنى  :المخلصین
الَِّذي : والُمْخلَص ،)51(الموحدون: والُمْخلِصون. المختارون: مزدوجا فالمخلَصون

نَِس، والُمْخلِص َ تََعالَى : أَْخلَصھ هللاُ َجَعلَھُ ُمختاراً َخالًِصا ِمَن الدَّ َد هللاَّ الَِّذي َوحَّ
تدل على أن یوسف علیھ السالم من عباد هللا المختارین لعبادتھ ، فاللفظة )52(َخالًِصا

أة العزیز ولم تستطع أن تنال وھذا االصطفاء كان صارفا للسوء عنھ لذلك لم یھمَّ بامر
  .منھ شیئا

عندما نتكلم حول داللة التراكیب أقصد المعنى اإلجمالي : داللة التراكیب -
الذي تفیده معاني الكلمات المفردة حین یتم جمعھا في جملة واحدة، في ھذه اآلیة 

لة الكریمة اختلف علماء القراءات تبعا الختالف علماء النحو في موضع انتھاء الجم
إن الوقوف في ھذه اآلیة یكون على وجھین  :أو موضع الوقف یقول علماء القراءات

ْت بِِھ َوھَمَّ بِھَا :األول الوقوف عند قولھ تعالى والقول الثاني  ،]24: یوسف[ َولَقَْد ھَمَّ
ْت بِھِ : الوقوف عند قولھ تعالى فتكون جملة تامة وما بعدھا  ،]24: یوسف[ َولَقَْد ھَمَّ

تام على مذھب أبي عبیدة ومن زعم أن : كاٍف، وقیل) ولقد ھمت بھ"(جملة مستأنفة
، فیقصد في عرف القراء بالكافي ما یجوز )53("األنبیاء علیھم السالم معصومون

اعلم أن الوقف الكافي " :الوقف علیھ ویتعلق ما بعده بھ، وبالتام  ما ال تعلق لما بعده بھ
ھو الذي یحسن الوقف علیھ أیضاً واالبتداء بما بعده، غیر أن الذي بعده متعلق 

اعلم أن الوقف التام ھو الذي یحسن القطع علیھ واالبتداء بما بعده، ألنھ ال "، و)54("بھ
  .)55("یتعلق بشيء مما بعده

ولقد ھمت : على القول بأن الوقف على قولھ تعالى :داللة الجملة األولى -1
" ولقد ھمت بھ وھم بھا"فیصیر التقدیر " وھم بھا"وقف كاٍف فإن الجملة تتم عند  بھ

بمثل ما ھّمت بھ ودفعھم إلى ھذا القول قولھم بأن  ھمَّ بھاعلیھ السالمأي أن یوسف 
ھا بھ ومماثال لھ" ھمَّ بھا"فیكون" لوال"جواب لوال ال یتقدم على  : قلت"...  .نتیجة لھمِّ

  . )56(علیھا جوابھا، من قبل أنھ في حكم الشرط، وللشرط صدر الكالمألن لوال ال یتقدم 
والصحیح أنھ ال وجود في العربیة للمانع من تقدم جواب لوال على لوال 
والقول بأن یوسف حصل منھ الھمُّ فیھ نظر ألن داللة االمتناع في لوال ومعنى 

ّم فلم یحصل الھم البتة  الماضي في رأیي یفیدان جملة أن رؤیة البرھان كانت سابقة للھ
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ْت بِِھ َوھَمَّ بِھَا :لكن خروجا من اإلشكال إذا قلنا فالجملة ھنا  ،]24: یوسف[ َولَقَْد ھَمَّ
تصیر بال  ،]24: یوسف[ لوال أن رأى برھان ربھتامة من جھة المعنى وجملة 

فائدة معنویة وال یظھر بعدھا موضع تعلق لوال  وخروجا من ھذه المشكلة نسلم بأن 
لیس جواب لوال بل ھو دلیل جوابھا  وھمَّ بھا :جواب لوال ال یتقدم علیھا فنقول

ْت بِِھ َوھَمَّ بِھَا  لوال أن رأى برھان ربھ لھم بھا ، وتقدم  دلیل : فیصیر المعنى َولَقَْد ھَمَّ
ُ بُِكْم َربِّي لَْوَال  :جواب لوال على لوال وارد في القرآن، مثل قولھ تعالى قُْل َما یَْعبَأ

ْبتُْم فََسْوَف یَُكوُن لَِزاًما لَْوَال ُدَعاُؤُكْم ما "فالمعنى ھنا  ،]77: الفرقان[ ُدَعاُؤُكْم فَقَْد َكذَّ
 :الفرقان[ تِنَا لَْوَال أَْن َصبَْرنَا َعلَْیھَاإِْن َكاَد لَیُِضلُّنَا َعْن آلِھَ  :، ومثلھ"عبأ بكم ربي

جواز تقدیم دلیل الجواب  ، والمعنى ھنا لَْوَال َصبَُرنَا ألضلنا َعْن آلِھَتِنَا، فظھر بھذا]42
فیكون بذلك یوسف لم یحصل منھ ھمٌّ البتة سواء تقّدم الجواب أم تقّدم دلیلھ ألن رؤیة  

  .البرھان سابقة للھمِّ 

ولقد ھمت  :على القول بأن الوقف على قولھ تعالى: داللة الجملة الثانیة -2
منفصلة عن " ولقد ھمت بھ"وقف تام تصیر الجملة األولى ، ]24: یوسف[ بھ

وھذا التغیر في  ،]24: یوسف[ وھم بھا لوال أن رأى برھان ربھالجملة الثانیة 
من الھمِّ فیصیر ھمُّ  السالم علیھتبرئة یوسف  السیاق یؤدي المعنى المراد ویؤید

ممتنعا بسبب وجود لوال ألنھا تفید االمتناع لوجود أي أن الھمَّ  علیھ السالمیوسف 
ممتنع لوجود البرھان وھذا القول یستند على جواز تقدم جواب لوال علیھا أو على 

  ".َوھّم بھا" :إلیھ بدلیل الجواب المتقدم واإلشارةتقدیر حذفھ 
ھَا بلَقَْد َوَالِم اْلقََسِم لِیُِفیَد أَنَّھَا َعَزَمْت  یصیر معنى اآلیة أن هللا تعالى أَكََّد ھَمَّ

ْت بِِھ ُمْستَأْنَفَةٌ اْسِتْئنَافًا اْبتَِداِئیًّا ةً : َواْلَمْقُصودُ . َعْزًما ُمَحقَّقًا، وُجْملَةُ َولَقَْد ھَمَّ أَنَّھَا َكانَْت َجادَّ
ِھ بِھَا . َرةً فِیَما َراَوَدْتھُ َال ُمْختَبِ  ھَا بِِھ التَّْمِھیُد إِلَى ِذْكِر اْنتِفَاِء ھَمِّ َواْلَمْقُصوُد ِمْن ِذْكِر ھَمِّ

یِن فَإِنَّھُ َمْعُصومٌ  ، أي أن اآلیة محمولة على التقدیم )57(ِلبَیَاِن اْلفَْرِق بَْیَن َحالَْیِھَما فِي الدِّ
ن ربھ لھمَّ بھا، فقدم جواب لوال ولقد ھمَّت بھ لوال أن رأى برھا: والتأخیر، وتلخیصھا

قد كنت من الھالكین لوال أن فالنًا َخلّصك، فقدم جواب لوال، قال أبو : علیھا، كما یقال
ضربتك لوال زید، و ھممت بك لوال زید، : ولیس بكثیر في الكالم أن تقول: إسحاق

حتى وإن كان ھذا الوجھ قلیال في اللغة العربیة  .)58(لوال زید لھممت بك: إنما الكالم
فھو ممكن وال یقاس عجز البشر في أداء المعاني على بالغة هللا تعالى في كالمھ، 

لیس جواب لوال بل ھو دلیل الجواب  فیصیر كما " وھمَّ بھا: "لكن من الممكن القول
  ".ربھ لھمَّ بھاوھّم بھا لوال أن رأى برھان : "أسلفنا المعنى على النحو التالي
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على أنھ یجب االنتباه إلى أن فعل الرؤیة جاء في الماضي لیفید أن یوسف 
ھ لسابق رؤیتھ لبرھان ربھ، ومن ذلك قولھ تعالى إِْن َكاَد  :علیھ السالم انتفى ھمُّ

لدعوة  ، فالصبر ھنا سابق]42 :الفرقان[ لَیُِضلُّنَا َعْن آِلھَتِنَا لَْوَال أَْن َصبَْرنَا َعلَْیھَا
محمد صلى هللا علیھ وسلم ومالزم لھا فیرى الكفار في ثباتھم على ماھم علیھ إنما ھو 

  .راجع إلى ما تقرر في نفوسھم في الماضي من حب آلھتھم وصبرھم على ذلك

وأرى وهللا أعلم أن ھذا ھو الذي یجب أن یذھب إلیھ ألن سیاق اآلیة ومعاني 
كلھا تصطف في جھة ھذا المعنى وتعضده حتى ألفاظھا والشرط االمتناعي في لوال، 

وإن كانت المذاھب األخرى محتملة أو أكثر ظھورا لكن الجنوح جھة الصواب الملتئم 
أال ترى أنھ لم یھم بھا قط ألن رؤیتھ ...  مع النسق العام للقرآن وهللا أعلم بمراده قال 

من العدول إلى غیره ، والحق أحق أن یتبع وأولى )59(برھان ربھ قد سبق الھم ومنعھ
ألن متابعة النص القاطع وبراءة ساحة النبي المعصوم عن تلك الرذیلة أصدق وأنجى 
وهللا أعلم وھذا المذھب قد سلكھ أئمة أجالء كأبي حیان األندلسي ومحمد األمین 

  .الشنقیطي واأللوسي والدكتور وھبة الزحیلي والدكتور سعید الكملي وغیرھم

إن المتتبع لكلمات  :لیھ السالم مع امرأة العزیزمختصر قصة یوسف ع -3
القرآن الكریم یجد فیھا دقة ال توصف في التعبیر عن المعاني وتقریب مشاھد 
القصص القرآني كأنھا ماثلة أمام القارئ المتدبر، ھذا دیدن القرآن في عرض 
القصص عموما لكننا نجد خصوصیة في قصة یوسف وتفصیال واضحا خاصة في 

سف علیھ السالم مع امرأة العزیز والحاصل أن ھذه القصة بدأت فور دخول مشھد یو
إلى قصر العزیز وبعد طلبھ من زوجتھ االعتناء بیوسف بدأ  علیھ السالمیوسف 

یحظى بمعاملة خاصة وكثُر اختالطھ بامرأة العزیز وحومھ بین یدیھا، وامرأة العزیز 
  .في كل ھذا ترى یوسف یشب ویكبر في بیتھا

أشده آتاه هللا الحكم والعلم إضافة إلى بھاء الطلعة  علیھ السالمبلغ یوسف  لّما
والسمت والھیبة، فرأت امرأة العزیز في یوسف علیھ السالم ما ال طاقة لھا على 
الصبر علیھ فبدأت امرأة العزیز تفكر في مخالطة یوسف والتوصل إلى شھوتھا منھ 

ي األخالق وترف في العیش وافق شھوة ودفعھا إلى ذلك ضالل في الدین وانحطاط ف
في نفسھا، وفتوة في جسمھا والمنطق یقول أّن ھذه الحالة من امرأة العزیز تدرجت 

  .صعودا إلى أقصاھا حتى بلغت المراودة والھّم والتصریح بالفعل القبیح
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یكبر في قلب امرأة العزیز حتى شغفھا، وبدأت  علیھ السالمبدأ حب یوسف 
تكبر وساوس الشیطان لھا حتى فاضت على لسانھا، فبدأت تراود یوسف عن نفسھ 
وتفتل لھ في الذروة والغارب وھو یتحاشاھا ویستر علیھا حتى وجدت للفعل فرصة 

ھ فغلّقت األبواب علیھ وعلیھا واختلت بھ وزینت نفسھا لھ قوال وفعال،  وھو علی
ھیت " :السالم على سابق عفتھ واستِْعصاِمھ با�، ثم صّرحت غایة التصریح بقولھا

الحظ أنھ  ،]23:یوسف[ قال معاذ هللا، فجاءھا الرّد مباشرة ودون أدنى تفكیر "لك
لحظة واحدة داللة على أنھ یراقب هللا تعالى في السر  اإلجابةلم یتردد ولم یفكر في 
واإلحسان عبادة  ،]20 :یوسف[ َوَكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِینَ  :والعلن لذلك قال تعالى

إنھ ال یفلح : � على الوجھ األحق كأنك تراه وھو مع ذلك یرى عاقبة فعلھ
  .القول والفعل علیھ السالمفأحسن  ،]24: یوسف[ الظالمون

 استعصام یوسف با� تعالى وتمنعھ عن السوء دفع امرأة العزیز إلى الھمِّ 
فانتقلت إلى الفعل بعد أن كانت تزین  وتعرض نفسھا علیھ بالقول فبدأت بھذا الھّم 

، ھذا الھم معطوف على المراودة "ولقد ھّمت بھ" :وإرادة المخالطة لنیل شھوتھا
: ونتیجة لكل تلك المقدمات،  فھّمت بیوسف ترید أن تنال شھوتھا وأما قولھ تعالى

وھم بھا لوال أنرأى برھان ربھ ]فالرأي وهللا أعلم بالمراد أنھا ]24: یوسف ،
جاءت كجواب منطقي لسؤال یعرض في مثل ھذه المواقف والقصص التي تكون بین 
طرفین فالقارئ بعد أن ركز كل حواسھ في الحادثة وعلم  فعل الطرف األول مباشرة 

ن رأى وھم بھا لوال أ :یتساءل عن رد فعل الطرف الثاني فنقول ھنا إن قولھ تعالى
ھي ھمت وھو ماذا ( ھو جواب لسؤال محذوف تقدیره ،]24: یوسف[ برھان ربھ

أي أن یوسف علیھ السالم كان لیفعل فعلھا لوال أنھ یرى برھان ربھ فكان ذلك ) فعل؟؟
، فقولھ تعالى ھنا فیھ تبرئة لیوسف  البرھان مانعا من الھم بل مانعا حتى من إرادة الھمِّ

ومما یقاربھ ألن لوال فعلت فعلھا في المعنى فھي تدل على  علیھ السالم من الھمِّ 
  .علیھ السالماالمتناع لوجود أي امتناع الھّم بتاتا لوجود البرھان ماثال في نفس یوسف 

معنى آخر خفیا ، ]24: یوسف[ وھم بھا لوال أن رأى برھان ربھ: ویفید قولھ تعالى
في وسط ھذه األحداث :" لسؤال قد یرد في مثل ھذه الحالة الخاصة كأن لقائل أْن یقول

ومع كل ھذه الظروف وكل ھذا التصریح ولم تتحرك نفس یوسف ربما بھ علّة 
فجاءت ھذه اآلیة مجیبة عن ھذا السؤال مؤكدة السالمة الجسدیة التامة " جسدیة

عنى رائعا وذلك أن عدم الھّم راجع إلى مخافة هللا لیوسف علیھ السالم وأفادت م
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وخشیتھ حصرا دون أي أمر آخر فكان بذلك یوسف علیھ السالم أجل قدرا وأرفع 
  .منزلة

أثر الشرط االمتناعي  كما یشھد لھذا المذھب ما تقدم في البحث من أدلة على
جمیع الروایات أن : ویؤیده أیضا أدلة أخرى نشیر إلیھا إشارة فقط منھا" لوال"في 

براءة یوسف شھد علیھا الواردة في شأن ھّم یوسف من قبیل اإلسرائیلیات كما أن 
شھداء عدول وشاھد فاسق فقد اعترف ببراءة یوسف، یوسف علیھ السالم اعترف 

اْآلَن وشھد بذلك امرأة العزیز نفسھا  ،]26 :یوسف[ ھي راودتني: ببراءتھ لنفسھ
وشھد ببراءة یوسف علیھ  ،]51 :یوسف[ َراَوْدتُھُ َعْن نَْفِسھِ َحْصَحَص اْلَحقُّ أَنَا 

 یُوُسُف أَْعِرْض َعْن ھََذا َواْستَْغفِِري لَِذْنبِِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اْلَخاِطئِینَ  :السالم زوجھا
ِ َما َعلِْمنَا : وشھد بھا الشاھد من أھلھا وشھد بھا النسوة ،]28 :یوسف[ قُْلَن َحاَش ِ�َّ

ِإنَّھُ ِمْن ِعبَاِدنَا  :وشھد بھا هللا رب العالمین ،]51:یوسف[ َعلَْیِھ ِمْن ُسوءٍ 
تَِك َألُْغِویَنَّھُْم أَْجَمِعیَن  :وشھد بھا إبلیس ،]28 :یوسف[ اْلُمْخلَِصینَ  قَاَل فَبِِعزَّ

ِعبَاَدَك ِمْنھُُم اْلُمْخلَِصینَ  ھؤالء كلھم شھدوا على براءة یوسف من  ،]83-82: ص[ إِالَّ
، مع  العلم أن القصة تفھم في سیاق مدح یوسف علیھ السالم فقد بدأت الحادثة  الھمِّ
بذكر أن یوسف علیھ السالم من المحسنین فعلى ضوء ھذه اآلیات واألدلة تفھم القصة 

  .)60(ویظھر المراد وهللا أعلم بمراده أن یوسف لم یحصل منھ ھمُّ البتة

  : الخاتمة

القرآن الكریم معجزة خالدة وحجة � على الناس، فكلماتھ أدقُّ في الداللة 
وأقدر على تأدیة المعنى ومن خالل ھذا البحث المتعلق بآیة من كتاب هللا في شكل 

  :دراسة لغویة كانت نتائج البحث كالتالي

 .التركیباختلف النحاة في أصل لوال بین البساطة والتركیب وأشھر األقوال  -
 .تختلف دالالت لوال بین التحضیض واالمتناع والتوبیخ واالھتمام والتعجیز -
 .انقسام العلماء في مسألة ھمِّ یوسف على أربعة أقوال كلھا محتملة من جھة السیاق -
 .ألفاظ القرآن تؤدي دالالتھا السیاقیة حال اإلفراد والتركیب -
یح المعنى الذي یبرئ ساحة یوسف علیھ الشرط االمتناعي في لوال أدى إلى ترج -

 .السالم من الھمِّ 
 .المعاني النحویة والدالالت السیاقیة لأللفاظ تؤید براءة یوسف علیھ السالم من الھمّ  -
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الروایات المنقولة في شأن ھمِّ یوسف علیھ السالم لم یرفع منھا قلیل وال كثیر إلى  -
  .بل ھي من قبیل اإلسرائیلیات النبي 

دراسة األلفاظ واآلیات القرآنیة دراسة لغویة یعمق فھم النص القرآني ویساعد في  -
  .التدبر

 .إذا أراد هللا التمكین لعبده ابتاله فمن استعصم بھ أنجاه، ورفع مقامھ وأعاله -
من یتعفف عن السوء والفحشاء وھو أقدر علیھما جدیر أن یكون من عباد هللا  -

 .المخلصین
  :والتوصیاتاالقتراحات 

 .العمل على تفعیل داللة السابق والالحق في فھم المعاني القرآنیة -
 .العنایة بدراسة دور الكلمات وحروف المعاني في توجیھ الفھم وترجیح المعنى -
االعتقاد بعصمة األنبیاء دین والعمل على تبرئة ساحتھم واجب خاصة إذا كان  -

  .المعنى یحتمل ووجھ البراءة یظھر
  .ادة فھم بعض المسائل القرآنیة في إطار الداللة السیاقیة لآلیاتإع -

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم

سورة -إبراھیم عناني عطیة عناني، البرھان في علوم القرآن لإلمام الَحوفيِّ  -1
یوسف دارسة وتحقیقا، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في التفسیر وعلوم 

كلیة العلوم -السید سید أحمد نجم، جامعة المدینة العالمیة: القرآن، تحت إشراف
 .م2015-ھـ 1436اإلسالمیة قسم القرآن الكریم وعلومھ، مالیزیا، 

: ، إعراب المیة الشنفري، تحقیق)ھـ616(أبو البقاء عبد هللا بن الحسین العكبري  -2
ھـ 1404، 1محمد أدیب عبد الواحد جمران، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط

 .م1984
- ، التَّْفِسیُر البَِسْیط، عمادة البحث العلمي )ھـ468(أبو الحسن علي الواحدي  -3

 .ھـ 1430، 1جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، ط
، المحكم والمحیط األعظم، تحقیق عبد الحمید )ھـ458(أبو الحسن بن سیده -4

 .م 2000-ھـ  1421، 1بیروت، ط –ھنداوي، دار الكتب العلمیة 
، الخصائص، الھیئة المصریة العامة للكتاب، )ھـ392(الفتح عثمان بن جنيأبو  -5

 ).ط.ت.د(، 4ط
، الكشاف عن حقائق غوامض )ھـ538(أبو القاسم محمود جار هللا الزمخشري -6

 .ھـ 1407-3التنزیل، دار الكتاب العربي، بیروت، ط
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حسن  .أبو حیان األندلسي، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل، تحقیق د -7
، 1دار كنوز إشبیلیا، ط: ، وباقي األجزاء)5-1(ھنداوي دار القلم، دمشق 

 ).ط.ت.د(
د : ، كتاب العین، تحقیق)ه174(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي  -8

 ).ط.ت.د(مھدي المخزومي، د إبراھیم السامرائي،دار ومكتبة الھالل، لبنان، 
، البرھان في علوم القرآن، تحقیق )ـھ794(أبو عبد هللا بدر الدین الزركشي  -9

محمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي 
 .م 1957-ھـ  1376، 1وشركائھ، ط

، الجنى الداني في حروف )ھـ749ت (أبو محمد بدر الدین المصري المالكي  -10
ر الكتب العلمیة، األستاذ محمد ندیم فاضل،دا-المعاني، تحقیق د فخر الدین قباوة 

 .م 1992-ھـ  1413، 1بیروت، لبنان، ط
، الصحاح تاج اللغة وصحاح )ھـ393(أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري  -11

 1407، 4العربیة، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، ط
 .م 1987-  ھـ

الشیخ بیت هللا : ، معجم الفروق اللغویة، تحقیق)ھـ395(أبو ھالل العسكري  -12
 .ھـ1412، 1بیات، ومؤسسة النشر اإلسالمي، ط

عبد السالم ھارون، : ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)ھـ395ت (أحمد بن فارس  -13
 .م1979-ھـ 1399دار الفكر، دمشق، 

، تفسیر المراغي، شركة مكتبة )ھـ1371(أحمد بن مصطفى المراغي  -14
 .م 1946-ھـ  1365، 1ومطبعةمصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط

، إعراب القرآن لألصبھاني، )ھـ535(إسماعیل بن محمد األصبھاني الملقب بقوام -15
 .م 1995-ھـ  1415، 1توثیق الدكتورة فائزة بنت عمر المؤید، ط

جالل الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق عبد الحمید  -16
 .)ط.ت.د(ھنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر، 

، كتاب العین، تحقیق د مھدي المخزومي، د )ھـ170(الخلیل بن أحمد الفراھیدي  -17
 ).ط.ت.د(إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھالل، 

د وھبة بن مصطفى الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، دار  -18
  .ھـ 1418، 2الفكر المعاصر، دمشق، ط

، مختار الصحاح تحقیق )ھـ666(ن أبي بكر زین الدین أبو عبد هللا محمد ب -19
ھـ 1420، 5الدار النموذجیة، بیروت، ط-یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة 

 .م1999-
، )لوال ولوما تأصیلھما وخصائصھما(سعد بن حمدان الغامدي، مقال بعنوان  -20

 .1994، 14مجلة كلیة اللغة العربیة بالزقازیق، عدد 
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،محمد بن مصطفى شیخ زاده، دراسة )شامقواعد اإلعراب البن ھ(شرح  -21
- ھـ  1416، 1، ط)دمشق، سوریة(إسماعیل إسماعیل مروة، دار الفكر : وتحقیق
  .م 1995

، مجلة اإلشعاع، جامعة )-دراسة بالغیة –لوال في القرءان الكریم (شعیب یحي، -22
 .2016، جوان 3، مج6سعیدة، الجزائر، عدد

، روح المعاني في تفسیر )ھـ1270(شھاب الدین محمود الحسیني األلوسي  -23
القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیق علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، 

  .ھـ1415، 1بیروت، ط
خالد عبد : ، شرح المقدمة المحسبة، تحقیق)ھـ 469(طاھر بن أحمد بن بابشاذ  -24

 .م 1977، 1الكریم، المطبعة العصریة، الكویت، ط
، مجلة اآلداب، جامعة )لوال دراسة نحویة -لوما - لو(صالح، العاني فرقد مھدي  -25

 .2010، 94بغداد كلیة اآلداب، عدد
: عبد الرحمن بن محمد كمال الدین، اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین -26

 .م2003-ھـ1424، 1البصریین والكوفیین،المكتبة العصریة، ط
في الوقف واالبتداء، تحقیق ،المكتفى )ھـ444(عثمان بن سعید أبو عمرو الداني  -27

 .م 2001-ھـ  1422، 1محیي الدین عبد الرحمن رمضان، دار عمار، ط
، التعریفات، حققھ وضبطھ جماعة )ھـ816(علي بن محمد الشریف الجرجاني  -28

 .م1983-ھـ 1403، 1من العلماء، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط
ب، تحقیق، عبد السالم ھارون، ، الكتا)ھـ180(عمرو بن عثمان الملقب سیبویھ  -29

 .م 1988-ھـ  1408، 3مكتبة الخانجي، القاھرة، ط
، شرح الكافیة الشافیة، تحقیق عبد المنعم أحمد )ھـ 672(محمد ابن مالك   -30

ھریدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي كلیة 
 ).ط.ت.د(الشریعة والدراسات اإلسالمیة مكة المكرمة، 

، أضواء البیان في إیضاح القرآن )ھـ1393(محمد األمین الجكني الشنقیطي   -31
 .مـ1995ھـ  1415بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، لبنان، 

محمد األمین العلوي،تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن،   -32
دار طوق النجاة، بیروت،  الدكتور ھاشم محمد علي بن حسین مھدي،: مراجعة
 .م2001-ھـ  1421، 1لبنان، ط

، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، )ھـ1393(محمد الطاھر بن عاشور  -33
 .ھـ 1984تونس، 

، تھذیب اللغة، تحقیق محمد عوض )ھـ370(محمد بن أحمد األزھري الھروي   -34
 .م1،2001بیروت ط –مرعب، دار إحیاء التراث العربي 
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عبد . د: ، شرح تسھیل الفوائد، تحقیق)ھـ672(بن عبد هللا بن مالك  محمد  -35
- ھـ 1410محمد بدوي المختون، ھجر للطباعة والنشر، . الرحمن السید، د

 .م1990
، لسان العرب، دار صادر، )ھـ711(محمد بن مكرم بن على ابن منظور   -36

 .ھـ 1414، 3بیروت، ط
قتضب، تحقیق محمد عبد الخالق ، الم)ھـ86(محمد بن یزید المعروف بالمبرد  -37

 ).ط.ت.د(عظیمة، عالم الكتب، بیروت، 
محمد حسن جبل، المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكریم، مكتبة اآلداب   -38

 .م 2010، 1القاھرة، ط –
محمد سید طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم دار نھضة مصر للطباعة   -39

 .م1998، 1قاھرة، طال ،والنشر والتوزیع، الفجالة
محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر   -40

 .م 1997-ھـ  1417، 1القاھرة، ط ،والتوزیع
، 10 محمد محمود الحجازي، التفسیر الواضح، دار الجیل الجدید، بیروت، ط  -41

 .ھـ1413
الكریم، ، الجدول في إعراب القرآن )ھـ1376(محمود بن عبد الرحیم صافي   -42

 .ھـ 1418، 4مؤسسة اإلیمان، بیروت، ط ،دار الرشید، دمشق
، إعراب القرآن وبیانھ، دار اإلرشاد )ھـ1403(محیي الدین مصطفى درویش   -43

 ،دار ابن كثیر(، )بیروت، دمشق ،دار الیمامة(سوریة، -حمص-للشئون الجامعیة 
 .ھـ 1415، 4ط) بیروت ،دمشق

، جامع الدروس العربیة، المكتبة )ھـ1364ت (مصطفى بن محمد الغالیینى  -44
 .م1993، 28العصریة، بیروت، ط

، أنوار التنزیل وأسرار،تحقیق )ھـ685(ناصر الدین أبو سعید عبد هللا البیضاوي  -45
  .ھـ1،1418بیروت، ط ،محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي

ھمت بھ وھم بھا لوال أن رأى برھان ولقد "، آیة من كتاب هللا ))معد((ھیئة التحریر 
  .1990، نوفمبر33، مجلة البیان، المنتدى اإلسالمي، عدد"ربھ

  :الھوامش
                                                        

 عبد السالم ھارون، دار الفكر، دمشق،: ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)ھـ395ت (أحمد بن فارس  )1(
  .260 ، ص3م، ج1979-ھـ 1399

د مھدي المخزومي، د : ، كتاب العین، تحقیق)ھـ174(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي )2(
  .235ص ،6، ج)ط.ت.د(الھالل، لبنان، دار ومكتبة  إبراھیم السامرائي،

  :أنظر )3(
محمد عوض مرعب، دار : ، تھذیب اللغة، تحقیق)ھـ370( محمد بن أحمد بن األزھري الھروي -

  . 211، ص11م، ج2001، 1بیروت، ط ،إحیاء التراث العربي
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بد أحمد ع: ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق)ھـ393( أبو نصر إسماعیل الجوھري -

  .1136، ص3م، ج1987-   ھـ 1407، 4بیروت، ط ،الغفور عطار، دار العلم للمالیین
عالم  ، المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة،)ھـ86( محمد بن یزید المعروف بالمبرد )4(

  .46 ، ص2 ج ،)ت.د(بیروت، ، الكتب
محمد . عبد الرحمن السید، د. د: ، شرح تسھیل الفوائد، تحقیق)ھـ672( محمد بن عبد هللا بن مالك )5(

  .66 ، ص4 م، ج1990 -ھـ1410 بدوي المختون، ھجر للطباعة والنشر،
، شرح الكافیة الشافیة، تحقیق عبد المنعم أحمد ھریدي، جامعة أم القرى )ھـ 672(محمدبن مالك  )6(

ة المكرمة، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة مك
 .1584، ص3، ج)ت.د(

 .380، ص)ت.د(محمد عید، النحو المصفى، مكتبة الشباب،  )7(
  .383-382نفسھ، ص )8(
 .391نفسھ، ص )9(
، الكتاب، تحقیق، عبد السالم ھارون، مكتبة الخانجي، )ھـ180(عمرو بن عثمان الملقب سیبویھ  )10(

 .222، ص4م، ج1988-ھـ  1408، 3القاھرة، ط
، الحجة في القراءات السبع،تحقیق عبد العال سالم مكرم، )ھـ370( ین بن أحمد بن خالویھالحس )11(

 .125ھـ، ص1401، 1ط بیروت،، دار الشروق
أحمد یوسف النجاتي وآخرون، : تحقیق، ، معاني القرآن)ھـ207(أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء  )12(

 .377ص، 2، ج)ت.د(مصر، ، دار المصریة للتألیف والترجمة
، 2، ج4الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط ، الخصائص،)ھـ392(أبو الفتح عثمان بن جني )13(

 .39ص
إسماعیل : محمد بن مصطفى شیخ زاده، دراسة وتحقیق ،قواعد اإلعراب البن ھشامشرح  )14(

  .112م، ص 1995-ھـ 1416، 1طا، سوری، دمشق ،إسماعیل مروة، دار الفكر
محمد أدیب عبد : ، إعراب المیة الشنفري، تحقیق)ھـ616(  بن الحسین العكبريأبو البقاء عبد هللا )15(

  .88م، ص1984ھـ 1404، 1بیروت، ط، الواحد جمران، المكتب اإلسالمي
، مجلة كلیة "لوال ولوما تأصیلھما وخصائصھما" :سعد بن حمدان الغامدي، مقال بعنوان: ینظر )16(

  .180-145، صفحات 1994، 14اللغة العربیة بالزقازیق، عدد 
  : أنظر )17(
جالل الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، المكتبة  -

  .576، ص2، ج)ت.د( مصر، ،التوفیقیة
البصریین : اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین عبد الرحمن بن محمد كمال الدین، -

  .65، ص1م، ج2003-ھـ1424، 1العصریة، طالمكتبة  والكوفیین،
، البرھان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل )ھـ794(أبو عبد هللا بدر الدین الزركشي  )18(

، 4م، ج 1957- ھـ 1376، 1الحلبي وشركائھ، ط إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي
 .376ص

، مجلة اآلداب،جامعة بغداد كلیة اآلداب، )لوال دراسة نحویة-لوما-لو(العاني فرقد مھدي صالح،  )19(
 . 90-66، ص2010، 94عدد

، جامعة سعیدة، اإلشعاعمجلة  ،-دراسة بالغیة –لوال في القرءان الكریم  شعیب یحي،/د )20(
 .201-191، ص2016، جوان 3، مج6الجزائر، عدد
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، الجنى الداني في حروف المعاني،تحقیق د )ھـ749ت (ن المصري المالكي أبو محمد بدر الدی )21(

- ھـ  1413، 1لبنان، ط –األستاذ محمد ندیم فاضل،دار الكتب العلمیة، بیروت - فخر الدین قباوة 
  .598م، ص1992

 .98، ص1ج سیبویھ، الكتاب، مصدر سابق، )22(
-حسن ھنداوي دار القلم . التسھیل، تحقیق د أبو حیان األندلسي، التذییل والتكمیل في شرح كتاب )23(

 .310، ص11، ج1دار كنوز إشبیلیا، ط: ، وباقي األجزاء)5إلى  1من (دمشق 
خالد عبد الكریم، المطبعة : ، شرح المقدمة المحسبة، تحقیق)ھـ 469(طاھر بن أحمد بن بابشاذ  )24(

 .266، ص1م، ج 1977، 1العصریة، الكویت، ط
 .347، الحجة في القراءات السبع، مرجع سابق، ص)ھـ370( بن خالویھالحسین بن أحمد  )25(
، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، بیروت، )ھـ1364ت (مصطفى بن محمد الغالیینى  )26(

 . 260، ص3م، ج1993، 28 ط
دارسة سورة یوسف  - إبراھیم عناني عطیة عناني، البرھان في علوم القرآن لإلمام الَحوفيِّ  )27(

السید سید : ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في التفسیر وعلوم القرآن، تحت إشراف-وتحقیقا
كلیة العلوم اإلسالمیة قسم القرآن الكریم وعلومھ، مالیزیا، ، أحمد نجم، جامعة المدینة العالمیة

  .175 م، ص2015-ھـ 1436
سورة یوسف دارسة  - رآن لإلمام الَحوفيِّ إبراھیم عناني عطیة عناني، البرھان في علوم الق )28(

 .175ص ، مصدر سابق،-وتحقیقا
الدكتور : محمد األمین العلوي،تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن، مراجعة )29(

 ھـ  1421، 1لبنان، ط –ھاشم محمد علي بن حسین مھدي، دار طوق النجاة، بیروت 
، 16ص ،3ج التنزیل، أنوار والبیضاوي، ،456ص ،2ج ،)س.م( الكشاف، الزمخشري، :أنظر )30(

 الوسیط، التفسیر محمد سید الطنطاوي، ،42ص ،2ج التفاسیر، صفوة ،ومحمد علي الصابوني
 .159ص ،3ج التفسیر، ، محمد مكي الناصري، التیسیر في أحادیث42ص ،7ج

الدین مخطوطة  ، حسن عز128، ص12أنظر أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ج )31(
 .303، ص4، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ج167، ص5الجمل، ج

التفسیر المنیر،  ، وھبة الزحیلي،206، ص2أنظر محمد األمین الشنقیطي، أضواء البیان، ج )32(
 .  212، ص12روح المعاني، ج ، محمود اآللوسي،242، ص12ج

 ،، إعراب القرآن وبیانھ، دار اإلرشاد للشؤون الجامعیة)ھـ1403(محیي الدین مصطفى درویش  )33(
ھـ،  1415، 4ط ،)بیروت ،دمشق ،دار ابن كثیر(، )بیروت، دمشق ،دار الیمامة(، اسوری، حمص

  .472، ص4ج
، دمشق ، الجدول في إعراب القرآن الكریم، دار الرشید)ھـ1376(محمود بن عبد الرحیم صافي  )34(

 .407، ص12ھـ، ج 1418، 4مؤسسة اإلیمان، بیروت، ط-
  ، إعراب القرآن لألصبھاني،)ھـ535( إسماعیل بن محمد األصبھاني الملقب بقوام )35(

 .168م، ص1995-ھـ  1415، 1توثیق الدكتورة فائزة بنت عمر المؤید، ط
 محمد عوض مرعب، دار ، تھذیب اللغة، تحقیق)ھـ370(محمد بن أحمد بن األزھري الھروي )36(

  .248، ص5م، ج1،2001ط ،بیروت ،إحیاء التراث العربي
 ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق)ھـ393( أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري )37(

  .2061، ص5، ج ھـ 1407، 4بیروت، ط ،عطار، دار العلم للمالیین أحمد عبد الغفور
الشیخ بیت هللا بیات، ومؤسسة : تحقیق جم الفروق اللغویة،، مع)ھـ395(أبو ھالل العسكري  )38(

 .558ھـ، ص1412، 1النشر اإلسالمي، ط
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تحقیق وتعلیق محمد إبراھیم سلیم، دار العلم  ، الفروق اللغویة،)ھـ395(العسكري أبو ھالل )39(

 .127، ص)ت.د(مصر،  ،والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة
، المحكم والمحیط األعظم، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب )ھـ458(أبو الحسن بن سیده )40(

 .338، ص10م، ج2000-ھـ  1421، 1بیروت، ط ،العلمیة
مصدر  العربیة، ، الصحاح تاج اللغة وصحاح)ھـ393( أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري )41(

 .2347ص ،6سابق، ج
-ھـ1399عبد السالم ھارون، دار الفكر،  ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)ھـ395(أحمد بن فارس )42(

  342، ص3م، ج1979
  .801، ص8س، ج.، المحكم والمحیط األعظم، م)ھـ458( أبو الحسن بن سیده )43(
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مصدر )ھـ393( نصر إسماعیل بن حماد الجوھري أبو )44(

 .55، ص1سابق،ج
 .634، ص8س، ج.، المحكم والمحیط األعظم، م)ھـ458(أبو الحسن بن سیده )45(
، مختار الصحاح تحقیق یوسف الشیخ محمد، )ھـ666(زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر )46(

 156م، ص1999-ھـ 1420، 5الدار النموذجیة، بیروت، ط ،المكتبة العصریة
، 1القاھرة، ط ،محمد حسن جبل، المعجم االشتقاقي المؤصل أللفاظ القرآن الكریم، مكتبة اآلداب )47(

  .939، ص2م، ج 2010
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مصدر )ھـ393( أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري )48(

  .1014، ص3سابق، ج
  .114، ص3س، ج.، م، المحكم والمحیط األعظم)ھـ458(أبو الحسن بن سیده )49(
، التعریفات، حققھ وضبطھ جماعة من العلماء، دار )ھـ816( علي بن محمد الشریف الجرجاني )50(

 .165م، ص1983-ھـ 1403، 1لبنان، ط ،الكتب العلمیة بیروت
، كتاب العین، تحقیق د مھدي المخزومي، د إبراھیم )ھـ170( الخلیل بن أحمد الفراھیدي )51(

  .187، ص4ج ،)ت.د(تبة الھالل، السامرائي، دار ومك
، 7ھـ، ج1414، 3بیروت، ط، ، لسان العرب، دار صادر)ھـ711(محمد بن مكرم ابن منظور )52(

  .26ص
محیي الدین عبد  المكتفى في الوقف واالبتداء، تحقیق ،)ھـ444(عثمان بن سعید أبو عمرو الداني  )53(

 .103م، ص2001- ھـ  1422، 1الرحمن رمضان، دار عمار، ط
 .10نفسھ، ص )54(
 .8نفسھ، ص )55(
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار )ھـ538( أبو القاسم محمود جار هللا الزمخشري )56(

 .456، ص2ھـ، ج1407، 3بیروت، ط ،الكتاب العربي
 1984، تونس ،، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر)ھـ1393( محمد الطاھر بن عاشور )57(

 .252، ص 12ھـ، ج
جامعة اإلمام محمد  ،، التَّْفِسیُر البَِسْیط، عمادة البحث العلمي)ھـ468( أبو الحسن علي الواحدي )58(

  .75- 74- 73، ص12ھـ، ج 1430، 1بن سعود اإلسالمیة، ط
، 2ھـ، ج1413، 10بیروت، ط ،محمد محمود الحجازي، التفسیر الواضح، دار الجیل الجدید )59(

 .171ص
، مجلة "ولقد ھمت بھ وھم بھا لوال أن رأى برھان ربھ"، آیة من كتاب هللا )معد(ھیئة التحریر  )60(

  .7-5، ص1990، نوفمبر33البیان، المنتدى اإلسالمي، عدد
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  في تفسیر الكرماني بالشواھد الشعریة في المسائل النحویة االستشھاد 

  -غرائب التفسیر وعجائب التأویل -
Citation of Poetic evidence in Grammatical Issues in Al- 

Kermani’s Interpretation: Strange explanation and wonders of 

interpretation 
  

  السعید بوخالفة /د.أ    )1( طالب دكتوراه ھشام علیان
 1 جامعة باتنة - كلیة العلوم اإلسالمیة

  العلوم اإلسالمیة في الجزائرمخبر 
said.boukhalfa@univ-batna.dz        Hichamaliane87@yahoo.com 

  16/02/2020: تاریخ القبول  07/10/2019 :تاریخ اإلرسال
  

  : الملخص

تضمنت ھذه الدراسة التعریف بموضوع الشواھد الشعریة النحویة في تفسیر 
  .الكرماني وبیان أھداف ھذه الدراسة وأھمیتھا والدراسات السابقة في ذلك

قسم یتعلق باألدوات النحویة وقسم یتعلق بتراكیبھا، واقتصرت : وقسمتھا إلى قسمین
  .وشاھدین من كل مطلبعلى قسمین في كل مبحث 

  .وھما عمل إن بعد حذفھا، ومجیئ إال بمعنى الواو: ففي األدوات ذكرت قضیتین
وفي التراكیب ذكرت اجتماَع نوِن الوقایِة ونوِن الرفع، والفصَل بین 

  .المضاف والمضاف إلیھ
وھذه الدراسة ھي إشارة إلى كیفیة توظیف الكرماني ھذه الشواھد في تقریر المسائل 

  .حویة المذكورة في تفسیر آیات القرآنالن
  .الكرماني؛ تفسیر؛ االستشھاد؛ الشعر؛ النحو: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
The present study attempts to investigate the grammatical poetic 
in Al-Kiramani's interpretation, the objectives importance of this 

                                                        
  .المؤلف المرسل -1
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study as well as the previous studies. This study was divided into 
two categories: the first one is related to the grammatical tools 
and the second one is related to its structure. This study is 
limited to two parts for each section and two evidences for each 
chapter.In the tools part, the researchers mentioned two cases: 
the first one is the work of "that" after deleting it and the second 
case is the change of the meaning of "Unless" into "and".In the 
structure part, the researchers mentioned the association of 
"None-Elwikaya" and "None-Erafae" and the separation between 
the additive and the addendum.The current study is an indication 
of how AL-Kiramani uses these proofs in the study of 
grammatical problems in the interpretation of the Koran. 
Key-Words: AL-Karmani, Proof, Interpretation, Grammer, 
Poetry. 
  

  : مقدمة
إن هللا قیض لھذه األمة رجاالً یحملون دینھ، ویُبَیّنون شریعتھ، ومن أعظم 

المفسرون الذین انبروا إلى تفسیر كالم هللا تعالى وتوضیح معانیھ : ھؤالء الرجال
  .واْستِخراج أسراره وكنوزه

، )ھـ500(ة الكرماني المتوفى سنة محمود بن حمز: ومن ھؤالء العظماء
  .فھو تاج القراء، ونبراس العلماء، ذو الحفظ المتین والفھم القویم

ومن الدالئل على ذلك تفسیره الفّذ غرائب التفسیر وعجائب التأویل فھو سفر 
  .ضّم علوماً كثیرة، وفوائد نفیسة، ومسالك قویمة

النحویة، وتوظیفھا في الشواھد الشعریة في المسائل : ومن ھذه المسالك
  .التفسیر

االستشھاد بالشواھد الشعریة في المسائل : ولھذا كان موضوع ھذه المقالة ھو
، وقد ذكرنا بعض -غرائب التفسیر وعجائب التأویل-النحویة  في تفسیر الكرماني 

  .القضایا والنماذج على ھذا االستشھاد
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ما ھي النماذج  المھّمة التي تبین مدى اھتمام : المطروحة بعد ھذا التمھید :واإلشكالیة
الكرماني باالستشھاد بالشواھد الشعریة على المسائل النحویة؟، وما األمثلة على 

  .ذلك؟
  :وتكمن أھمیة ھذه الدراسة في النقاط اآلتیة

  .أنھا خدمة لكتاب هللا تعالى، ألنھا متصلة بلغة القرآن الكریم -1
  .كثرة الشواھد الشعریة المتعلقة بالنحو، مما جعلھا تشكل ظاھرة ال یمكن إغفالھا -2
الحاجة إلى دراسة تأصیلیة تكشف عن منھج الكرماني  في التفسیر، وطریقة  -3

  .توظیفھ للشواھد الشعریة في المسائل النحویة وأثر ذلك في توضیح معاني القرآن
  .لفكر النحويفي ھذا الموضوع إثراء وتنمیة ل -4

  : وأما أھداف ھذه الدراسة فتتمثل فیما یلي
  .إبراز أھمیة الشاھد الشعري في بیان القرآن الكریم -1
تنبیھ الباحثین والدارسین إلى استكشاف أمور جدیدة ونواٍح متعددة ومتنوعة من  -2

  .خالل دراستھم لھذه الشواھد
ن الشاھَد الشعري وعاٌء للنحو ألنھ إظھار العالقة بین الشاھد الشعري والنحو، إذ أ -3

  عربي، وھو أیضا مصدر إلثبات القواعد النحویة
  .إبراز جھود الكرماني في عنایتھ بالنحو والشعر العربي -4

أما الدراسات السابقة فیما یتعلق بالشواھد الشعریة النحویة في تفسیر 
  :استینالكرماني، فلم أجد دراسات متعلقة بھذا الموضوع بالذات إال در

ردود الكرماني على النحاة في كتابھ غرائب التفسیر : رسالة ماجستیر بعنوان -1
وعجائب التأویل، تقدم بھا الباحث علي عبد هللا محیسن، تحت إشراف األستاذ 
الدكتور إبراھیم رحمان حمید األّركي، واستفدت منھا في تجلیة ترجیحات 

  .واختیارات الكرماني النحویة
المسائل النحویة في كتاب غرائب التفسیر وعجائب : ستیر بعنوانرسالة ماج -2

التأویل، تقدم بھا الباحث حسن بن إبراھیم بن محمد قابور، تحت إشراف عبد الكریم 
  .بن على كوفي

ھذا، وقد تنوعت المسائل النحویة التي استدل لھا  الكرماني باألبیات الشعریة؛ ولھذا 
  .ول في األدوات، والثاني في التراكیباأل: قسمت ھذا البحث إلى مبحثین
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  األدوات النحویة: المبحث األول
لألدوات النحویة أھمیة بالغة؛ إذ بسببھا یتغیر اإلعراب،  وقد تضّمن تفسیر 

  :الكرماني الكثیر من القضایا المتعلقة باألدوات النحویة، ونكتفي في بیان ھذا بقضیتین
  المصدریة بعد حذفھا) أنْ (إلغاء عمل : المطلب األول

وھذه قضیة شائعة في كتب النحو، تباینت فیھا آراء النحویین، وھي إذا 
ھل یلغى عملھا أو یبقى؟، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الكرماني عند تفسیر ) أنْ (حذفت 

، فلما "أن ال تعبدوا:"، أي: قولھ: "قال الكرماني، )83: البقرة(  :قولھ تعالى
  :كقولھ رفع الفعل" أن"حذف 

  .1"وأَْن أشھَد اللذاِت ھل أَْنَت ُمْخلِدي. . . أَال أَیُّھذا الزاجري أحضُر الوغى
رفع الفعل : فذھب إلى إلغاء عمل أن إذا حذفت، والشاھد في ھذه اآلیة

  ).تعبدون(تعبدون بثبوت النون، فلم تعمل أن المحذوفة النصب في 
  :واستدل الكرماني على ھذه المسألة بقول الشاعر

  وأَْن أشھَد اللذاِت ھل أَْنَت ُمْخلِدي. . . أَال أَیُّھذا الزاجري أحضُر الوغى
  .2وھو من قول طرفة بن العبد، في معلقتھ الطویل،وھذا البیت من 

  )أحضر(بدل ) أشھد: (، ویروى)الزاجري(بدل ) الالئمي: "(ویروى
  .3"الحرب: الناھي، والوغى: والزاجر

الالئمي في حضور الحرب لئال أقتل وفي أن أنفق أال أیھا : ومعنى البیت
  .4مالي لئال أفتقر، ما أنت بمخلدي إن قبلت منك، فدعني أنفق مالي وال أخلفھ

، )أحضُر الوغى: (والشاھد في البیت على ما قرره الكرماني في اآلیة ھو
  ).أحضرُ (فصار ) أحضرَ (رفع الفعل  )أن(فلما حذف ) أنأحضَر الوغى: (فأصلھا

مذھب البصریین الذین ال یجیزون أن ینتصب الفعل المضارع بحرف  وھذا
محذوف في غیر المواضع المحذوفة، وذلك ألن نواصب الفعل المضارع عوامٌل 

: ضعیفة، والعامل الضعیف ال یعمل إال وھو مذكور، فیكون إعراب أحضُر عندھم
الظاھرة فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعالمة رفعھ الضمة 

  .على آخره
فعل مضارع منصوب بأن المصدریة ) أحضرَ (ویرى الكوفیون أنھ 

والذي سھل النصب مع الحذف ِذْكُر ) أنا(المحذوفة وفاعلھ ضمیر مستتر فیھ تقدیره 
تسمَع بالمعیدي خیر : "ونظیر ذلك قولھم في مثل ھذا ) وأن أشھد(في المعطوف ) أن(

  .5)أن تسمع: (بنصب تسمع وتقدیره" من أن تره
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  .مجیئ إال بمعنى الواو: المطلب الثاني
وھذه مسألة مھمة جداً،  وھي أن یجیئ حرف بمعنى حرف آخر، ومن 

: البقرة(  :الشواھد التي ذكرھا الكرماني في تفسیره على ھذه المسألة قولھ تعالى
  .6ظلموا وال الذین: بمعنى الواو، أي" إال"عن أبي عبیدة أن ، )150

  :على ھذه المسألة بقول الشاعرواستدل 
  داُر الخلیفِة إال داُر مروانا. . . ما بالمدینِة داٌر غیُر واحدةٍ 

، وھو بال 7وھذا البیت من البسیط، ونسبھ سیبویھ في الكتاب إلى الفرزدق
  .9، والجنى الداني8نسبة في تذكرة النحاة ألبي حیان

  .ھو مروان بن الحكم: ومروان
  .اْلَخِلیفَِة إال دار واحدة ھي َداُر َمْرَوانَ ما بالمدینة دار : ومعنى البیت

إال دار الخلیفة ودار مروان، واألمر : فكأنھ قال )إال داُر مروانا: (ومحل الشاھد قولھ
  ".والذین ءامنوا: "أي، )6: التین( : نفسھ قیل في قولھ تعالى

» إّال «مجاز ، )98: یونس( : وھذا مذھب أبي عبیدة فقد قال في قولھ
..... وقوم یونس لم یؤمنوا حتى رأوا العذاب األلیم فآمنوا: ھاھنا مجاز الواو، كقولك

  :وقال األعشى
  عنّى قواف غارماتشّردا ...من مبلغ كسرى إذا ما جئتھ 

  10وابني قبیصة أن أغیب ویشھدا ...إّال كخارجة المكلّف نفسھ 
  .11أي وكخارجة وابني قبیصة

بمعنى الواو ) إال(في ھذه اآلیة ومثیالتھا، ھل ) إال(واختلف النحاة في معنى 
  :أو أنھا على أصلھا على قولین

أنھا بمعنى الواو العاطفة وھو قول الكوفیین، وعلى رأسھم الفراء  :األول
وثعلب وأبو عبیدة واألخفش والھروي وابن فارس والجرجاني، واحتجوا بكثرة مجیئھ 

  .كریم وكالم العرب، وقد ذكرنا ھذا آنفاً في القرآن ال
أنھا ال تأتي بمعنى الواو، وھو مذھب البصریین ومن تبعھم  :الثاني

كالطبري ومكي القیسي وأبي البركات األنباري وابن مالك وابن عقیل وابن القیم، 
  : وعللوا صحة ما ذھبوا إلیھ بأمرین

  .حرف بمعنیینأن األصل أن ینفرد كل حرف بمعنى وال یقع  :أحدھما
لالستثناء وھو إخراج الثاني من حكم األول، والواو للجمع ) إال(أن  :الثاني

  .وھو یقتضي إدخال الثاني في حكم األول، فال یكون أحدھما بمعنى اآلخر
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فھي محمولة ) الواو(بمعنى ) إال(وأما األبیات التي استشھدوا بھا على إتیان 
في مذھب ) الواو(في معنى ) إال(فال تكون : " ان، قال أبو حی12على االستثناء المنقطع

  13"المحققین من النحویین، وقد تُؤول ما استدلوا بھ على أنھ من االستثناء المنقطع
  :وھذا القول ھو الذي نختاره لسببین

  . في المعنى" الواو"و" إال"الختالف  -1
  .على االستثناء المنقطع) إال(وإمكان حمل  -2

  .التراكیب النحویة: المبحث الثاني
لم یقتصر الكرماني على األدوات النحویة، وإنما تعّدى إلى التراكیب 
النحویة، بل إن المسائل النحویة المتعلقة بالتراكیب أكثر من األدوات، وقد كان لھ 

: اختیارات وآراء حول ھذه القضایا، وسنقتصر في تبیین ذلك على قضیتین وھما
  .بین المضاف والمضاف إلیھحذف نون الوقایة، والفصل 

  اجتماع نون الوقایة ونون الرفع: المطلب األول
نون الوقایة ھي نون مكسورة تفصل بین یاء المتكلم وبین الفعل أو بین 
الحرف، و سمیت نون الوقایة ألنھا تقي الفعل من الكسر الذي ینشأ عن إلحاق یاء 

وھي (سبقتھا ُوُجوبًا نون الوقایة  فإذا اتصلت یاء المتكلم بالفعل الماضي، المتكلم بھ
 -و إذا اتّصلت بالمضارع، سبقتھا نون الوقایة  ،شكرني األستاذ :، نحو)نون مكسورة 
إّال إذا كان المضارع من األفعال الخمسة مرفوعا بثبوت النون، فیجوز  -وجوبا أیضا 

رفع وحذفنا نون اكتفینا ھنا بنون ال(األصدقاء یُكِرموني : حذف النون أو إثباتھا، نحو
  .)أثبتنا ھنا نون الوقایة مع نون الرفع(یُكِرمونني : ، أو )الوقایة

  ). 64: الزمر( : ومن أمثلة ذلك في تفسیر الكرماني قولھ تعالى
أني، : ، ومثلھ14قراءة نافع" تأمروني"وتخفیف النون من : "قال رحمھ هللا

  .15"والمحذوف الثانیة منھما یسوُء الفالیات إذا فَلَْینِي .....وكأني، وأتحاّجوني و
  :واستدل الكرماني على ھذه المسألة بقول الشاعر

  یسوُء الفالیات إذا فَلَْینِي... تراهُ كالثَّغاِم یَُعلُّ ِمْسًكا 
  .16، وھو في دیوانھعمرو بن معد یكربالبیت من الوافر، وھو من شعر
  :ألبیھ تزوجھا بعده في الجاھلیة، ومطلعھاوھو من أبیات قالھا في امرأة 

  شرائج بین كدري وجون... تقول حلیلتي لما قلتني 
  .17یسوء الفالیات إذا فلیني... تراه كالثغام یعل مسكا 

  .یعود إلى شعره: تراه: الضمیر في قولھ"و
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ْیُب، الواحدةُ ثَغامة: الثغام: وقولھ   .18نبت لھ نَوٌر أبیُض یَُشبَّھُ بھ الشَّ
ْرِب تِباعاً : یَُعلُّ : وقولھ ْرُب بَْعَد الشُّ   .19یُطیَُّب شیئًا بعد شيء، والَعلَل وھو الشُّ
تُخِرُج القَْمَل منھ، قال : َجمع فالیٍة، وھي التي تَْفلي الشََّعَر أي: الفالیات: وقولھ

بالَكْسِر، َومن ھُنَا یقاُل  الِفالَیَةُ،: بََحثَھُ َعن القَْمِل، واالْسمُ (فَْلیاً، ) رْأَسھُ (فَلَى ":الزبیدي
  .20"للنِّساِء الفَالِیاُت والفََوالِي
ترى َشْعري أصبح مختلطًا أسوده بأبیضھ، وھذا ما یسوء : ومعنى البیت

  .الفالیات فیبتعدن عني، ألنھن یكرھن الشیب
، : واستدل بھ الكرماني على حذف النون في تأمروني في قولھ تعالى

فحذفت النون الثانیة ألنھا نون الوقایة وبقیت النون األولى " فلیني": والشاھد فیھ قولھ
  .وحذفت نون الوقایة ھنا للضرورة ،"فلینني"نون النسوة ألنھا فاعل واألصل فیھ 

أَراد فَلَْینَني ِبنُونَْیِن فََحَذَف إِحداھما اْستِْثقَاًال لِْلَجْمِع بَْینَھَُما؛ قَاَل : قال ابن منظور
ِذفَِت النُّوُن األَخیرة ألَن ھَِذِه النُّوَن ِوقَایَةٌ لِْلِفْعِل َولَْیَسْت بِاْسٍم، فأَّما النُّوُن حُ : األَخفش

  .21"األُولى فََال یَُجوُز َطْرُحھَا ألَنھا اِالْسُم اْلُمْضَمرُ 
  :الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ: لمطلب الثانيا

بقراءة ، )137: األنعام( : ومن أمثلة ذلك في تفسیر الكرماني قولھ تعالى
ونصب  ،}قَْتلَ {ورفع  ،}َزیَّنَ {ضم الزاي وكسر الیاء في حیث  22ابن عامر

قتُل شركائِھم أوالَدھم، ففصل بین : ، فالتقدیر23}ُشَرَكاُؤھُمْ {وخفض  ،}أَْوَالِدِھمْ {
  .المضاف والمضاف إلیھ

  :واستدل الكرماني على ھذه المسألة، بقول الشاعر 
ا َرأتْ  ِ درُّ الیوَم َمْن الَمھا .....َساتِیَدَما اْستَْعبََرتْ  لمَّ َّ�ِ  

  .24والبیت من السریع، وھو من قول عمرو بن قمیئة، وھو في دیوانھ
  .بكت: )اْستَْعبََرتْ (جبل، و): َساتِیَدَما(و

أي جعل هللا عمل من یلومھا في األشیاء الحسنة ): � دّر من المھا: (وقولھ
ا دعا لالئمھا بالخیر، نكایة بھا ألنھا فارقت أھلھا باختیارھا، وإنم. التي یرضاھا

  .فیكون ھذا تسفیھا لھا بغربتھا
لما رأت تلك المرأة جبل ساتیدما تذكرت بالدھا، فبكت شوقًا : ومعنى البیت

  .25إلیھا، فواعجبي ممن یلومھا على بكائھا وشوقھا لبالدھا
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ِ درُّ الیوَم َمْن المَ : والشاھد فیھ أنھ فصل بین : ووجھ االستشھاد ھو:  ھاِ�َّ
أن : وكان ینبغي). الیوم(بـ ) من المھا(وبین المضاف إلیھ وھو ) در(المضاف وھو 

  .� در من المھا الیوم: یقول
ھذا، وإن كالم الكرماني یوحي إلى أنھ یجیز الفصل بین المضاف والمضاف 

یصفھا بعلو اإلسناد وموافقة  إلیھ، ویدل ھذا على مدى احترام الكرماني للقراءة حیث
  .مصحف اإلمام

ھو مذھب ) جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ: أي( وھذا القول 
  .26الكسائي، ونُِسب إلى الكوفیین

إلى أنھ ال یجوز الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ،  27وذھب البصریون
  .28وأن ھذا خاص بالضرورة الشعریة، ووافقھم الزمخشري، واألنباري، وغیرھم

واحتجوا بأن المضاف إلیھ  بالنسبة للمضاف كمنزلة التنوین لالسم، فھما شئ 
 .واحد، فال یجوز الفصل بینھما

رھا مما استدل بھ المجیزون وقد ردوا الشواھد التي أوردھا الكرماني وغی
على الفصل بین المضاف والمضاف إلیھ، بأن معظمھا مجھول القائل ومن ُعِرف 
قائلھ فھو خاص في الضرورة الشعریة، وأجابوا على قراءة ابن عامر بأنھا ضعیفة 

  .ومردودة
  :والذي یترجح لي وهللا أعلم ھو مذھب المجیزین، وذلك لسببین

  .29فھي قراءة مشھورة متواترة، فُتقدم على آراء النحویینصحة قراءة ابن عامر  -1
  .30كثرة ورود ھذا الفصل في كالم العرب نثره وشعره -2

  :خاتمة

من خالل ھذا البحث الذي تناول بعض الشواھد الشعریة في ما یتعلق بالمسائل 
  :النحویة لتفسیر الكرماني توصلنا إلى مجموعة من النتائج أھمھا

  .بالمسائل النحویة  في تفسیره اعتناء الكرماني  -1
اھتمامھ بالشواھد الشعریة وخاصة ما یتعلق بالنحو، فیستعین بھا في تقریر ما  -2

  .یراه من المسائل النحویة
 .براعتھ في استعمال المسائل النحویة في تفسیر اآلیات -3
 .اھتمام الكرماني بالقراءات المتواترة واحترامھا وتقدیمھا على القواعد النحویة -4
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  :قائمة المصادر والمراجع
المنیریة،  الطباعة یحیى بن علي التبریزي، شرح القصائد العشر، إدارة. -1

 .ھـ1352
 الخالف مسائل في ، اإلنصاف)ھـ577: ت(الدین األنبا ري،  كمال أبو البركات، -2

 .م2003 -ھـ1424 ،1العصریة، ط  المكتبة، والكوفیین البصریین: النحویین بین
، التذییل والتكمیل في شرح )ھـ745: ت(یوسف األندلسي  بن أبو حیان محمد -3

 .دمشق ،حسن ھنداوي، دار القلم: ت التسھیل،
عفیف عبد الرحمن، : أبو حیان محمد بن یوسف األندلسي، تذكرة النحاة، ت -4

  .م1986-ھـ  1406، 1:مؤسسة الرسالة، بیروت ، ط
محمد فواد سزگین، : ، مجاز القرآن، ت)ھـ209: ت(أبو عبیدة معمر بن المثنى  -5

  .ھـ 1381القاھرة، ، مكتبة الخانجى
فخر الدین قباوة، ومحمد ندیم : ت ،)ھـ749: ت(أبو محمد بدر الدین المرادي  -6

  .م1992 -ھـ  1413، 1لبنان، ط ، فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروت
 في ، التبیان)ھـ616: ت(العكبري  هللا بن عبد الحسین بن هللا عبد البقاء أبو -7

  .وشركاه الحلبي البابي البجاوي، عیسى محمد علي: القرآن، ت رابإع
: ، البحر المحیط في التفسیر، ت)ھـ745: ت(األندلسي  یوسف بن محمد حیان أبو -8

  .ھـ 1420بیروت، ، الفكر جمیل، دار محمد صدقي
 حاتم صالح الضامن،. د: بكر األنباري، الزاھرفي معاني كلمات الناس، ت -9

 .م1992-ھـ  1412، 1بیروت، ط مؤسسة الرسالة، 
محمد محي الدین عبد الحمید، : جمال الدین ابن ھشام، شرح شذور الذھب، ت -10

  .دار الكتب العلمیة
 الكافیة الجیاني، شرح الطائي مالك بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو الدین جمال -11

، 1ط  ،ميالعل القرى مركز البحث أم ھریدي، جامعة أحمد المنعم عبد: الشافیة، ت
  .م1982 - ھـ 1402

عبد العال سالم : الحسین بن أحمد بن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، ت -12
 .ھـ 1401، 4بیروت، ط ، مكرم، دار الشروق

ط  ،بیروت، لبنان، خلیل إبراھیم العطیة، دار صادر: دیوان عمرو بن قمیئة، ت -13
 .م1994، 2
لطرابیشي، مطبوعات مجمع مطاع ا: شعر عمرو بن معدي كرب الزبیدي، جمع -14

  .م1985 -ـھ1405، 2اللغة العربیة بدمشق، ط
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علي بن طولون، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك،  شمس الدین محّمد بن -15
  .دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

عبد السالم : ، خزانة األدب، ت)ھـ1093: ت(البغدادي  عمر بن القادر عبد -16
 .م 1997 -ھـ  1418، 4القاھرة، ط  الخانجي، محمد ھارون، مكتبة

 -عبد العزیز رباح : عبد القادر بن عمر البغدادي، شرح أبیات مغني اللبیب، ت -17
 .أحمد یوسف دقاق، دار المأمون للتراث، بیروت

عبد السالم محمد ھارون، : ، ت)ھـ180: ت(عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویھ -18
 .م1988 -ھـ 1408، 3مكتبة الخانجي، القاھرة، ط 

المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسین بن ِمْھران النیسابورّى، أبو  -19
  .م1981 دمشق، ،سبیع حمزة حاكیمي، مجمع اللغة العربیة: بكر،ت

مكتب تحقیق : ، القاموس المحیط،، ت)ـھ817: ت(آبادي  الفیروز الدین مجد -20
زیع، بیروت، التراث في مؤسسة الرسال، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتو

  .م2005ھـ،  1426، 8: لبنان، ط
 علي: العشر، ت القراءات في ، النشر)ھـ833: ت(الجزري  بن محمد ابن محمد -21

  .الكبرى التجاریة ، المطبعة)ھـ1380 :ت(الضباع  محمد
بیدي، محّمد بن محّمد -22 : ت(القاموس،  جواھر من العروس تاج بن مرتضى الزَّ

 .الھدایة المحققین، دار من مجموعة: ، ت)ھـ1205
اب، شرح الشواھد الشعریة في أمات الكتب النحویة -23  .محمد بن محمد حسن ُشرَّ
، غرائب التفسیر وعجائب )ھـ505نحو : ت( محمود بن حمزة،  الكرماني -24

 .جدة،  بیروت ،التأویل، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة
: ت(نزیل، الت غوامض حقائق عن الكشاف ،الزمخشري هللا محمود جار -25

  .ھـ1407، 3بیروت، ط ، العربي الكتاب ، دار)ھـ538
 .محمد حسین، المطبعة النموذجیة: میمون بن قیس األعشى، دیوان األعشى، ت -26
، شرح القصائد العشر،إدارة الطباعة )ھـ502: ت(یحیى بن علي التبریزي،  -27

 .ھـ 1352المنیریة، 
  الھوامش

                                                        
دار القبلة غرائب التفسیر وعجائب التأویل،  ،)ھـ505نحو : ت( محمود بن حمزة،  الكرماني -1

 .154:، ص1:ججدة،  بیروت،  -للثقافة اإلسالمیة 
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ھـ،  1352، شرح القصائد العشر،إدارة الطباعة المنیریة، )ھـ502: ت(علي التبریزي،  یحیى بن -2

 .80ص
، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة، علي بن طولون شمس الدین محّمد بن -3

  .123، ص2بیروت، لبنان، ج
 .82، شرح القصائد العشر، صیحیى بن علي التبریزي -4
  .183الذھب، بتحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، ص شرح شذور -5
  .185، ص1غرائب التفسیر، ج -6
عبد السالم محمد ھارون، مكتبة الخانجي، : ، ت)ھـ180: ت( عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویھ -7

 .340، ص2م، ج1988 -ھـ 1408، 3القاھرة، ط 
عفیف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، : ت، تذكرة النحاة، أبو حیان محمد بن یوسف األندلسي -8 

  .596، صم1986 -ھـ1406، 1بیروت، ط
فخر الدین قباوة، ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب : ت ،)ھـ749: ت(بو محمد بدر الدین المرادي أ -9

  .519م، ص1992 -ھـ1413، 1 لبنان، ط، العلمیة، بیروت
  .153المطبعة النموذجیة، صمحمد حسین، : میمون بن قیس األعشى، دیوان األعشى، ت -10
، محمد فواد سزگین، مكتبة الخانجى: مجاز القرآن، ت، )ھـ209: ت(أبو عبیدة معمر بن المثنى  -11

  .283، ص1ج ھـ،1381القاھرة، 
حسن : ت ، التذییل والتكمیل في شرح التسھیل،)ھـ745: ت( األندلسي یوسف بن محمد حیان أبو -12

 .615دمشق، ص، ھنداوي، دار القلم
 محمد صدقي: ، البحر المحیط في التفسیر، ت)ھـ745: ت(األندلسي  یوسف بن محمد حیان أبو -13

   .442 ص ،1ھـ، ج1420بیروت، ، الفكر جمیل، دار
عبد العال سالم مكرم، دار : الحسین بن أحمد بن خالویھ، الحجة في القراءات السبع، ، ت: انظر -14

 .143:ھـ، ص 1401، 4: بیروت، ط –الشروق 
  .1020، ص2الكرماني، غرائب التفسیر، ج -15
مطاع الطرابیشي، مطبوعات مجمع اللغة العربیة : شعر عمرو بن معدي كرب الزبیدي، جمع -16

، )ھـ1093: ت(البغدادي  عمر بن القادر عبد: ، انظر180م، ص1985 -ـھ1405، 2بدمشق، ط
القاھرة، ط  الخانجي، ھارون، مكتبةمحمد  السالم عبد: لسان العرب، ت األدبو ابن منظور، خزانة

 .372، ص5م، ج1997 -ھـ1418 ،4
أحمد یوسف  - عبد العزیز رباح : عبد القادر بن عمر البغدادي، شرح أبیات مغني اللبیب، ، ت -17

 .297، ص 7دقاق، دار المأمون للتراث، بیروت، ج
 1414 - 3 بیروت، ط ،، دار صادر)ھـ711: ت(جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، : انظر -18

 حاتم صالح الضامن،. د: ، أبو بكر األنباري، الزاھر في معاني كلمات الناس، ت78، ص1:، جھـ
 ،311، ص2م، ج1992-ھـ 1412، 1 ، بیروت، طمؤسسة الرسالة
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مكتب تحقیق التراث في : ، القاموس المحیط،، ت)ـھ817: ت(ي آباد الفیروز الدین مجد: انظر -19

 -ھـ 1426، 8 النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طمؤسسة الرسالة للطباعة ومؤسسة الرسال، 
  .1035م، ص2005

بیدي، محّمد بن محّمد: انظر -20 ، )ھـ1205: ت(القاموس،  جواھر من العروس تاج بمرتضى الزَّ
 .253، ص39، جالھدایة المحققین، دار من مجموعة: ت

  .163، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج -21
} ُشَرَكاُؤھُمْ {بالخفض } أَْوَالِدِھمْ {بالنصب } قَْتلَ {بفتح الزاي والیاء } َوَكَذلَِك َزیَّنَ {الباقون  وقرأ -22

: ت المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسین بن ِمْھران النیسابورّى، أبو بكر،: بالرفع، ینظر
  .203م، ص1981 دمشق،، سبیع حمزة حاكیمي، مجمع اللغة العربیة

 .387، ص1الكرماني، غرائب التفسیر وعجائب التأویل، ج -23
م، 1994، 2ط  ،بیروت، لبنان، خلیل إبراھیم العطیة، دار صادر: دیوان عمرو بن قمیئة، ت -24

 .71ص
اب -25  .90، ص3ج، شرح الشواھد الشعریة في أمات الكتب النحویة، محمد بن محمد حسن ُشرَّ
 .526، ص2حاشیة الخضري على شرح ابن عقیل، ج -26
: النحویین بین الخالف مسائل في ، اإلنصاف)ھـ577: ت(األنباري،  الدین كمال أبو البركات، -27

 .382ص ،1، جم2003 - ھـ1424 ،1العصریة، ط  المكتبة، والكوفیین البصریین
، دار )ھـ538: ت(محمود جار هللا الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، : ینظر -28

أبو البقاء عبد هللا بن الحسین بن عبد هللا ، 348صھـ، 1407، 3الكتاب العربي، بیروت، ط 
علي محمد البجاوي، عیسى البابي الحلبي : ، التبیان في إعراب القرآن، ت)ھـ616: ت(العكبري 

  .342، ص1، جوشركاه
علي محمد الضباع : ، النشر في القراءات العشر، ت)ھـ833: ت(محمد بن محمد ابن الجزري  -29

  .263، ص2، ج، المطبعة التجاریة الكبرى)ھـ1380: ت(
، وجمال الدین أبو عبد هللا محمد بن عبد 385، ص1كمال الدین األنباري، اإلنصاف، ج: ینظر -30

عبد المنعم أحمد ھریدي، جامعة أم القرى : الكافیة الشافیة، تهللا بن مالك الطائي الجیاني، شرح 
 .993، ص2م، ج 1982 - ھـ1402، 1مركز البحث العلمي، ط 
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  : الملخص
یُعّد ابن بادیس رائد النّھضة اإلصالحیة في الجزائر، وقد استند في ذلك إلى العلم      

وبذل وسعھ لتبصیر النّاس بأھمیتھ وآداب حملتھ  بما كان یبثّھ في دروس التفسیر، وتأتي 
ھذه الدراسة لتبرز ذلك؛ حیث أوضحت جملة من فضائل العلم التي رّكز ابن بادیس على 

ّث القرآن على العلم، وكونھ میراث النبوة، وأساس اإلصالح ومصدر ح: نشرھا ومنھا
األخالق وقوام الملك وسبیل االرتقاء، ولن یتحقق ذلك إالّ إذا توفرت جملة من اآلداب في 

اإلخالص �، واالعتماد على التثبت واالستدالل، مع الحرص : المعلّم والمتعلّم ومنھا
لعطف، مع بذل العلم ونشره  والتزام بالصمت عند على التواضع واالتصاف بالّرحمة وا

  .تلقیھ وعدم التوقف عن طلبھ
Abstract:  
Ibn Badis is considered to be the pioneer of reformist 
Renaissance (Nahda) in Algeria.He depended on knowledge and 
did his upmost to illustrate to people the importance of 
knowledge and the ethics of its holders through the lessons of 
tafseer (Quran interpretation) that he was broadcasting. The 
present study aims to highlight this aspect by showing the virtues 
of knolwedge that Ibn Badis focused on and promoted, including 

                                                        
 . المرسل المؤلف -1
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the following: promoting the Quran toscience, being the 
inheritance of prophecy, the basis of reform, the source of ethics, 
the strength the governance, and the way for advancement. This 
will not be achieved unless a set of ethics in both teacher and the 
learner is respected. This includes: sincerity to Allah, verification 
and inference, taking care to humility and compassion, while 
disseminating knowledge, observing silence, and continuing the 
request for more knowledge. 

  : مقّدمة
إن الحمد �، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، 
ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مِضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال 

 صلى هللا علیھ وسلمإلھ إالّ هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ 
  :وبعد، راً وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیًما كثی

فیُعّد الشیخ ابن بادیس رمزا من رموز اإلصالح في الجزائر ورائد نھضتھا 
في العصر الحدیث، فقد تمكن من إیجاد تفاعل بین النص القرآني والمتلقي باالعتماد 
على منصة إصالحیة خاصة بھ، تنطلق من واقع صعب وتعتمد على وسائل تعلیمیة 

تي یلقیھا بالجامع األخضر بقسنطینة بذرة من بسیطة؛ حیث كانت دروس التفسیر ال
بذور اإلصالح التي غرسھا، ورغم أنّھ لم یصلنا منھا إالّ الیسیر، إالّ أّن ذلك القدر 
كاٍف  لبیان عنایة الشیخ بالعلم في مسیرتھ النھضویّة، وقد امتألت المكتبات بدراسات 

بحث یأتي لبیان أھّمیة العلم عدیدة حول منھجیتھ في التربیة والتعلیم، غیر أّن ھذا ال
  .وآدابھ في تفسیره

وال یخفى على المّطلع على التراث اإلسالمي كثرة المؤلفات في فضائل 
العلم، غیر أّن اإلنسان ابن بیئتھ ویـتأثر أكثر بلغة عصره، ویُعّد ھذا من أھم األسباب 

  .التي دفعتني لجمع شتات ھذا الموضوع في تفسیر ابن بادیس

بیان أھمیة العلم في تجربة :  على إشكالیة أساسیة ھي حث لإلجابةویطمح الب
  :ابن بادیس اإلصالحیة؟ ویتفّرع عن ھذا التساؤل األساس تساؤالت فرعیة أھمھا

وما آداب العلم التي أشار  ما أھمیة العلم عنده؟ ما  مفھوم العلم عند ابن بادیس؟ -1
  إلیھا ابن بادیس في تفسیره؟
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  :ذا الموضوع، فتتمثل أساسا فیما یليوأما عن أھّمیة ھ
نیل العلم واالنتفاع بھ یتوقف على لزوم آدابھ، وما ال یتّم الواجب إالّ بھ فھو  -1

  . واجب
االشتغال بجمع كالم األعالم في قضایا مھّمة یعود بفائدة قصوى على الباحث  -2

  .والقارئ
ألھّمیة المرجّوة ولإلجابة عن اإلشكاالت المطروحة، والوصول إلى تجلیّة ا 

  : جاءت خطة البحث كالتالي
بیّنت فیھا سبب اختیار الموضوع، واإلشكاالت التي یعالجھا، إضافة إلى  :مقدمة

  . األھمیة التي یُبرزھا، مع بیان الخطة المعتمدة؛ للوصول إلى النتائج المطلوبة
  وّضحت فیھ مفھوم العلم عند ابن بادیس: مطلب تمھیدي
   تناولت فیھ أھمیة العلم في تفسیر ابن بادیس: المطلب األول
  تطّرقت فیھ إلى آداب العلم في تفسیر ابن بادیس : المطلب الثاني

  .    خلصت في األخیر إلى خاتمة ضّمنتھا أھم النتائج، مع تسجیل بعض التوصیات
  مفھوم العلم عند ابن بادیس: مطلب تمھیدي

تفسیر ابن بادیس، یُستحسن بیان مفھوم قبل بیان أھّمیة العلم وآدابھ من خالل 
العلم عنده؛ حتى یتضح المقصود من العلم الذي یدعو إلیھ ویُرّغب في التزام آدابھ، 

     :وإلیك تفصیل ذلك

َوَال تَْقُف َما لَْیَس لََك بِِھ ِعْلٌم إِنَّ : تطرق ابن بادیس عند تفسیر قولھ تعالى
إلى مفھوم العلم،  ،]36: اإلسراء[ لُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنھُ َمْسئُوًال السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد كُ 

والعلم إدراك جازم مطابق للواقع عن بیّنة، سواء أكانت تلك البیّنة حساًّ : "حیث قال
ومشاھدة، أو كانت برھاناً عقلیاً كداللة األثر على الُمؤثّر، والصنعة على الصانع، فإذا 

اً على لم تبلغ البیّنة باإلدراك رتبة الجزم فھو ظن؛ ھذا ھو األصل، ویُطلق العلم أیض
ما یكاد یقارب الجزم ویَْضعف فیھ احتمال النقیض جداً كما قال تعالى عن إخوة 

، ]81: یوسف[ َوَما َشِھْدنَا إِالَّ بَِما َعلِْمنَا َوَما ُكنَّا لِْلَغْیِب َحافِِظینَ  :یوسف علیھ السالم
ائھ على ظاھر فسمى القرآن إدراكھم لما شاھدوا علماً؛ ألنّھ إدراك كاد یبلغ الجزم النبن

الحال، وإن كان ثّم احتمال خالفھ في الباطن؛ ألنّھ احتمال ضعیف بالنّسبة لما 
  .)1("شاھدوه
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انطالقا من تعریف ابن بادیس للعلم یتضح أنّھ ال یقیّده بنوع دون آخر، بل 
یعتبر كل ما كان مبنیّا على اإلدراك الجازم أو مقاربا لذلك فھو من قبیل العلم، 

ثار الشیخ ابن بادیس، ومنھا ما ُجمع في تفسیره یقف على وضوح ھذا والمتتبع آل
المفھوم؛ فالعلّم في منظوره شامل لكل العلوم النّافعة، سواء ما تعلّق بعلوم الدین أو 

  :علوم الدنیا أو علوم اللّسان، ومن األمثلة التي تؤكد ذلك ما یلي

فاحذر كل " :یھا قولھتوّجھ بنصیحة إلى المسلم الجزائري وكان مّما ضمنھ ف
ُمتعیلم یُزھّدك في علم من العلوم، فإّن العلوم كلھا أثمرتھا العقول لخدمة اإلنسانیة 

وخدم علماء اإلسالم بالتحسین واالستنباط ما  ودعا إلیھا القرآن باآلیات الصریحة،
ُعرف منھا في عد مدنیتھم الشرقیة والغربیة حتى اعترف بأستاذیتھم علماء أوربا 

  .)2("ومالی

فكالمھ ھذا یبیّن نظرتھ الواسعة إلى مفھوم العلم، وأّن القرآن دعا إلى كل ما 
یُثمر الخیر لإلنسانیّة، فھو بذلك یعالج المفاھیم المعوّجة التي ترید أن تُزھّد في العلوم 
الدنیویّة، وقد أظھر في تفسیره أھمیّتھا واعتناء علماء اإلسالم بھا أیام حضارتھم حیث 

بقدر ما تكثر معلومات اإلنسان ویصح إدراكھ لحقائقھا ولنسبھا ویستقیم تنظیمھ ": قال
لھا؛ تكثر اكتشافاتھ واستنباطاتھ في عالمي المحسوس والمعقول وقسمي العلوم 
بوا كتب األمم  واآلداب، وھذا كما كان العرب والمسلمون أیام بل قرون مدنیتھم؛ عرَّ

كوا واكتشفوا، فأحیوا عصور علم من كانوا إلى ما عندھم ونظروا وصححوا واستدر
قبلھم وأناروا بالعلم عصرھم ومھّدوا الطریق ووضعوا األسس لما جاء بعدھم، فأدُّوا 
لنوع اإلنسان بالعلم والمدنیة أعظم خدمة تؤدیھا لھ أمة في حالھا وماضیھا ومستقبلھا، 

م األمم الخالیة وكما نرى الغرب في مدنیتھ الیوم، ترجم كتب المسلمین فعرف علو
التي حفظتھا العربیة وأّدتھا بأمانة، وعرف علوم المسلمین ومكتشفاتھم فجاء ھو أیضاً 
بمكتشفاتھ العجیبة التي ھي ثمرة علوم اإلنسانیة من أیامھا األولى إلى عھده وثمرة 
تفكیره ونظره فیھا، وقد كانت مكتشفاتھ أكثر من مكتشفات جمیع من تقدمھ ــ  كما 

تشفات صدر ھذا القرن أكثر من مكتشفات عجز القرن الماضي ــ لتكاثر كانت مك
المعلومات، فإّن المكتشفات تُضمُّ إلى المعلومات فتكثر المعلومات فیكثر ما یعقبھا من 

ــ أكثر  المكتشفات على نسبة كثرتھا، وھكذا یكون كل قرن ــ ما دام التفكیر عّماالً 
وإذا كثرت  ...إذا قلّت معلوماتھ قلّت اكتشافاتھ،معلومات ومكتشفات من الذي قبلھ، ف

معلوماتھ وأھمل النّظر فیھا بقي حیث ھو جامداً، ثم ال یلبث أن تتالشى من ذھنھ تلك 
المعلومات المھملة حتى تقّل أو تضمحّل؛ ألن المعلومات إذا لم تتعاھد بالنّظر زالت 
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یب األمم المتعلمة في أیامھا من الحافظة شیئاً فشیئاً، وھذا ھو طور الجمود الذي یص
  . )3("بسقوطھا -بسنة هللا - األخیرة عندما تتوافر األسباب العمرانیة القاضیة

أن ابن بادیس ینّوه   -التي آثرت أن أسوقھا كاملة -یتضح من ھذه الفقرة 
بالعلوم النّافعة ویدعو إلى ضرورة تفعیلھا، ویعتبر التخلي عن النّظر فیھا سبیال 

  .ؤذن بفناء العمران وسقوط الحضاراتللجمود الم

وإدراكا منھ لما وصل إلیھ الغرب من التقّدم في علوم التكنولوجیا، فقد حّث 
إّن الذي یحمل علم : "على ضرورة تعلّم لغاتھم لالستفادة من تجاربھم وفي ذلك یقول

العقول المدنیّة العصریّة الیوم ھو أوربا، فضروري لكّل أمة ترید أن تستثمر ثمار تلك 
النّاضجة وتكتنف دخائل األحوال الجاریة، أن تكون عالمة حیّة من لغات أوربا، وكل 
أمة جھلت جمیع اللّغات الغربیّة فإنّھا تبقى في عزلة عن ھذا العالم، مطروحة في 
صحراء الجھل والنسیان من األمم المتمّدنة التي تتقّدم في ھذه الحیاة بسرعة لم یسبق 

أّن مقدار كّل أمة في اللّحوق والتخلّف  -والواقع شاھد - یرتاب فیھ لھا مثیل، مّما ال
یظھر واضحا .  )4("بركب المدنیّة بنسبة كثرة وقلّة انتشار لغة فیھا من لغات الغرب

أّن ھدف الشیخ ابن بادیس من وراء الدعوة إلى تعلّم اللغات األجنبیّة إنّما ھو التمكن 
عتبار تمكن الغرب منھا، وما ال یتّم الواجب إلى بھ من العلوم التكنولوجیا، وذلك با

  . فھو واجب

مّما سبق یتضح أّن مفھوم العلم عند ابن بادیس یشمل كل ما یعود بالمنّفعة 
فما أھّمیة العلم عنده؟ ھذا ما سیأتي بیانھ في المطلب . على اإلنسانیّة بصورة عامة

  .الموالي

  بادیس أھمیة العلم في تفسیر ابن: المطلب األول
المتتبع لتفسیر ابن بادیس یقف على عنایتھ في مواطن كثیرة ببیان أھمیة  

وانطالقا من كالمھ المتفّرق في بیان ذلك یمكن حوصلتھ في مجموعة من العلم، 
   : النقاط، وھذا ما سأبیّنھ فیما یلي

  :حث القرآن الكریم على العلم -أوال
مما یؤكد أھّمیة العلم أّن القرآن حّث علیھ، وھذا ما نّوه بھ ابن بادیس في 

َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا : تفسیره واھتّم ببیانھ في مناسبات عدیدة، فعند تفسیره لقولھ تعالى
ًما َوُزوًرا  َوقَالُوا أََساِطیُر إِْن ھََذا إِالَّ ِإْفٌك اْفتََراهُ َوأََعانَھُ َعلَْیِھ قَْوٌم آَخُروَن فَقَْد َجاُءوا ظُلْ 
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ِلیَن اْكتَتَبَھَا فَِھَي تُْملَى َعلَْیِھ بُْكَرةً َوأَِصیًال  قُْل أَْنَزلَھُ الَِّذي یَْعلَُم السِّرَّ فِي السَّمَ  اَواِت اْألَوَّ
، تناول بیان بعض أوجھ صدق ]6-4 :الفرقان[ َواْألَْرِض إِنَّھُ َكاَن َغفُوًرا َرِحیًما

آن، ومنھا ما تعلق بالنّاحیّة العلمیة؛ إذ أُخبروا بأمور لم یكن النبّي لیعلمھا، خاصة القر
أوضح فیھ عنایة " ترغیب" وأنّھ أمّي ال یقرأ وال یكتب، وبعدھا عقد فصال بعنوان

قد دعانا هللا إلى العلم ورّغبنا فیھ في غیر ما آیة، : "القرآن بالعلم ومّما جاء فیھ ما یلي
ھ خلق لنا ما في السموات وما في األرض جمیعاً، وأمرنا بالنّظر فیما خلقھ وأعلمنا أنّ 

لنا، وأعلمنا ھنا أّن ھذه المخلوقات أسرار بیّنھا القرآن واشتمل علیھا، وكان ذلك من 
حّجتھ العلمیة على الخلق، فكان في ھذا ترغیب لنا في التقصي في العلم والتعمق في 

طیع االطالع علیھ من تلك األسرار؛ أسرار آیات البحث؛ لنطّلع على كل ما نست
األكوان والعمران، وآیات القرآن، فنزداد علماً وعرفاناً، ونزید الدین حجة وبرھاناً، 

فقھنا هللا . ونجني من ھذا الكون جالئل ودقائق النعم، فیعظم شكرنا للرب الكریم الُمنعم
فالمتأمل في كالم ابن بادیس . )5("في كتابھ، ووفقنا إلى االھتداء بھ والسیر على سننھ

یتّضح لھ تركیزه على بیان اعتناء القرآن بكل علم نافع، فإلى جانب االطالع على 
آیات القرآن، ذكر االطالع على آیات األكوان والعمران، وجعل ذلك سبیال لالزدیاد 

  . من العلم واإلیمان

َداُووَد َوقَاَل یَا أَیُّھَا النَّاُس ُعلِّْمنَا َمْنِطَق َوَوِرَث ُسلَْیَماُن : قولھ تعالى معوحین وقف _ 
، ساق بعنوان ]16: النمل[ الطَّْیِر َوأُوِتینَا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء إِنَّ ھََذا َلھَُو اْلفَْضُل اْلُمبِینُ 

یذكر هللا تعالى لنا في شأن ھذا النبي الكریم ما أعطاه من : " ما یلي" ترغیب واقتداء"
نھ منھ من عظیم األشیاء؛ ترغیباً لنا في طلب العلم والسعي في تحصیل علم وما مكّ 

كل ما بنا حاجة إلیھ من أمور الدنیا، وتشویقاً لنا إلى ما في ھذا الكون من عوالم 
الجماد وعوالم األحیاء، وبعثا لھممنا على التحلي بأسباب العظمة من العلم والقوة، 

لفخم على سنن ملك النبوة، فقد كان سلیمان علیھ وحثاً لنا على تشیید الملك العظیم ا
السالم نبیّاً، وما كان ملكھ ذلك إالّ بإذن هللا ورضاه، فھو فیما ذكره هللا من أمره قدوة 

یُالحظ . )6("وأي قدوة، مثل سائر األنبیاء والمرسلین علیھم الصالة والسالم أجمعین
وفي كل ما یُحتاج إلیھ من أمور  أّن الكالم السابق ساقھ للترغیب في طلب العلم، بل

الدنیا، فھو بذلك یُعلي من ھمم المخاطبین لیُنجح مشروعھ اإلصالحي القائم على 
  .التربیّة والتعلیم
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  :العلم میراث النبوة - ثانیا
اھتم اإلمام ابن بادیس في تفسیره ببیان ھذا الوجھ الذي یوّضح أھمیة العلم 

َوَوِرَث ُسلَْیَماُن َداُووَد َوقَاَل یَا أَیُّھَا النَّاُس ُعلِّْمنَا : وعلّو شأنھ، فعند تفسیر قولھ تعالى
: " ، قال]16/ النمل[ َمْنِطَق الطَّْیِر َوأُوتِینَا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء إِنَّ ھََذا لَھَُو اْلفَْضُل اْلُمِبینُ 

ْعلَقُوا أنّھم یخرجون من الدنیا دون أن یَ  -علیھم الصالة والسالم -من میزة األنبیاء
إنّا «: بشيء منھا، فال یورثون دیناراً وال درھماً وإنّما یُوّرثون العلم، وفي الصحیح

، فلم یرث سلیمان من داود ماالً وإنّما )7(»معاشر األنبیاء ال نُّورث، ما تركناه صدقة
ورث ما نّوه بھ من العلم والملك، وما دّل علیھ ذلك من النبوة، وقد خّصصھ هللا بذلك 

؛ أي "وقد خّصصھ هللا بذلك دون بقیة إخوتھ: "والمقصود بقولھ. )8("بقیة إخوتھ دون
خّص ذكر العلم على بقیّة النّعم تشریفا لھ وإعالء لمكانتھ، وقد أورد القرطبي في 

ُخیّر سلیمان علیھ السالم بین العلم والمال والملك فاختار : "تفسیره عن ابن عباس قال
ومع ذلك فإن شكر داود وسلیمان كان ُمتّجھا أكثر  .)9("معھ العلم فأعطي المال والملك

َولَقَْد آتَْینَا َداُووَد َوُسلَْیَماَن ِعْلًما َوقَاَال  :إلى ما خّصھما هللا بھ من العلم، قال تعالى
لَنَا َعلَى َكثِیٍر ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِینَ  ِ الَِّذي فَضَّ : البیضاوي ، قال]15: النمل[ اْلَحْمُد ِ�َّ

وفیھ دلیل على فضل العلم وشرف أھلھ؛ حیث شكرا على العلم وجعاله أساس "
  .)10("الفضل ولم یعتبرا دونھ ما أوتیا من الملك الذي لم یؤت غیرھما

وقف ابن بادیس  ،]3: یس[ إِنََّك لَِمَن اْلُمْرَسلِینَ  :وعند تفسیر قولھ تعالى
وقفة لیبیّن وظیفة العلماء، مبرزا أنّھم ورثة األنبیاء، مؤكدا على ماھیة ما ورثوه منھم 

العلماء ورثة األنبیاء، وما ورث األنبیاء دیناراً وال ": "اقتداء"حیث قال بعنوان 
یتضح من العنوان الذي ساقھ قصده من ھذه . )11(... "درھماً، وإنّما ورثوا العلم

مات؛ إذ یسعى إلى حمل النّفوس على اإلقتداء باألنبیاء لیكون لھا حظ وافر من الكل
  .میراث النبوة المتمثّل في العلم

  :وھو الطریق الموصل لالرتقاء العلم میزة اإلنسان - ثالثا
یعتبر ابن بادیس العلم میزة اإلنسان على غیره من العجماوات، وقد أوضح 

  :ذلك في مواطن عدیدة منھا
بَنَّھُ َعَذابًا َشِدیًدا: عند تفسیر قول سلیمان عن الھدھد   ،]21: النمل[ َألَُعذِّ

 :بیّن ابن بادیس دقة فھم ابن عباس رضي هللا عنھ؛ إذ فّسر قول سلیمان علیھ السالم
بأّن المقصود بذلك نتف ریشھ، ثم أوضح ـ أي ابن بادیس ـ أنّھ لیس في } ألعذبنھ{
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، وإنّما فھم ابن "العذاب الشدید"خصوص نتف الریش من لفظ اآلیة ما یُفھم  منھ 
وأئمة من التابعین ذلك بالنّظر العقلي واالعتبار؛ فإّن نتف  -رضي هللا عنھ -عباس

ریشھ یُعّطل خاصیة الطیران فیھ، فیتحول من حیاة الطیّر إلى حیاة دواب األرض، 
عقوبة في الدنیا، فلھذا وذلك نوع من المسخ، وقد علم أن المسخ في القرآن أشنع 

واإلنسان خاصیتھ : "وبعد أن أوضح ھذا قال. فسروا العذاب الشدید بنتف الریش
من العلم فقد  -فرداً أو جماعة -التفكیر في أفق العلم الواسع الرحیب، فمن َحرم إنساناً 

حرمھ من خصوصیة اإلنسانیّة، وحّولھ إلى عیشة العجماوات، وذلك نوع من المسخ، 
فكالمھ ھذا فیھ بیان لمكانة العلم باعتباره . )12(!"اب شدید، وأّي عذاب شدید؟فھو عذ

میزة اإلنسان، كما أّن فیھ إشارة إلى واقعھ المتمثّل في جنایة االستعمار الفرنسي 
بإصداره للقوانین التي تقضي بحرمان األھالي من التعلیم، فالشیخ یتخذ من دروسھ 

ص من كل القیود المحیطة بھا لتسلك سبیل العلم وسیلة الستنھاض الھمم حتى تتخلّ 
، وقد رّد على الذي رسمھ كمنھج إصالحي تربوي ال تتحقق میزة اإلنسان إال بھ

مغالطات االستعمار الذي حاول جاھدا أن یصّور كل حركة سخط أو تذّمر من الشعب 
ذلك مقاال  الجزائري ضده، على أّن الباعث علیھا إنّما ھو الجوع والبطالة، فكتب في

ضّمنھ أھم ما یسعى إلیھ الجزائریون وعلى  ،)13("لیس الخبز كل ما نرید" :بعنوان
وكما ربانا اإلسالم ھذه . .". :رأس ذلك العلم الذي ھو میزة اإلنسانیّة، حیث قال

التربیة من ناحیة الغداء، فقد ربانا تربیّة أخرى من نواحي أخرى؛ ربانا على محبة 
والّرغبة فیھما والتلھّف على ما فات منھما واالحترام لمن كان لھ حظ العلم والمعرفة 

 یا قوم إننا نرید الحیاة وللحیاة خلقنا وأّن الحیاة ال تكون بالخبز وحده فھناك ما....فیھما
علمتم من مطالبنا العلمیّة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة، وكلّھا ضروریات في 

فھو یعتبر العلم أساس للحیاة وقد ، )14("وریتھا للحیاةالحیاة ونحن نفھم جیدا ضر
 .)15(... "ال حیاة إالّ بالعلم : " صّرح بذلك حین قال

وأوضح في موطن آخر أّن الحیوان یمتاز عن الجماد باإلدراك، ویمتاز 
اإلنسان عن سائر الحیوان بالعقل، وعقلھ ھو القوة الّروحیة التي یكون بھا التفكیر؛ 

نظره في معلوماتھ التي أدرك حقائقھا وأدرك نسب بعضھا لبعض إیجاباً  وتفكیره ھو
وسلباً، وارتباط بعضھا ببعض نفیاً وثبوتاً، وترتیب تلك المعلومات بمقتضى ذلك 
االرتباط على صورة مخصوصة؛ لیتوصل بھا إلى إدراك أمر مجھول، فالتفكیر 

: ثم قال. ما دام مفكراً  اكتشاف المجھوالت من طریق المعلومات، والُمفكر مكتشف
ولما امتاز اإلنسان عن سائر الحیوان بالعقل والتفكیر؛ امتاز عنھ بالتنقل والتّحّول في "
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أطوار حیاتھ ونُظم معیشتھ بمكتشفاتھ ومستنبطاتھ؛ فمن المشّي على األقدام إلى 
 وبقي سائر الحیوان على الحال التي ُخلق علیھا دون أي. التحلیق في الجّو، مثال

انتقال، وبقدر ما تكثر معلومات اإلنسان ویصح إدراكھ لحقائقھا ولنسبھا، ویستقیم 
تنظیمھ لھا تكثر اكتشافاتھ واستنباطاتھ في عالمي المحسوس والمعقول، وقسمي العلوم 
واآلداب، وھذا كما كان العرب والمسلمون أیام، بل قرون مدنیّتھم؛ عّربوا كتب األمم 

ححوا واستدركوا واكتشفوا؛ فأحیوا عصور علم من كانوا إلى ما عندھم ونظروا وص
قبلھم، وأناروا بالعلم عمرھم، ومھدوا الطریق ووضعوا األسس لما جاء بعدھم، فأدوا 
لنوع اإلنسان بالعلم والمدنیة أعظم خدمة تؤدیھا لھ أمة في حالھا وماضیھا 

م باعتباره أساس التقّدم فتأمل كالمھ ھذا ففیھ الحّث على العلم والتعلّ . )16("ومستقبلھا
  .والّرقي وبھ حصول الّرفعة والسناء

  :العلم أساس الصالح وتحقیق العّزة واألخالق -رابعا
یعتبر الشیخ ابن بادیس العلم أحد أھم ركائز تحقیق صالح اإلنسان حین 
ربطھ بصالح العقیدة وصالح الخلق، وقد أشار إلى ذلك في معرض تفسیره لقولھ 

ابِیَن َغفُوًرا :تعالى  َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما فِي نُُفوِسُكْم ِإْن تَُكونُوا َصالِِحیَن فَإِنَّھُ َكاَن لِْألَوَّ
صالح اإلنسان وفساده إنّما یقاسان بصالح نفسھ : "، حیث قال]25:اإلسراء[

وفسادھا، وإنّما رقیّھ وانحطاطھ باعتبار رقّي نفسھ وانحطاطھا، وما فالحھ إالّ 
یكون بالعقائد الحقّة  - بمعنى النفس -وصالح القلب ... ئھا، وما خیبتھ إالّ بخبثھابزكا

واألخالق الفاضلة، وإنّما یكونان بصالح العلم وصحة اإلرادة، فإذا صلحت النّفس ھذا 
الصالح صلح البدن كلھ، بجریان األعضاء كلّھا في األعمال المستقیمة، وإذا فسدت 

فسد البدن، ... ناحیة الخلق أو ناحیة العلم أو ناحیة اإلرادة  النّفس من ناحیة العقد أو
    .)17("وجرت أعمال الجوارح على غیر وجھ السداد

فصالح العلم  عند ابن بادیس من أسس صالح النّفس وبھ  قوامھا، وفساده  
من أخطر أسباب فساد النّفس والبدن، وإیمانا منھ بھذا المنطلق فقد دعا إلى إصالح 

لن یصلح المسلمون حتى : " م باعتباره أساس النھضة اإلصالحیة، حیث قالالتعلی
یصلح علماؤھم؛ فإنّما العلماء من األّمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كلّھ وإذا 
فسد فسد الجسد كلّھ، وصالح المسلمین إنّما ھو بفقھھم اإلسالم وعملھم بھ، وإنّما 

ا كان علماؤھم أھل جمود في العلم وابتداع في یصل إلیھم ھذا على ید علمائھم، فإذ
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العمل فكذلك المسلمون یكونون، فإذا أردنا إصالح المسلمین فلنصلح علماءھم، ولن 
  .)18(..."یصلح العلماء إالّ إذا صلح تعلیمھم

ویرى الشیخ ابن بادیس أّن استثمار ما في الكون من مّدخرات ال یتحقق إال 
فكان ذلك أساس عّزتھم، ولن یتحقق للخلف عّز إالّ إذا  بالعلم، وھو ما أدركھ سلفنا

سلكوا نفس المسلك، وقد استشّف الشیخ ھذه القاعدة وھو یتدبر قول هللا جّل ثناؤه من 
َماَواِت َواْألَْرِض َویَْعلَُم َما  :سورة النمل ِ الَِّذي یُْخِرُج اْلَخْبَء فِي السَّ أَالَّ یَْسُجُدوا ِ�َّ
تشویق القرآن إلى علوم : "، حیث كتب بعنوان]25:النمل[ ا تُْعِلنُونَ تُْخفُوَن َومَ 

من أسالیب الھدایة القرآنیة إلى العلوم الكونیة، أن یعرض علینا " :ما نصھ" األكوان
القرآن صوراً من العالم العلوي والسفلي في بیان بدیع جّذاب، یشوقنا إلى التأمل فیھا 

نا ما خبأه في السموات واألرض لنشتاق إلیھ، والعمق في أسرارھا، وھنا یذكر ل
وننبعث في البحث عنھ، واستجالء حقائقھ ومنافعھ بدافع غریزة حب االستطالع، 
ومعرفة المجھول، وبمثل ھذا انبعث أسالفنا في خدمة العلم واستثمار ما في الكون إلى 

م إالّ إذا أقصى ما استطاعوا، ومھدوا بذلك السبیل لمن جاء بعدھم، ولن نعز عّزھ
  . )19("فھمنا الدین فھمھم وخدمنا العلم خدمتھم

فھم الدین، وخدمة العلم، : فقد أرجع اإلمام العّزة إلى عاملین مھمین ھما
ولكي یُرّسخ ھذه القاعدة في األذھان، فقد عاد فأكدھا عند حدیثھ عن قول الھدھد 

؛ ]22:النمل[ ِجْئتَُك ِمْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ أََحْطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِھ وَ  :لسلیمان علیھ السالم
ابتدأ الھدھد جوابھ معتزاً بما أحاط : "ما یلي" عزة العلم وسلطانھ"حیّث ساق بعنوان 

بھ من العلم متجمالً بما حّصل منھ، مظھراً الرتفاع منزلتھ بھ، متحصناً بھ من 
ر علمھ وإعالن اختصاصھ من إظھا -علیھ السالم -العقاب، ولم تمنعھ عظمة سلیمان

إّن : "وما أورده في ھذا الموضع ذكره ابن القیّم حیث قال. )20("بھ  دون سلیمان
سلیمان لما توّعد الھدھد بأن یعّذبھ عذابا شدیدا أو یّذبحھ إنّما نجا منھ بالعلم وأقدم علیھ 

إنّما جّرأه علیھ  خبرا، وھذا الخطاب أََحْطُت بَِما لَْم تُِحْط بِھِ  :في خطابھ لھ بقولھ
العلم وإالّ فالھدھد مع ضعفھ ال یتمّكن من خطابھ لسلیمان مع قّوتھ بمثل ھذا الخطاب 

  .)21("لوال سلطان العلم

وقد أدرك ابن بادیس أّن صالح اإلنسان وعّزتھ لن یتحققا إالّ بالعلم واألخالق 
ھَُو  :قال تعالى ، كماصلى هللا علیھ وسلموھما خالصة المھمة التي بُعث بھا نبینا 

یِھْم َویَُعلُِّمھُُم اْلِكتَاَب َوا یِّیَن َرُسوًال ِمْنھُْم یَْتلُو َعلَْیِھْم آیَاتِِھ َویَُزكِّ ْلِحْكَمةَ الَِّذي بََعَث فِي اْألُمِّ
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، فالتزكیّة التي تتضمن التحلي ]2: الجمعة[ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَفِي َضَالٍل ُمِبینٍ 
فاضلة والتخلي عن األخالق الرذیلة لن تتحقق إالّ بالعلم النّافع؛ إذ أنّھ باألخالق ال

َوَال تَْقُف َما لَْیَس لََك  :أساس األخالق، وھذا ما أكده ابن بادیس عند تفسیر قولھ تعالى
ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنھُ َمْسئُوًال  حیّث  ،]36:إلسراءا[ بِِھ ِعْلٌم إِنَّ السَّ

العلم " :ومما جاء فیھ قولھ ،"العلم واألخالق" :ترجم لھذه المسألة بعنوان دال ھو
الصحیح والخلق المتین ھما األصالن اللذان ینبني علیھما كمال اإلنسان، وبھما 
یضطلع بأعباء ما تضمنتھ اآلیات المتقدمة من أصول التكلیف، فھما أعظم مما 

ھ علیھما، فجيء بھما بعده؛ لیكون األسلوب من باب الترقي من تقدمھما من حیث توقف
األدنى إلى األعلى، ولّما كان العلم أساس األخالق قُّدمت آیتھ على آیتھا تقدیم األصل 

  .)22("على الفرع

  العلم وحده اإلمام المتبع في الحیاة في األقوال واألفعال واالعتقادات -خامسا
َوَال تَْقُف َما  :في معرض تفسیره لقولھ تعالىھذا العنوان ساقھ ابن بادیس 

العلم : ، ثم بیّن بعده ما یتعلق بمراتب اإلدراك وھي ]36:اإلسراء[ لَْیَس لََك ِبِھ ِعْلمٌ 
بما فُطر علیھ من الضعف  -ولما كان اإلنسان: "والظّن والوھم والشك، ثّم قال

تھ على شكوكھ وأوھامھ، وعلى كثیراً ما یبني أقوالھ وأفعالھ واعتقادا -واالستعجال
ظنونھ حیث ال یكتفي بالظّن، وفي ھذا البناء الضرر والضالل؛ بیّن هللا تعالى لعباده 
في محكم كتابھ أنّھ ال یجوز لھم وال یصح منھم البناء ألقوالھم وأعمالھم واعتقاداتھم، 

؛ أي ال موال تقف ما لیس لك بھ عل: إالّ على إدراك واحد وھو العلم، فقال تعالى
تتبع ما ال علم لك بھ، فال یكن منك اتباع بالقول أو بالفعل أو بالقلب لما ال تعلم، فنھانا 
عن أن نعتقد إالّ عن علم أو نفعل إالّ عن علم، أو نقول إالّ عن علم، فما كل ما نسمعھ 

عن وما كل ما نراه نطوي علیھ عقد قلوبنا، بل علینا أن ننظر فیھ ونفكر، فإذا عرفناه 
بیّنة اعتقدناه، وإالّ تركناه حیث ھو في دائرة الشكوك واألوھام أو الظنون التي ال 
تُعتبر، وال كل ما نسمعھ أو نراه أو نتخیلھ نقولھ، فكفى بالمرء كذباً أن یحدث بكل ما 

بل علینا أن نعرضھ على محك الفكر، فإن صرنا منھ .سمع، كما جاء في الصحیح، 
فیھ آداب القول الشرعیة، ومقتضیات الزمان والمكان والحال، على علم قلناه مراعین 

وما حدث قوم بحدیث ال تبلغھ عقولھم إالّ كان  - بما یفھمون فقد أمرنا أن نُحّدث النّاس
وإالّ طرحناه، وال كل فعل ظھر لنا نفعلھ، بل حتى نعلم حكم هللا تعالى  -علیھم فتنة

وإذا كان من المباحات نظرنا  ...ھ وضرهفیھ؛ لنكون على بیّنة من خیره وشره ونفع
في نتائجھ وعواقبھ ووازنا بینھا، فإذا علمنا بعد ھذا كلھ من أمر ذلك الفعل ما یقتضي 
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 -إذا تمسكنا بھذا األصل اإلسالمي العظیم -فعلھ فعلناه وإالّ تركناه، فال تكون عقائدنا
  . )23("ا إالّ سداداً إالّ حقاً، وال تكون أقوالنا إالّ صدقاً، وال تكون أفعالن

انطالقا من الكالم السابق یتضح جلیّا أّن الشیخ ابن بادیس جعل العلم ھو  
الضامن لسداد األقوال واألفعال واالعتقادات، وكلماتھ ھذه إنّما ھي توجیھات تربویّة 
یتخذھا وسیلة لمعالجة واقع النّاس؛ حیث شاع في زمانھ ُجملة من األفكار والخرافات 

  .التي سیطرت على العقول البالیة
  :العلم أساس بناء الُملك -سادسا

إّن المتابع ألحداث التاریخ  الجزائري في أربعینیات  القرن الماضي؛ یقف 
على مدى إذالل االستدمار الفرنسي للجزائریین على جمیع األصعدة، وقد عایش ابن 

التفسیر موّجھة  بادیس ھذه المعاناة عن كثب، فكانت كلماتھ التي یلقیھا في درس
لمعالجة ھذه األوضاع، وقد قّرر في مناسبات عدیدة أّن العلم أھم ماُ ینال بھ الُملك 

َولَقَْد آتَْینَا َداُووَد َوُسلَْیَماَن ِعْلًما : وتتحقق بھ العّزة والتمكین، فعند تفسیر قولھ تعالى
لَنَا َعلَى َكثِیٍر  ِ الَِّذي فَضَّ ، تطرق إلى ]15:النمل[ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُمْؤِمنِینَ َوقَاَال اْلَحْمُد ِ�َّ

قد ابتدأ الحدیث عن الملك : "عنایة القرآن بالعلم وتقدیمھ على سائر النّعم، حیث قال
العظیم بذكر العلم، وقُّدمت النّعمة بھ على سائر النّعم، تنویھًا بشأن العلم وتنبیھاً على 

الدنیا واألخرى، وأنّھ ھو األساس لكل أمر من أنّھ ھو األصل الذي تنبني علیھ سعادة 
أمور الدین والدنیا، وأن الممالك إنما تنبني علیھ وتُشاد، وأن الُملك إنّما ینظم بھ 
ویُساس، وأّن كل ما لم یُبن علیھ فھو على شفا ُجرف ھار، وأنّھ ھو سیاج المملكة 

حم بھ فھي عرضة ودرعھا، وھو سالحھا الحقیقي وبھ دفاعھا، وأن كل مملكة لم تُ 
  :لالنقراض واالنقضاض، قال أبو الطیب المتنبي

  َوالطَّْعُن ِعْنَد ُمِحبِّیِھنَّ َكاْلقُبَلِ ... أَْعلَى اْلَمَمالِِك َما یُْبنَى َعلَى األََسِل          

نعم إّن محبي الممالك الصادقین في محبتھا والذین تصلح لھم ویصلحون لھا، 
بیلھا الموت، ویكون الطعن عندھم مثل القُبل على ثغور ھم الذین یستعذبون في س

الحسان، فأما الممالك التي تبنى على السیف فبالسیف تُھدم، وما یشاد على القوة 
فبالقوة یُؤخذ، وإنّما أعلى الممالك وأثبتھا ما بُني على العلم وحمي بالسیف، وإنّما یبلغ 

شاعر الرجولة  -ھ، ولكن أبا الطیبالسیف وطره ویؤثر أثره، إذا كان العلم من ورائ
ال یرى أمامھ إالّ الحرب، وآالت الطعن  -والبطولة، شاعر المعارك والمطامع
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واستولت نشوة الغلب والظفر  وقد غمرتھ لذة االنتصار -والضرب، فال یمكن أن یقول
  .)24("إالّ ما قال -على لبھ وخیالھ

على القوة المادیّة ویعتبره  فكالمھ ھذا یوّضح وبصورة جلیّة أنّھ یقدم العلم
أساسھا الذي تستقیم علیھ، وفي ذلك استنھاض للعزائم حتى تتغذى من لقاح العلم، فإذ 

  .تحّرر العقل تحّرر البدن

وخالصة ھذا المطلب أّن ابن بادیس كان حریصا على بیان أھمیة العلم  وھو       
عنایة القرآن الكریم بالعلم، یفسر اآلیات التي تشیر إلى ذلك، واعتمادا علیھا بیّن 

وكیف جعل االطالع على آیات هللا في اآلفاق واألنفس سبیال لالزدیاد من العلم 
واإلیمان، كما حرص على تعمیق الصلة باألنبیاء علیھم الصالة والسالم باالقتداء بھم 

نیل واالشتغال بمیراثھم، وأّكد على أّن العلم أساس الرقي والتقّدم وبھ صالح األمة و
األخالق الحسنة، وأنّھ السبیل المتبع في األقوال واألفعال واالعتقادات وھو أساس قیام 

  .األمم والحضارات

ھذه جملة من فضائل العلم المبثوثة في تفسیر الشیخ ابن بادیس لخصتھا في ستة      
عناصر متكاملة تبرز أھمیة العلم في صالح اإلنسان ودوره في البناء الحضاري، 

تكتمل الصورة یحسن بنا اإلحاطة بآداب العلم كما حددھا  الشیخ ابن بادیس ؟  ولكي
  .وھو ما سیأتي ذكره في المطلب الموالي

  آداب العلم: المطلب الثاني
ال یمكن أن تتحقق أھداف العلم وتظھر فوائده، إالّ إذا أحیط  بجملة من 

ھذا المطلب تأكید على  اآلداب، وقد رّكز ابن بادیس على بیان ذلك في تفسیره، وفي
ذلك، غیر أنّھ تجدر اإلشارة أن ھذه اآلداب التي ضّمنتھا في ھذا المطلب، منھا ما 
ساقھ ابن بادیس تحت عناوین دالة علیھا، ومنھا ما جمعتھ من كالمھ المتضمن لھا، 

  :وكان العنوان من تصرفي، وفیما یلي بیان ذلك

  إرادة وجھ هللا -أوال
یتحلى بھ الساعي في طریق العلم، اإلخالص � تعالى؛ إذ أنّھ  أول ما ینبغي أن   

: ، وقد بیّن ابن بادیس ھذا األمر عند تفسیر قولھ تعالى)25(شرط أساس لقبول أي عمل
َوَمْن أََراَد اْآلِخَرةَ َوَسَعى لَھَا َسْعیَھَا َوھَُو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َكاَن َسْعیُھُْم َمْشُكوًرا 
العامل في أمر تعبدي كالصالة والصدقة والحج والعلم، : "، حیث قال]19:اإلسراء[
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فھذا إذا لم یرد اآلخرة أصالً فھو موزور غیر مشكور، وفیھ جاء حدیث أبي ھریرة 
إّن أول الناس یُقضى «: یقول صلى هللا علیھ وسلمسمعت رسول هللا : في الصحیح قال

: فما عملت فیھا؟ قال: نعمھ فعرفھا، قال یوم القیامة علیھ رجل استشھد فأتي بھ فعرفھ
ثم . كذبت، ولكنك قاتلت ألن یقال جريء، فقد قیل: قال. قاتلت فیك حتى استشھدت

أمر بھ فسحب على وجھھ حتى القي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمھ وقرأ القرآن، 
تھ وقرأت تعلمت العلم وعلم: فماذا عملت فیھا؟ قال: فأتي بھ فعرفھ نعمھ فعرفھا قال

كذبت، ولكنك تعلمت العلم لیقال عالم، وقرأت القرآن لیقال ھو : قال. فیك القرآن
ثم أمر بھ فسحب على وجھھ حتى ألقي في النار، ورجل وّسع هللا . قارىء، فقد قیل

فما عملت فیھا؟ : قال. علیھ وأعطاه من أصناف المال كلھ، فأتي بھ فعرفھ نعمھ فعرفھا
كذبت، ولكنك : قال. ل تحب أن ینفق فیھا إالّ أنفقت فیھا لكما تركت من سبی: قال

وھذا » ثم أمر بھ فسحب على وجھھ ثم ألقي في النار: فقد قیل. فعلت لیقال ھو جواد
أن یفعل العبادة لیُقال إنّھ مطیع، وما دخل الریاء : الذي كان من ھؤالء ھو الریاء وھو

قال رسول هللا : أبي ھریرة في الصحیحفي عبادة إال أحبطھا، ولو كان قلیال؛ لحدیث 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل : قال هللا تبارك وتعالى«: صلى هللا علیھ وسلم

وإشراك غیره معھ صادق بالقلیل . »عمال أشرك فیھ معي غیري تركتھ وشركھ
  .)26("والعامل المرائي موزور غیر مشكور. والكثیر، فال فرق بینھما في اإلحباط

الحظ أّن الشیخ ابن بادیس ركز في بیانھ لخطورة الریاء على أحادیث المُ 
صحیحة؛ لیكون الوقع شدیدا على النفوس فتبتعد عن ھذه اآلفة التي تحول دون تحقیق 
المطلوب، ویعتبر تحقیق اإلخالص في النفوس وزرع العقیدة الصحیحة أھّم ركیزة 

قصد كان واضحا في آثاره الِعلمیة في البناء اإلصالحي للشیخ ابن بادیس، وھذا الم
  .والَعملیّة

  أن یتحلى ناقلھ بالتثبت واالستدالل مع حسن البیان - ثانیا
أّكد ابن بادیس على ھذه الصفات عند تفسیره لقول الھدھد لسلیمان علیھ 

: ، حیث قال]22: النمل[ أََحْطُت بَِما لَْم تُِحْط بِِھ َوِجْئتَُك ِمْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ یَِقینٍ  :السالم
وقد كان في حسن بیانھ وترتیب أخباره وبدیع تھّدیھ، عبارة بالغة ألولي األلباب، فقد "

تحّصن بالعلم ونّوه بالنبأ المتیقن وفّصل النبأ؛ فشرح حالیھا الدنیویة والدینیة وتنقل من 
فیما  تشویق إلى تشویق أبلغ منھ، فكان متثبتاً فیما أخبر، بارعاً فیما صّور، مستدالً 

قّرر، وفیما أنكر، بصیراً بكید الشیطان لإلنسان، متفطناً النبناء الّضالالت بعضھا 
على بعض، خبیراً بترتیب األدلّة وحسن االستنتاج، وفیما ذكر هللا لنا من ھذه العبر 
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البالغة من ھذا الحیوان األعجم حّث لنا على أن نسلك عندما نخبر ونبیّن أو نبحث 
  . )27("ونرتب ونعلّل، أن نسلك ھذا المسلكوننظر، أو نستدل 

فتأمل كیف استنبط الشیخ من قول الھدھد جملة من الصفات التي ینبغي أن 
یتّصف بھا كل ناقل؛ من التثبّت والیقین واالستدالل، وفي ھذا إبراز لخاصیة من 
 خصائص التفسیر البادیسي؛ حیث أنّھ یغتنم أدنى مناسبة لیُوّجھ ویُرشد بما یجب أن

  .یتحلى بھ الفرد المسلم

وقد أّكد في موضع آخر ضرورة االعتماد على الدلیل من القرآن والسنة   
أما : "واإلعراض عن أدلة المتكلمین التي تتسم بالصعوبة والتعقید، حیّث قال

اإلعراض عن أدلة القرآن والذھاب مع أدلة المتكلمین الصعبة ذات العبارات 
لكتاب هللا وتصعیب طریق العلم إلى عباده وھم في أشد االصطالحیة، فإنّھ من الھجر 

الحاجة إلیھ، لقد كان من نتیجة ھذا ما نراه الیوم في عامة المسلمین من الجھل بعقائد 
اإلسالم وحقائقھ، ومّما ینبغي ألھل العلم أیضاً إذا أفتوا أو أرشدوا أن یذكروا أدلّة 

لمسلمین إلى أصل دینھم ویذیقوھم القرآن والسنة لفتاویھم ومواعظھم؛ لیقّربوا ا
حالوتھ ویُعّرفوھم منزلتھ، ویجعلوه منھم دائما على ذكر، وینیلوھم العلم والحكمة من 

فإلى القرآن . قریب، ویكون لفتواھم ومواعظھم رسوخ في القلوب، وأثر في النفوس
  . )28("إن كنتم للخیر تریدون -أیھا العلماء -والسنة 

من كالمھ السابق یتضح أّن االبتعاد عن االستدالل والغوص في تأویالت المتكلمین 
ھجر لكتاب هللا وتصعیب لطریق العلم؛ فھو بذلك یعالج واقعا أثّر في األّمة اإلسالمیة 

 . وأبعد الكثیر عن أصل الدین وحالوتھ

  :أن یتحلى المعلم بالصبر على المتعلّم والّرحمة بھ - ثالثا
بادیس إلى ھذا األدب الرفیع الذي ینبغي أن یتحلى بھ ناقل العلم إلى  أشار ابن
والعلم مستمد من الّرسالة، فعلى أھلھ واجب التبلیغ والنّذارة، " :غیره، حیث قال

والصبر على ما في طریق ذلك من األذى والبالیا، والعطف على الخلق والرحمة، 
یِن َولِیُْنِذُروا فَلَْوَال نَفََر ِمْن : وقد قال هللا تعالى ُكلِّ فِْرقٍَة ِمْنھُْم طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُوا فِي الدِّ

  .)29(]"122: التوبة[ قَْوَمھُْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْیِھْم لََعلَّھُْم یَْحَذُرونَ 

وإذ قّرر الشیخ ھذا األدب الرفیع الذي ینبغي أن یتحلّى بھ المعلم، فقد امتثلھ 
التعلیمیّة كما شھد على ذلك ُطالّبھ؛ إذ كانت معاملتھ لھم معاملة واقعا في وظیفتھ 
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أبویّة تتمیّز بالعطف والّرعایة وتوثیق الّصلة بھم وھي سمة بارزة من سمات فلسفتھ 
التربویّة، فقد كان یعیب عالقة شیوخ عصره في مختلف الكلیّات اإلسالمیّة بطلبتھم؛ 

الدائمة بین الطالب وأستاذه فیخرج بدون حیث كانت تفتقد إلى الروابط المستمّرة 
تخّرجوا في العلوم والفنون بدون تلك الروح التي : "... روح، وقد عبّر عن ذلك بقولھ

ویكون لھا األثر البارز في أعمالھ  -إن كانت للمعلم روح -ینفخھا المعلّم في تالمیذه 
لمتعلّم روح مصاحبة فالّرحمة والرفق والصبر على ا  .)30("العلمیّة في سائر حیاتھ

للمعلّم أثناء أدائھ للعملیة التعلیمیة، فإذا فقدھا فقد جنى على وظیفتھ بالویّل والثبور 
وعظائم األمور، وقد نبّھ ابن السنّي إلى ضرورة استصحاب ھذا الخلق حتى حال 

 . )31(خطئ المتعلّم؛ إذ ینبغي أن یُوّجھ بالّرفق واللّین

  تواضع وعدم رد الحق لصغر قائلھأن یتحلى المعلم بال -رابعا
: من أعظم موانع العلم التكبر، وقد بیّن هللا ذلك في كتابھ، حیث قال

 َِّسأَْصِرُف َعْن آیَاتَِي الَِّذیَن یَتََكبَُّروَن فِي اْألَْرِض بَِغْیِر اْلَحق ]قال ]146: األعراف ،
 ال :عن بعض السلف أنزع عنھم فھم القرآن، وأصرفھم عن آیاتي، وجاء: "ابن عییّنة

، و التكبر یوصل إلى رد الحق، كما یزرع في )32("ینال العلم حیي وال مستكبر
صاحبھ العجب والغرور، وقد نبّھ ابن بادیس إلى ھذا عندما ساق قصة الھدھد مع 

وإذا كان هللا تعالى قد بعث غرابًا لیتعلم منھ ابن آدم : "سلیمان علیھ السالم، حیث قال
ءة أخیھ، فكذلك ذكر لنا أمر ھذا الھدھد الممتاز بین الھداھد لنقتدي كیف یواري سو

بھ، تنبیھاً لنا على أخذ العلم من كل أحد واالستفادة من كل مخلوق والشعور دائماً 
َوقُْل َربِّ ِزْدنِي العجب والكبر والغرور : بالنقص للسالمة من شر أدواء اإلنسان

أدب : "ثم قال بعنوان]". 76 :یوسف[ ِذي ِعْلٍم َعِلیمٌ  َوفَْوَق ُكلِّ ، ]114:طھ[ ِعْلًما
قد سمع سلیمان ھذا الھدھد وأقره علیھ، فللصغیر أن یقول للكبیر وللحقیر ": "وإقتداء

علمت ما لم تعلم، وعندي ما لیس عندك؛ إِذا كان من ذلك على یقین : أن یقول للجلیل
كبیراً جلیالً أن یتقبل ذلك وال وكان لقصد صحیح، ومن أدب من قیل لھ ذلك ولو كان 

یبادر برده، وعلیھ أن ینظر فیھ لیعرف مقدار صدق قائده فیقبلھ أو یرده بعد النظر 
والتأمل؛ إذ قد یكون في أصغر مخلوقات هللا وأحقرھا من یحیط علماً بما لم یحط مثل 

لكل  سلیمان علیھ السالم في علمھ وحكمتھ، واتساع مدركاتھ، وكفى بمثل ھذا زاجراً 
ذي علم عن اإلعجاب بعلمھ، واالعتزاز بسعة اطالعھ، والترفع عن االستفادة ممن 

  .)33("دونھ
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إّن : " وقد أكد التحذیر من العجب والغرور عند تفسیره للمعوذتین، حیث قال
من آفات العلم اغترار صاحبھ بھ، وقد یتمادى بھ الغرور حتى یسول لھ أن ما أوتیھ 

ونجاتھ من األشرار، فكان من رحمة هللا  وقایتھ من األضرارمن العلم كاٍف في 
بصاحب القرآن، ولطف تأدیبھ لھ وحسن عنایتھ بھ، أن ختم بھاتین السورتین كتابھ؛ 
لتكونا آخر ما یستوقف القارئ المتفقھ، وینبھھ إلى أن في العلم والحكمة مسألة لم 

عھ، واشتد بالحكمة اطالعھ، فإنّھ ال أنّھ مھما امتد في العلم با: یتعلمھا إلى اآلن، وھي
یستغني عن هللا، وال بد لھ من االلتجاء إلیھ، واالعتصام بھ، یستدفع بھ شر األشرار 

فابن بادیس . )34("وحسد الحاسد، وكفى بھذه التربیة قامعاً للغرور؛ وإنّھ لشر الشرور
ء من قبلھ، فھذا إذ یركز على التواضع والتحذیر من نقیضھ سائر على ما قّرره العلما

ابن عبد البر عقد في جامعھ فصال في مدح التواضع وذم العجب وطلب الرئاسة، وأن 
   .)35(من أفضل آداب العالم تواضعھ وترك اإلعجاب لعلمھ ونبذ حب الرئاسة عنھ

  : أن یبذل المتعلم ما علمھ -خامسا
حرص ابن بادیس على زرع ھذا األدب في النفوس حتى ینتشر الخیر، ففي 

ِ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِینٌ : معرض بیانھ لقولھ تعالى : قال ،]15:المائدة[ قَْد َجاَءُكْم ِمَن هللاَّ
نور وبیان، وھذا كتابنا نور وبیان، فالمسلم المؤمن  صلى هللا علیھ وسلمھذا نبینا "

بھما المتبع لھما لھ حظھ من ھذا البیان، فھو على ما یُسِّر لھ من العلم ولو ضئیال یبینھ 
وینشره؛ یّعّرف بھ الجاھل ویرشد بھ الضال، وھو بذاك وبعملھ الصالح كالنّور یشع 

عنده من علم وعمل، فعلى  على من حولھ، وتتسع دائرة إشعاعھ وتضیق بحسب ما
المسلم أن یعلم ھذا من نفسھ ویعمل علیھ، ویضرع إلى هللا دائما في دعواتھ أن یمده 

والمتتبع آلثار الشیخ یقف على وضوح ھذا المقصد في تعلیمھ؛ إذ كان . )36(... "بنوره
صلى یركز على ضرورة تبیلغ العلم ولو كان قلیال، ففي معرض شرحھ لحدیث النبي 

یا رسول هللا، : فقال رجل من األنصار. »إیاكم والدخول على النّساء«:  علیھ وسلمهللا
، قال ابن بادیس بعد بیانھ لما تضمنھ من )37(»اْلَحْمُو الموت«: أفرأیت اْلَحْمُو؟ قال

فحق على من قرأ ھذا الحدیث أن یُعلّمھ للنّاس وینشره فیھم ویحّث نفسھ : " معاني
والسیر على أدبھ، وال یستعظمّن ما یراه من جھل، فإنّھ ما جاء وإیاھم على العمل بھ 

فإنّھ ال یلبث بإذن هللا أن  -ولو كان في أولھ قلیال -إال من قلّة نشر العلم فإذا نشر العلم 
  .)38("یصیر كثیرا

  :حسن اإلنصات واالستماع -سادسا
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ِمْن قَْبِل أَْن یُْقَضى إِلَْیَك َوَال تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن  :تناول ابن بادیس عند قولھ تعالى
جملة من اآلداب؛ حیث أوضح أّن النبي ] 114:طھ[ َوْحیُھُ َوقُْل َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما

علّمھ هللا بلسان جبریل، فكان : بعثھ هللا معلماً وكان أیضاً متعلماً  صلى هللا علیھ وسلم
متعلماً عن جبریل عن رب العالمین، ثم كان معلماً للنّاس أجمعین، فللعلم شرف 

ثّم أّكد بعد ذلك أن لھذه الّرتبة التي یحظى بھا التعلم والتعلیم آدابھا، وكان محمد . عظیم
ق في آدابھما؛ بما أدبھ هللا وأنزل علیھ من اآلیات أكمل الخل  صلى هللا علیھ وسلم

فیھما، وشرع في ذكر بعض من ذلك، وكان ھذا أول أدب تناولھ ابن بادیس في 
إذا أنزل  صلى هللا علیھ وسلمكان النبي : " تفسیره لھذه اآلیة، حیث قال مستدال لھ

 ءة، وكان ذلك منھبالوحي علیھ قرأ معھ وساوقھ في القرا -علیھ السالم - علیھ جبریل
لحرصھ على حفظھ وعدم نسیانھ، حتى یُبلّغھ كما أّنزل علیھ؛  صلى هللا علیھ وسلم

وألّن تعلّق قلبھ بما یسمع من جبریل وامتالءه بھ واستیالء ذلك المسموع على لبھ، 
یدعوه إلى النّطق بھ، لما بین القلب واللّسان من االرتباط؛ وألّن شوقھ إلى ذلك 

بتھ ورغبتھ فیھ تبعثھ على التعّجل بقراءتھ، غیر أن القراءة عند السماع المسموع ومح
وقبل تمام اإللقاء، تمنع تمام الوعي؛ ألّن عمل اللّسان بالنّطق یُضعف عمل القلب 

عن أن یعجل بقراءة  صلى هللا علیھ وسلم بالوعي والحفظ؛ فلذا نھى هللا تعالى نبیھ
َوَال : ن یقضى ویتمم إلیھ وحیھ، فقال تعالىالقرآن عند سماعھ من جبریل من قبل أ

  ...". تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمْن قَْبِل أَْن یُْقَضى إِلَْیَك َوْحیُھُ

إنّما المقصود من الكالم البیان : "ثم بیّن أن ھذا األدب أدب عام، حیث قال
على عن المراد، وإنّما المقصود من السماع وعي الكالم لیفھم المراد، فكما كان 

الُمتعلّم أن یسكت حتى یفرغ ُمعلّمھ من القدر المرتبط بعضھ ببعض مما یلقیھ إلیھ 
المعلم، حتى یفرغ المعلم من إلقائھ، كذلك على الُمناظر أن یستمع لمناظره حتى 
یستوفي دعواه وحّجتھ، وعلى كل قارئ لكتاب أن یستوفي ما یرتبط بعضھ ببعض 

فبھذا األدب یتم وعي المتعلم  ستمع لمتكلم كذلك،وعلى كل م منھ، ثم یبدي رأیھ فیھ،
فیحفظ، وفھم المناظر فیرد ویقبل، وفھم القارئ فیعرف ما یأخذ ویترك، وفھم السامع 
لتحصل فائدة االستماع، وبترك ھذا األدب كثیراً ما یقع سوء الوعي أو سوء الفھم، 

  . )39("وفوات القصد من المناظرة والقراءة أو الكالم

فانظر كیف یستنبط ابن بادیس من اآلیة الكریمة ھذا األدب المھم في تلقي 
العلم، ثّم تأمل كیف توّسع في مدلولھ لیشمل المتعلم والمناظر والسامع ولم یحصره في 
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جانب معیّن، وتلك إحدى سمات المنھج التربوي لدى الشیخ ابن بادیس رحمھ هللا 
  .تعالى

  ن العلمدوام التعلم لالزدیاد م -سابعا
َوقُْل َربِّ ِزْدنِي : صّرح ابن بادیس بھذا األدب في معرض تفسیره لقولھ تعالى    

یتعلم اإلنسان حتى یصیر عالماً ویصیر معلماً، ولكنھ : "، حیث قال]114:طھ[ ِعْلًما
مھما حاز من العلم وبلغ من درجة فیھ، ومھما قضى من حیاتھ في التعلیم وتوسع فیھ 

زال بحاجة إلى العلم، ولن تزال أمامھ فیما علمھ أشیاء مجھولة یحتاج وتكّمل، فلن ی
وھو  صلى هللا علیھ وسلمإلیھا، فعلیھ أبداً أن یتعلم وأن یطلب المزید، ولذا أمر هللا نبیھ 

 :أن یزیده علماً فقال -وھو الذي علمھ ما لم یكن یعلم -أن یطلب من هللا -المعلم األعظم
ِعْلًما َوقُْل َربِّ ِزْدنِي ]40(]"114 :طھ(.  

وھو أعلم خلق هللا تعالى،  صلى هللا علیھ وسلمفإذا كان ھذا شأن رسول هللا 
فما الظن بغیره، فال شك أنھم أحوج إلى االستزادة من العلم، فالعلم بحر ال ساحل لھ، 

  ].85:اإلسراء[ َوَما ُأوتِیتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ قَلِیًال : وصدق هللا القائل

ولیبین ابن بادیس أھمیة االستزادة من العلم، فقد زاد المسألة توضیحا حین 
ما :  " أكد على ضرورة االستمرار في طلبھ، وبیّن مضار االنقطاع عنھ؛ حیث قال

أكثر ما رأینا من قطعھم ما حّصلوا علیھ من علم عن العلم، فوقف بھم عند ما انتھوا 
عندھم، فتعظموا وتكلّموا فیما لم یعلموا فضلوا إلیھ، فجمدوا وأكسبھم الغرور بما 

وأضلوا، وكانوا على أنفسھم وعلى النّاس شر فتنة وأعظم بالء فبمثل ھذه اآلیة 
الكریمة یداوي نفسھ من ابتلى بھذا المرض، فیقلع عن جموده وغروره، ویزداد مما 

ھ زمن من لیس عنده علم ما لم یعلم، ویحذر من أن یقف على طلب العلم ما دام فی
فلن یزال یطلب من هللا تعالى أن  صلى هللا علیھ وسلمالحیاة، ویقتدي بھذا النبي الكریم 

یزیده علًما  بما ییسر لھ من خزائن رحمتھ، وما یلقیھ في قلبھ من نور، وما یجعل لھ 
  . )41("من فرقان، وما یوفقھ هللا إلیھ من أصل ذلك كلھ، وھو تقوى هللا والعمل بما علمھ

یُورث صاحبھ الجمود والغرور،  -حسب ابن بادیس -النقطاع عن العلم فا
ویكون سببا في الضالل واإلضالل حین یتكلم فیما ال یعلم؛ وتلك إحدى المصائب التي 

إّن من شرع  : "تحّل باألمة بسبب أنصاف أو أشباه المتعلمین، وفي ھذا یقول المناوي
لھ الشبھ وتكثر علیھ فیصیر ضاال مضال، في حقائق العلوم ثم لم یبرع فیھا، تتولد 

  .)42("فیعظم على النّاس ضرره، وبھذا النّظر قیل نعوذ با� من نصف فقیھ أو متكلّم



  حسین شرفة/ د.أ – أمینة بن قدیدح 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              392

وخالصة ھذا المطلب؛ أن الشیخ ابن بادیس لم یقتصر على بیان أھمیة العلم     
رّسخ للترغیب في تحصیلھ فحسب، بل أحاطھ بجملة من اآلداب التي من شأنھا أن تُ 

ذلك العلم ویؤتي أكلھ، وقد استنبط تلك اآلداب من كتاب هللا تعالى وھو یفسر آیاتھ 
الكریمة وینزلھا على الواقع في إطار مشروعھ اإلصالحي والتربوي الذي تعھد 

  .بإحیاء األمة علیھ

أن تتعلق القلوب با�، وأن یتحقق : وقد تلّخصت تلك اآلداب في سبعة عناصر ھي     
على حسن البیان،  ام فیما ینقلھ لغیره، مستندا في ذلك إلى الحّجة والبرھان معتمدالمعلّ 

متصفا بالصبر واللّین، متواضعا یقبل الحق من الصغیر والكبیر، محبا للخیر، متمیّزا 
  . بحسن اإلنصات، ناشرا للعلم  مستمرا في تحصیلھ

  :خاتمة
  :التالیةوفي ختام ھذه الدراسة یمكن استخالص النتائج 

  .مفھوم العلم لدى ابن بادیس واسع یشمل كل علم نافع -
یرى ابن بادیس أّن التخلّي عن العلوم الكونیّة سبیل للجمود الُمؤذن بفساد العمران  -

  .وسقوط الحضارات
  .رّغب ابن بادیس في تعلّم اللّغات األجنبیّة لالستفادة من العلوم التكنولوجیا -
ترغیب في العلم والحّث علیھ عن طریق نشر  فضائلھ، حرص ابن بادیس على ال -

  : ومن ذلك
أّن القرآن رّغب فیھ، وأّن العلم میراث النبوة وأساس اإلصالح ومصدر األخالق،  -

 .ومنطلق الرقّي وقوام الملك وھو الُمتبع في األقوال واألفعال واالعتقادات
م، فقد نّوه باآلداب التي إلى جانب حرص الشیخ ابن بادیس على بیان أھّمیة العل -

  : ینبغي االتصاف بھا، ومن ذلك
اإلخالص � في تحصیلھ وبذلھ، والحرص على التثبّت في النّقل مع االستدالل  -

وحسن البیان، إضافة إلى الصبر والّرحمة بالمتعلّم، وقبول الحق مھما كان قائلھ، 
 .في تحصیلھوالحرص على نشر العلم ولزوم الصمت عند تلقیھ والمواصلة 

اعتمد ابن بادیس في بیانھ ألھمیة العلم وآدابھ على منھج استنباطي، كما حرص  -
  .على ربط اآلیات بالواقع
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  .اآلداب الرفیعة واألخالق الحسنةب

وفي األخیر أقترح أّن یُتوّسع أكثر في ھذا الموضوع لیتّم استقصاؤه من 
جمیع آثار الشیخ ابن بادیس؛ حتى تعّم الفائدة وتتّضح منھجیّتھ التي سلكھا في ترغیب 

  . األمة في العلّم، فیُقتدى بھ في ذلك

  
  :قائمة المصادر والمراجع

نظام یعقوبي، دار النوادر، : ، ریاضة المتعلمین، ح)ھـ364: ت(السني أحمد ابن  -1
  م2015، 1سوریا، ط 
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1 ،2015.  
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 التدین وجدل المصادیق المحمودة والمذمومة
Religiousness and the controversy of praise and vilified 

authonticators 
  

   ھدى بونوارة طالبة دكتوراه
 1باتنة جامعة  -كلیة العلوم اإلسالمیة

  الفقھ الحضاري ومقاصد الشریعةمخبر 
bounouarahouda@gmail.com 

  
  19/03/2020 :تاریخ القبول 12/12/2019: تاریخ اإلرسال

    
  : الملخص

تناولت الدراسة موضوع التدین؛ من حیث المفھوم الذي یدور حول انتظام 
عالقة اإلنسان بالدین فھماً وممارسةً، ھذه العالقة التي قد تكون عن وعي وتبصر، 
كما أنھا قد تكون عن جھل وتعصب، لذلك عرضت الدراسة موقف القرآن الكریم من 

فرق بین حقیقة الدین كوْضٍع إلھي، وحقیقة النموذجین، لتَْخلَُص في النھایة إلى إبراز ال
 . التدین كفْھٍم  بشري یتم بمقتضاه ممارسة الدین

  .الدین؛ التدین؛ التدین المعتدل، التدین المتطرف: الكلمات المفتاحیة

Résumé:  

L'étude a traité le sujet de la religiosité en termes de la 
régularité, au sens de pratique et compréhension, dans la relation 
de l'homme à la religion. 

Cette relation peut être due à une conscience et une 
perspicacité, comme elle peut être due à une conscience et une 
intolérance. Alors l'étude a présenté la position du Saint Coran 
des deux modèles pour aboutir finalement à mettre en évidence 
la différence entre la réalité de la religion en tant que précepte 
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divin et celle de la religiosité comme compréhension humaine 
selon laquelle la religion est pratiquée. 
Mots clés: La religion; la religiosité; la religiosité extrémiste; la 
religiosité modérée.  

  : مقدمة

تتناول ھذه الدراسة موضوع التدین بوصفھ مفھوما ذا مدلول تفاعلي، یتكئ 
على مفھوم مرجعي ھو الدین، من حیث كونھ وْضًعا إلھیا تولى األنبیاء تبلیَغھ للناس 

ثانیة یتكئ أیضا مفھوم التدین كما أُنزل علیھم من رب الناس ھذا من جھة، ومن جھة 
على موقف اإلنسان من الدین؛ أي مدى تطابق تدین اإلنسان مع الدین من حیث كون 
التدین كسبا بشریا یعبر عن الفھم والممارسة البشریة للدین، وعلیھ تروم ھذه الدراسة 

  :اإلجابة عن جملة تساؤالت أھمھا

رق بینھما؟ إذا كان التدین كیف نحدد العالقة بین الدین والتدین، وما الف
اإلیجابي السوي یستمد مرجعیتھ من أطروحة الدین، التي تمثل مطلق الحق والخیر، 
فمن أین یستمد التدین السلبي المنحرف مرجعیتھ؟ لماذا ینحصر التدین اإلیجابي في 

  نمط واحد، بینما تتعدد أنماط التدین المنحرف؟ 

  :التدین في اللغة واالصطالح: أوال

دان بكذا ِدیَّانة، وتدیََّن بھ فھو َدیٌِّن : "جاء في لسان العرب: ـ التدین في اللغة1
ین ما یتدیَّن بھ الرجل... وُمتدیِّن، ودیَّنُت الرجَل تْدیینا إذا وكَّلتُھ إلى دینھ   . 1"والدِّ

تـفـیـد الصیغة الصرفـیة الـمشـتـقـة مـن الـفعــل الثالثي المـجرد الـمزید 
ـــَل "ـن، التي تــرد على وزن بحـرفـی معاني كــثـیـرة، ومن بـین ھــذه " تَـــفَعَّ

، وھذا لھ صلة 2المعاني التي تـفـیـدھا، نجـد معـنى المطـاوعـة، ومعـنى االتخاذ أیضا
من الفعل " تََدیَّنَ "إن صیغة : بالمعنى المعجمي للفظة التدین؛ وعلیھ یمكن القول

تفید معنى المطاوعة كما تفید أیضا معنى االتخاذ؛  ذلك ألن " َدیَنَ "الثالثي المجرد 
  . المتدین اتـخذ لنفسھ دینا بشكل طوعي انقیادي وبإرادة ذاتیة ال إكراه وال إلزام فیھا

دان لھ یدین دینا إذا أصحب وانقاد وطاع، "وجاء في معجم مقاییس اللغة أنھ 
  .3"وقوٌم ِدیٌن؛ أي مطیعون ومنقادون
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والجمع ) الدین(أي أطاعھ ومنھ ) دینا(دان لھ یدین "صحاح وفي مختار ال
  .4)"متدین(بھ فھو )  تََدیَّنَ (و ) َدیِّنٌ (فھو ) دیانة(بكذا ) دان: (ویقال) األدیان(

فالتدین بحسب ما یمكن أن یُستفاد ویُْستَنتَج مما سبق یعني خضوع الفرد 
لعملي بوصف ھذا الفرد قابال للدین ألوامر الدین، والتزام أحكامھ وتَمثُّلِھا في سلوكھ ا

ومتلقیا لھ، وعلیھ فإن من یتخذ لنفسھ دینا ال بد أن یعمل بأحكام ھذا الدین وینقاد 
لتعالیمھ ألنھ یتدیَّن بھ، ومن ثم یوصف بھذا الفعل؛ أي فعل التدین الذي یمارسھ 

من باب الوصف لعالقة التفاعل  .متدیِّنا: بطوعیة وإرادة ذاتیة، لذلك نقول عنھ
: التوبة[ ...َوَال یَِدینُوَن ِدیَن اْلَحقِّ ... : وفي قولھ تعالى. وااللتزام التي تربطھ بدینھ

29.[  

ھي تشیر  -بصرف النظر عن السیاق  - في ھذه اآلیة الكریمة " یَِدینون"فلفظة 
  .عنھ بالتدین إلى عالقة الفرد بالدین فھما والتزاما وممارسة، وھذا ما نعبر

  :المفھوم االصطالحي للتدین یقوم على معنیین: ـ التدین في االصطالح 2

المعنى العام وھو معنى توافقي مشترك یَُسلِّم أن التدین ھو عالقة  :أولھما
اإلنسان بالدین؛ باعتبار اإلنسان ھو المجال القابل أو الطرف المتلقي والمتمثِّل لعقائد 

قیة وأحكامھ التشریعیة، التي یكون لھا أثرھا في بناء تصورات الدین وتعالیمھ األخال
  .اإلنسان المتدین، وتكوین وجدانھ، وتوجیھ سلوكھ بشكل عام

المعنى الخاص الذي یبدو جلیا في كتابات علماء ومفكرین محدثین؛  :ثانیھما
لك وھو معنى تخالفي متعدد، ألنھ ینتقل إلى مرحلة تفسیر عالقة اإلنسان بالدین؛ لذ

نجد أنفسنا أمام مفاھیم تتلون بحسب االنتماء المعرفي والثقافي واالیدیولوجي 
وبما ینسجم  -ألصحابھا، ونظر لكون الدراسة ال تسمح بالتفصیل في المسألة سأحاول 

أن أعرض بعضا من ھذه المفاھیم التي تؤكد في مجملھا وجود نموذجین  -مع طبیعة 
ن االستقامة واآلخر مذموم وھو التدین االنحراف، من التدین؛ أحدھما محمود وھو تدی

وبین ھذا النموذج أو ذاك تعددت التفسیرات تارة، والتبریرات تارة أخرى، لذلك كان 
  .ما بینھا من تمایزات واختالفات  تعرض كل ذلك مع توضیح لزاما على الدراسة أن

ي التي تتصل ھو الذات التي تتدین؛ أ"فاإلنسان كما یقول عبد الجواد یاسین  
عن طریق النص، یتم ذلك على المستویین الفردي والجماعي بشكل ... بالدین في ذاتھ

ن تصورھا المتفرد  تفاعلي مركب، تحمل الذات الفردیة حساسیتھا الخاصة التي تُكوِّ
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للمطلق الدیني، وعند التعامل مع النص بشقیھ المطلق واالجتماعي، یتلون المضمون 
المدِركة والمعبرة التي تتأثر تلقائیا بإكراھات الواقع االجتماعیة النصي بلون الذوات 

ذات الطابع الكلي، فالنص ذاتھ من حیث ھو بناء لغوي حامل لمضمون معرفي 
وتكلیفي یخضع آللیات اشتغال اللغة وھي كائن اجتماعي تاریخي خاضع بدوره 

  .5"لضرورات التعدد والتطور

یقیم عالقتھ بالدین من  -عبد الجواد یاسینحسب ما جاء في تعریف  -فاإلنسان 
خالل النصوص التي تعبر عن مضمون ھذا الدین، لكن بلغة ھي في أصلھا كائن 
اجتماعي تتأثر بثقافة مستعملیھا وعاداتھم، كما أنھا معطى جاھز ال یمكنھ أن ینقل 
حقائق الدین كما ھي، بحیث تكون منفصلة عن تأثیر اإلنسان في توجیھ مقاصدھا 
ومعانیھا، ویرى أن عالقة اإلنسان بالدین تنتطم  في صورة تفاعلیة مركبة؛ تبرز فیھا 
عالقة اإلنسان با�، وعالقتھ بنفسھ، ثم عالقتھ بغیره من الناس، ویستصحب اإلنسان 
انطباعھ الخاص ومشاعره الخاصة في تشكیل تصور یخصھ حول الدین، وبذلك 

سین قد انبصم ببصمة الذات مرتین؛ األولى یكون النص الدیني حسب عبد الجواد یا
  . 6عند إدراكھ وتلقیھ، والثانیة عند التعبیر عنھ

ال یعبر تدیُّنُھ بالضرورة  -حسب عبد الجواد یاسین -لذلك فإن اإلنسان المتدین 
عن مضمون الدین كما ھو، بل المتدین یعبر عن أحكام الدین وتعالیمھ، ویتمثلھا في 

وفھمھ لھا، وبعد أن تكون قد امتزجت بمشاعره واصطبغت بھا، أفعالھ بحسب إدراكھ 
كل ذلك بفعل الخضوع واالستجابة االضطراریة لبعض العوامل الخارجیة المحیطة 
بھ التي تدفعھ لتكییف الدین وتوظیفھ بما یحقق مصلحتھ وفق ظروفھ تلك، وبذلك 

ت الذات؛ یصبح اإلنسان المتدین الواقع تحت تأثیر ظروف الواقع، ومتطلبا
الموضوعیة منھا وغیر الموضوعیة، ھو من یُوجھ الدیَن ویَُكیِّفُھ بما یظنھ المتدین 
ھ الذي تتكیف ظروُف المتدیِن وفق تعالیمھ  مصلحةً لھ، بدل أن یكون الدیُن ھو الموجِّ

  .وأحكامھ

إن عبد الجواد یاسین حصر مفھوم التدین في : بناء على ما تقدم یمكن القول
ف الدیَن أو ینحرف عنھ ألسباب ذاتیة، أو  صورة نمطیة مذمومة لمتدین قد یَحرِّ

ألسباب أخرى ترتبط بعوامل خارجیة، لكنھ بالمقابل أغفل صورة التدین الممدوح 
للمتدین السوي الذي یمكن تقدیمھ كمصداق عملي یطابق تدینُھ تعالیم الدین وأحكامھ، 
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أتباعھم الصادقون الذین أخلصوا لھم، و  -علیھم الصالة السالم  -ولعل أنبیاء هللا 
  :وتمسكوا بھدیھم یمثلون الصورة القدوة للتدین المحمود السوي، یقول عز وجل

 ُل َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكةُ أَالَّ تََخافُوا َوَال ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا هللاَّ
  ].30: فصلت[ َجنَِّة الَّتِي ُكنتُْم تُوَعُدونَ تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا ِبالْ 

فاالعتقاد بوحدانیة هللا عز وجل، واإلیمان بھ ربًّا وخالقا، وإالھًا معبودا، كفیل 
" االستقامة: "باستجالب الطاعة واالنقیاد وااللتزام؛ أو ما عبرت عنھ اآلیة الكریمة بـ

الحیاة، فـیھ صبر ومكـابدة، التي ھي شعور یتجذر في الضمیر، وسلوك یتجـسد في 
. 7لذلك یستحق صاحـبھ ھذا اإلنعام الكـبیر من هللا عز وجل، ومن مالئكـتھ المقربین

ومن ثم ال یصح رھن مفھوم التدین في صورة نمطیة ناشئة عن أحكام جاھزة، 
  .تـفـتـقـد الكثیر من الحیاد والموضوعیة

ما یرى حسن الترابي ھو في كل األحوال ما یجب التأكید علیھ أن التدین ك
كسب إنساني یسعى إلى تكییف الحیاة بتعالیم الدین، وھو یتصف بالمحدودیة والنسبیة؛ 
ذلك ألن اإلنسان في كسبھ الدیني یغالب عوائق الواقع المادیة المتمثلة في شھوات 
النفس من جھة، وفي عناد البیئة الكونیة في االستجابة لمطالبھ من جھة أخرى، لذلك 

یحقق في تدینھ نسبة أو قدرا معینا من مطلوبات الدین، ولیس بمقدور اإلنسان أن ھو 
، لذلك لیس من الموضوعیة التذرع بما ھو علیھ 8یبلغ في تدینھ تحقیق الدین الكامل

حال المتدینین من قصور في تجسید مضامین الدین كاملة لتعمیم األحكام والتحامل 
على أنھ تقصیر أو محاولة منھم  -الجواد یاسینكما فعل عبد  -علیھم، وتصویر ذلك 

لتوظیف الدین أو إعادة الصیاغة لبعض مفاھیمھ بما یخدم مصالحھم، ویحقق منافعھم 
بالمعنى الدنیئ للمنفعة والمصلحة، فاألصل في الجھد البشري أن یكون نسبیا 

بدة یبدیھا ومحدودا، لذلك كان التكلیف على قدر الجھد والطاقة، فالتدین ھو جھد ومكا
الفرد المتدین بنیة التمكین لتعالیم الدین، وتكییف ذاتھ وواقعھ معھا، وبما أن الجھد 
البشري محدود فمن الطبیعي أن ال یكون تدین اإلنسان كامال، وبخاصة إذا علمنا أن 
الفرد المتدین یجد نفسھ في مواجھة مع متطلبات الحیاة المادیة بكل إغراءاتھا التي 

غریزة االشتھاء بكل تمثالتھا، وعلیھ فإن اإلنسان وھو یكابد ویجاھد في  تستثیر فیھ
ممارسة الدین، ھو في نھایة األمر یسعى لیحقق في ذاتھ وواقعھ ما أمكن تحقیقھ من 

  .تعالیم الدین

  :وقد قدم محمد جواد مفھوم التدین بعرض نمطین منھ
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ھو ارتباط المتدین بالدین على أنھ نتاج ثقافي؛ مثل اللغة  :النمط األول
والعرف، والعمارة التقلیدیة والفن المحلي، وغیرھا من مقومات الھویة الثقافیة التي قد 
تكون جمیلة، لكن قد نجد لھا بدیال، بل قد نجد األجمل منھا في ثقافات أخرى، فالدین 

قافیة، وخصوصیة من خصوصیاتھا، وعلیھ بھذا المفھوم یعد جزءا من ھویة الفرد الث
حین یكون توجھ الفرد إلى الدین من منطلق كونھ إرثا ثقافیا، ویقدسھ على ھذا 
األساس؛ فإنھ یكون قد جانب الصواب المتمثل في المدخل المعرفي للدین بوصفھ 

  .حقیقة یترتب عنھا ممارسة التدین بوعي وفھم وتبصر

على أساس االرتباط بالحق الذي یستقطب كل  ھو التدین المبني :النمط الثاني
طالب لھ مھما كان انتماؤه القومي والثقافي، وال مدخل إلى دین الحق سوى مدخل 
المعرفة الذي یجعل التدین قناعة شخصیة، ومن ثم یُقبل المتدین على ممارسة الدین 

  .9بوعي وتبصر، ویسعى ألن یلتزم تعالیمھ بصدق وإخالص

ومن حیث المظھر العام لنماذج  -محمد جواد -أورده إذن نحن حسب ما 
التدین المعبر عنھا في طقوس المتدینین، وسلوكھم وفھومھم، أمام نموذجین من 
التدین یختلفان من حیث التصور الذي بموجبھ یتم تبني الدین، ثم الدافع النفسي 

سیكون ھذا  لإلقبال علیھ؛ فإذا كان اإلقبال على الدین من حیث كونھ إرثا ثقافیا
النموذج للمتدین الذي یتعصب للدین، ویظن أنھ یحتكر الدین الحق، مع أنھ في 
الواقع یجھل حقائق الدین وال یمتلك تصورا واضحا وناضجا حولھا، بل ال یستطیع 
االستدالل على صحتھا إال بتردید ما توفر بین یدیھ من نصوص قد ال یفھمھا فھما 

آلخر فھو للمتدین الذي ال یُقبل على الدین من منطلق سلیما وعمیقا، أما النموذج ا
كونھ خیارا محسوما وإرثا جاھزا، بل یقبل علیھ انطالقا من معرفة ذاتیة، وقناعة 
شخصیة، تفضي بھ إلى إدراك معاني الدین وفھم حقائقھ، ومن ثم ممارسة التدین 

  .واستیعاب ناضج لحقائق الدین بوعي یعبر فعال عن فھم مسبق

اق الدین یأتي بعد معرفة واقتناع، لكن األمر ال ینتھي وال یتوقف ھنا، فاعتن
أنفسھم "مصطفى ملكیان أن ال یعتبروا : بل على المتدینین تدینا عقالنیا كما یقول

، فتدینھم ال یعني "طالب حقیقة"وإنما یفھمون تدینھم بمعنى أنھم " أصحاب الحقیقة"
طلبھا، وانطلقوا في حركة سلوكیة للوصول أنھم امتلكوا الحقیقة بل أنھم شرعوا ب

إلیھا، وبعبارة أدق، ال یدخلنا التدین مملكة نضمن فیھا األمن والفالح ألنفسنا، مھما 
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فعلنا ومھما كانت تصرفاتنا ومواقفنا، بل الصحیح ھو أننا عند دخول الدین نشرع 
  .10"بطلب الحقیقة والكدح إلیھا وال نمتلكھا دفعة واحدة

لى الدین ثم التدین بھ لیس ھو المنتھى الذي تتحقق عنده الغایات فاالھتداء إ
المرجوة من الدین، والمتمثلة بشكل عام في سعادة الدارین، إنما التدین ھو بدایة 
السیر في الطریق الذي تُْرجى بھ مقاصُد الدین وغایاتُھ، وعلیھ فإن رحلة اإلنسان 

حلة متواصلة لتثبیت ما سبق من في المعرفة، وتحصیل الفھم، وبناء الوعي ھي ر
القناعات التي انبنى علیھا اختیار الدین الحق، ثم إثراء ما تم اكتسابھ من المعارف 
التي تحققت بھا تلك القناعات، وذلك بالبحث المستمر في معرفة واكتشاف التطابق 

  .الموجود بین حقائق الدین وحقائق الواقع

ھو جھاد إلنجاز الدین فیھ معاناة "فالتدین كما یرى عبد المجید النجار 
یكابدھا اإلنسان عبر واقعھ الذاتي والموضوعي، وفي ذلك الجھاد یصوغ من 
تصرفاتھ الفردیة، واالجتماعیة، والكونیة في مكابدتھ لواقع النفس، والمجتمع أفعاال 
 جزئیة غیر منحصرة یحقق بھا كلیات الدین، ویقترب بھا قُُدما نحو المثال الكامل،

ى قدر ما یُصیب في اجتھاده، وما یُخلص في جھاده، في حركة ال تَستنفد عل
أغراَضھا بتحقیق الكمال، ولكن یتجدد زَخُمھا، ویشتد بما یُحسن اإلنسان من أسالیب 

  .11"التدین في تزكیة النفس وتعمیر األرض

إذا كان مصطفى ملكیان قد ركز على مفھوم التدین من حیث كونھ فھما 
ق على مستوى العقل لممارسة التدین بعقالنیة، فإن عبد المجید النجار وتصورا، یتحق

 -قد ركز على مفھوم التدین من حیث كونھ ممارسة عملیة إلنجاز الدین، وفي ذلك 
مكابدة ال تخلو من جھد ومشقة، ذلك ألن المتدین وھو یسعى لتحقیق كلیات  -كما یرى 

الدین وأحكامھ، یجد نفسھ في مواجھة ما  الدین، وبلوغ المثال الكامل في تمثل تعالیم
یعتري النفس البشریة من ضعف، ونزوع نحو متطلباتھا المادیة التي قد ال ینسجم 
بعضھا مع تعالیم الدین، وعلیھ یكون التحدي والرھان ھو مدى قدرة المتدین في 

، تكییف متطلبات النفس ورغباتھا ألحكام الدین، بدل تكییف الدین لمتطلبات النفس
وفي كل األحوال بقدر ما یكون المتدین مخلصا في تدینھ، فإنھ من الصعوبة بمكان أن 
یضمن تدینا كامال، ومنزھا بالمطلق من تأثیر حظوظ النفس وغلبة الھوى، ومع ذلك 
یرى النجار أن المتدین الصادق في تدینھ یسعى بشكل مستمر ومتواصل، لتجدید 
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االرتقاء إلى النموذج األمثل الذي یتحقق بھ محاولتھ، وإبداء إصراره ورغبتھ في 
  .كمال التدین بتزكیة النفس وعمارة األرض

ویرى یوسف القرضاوي أن التدین ھو االلتزام بأحكام الدین وتعالیمھ، على أن 
یظھر أثُر ذلك في حیاة الناس، وفي عالقتھم ببعضھم، إْذ ال قیمة ألي تدین یقتصر فیھ 

وغیرھا من الشعائر الدینیة دون أن یكون لذلك أثر في صاحبُھ على إقامة الصالة 
توجیھ أخالقھ وتحصیلھ الفضائل؛ فالتدین الصحیح یجب أن یظھر في عالقة المتدین 
بربھ، ثم في عالقتھ بأھلھ وإخوانھ وعموم الناس، بل في عالقتھ أیضا بالحیوان 

دینھ � مخلصا لھ وبالبیئة بشكل عام، ویبقى المتدین الصادق ھو ذلك الذي یتوجھ ب
ِ َربِّ : مصداقا لقولھ عز وجل 12إیاه  قُْل إِنَّ َصَالتِي َونُُسِكي َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي ِ�َّ

  ].162: األنعام[ اْلَعالَِمینَ 

ینَ : وقولھ جل جاللھ َ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ   ].5: البینة[ َوَما أُِمُروا إِالَّ لِیَْعبُُدوا هللاَّ

لقد قارب القرضاوي مفھوم التدین من خالل آثاره األخالقیة المترتبة عن آداء 
العبادات، وعلیھ فالتدین الصحیح في نظره ھو الذي تؤدي فیھ العبادات وظیفتَھا في 
تزكیة النفس، ونھي المتدین عن الفحشاء والمنكر، وتوجیھھ إلى الخلق الحمید، ومن 

رجي بما یجعلھا متناغمة ومنسجمة مع عالقتھ با� ثم تنضبط عالقاتھ مع العالم الخا
عز وجل، فالقرضاوي لم یطرح التدین من زاویھ الوعي بالدین؛ أي أن تـنبني عالقة 
المتدین بالدین على فھم ومعرفة سابقة، كما أنھ لم یطرح التدین أیضا من حیث كونھ 

وتشتھي، إنما اكتفى  حالة ُمجاھَدة وُمكابَدة یخوضھا المتدیُن ضد النفس وما تھوى
بطرحھ من زاویة االلتزام العملي بأحكام الدین وتعالیمھ، ثم جعل الحكم على صحة 
التدین من خالل النتائج التي یفضي إلیھا، ذلك ألن تحصیل اآلثار المرجوة من الدین 
دلیل على وعي سابق بالدین، ودلیل على حالة ُمجاھَدة سابقة للنفس لتكییف نوازعھا 

  . كام الدینوفق أح

  القرآن ومفھوم التدین: ثانیا

تعریفا مباشرا أو مفھوما نظریا  -حسب تقدیري  - لم یقدم القرآن الكریم 
صریحا للتدین، إنما قّدم أوامر ونواھي توضح الصورة التي یجب أن یكون علیھا 
التدین المعتدل، كما عرض صورا ومصادیق عملیة للتدین بنماذجھ وأنماطھ المختلفة، 

أو  ومن تلك األوامر والنواھي والمصادیق یمكن أن نستخلص صورة التدین المثالي
الذي یدعو إلیھ القرآن الكریم، وصورة التدین المذموم  المعتدل التدین المحمود
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المنحرف الذي یحذر منھ، لذلك ومن باب توضیح الفكرة سأحاول عرض بعض 
) المحمود(اإلشارات القرآنیة التي توضح الملمح العام للتدین بنوعیھ؛ المعتدل 

  ).المذموم(والمنحرف 

د في القرآن الكریم العدید نج): التدین المحمود(ـ القرآن وتدین االستقامة 1
من اآلیات التي توضح ما ینبغي أن یكون علیھ التدین من استقامة واعتدال، وبالكیفیة 

  :التي حددھا هللا عز وجل لعباده ومن ذلك على سبیل المثال

إِنَّ الَِّذیَن : كقولھ عز وجل: أن یكون سلوك المتدین مطابقا ألصل التوحید -أ
 ُ ُل َعلَْیِھُم اْلَمَالئَِكةُ أَالَّ تََخافُوا َوَال تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة قَالُوا َربُّنَا هللاَّ  ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ

  ].30: فصلت[ الَّتِي ُكنتُْم تُوَعُدونَ 

تنقل اآلیة على لسان المؤمنین إقرارھم بدین التوحید؛ أي أن ھناك إعالنا 
اختیاره وھو دین التوحید، فماذا یترتب عن اعتناق ھذا وإفصاحا عن الدین الذي تم 

الدین؟ فكما ھو واضح من اآلیة فإن اإلیمان بدین التوحید واإلقرار بأحكامھ وتعالیمھ 
یستلزم التدین بھ؛ أي االلتزام العملي بتلك التعالیم واألحكام لضمان التدین المثالي 

ـر عنھ في اآلیة الكریمة ب   .االستقامة: ـالمحمود الُمَعـبـَّ

وتُطلَق االستقامة بوجھ : " یقول الطاھر بن عاشور في تفسیر ھذه اآلیة 
 ...االستعارة على ما یجمع معنى ُحْسن العمل، والسیرة على الحق والصدق

ھنا تشمل معنى الوفاء بما ُكلِّفوا بھ، وأول ما یشمل من ذلك أن یثبتوا  »وااستقامـ«
االستقامة زائدة في المرتبة على ... على أصل التوحید؛ أي ال یغیروا وال یرجعوا عنھ

اإلقرار بالتوحید؛ ألنھا تشملھ وتشمل الثبات علیھ، والعمل بما یستدعیھ، وألن 
كان قوال منبعثا عن اعتقاد الضمیر  »هللاربنا «: االستقامة دلیل على أن قولھم

مشیر إلى الكمال النفساني، وھو معرفة  »قالوا ربنا هللا«: فقولھ... والمعرفة الحقیقیة
، فاالستقامة تأتي بعد معرفة 13"الحق لالھتداء بھ، ومعرفة الخیر ألجل العمل لھ

وفي فھم الدین، واعیة تتعقل حقائق الدین بعمق ودرایة ؛ فھي استقامة في التفكیر 
واالستقامة تعني أیضا التدین بوصفھ التزاما عملیا یطابق تعالیم دین التوحید والثبات 
علیھا، والتوجھ بھا إلى هللا بصدق وإخالص، ویترتب عن ذلك كلِّھ استقامة الخلق 

  .والسلوك وكل ما لھ صلة بحركة المؤمن وعملھ في ممارسة الحیاة وعمارة األرض

َ : ومن ذلك قولھ تعالى: َص المتدیُن دینَھ �ب ـ أن یُْخلِ  َوَما أُِمُروا إِالَّ ِلیَْعبُُدوا هللاَّ
لَِك ِدیُن اْلقَیَِّمةِ  َكاةَ َوَذٰ َالةَ َویُْؤتُوا الزَّ یَن ُحنَفَاَء َویُقِیُموا الصَّ    ].5: البینة[ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ
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فاختیار الدین واعتناقھ یعني الخضوع ألوامره التي تخدم مبدأً عاما ھو عبادة 
هللا عز وجل، والتوجھ إلیھ بصدق وإخالص طلبا لمرضاتھ، وقبل ذلك عبادة هللا ألنھ 
أھل ألْن یُْعبد، ومن كان في تدینھ مخلصا � عز وجل، یكون قد حقق تدین االستقامة 

ِلَك ِدیُن اْلقَیَِّمةِ  عز وجل الذي یجعلھ أكثر قربا من هللا وھذه ھي قاعدة دین هللا . "َوَذٰ
على اإلطالق، عبادة هللا وحده، وإخالص الدین لھ، والمیل عن الشرك وأھلھ، وإقامة 

فمن حقق ھذه القواعد فقد حقق اإلیمان كما أِمر بھ أھُل ... الصالة، وإیتاء الزكاة
  ).علیھم الصالة والسالم(بلغھ األنبیاء ، الذي 14"الكتاب، وكما ھو في دین هللا

لَِك  )1( الم: قال تعالى: أن یسعى المتدین لتحقیق كمال الدین وتكاملھ -ج َذٰ
َالةَ  )2( اْلِكتَاُب َال َرْیَب فِیِھ ھًُدى لِّْلُمتَّقِینَ  ا الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاْلَغْیِب َویُِقیُموَن الصَّ َوِممَّ

َوالَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْیَك َوَما أُنِزَل ِمن قَْبِلَك َوِباْآلِخَرِة ھُْم  )3(َرَزْقنَاھُْم یُنِفقُوَن 
ئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ  )4( یُوقِنُونَ  بِِّھْم َوأُولَٰ ن رَّ ئَِك َعلَٰى ھًُدى مِّ إلى  1من : البقرة[  )5( أُولَٰ

5.[  
بدین هللا عز وجل، إنھ المتمسك فقد حددت اآلیة المقام الذي یرتقي إلیھ المتدین 

بال  -مقام الھدایة والتقوى الذي یتحقق لھ بفعل االرتباط بكتاب هللا المنزل الذي یمثل 
الحق المطلق، والَمِعین الصافي الذي تُــْنھَــل منھ تعالیُم الدین، وقد عرضت  -ریب 

  :یات ما یتصف بھ المتدین الذي یبلغ ھذا المقام وتتمثل ھذه الصفات فياآل

واألولى أن یكونوا : "جاء في تفسیر الشوكاني لھذه اآلیات: اإلیمان بالغیب -
وتدل الخشیة � في معنى ... موصوفین باإلیمان بالغیب قوال واعتقادا وعمال
كلمة جامعة لإلقرار با� وكتبھ اإلیمان الذي ھو تصدیق القول بالعمل، واإلیمان 

  .15"ورسلھ وتصدیق اإلقرار بالفعل

فاإلیمان بعالم الغیب ال یعني االنفصال عن عالم الشھادة، بل بینھما تكامل 
واتصال؛ ذلك ألن المتدین یمارس حیاتھ، ویؤدي شعائره في عالم الشھادة من منطلق 

الدافعیة إلى ذلك، وفي الوقت ذاتھ ھو كون اإلیمان بالغیب ھو نقطة البدایة التي تنشئ 
المنتھى أو المعاد والمآل الذي تؤول إلیھ أعمال البشر، وما یتبعھا أو یترتب عنھا من 

  .جزاء وحساب

إن الصالة عنوان تتكثف فیھ كل المعاني التي ترمز : یمكن القول: إقامة الصالة -
القھ، والحرص على القیام للشعائر والعبادات التي تتحقق بھا صلة العبد المؤمن بخ

بھا وبشروطھا تترتب عنھ آثار سلوكیة أوجزھا القرآن الكریم في عنوان عام ھو 
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اْتُل َما أُوِحَي إِلَْیَك : حفظ اإلنسان من الوقوع في الفحشاء والمنكر، قال عز وجل
َالةَ تَْنھَٰى َعِن اْلفَْحَشا َالةَ  إِنَّ الصَّ ِ أَْكبَُر ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ ِء َواْلُمنَكِر َولَِذْكُر هللاَّ

ُ یَْعلَُم َما تَْصنَُعونَ    ].45: العنكبوت[ َوهللاَّ

ذلك ألن كمال ... داخل في الصالة: "فترك الفحشاء والمنكر كما یقول الرازي
، الذي 16"السعادة ال یحصل إال بترك ما ال ینبغي، وفعل ما ینبغي، فالترك ھو التقوى

ه ع المة للتدین السلیم والسوي والفاعل؛ ألنھ یُخلِّف أثرا إیجابیا یكشف نعمة یمكن عدُّ
  .التدین وأھمیتَھ

فاإلنفاق من رزق هللا بقدر ما یعبر عن عالقة العبد بخالقھ؛ : اإلنفاق مما رزقھ هللا -
لَِما في ذلك من تعبیر و إقرار عملي بفضل هللا علیھ، فإنھ یعبر أیضا عن عالقة 

سان التي تربط العبد بغیره من الناس؛ ذلك ألن المؤمن تنشأ لدیھ الخیر واإلح
الدافعیة إلى اإلنفاق أو فعل الخیر بشكل عام حین یتكون لدیھ إیمان قلبي أن ما بیده 
ھو من جود هللا وكرمھ علیھ وإحسانھ إلیھ، فیحاكي جود من أجاد علیھ وأحسن 

تعبدا وقربة إلى هللا عز وجل إلیھ، ومن ثم یَْحمل نفَسھ على الجود واإلحسان 
فالمتقي ھو الذي یكون فاعال للحسنات وتاركا للسیئات، أما الفعل فإما أن یكون "

وإما أن یكون فعل الجوارح، وأساسھ ) الذین یؤمنون: (فعل القلب وھو قولھ
الصالة والزكاة والصدقة؛ ألن العبادة إما أن تكون بدنیة وأجلُّھا الصالة، أو مالیة 

، وتبقى الصیغ التي یتحقق بھا اإلنفاق متعددة كأن تكون مثال 17"ا الزكاةوأجلھ
  . بعنوان الصدقة أو الزكاة أو الھدیة

رسالة األنبیاء واحدة؛ ھي رسالة التوحید، : اإلیمان بما جاء بھ األنبیاء والرسل -
وھي من مصدر واحد ھو هللا عز وجل، وتخدم غایة واحدة ھي عبادة هللا وعمارة 

رض باستخالف اإلنسان فیھا، لذلك فالمؤمن من یَُسلِّم ویصدِّق ما جاء بھ أنبیاء األ
  .هللا، وال یفرق بین أحد من رسل هللا 

إن التدین المحمود الذي ارتضاه هللا لعباده، : وخالصة القول في ھذا الجانب
وحید والمشار إلیھ في اآلیات التي تم عرضھا على سبیل التمثیل، ینطلق من مبدأ الت

ن المؤمن المتدین من االرتباط المتوازن والمتكامل بین عالمي  كتصور اعتقادي، یَُمكٍّ
الغیب والشھادة، ویترتب عنھ تكلیف شرعي، وانضباط سلوكي وأخالقي یعبر عن 
االلتزام العملي بتعالیم الدین كما جاء بھا أنبیاء هللا ورسلھ، وكما یقتضیھ اإلیمان بھم 

  ).الة والسالم علیھم الص(جمیعھم 



  ھدى بونوارة
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              408

أما ما ورد في القرآن الكریم من ): المذموم(ـ القرآن والتدین المنحرف  2
  :إشارات تخص الصور أو النماذج المذمومة من التدین المنحرف، فنجد

فقد وصف القرآن الكریم  :مفارقة حقیقة الدین وجعل الدین سببا للتفریق -أ
أولئك الذین تفرقوا بعد أن فارقوا وابتعدوا عن حقیقة الذي جعلوه رھن أھوائھم، 
ومصالحھم التي لیست من الدین في شیئ، ولیس لھا في الدین ما یبررھا، لذلك تأولوا 
النصوص ووظفوھا بما یجعل الدین خاضعا ألمزجتھم ویخدم أھواءھم، مع أن 

لمتدین خاضعا بجوارحھ ومشاعره وأفكاره ألحكام الدین وتعالیمھ، األصل أن یكون ا
  :قال عز وجل

 َّثُم ِ قُوا ِدینَھُْم َوَكانُوا ِشیًَعا لَّْسَت ِمْنھُْم فِي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرھُْم إِلَى هللاَّ إِنَّ الَِّذیَن فَرَّ
  ].159: األنعام[ یُنَبِّئُھُم بَِما َكانُوا یَْفَعلُونَ 

والظاھر أن اآلیة عامة في كل من فارق : "ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیةیقول 
دین هللا، وكان مخالفا لھ، فإن هللا بعث رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین 

  .18"كلِّھ، وشْرُعھ واحد ال اختالف فیھ وال افتراق

ًدا للجماعة البشریة ال تي آمنت فاألصل في الدین الحق أن یكون جامعا وموحِّ
یفرقون في الدین "بھ، ثم أبدت الحرص للتعبد بھ والتمسك بتشریعھ وتعالیمھ، فالذین 

إنما یناقضون منھج السماء الذي جاء لیجمع الناس على شیئ واحد؛ لتتساند حركات 
الحیاة في الناس وال تتعاند، وإذا كان لك ھوى، وھذا لھ ھوى، وذلك لھ ھوى، فسوف 

، لكن ھذه 19"طلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضدتتعاند الطاقات، والم
القاعدة اعترضتھا عبر التاریخ الكثیر من االستثناءات التي ارتبطت بتجربة اإلنسان 
في إقامة العالقة بالدین؛ حیث تكررت محاوالت اإلنسان منذ سالف العصور وإلى 
یومنا ھذا في إعادة إنتاج الدین؛ مفھوما وممارسة، مما أفقده خصوصیتھ اإللھیة 

بشریة؛ منفعلة، مضطربة، تُشتِّت وال تَْجَمع، تُنَفِّر وال المقدسة، وأحالھ تجربة 
وعلیھ تكون مفارقة حقائق الدین المتأصلة ومخالفتھا ... تستوعب، تتغیر وال تثبُت

سببا في افتراق الناس واختالفھم، وتنافرھم وإشاعة الفتنة بینھم؛ فیتخذ كلٌّ منھم لنفسھ 
تیسر من الحظ في القداسة، ومن المشروعیة عنوانا أو شعارا دینیا، لعلھ ینال بھ ما 

التي یحقق بھا مصالحھ، أو یبرر بھا أفعالھ غیر المشروعة وغیر السویة التي دفعت 
  .بھ إلى تكییف الدین وفقھا
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ْحَكَماٌت ھُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب : قال تعالى  ھَُو الَِّذي أَنَزَل َعلَْیَك اْلِكتَاَب ِمْنھُ آیَاٌت مُّ
ا الَِّذیَن فِي قُلُوبِِھْم َزْیٌغ فَیَتَّبُِعوَن َما تََشابَھَ ِمْنھُ اْبتَِغاَء اْلفِْتنَِة َواْبتَِغاءَ َوأَُخُر مُ   تََشابِھَاٌت فَأَمَّ

ْن ِعندِ  اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم یَُقولُوَن آَمنَّا بِِھ ُكلٌّ مِّ ُ  َوالرَّ بِّنَا  رَ تَأِْویِلِھ َوَما یَْعلَُم تَأِْویلَھُ إِالَّ هللاَّ
كَُّر إِالَّ أُولُو اْألَْلبَابِ     ].7: آل عمران[ َوَما یَذَّ

فھذه الفئة من المتدینین ال تُقِبل على الدین لذات الدین، وال یھمھا أن تحقق 
ع الدین وتكیفَھ لكي یصبح خادما  مرضاة هللا بالدین، بل ما یھمھا ھو أن تُطوِّ

كي یكون إقبالھا على الدین إقباال انتقائیا لمصالحھا الضیقة، ومن ثم تبدي حرصا فائقا 
متحایال؛ بحیث تتقصى المواطن التي تھیئ لھا ظروفا وْھمیة تتیح لھا إمكانیة العثور 
الواھم على مداخل إلثارة الشبھة، وصناعة المغالطة، ومن ثم استغالل الدین وتوظیفھ 

  .ھوى وحظوظ النفستوظیفا سیئا؛ بحیث یصیر متناغما ومنسجما ومستجیبا لنوازع ال

لم یأت الدین لیناقض الحیاة الدنیا أو لیكون : ب ـ أولویة الدنیا عن الدین
خصیما لھا، بل جاء لیضبطھا وینظمھا وینظم حیاة الناس فیھا، بما یرعى شؤونھم 
ویحقق مصالحھم بالمعنى الحقیقي والصحیح والعمیق للمصلحة، ال بمعناھا الذاتي 

لذي توحي بھ النفوس الواقعة تحت سیطرة الھوى، وعلیھ الضیق والسطحي الواھم ا
فإن األصل أن تكون منظومة الدین مرجعا یضبط ویوجھ حضور المتدین وحركتھ في 

فھذا ھو التوازن الذي یتسم بھ .... "الحیاة الدنیا؛ تفكیرا، وانفعاال، وسلوكا، وموقفا
من عمل وكد ونشاط  المنھج اإلسالمي؛ التوازن بین مقتضیات الحیاة في األرض،

وكسب، وبین عزلة الروح فترة عن ھذا الجو، وانقطاع القلب وتجرده للذكر، وھي 
ضرورة لحیاة القلب ال یصلح بدونھا لالتصال والتلقي والنھوض بتكالیف األمانة 
الكبرى، وذكر هللا ال بد منھ في أثناء ابتغاء المعاش، والشعور با� فیھ ھو الذي یحول 

، أما إذا أوقع المتدین نفسھ وأخضعھا لمنطق التزاحم 20"ش إلى عبادةنشاط المعا
والتدافع  المفتعل بین الدین والدنیا، فإنھ یستثقل أحكام الدین، ثم یستھین بھا، أو ینفر 
منھا ظنا منھ أنھا تعارض مصلحتھ وتعطلھا، ولعل ما جاء في سورة الجمعة شاھد 

  .للتعبیر عن ھذه الظاھرة من الشواھد التي أوردھا القرآن الكریم

وا إِلَْیھَا َوتََرُكوَك قَائًِما قُْل َما : قال تبارك وتعالى َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو لَْھًوا انفَضُّ
اِزقِینَ  ُ َخْیُر الرَّ َن اللَّْھِو َوِمَن التَِّجاَرِة َوهللاَّ ِ َخْیٌر مِّ   ].11: الجمعة[ ِعنَد هللاَّ

وقع من االنصراف عن " تبارك وتعالى على ما كان قد في ھذه اآلیة یعاتب هللا
وعلیھ تكون اآلیة قد  21"الخطبة یوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدینة یومئذ
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صورت لنا حال المتدین وموقفھ حین وجد نفسھ ممتََحنا ومخیرا بین أمرین، أو 
النفس وما تھوى وتشتھي، من  :أولھمااالستجابة لنازع على حساب نازع آخر؛ 

  .التدین وما یقتضیھ من التزام بالتكلیف الشرعي: ثانیھمامتطلبات الدنیا ولذاتھا، و

وكانت النتیجة االنصراف عن الدین في اللحظات الخاصة والمتمیزة من 
ومنحتھم فضل إقامة شعیرة  صلى هللا علیھ وسلملحظات التدین التي جمعتھم مع النبي 

لكن منھم ) علیھ الصالة والسالم(المقدسة والمعظمة في حضرتھ وبإمامتھ  من الشعائر
 » وتركوك قائما«وجملة ... من انفض ألجل التجارة، ومنھم من انفض ألجل اللھو"

أي تركوك قائما  صلى هللا علیھ وسلمتفظیع لفعلھم؛ إْذ فرطوا في سماع وعظ النبي 
وا علما عظیما بانفضاضھم إلى التجارة فأضاع... على المنبر، وذلك في خطبة الجمعة

أن یعظھم بأن ما عند هللا من الثواب على  صلى هللا علیھ وسلموأمر هللا نبیھ ... واللھو
حضور الجمعة خیر من فائدة التجارة ولذة اللھو، وكذلك ما أعد هللا من الرزق للذین 

م على إیثارھم؛ یؤثرون طاعة هللا على ما یشغل عنھا من وسائل االرتزاق جزاء لھ
جزاًء في الدنیا قبل جزاء اآلخرة، فُربَّ رزٍق لم ینتفع بھ الحریص علیھ، وُربَّ رزٍق 

  .22"قلیٍل ینتفع بھ صاحبھ

فالتدین الذي ذمھ القرآن الكریم ونبذه ھو التدین المنحرف عن تعالیم الدین 
العملیة  الحق، وھذا االنحراف یكون على مستوى التصور، ثم على مستوى الممارسة

لبعض السلوكات والمواقف باسم الدین؛ ومرد ذلك إما الجھل وقصور التفكیر الذي 
یترتب عنھ عدم الوعي بحقیقة الدین، وعدم إدراك مضامینھ وفھمھا فھما سلیما، وإما 
ل لھا من تأویالت مشبوھة  بسبب علل في النفس الواقعة تحت سیطرة الھوى وما یسوِّ

المتدین ألْن ینساق ویندفع إلى ما تشتھیھ نفسھ مخالفا في ذلك في الدین، أو ما یدفع ب
  .أحكام الدین وتعالیمھ

  ثالثا ـ الفرق بین الدین والدیانة والتدین

  :أود في أول األمر أن أشیر إلى مسأتین مھمتین

أن الدین الذي أعنیھ في ھذا المقام ھو الدین الحق أو الدین الوحیاني  :األولى
عز وجل، وقد استثنیت األدیان البشریة، وحتى الدیانات السماویة الذي مصدره هللا 

التي طالھا التحریف البشري؛ ذلك ألنھا صارت ـ بسبب التحریف ـ بشریة المصدر، 
  .ومن ثم ھي إلى التدین أقرب منھا إلى الدین
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في البدایة ال بد من اإلشارة إلى أن كل ما یتعبد بھ الناس یصح أن  :الثانیة 
َوَمن یَْبتَِغ َغْیَر  : اً، سواء كان صحیحاً، أم باطالً، بدلیل قولھ عز وجلیسمى دین

وقولھ ، ]85: آل عمران[ اِإلْسالَِم ِدینًا فَلَن یُْقبََل ِمْنھُ َوھَُو فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرینَ 
علیھ المشركون ، فسمَّى هللا ما كان ]6: الكافرون[ لَُكْم ِدینُُكْم َولَِي ِدینِ  :عّز وجلّ 

   . من الكفر والوثنیة دیناً 

وعلیھ وبالعودة إلى ما سبق عرضھ من تعاریف للدین والتدین، یمكن أن 
نخلص إلى بعض الفوارق التي تمیز كالًّ منھما عن اآلخر، ونعرضھا في جملة نقاط 

  :ھي

والدیانة إن الدین : بالعودة إلى ما سبق إیراده من التعاریف اللغویة یمكن القول -1
لذلك  بینھما تقارب في المعنى أیضا، إال ) دان(في اللغة من مصدر واحد وھو الفعل 

تواتر ذكرھا في القرآن الكریم، والسنة المطھرة، بینما الدیانة ) الدین(أن كلمة 
، وعلیھ 23على الدیانات السابقة-غالبا -مصطلح مستحدث بعد عھد النبوة، وھو یطلق 

لمعنى اللغوي، أو من حیث الممارسة العملیة، قد یعبر عن عالقة فإن التدین من حیث ا
اإلنسان بالدین الخاتم، وقد یعبر أیضا عن عالقة اإلنسان بالدیانات السابقة، فیتصف 
التدین باالستقامة كلما كان مطابقا ألحكام الدین الحق وتعالیمھ، أما إذا كان مخالفا لھا، 

لوضعیة، أو الدیانات السماویة التي طالھا التحریف، أو كان مرتبطا باألدیان البشریة ا
 . فھو تدین ال یمكن وصفھ إال باالنحراف

ومجالھ ) علیھم الصالة والسالم(الدین الحق مصدره هللا، ُمبَلُِّغھ األنبیاء  -2
 .اإلنسان الذي یتلقى الدین ویتفاعل معھ اعتقادا والتزاما، ووعیا وانفعاال

الدین ھو ذات التعالیم التي ھي "ن حقیقة التدین؛ ذلك ألن تختلف حقیقة الدین ع -3
شرع إلھي، والتدین ھو التشرع بتلك التعالیم واألحكام في العبادات والمعامالت، فھو 
كسب إنساني، وھذا الفارق في الحقیقة بینھما یفضي إلى فارق في الخصائص، 

ي المصدر یعني فكون الدین إلھ ،24"واختالف في األحكام بالنسبة لكل منھما
أما ... بالضرورة الكمال والتنزیھ، والحق المطلق، والعلم الصحیح األشمل واألكمل

كون التدین فھما وممارسة بشریة للدین فیعني النقص وعدم التنزیھ، وكل ما من شأنھ 
أن یكون عالقا بالتدین كأیة تجربة بشریة من عوالق تجعلھا عرضة للنقد والمراجعة 

 .والتقویم



  ھدى بونوارة
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              412

یتصف الدین الحق بالكمال ألن مصدره هللا، بینما یتصف التدین بالنسبیة  -4
وبالنقص؛ ألنھ مرتبط باإلنسان الذي یتفاعل مع تعالیم الدین بوتیرة تتراوح بین القوة 
والضعف، بكل ما تعبر عنھ القوة من معاني الوعي والتزكیة واالستقامة في تمثل 

یعبر عنھ الضعف أیضا من معاني الجھل  تعالیم الدین وااللتزام بھا، وبكل ما
واالستسالم لحظوظ النفس وغلبة الھوى، وغیرھا من العوامل التي تسھم بنسب 
متفاوتة في جعل تعالیم الدین التي یمارسھا المتدین مصطبغة بلون الذات ومتأثرة 

 .بأھوائھا

ھ إلى الدین بالوحدة ألنھ من مصدر ومعین واحد ھو هللا عز وجل، یبلغ یتصف -5
عباده عن طریق األنبیاء األمناء المعصومین الذین یصطفیھم من خلقھ، بینما التدین 
متعدد ألنھ یرتبط بمجموع المتدینین، وما یعیشونھ من نوازع النفس المتناقضة، فضال 
عن قصور في العقل والتفكیر، وتقصیر في االلتزام، لذلك ال یُجِمع المتدینون على فھم 

أنھم لیسوا على درجة واحدة من الصدق واإلخالص في تمثل تعالیم  واحد للدین، كما
الدین، لذلك من الطبیعي أن تتعدد أنماط التدین بتعدد أمزجة المتدینین وتعدد توجھاتھم 

 .وتصوراتھم التي تحدد طریقة تفاعلھم مع الدین

تعبر أطروحة الدین الحق عن منظومة كاملة متكاملة من الحقائق الیقینیة  -6
الثابتة المرتبطة بعالمي الغیب والشھادة بكل تفاصیلھا الدقیقة، بینما التدین بوصفھ 
كسبا وفھما وممارسة بشریة تراه ال یثبت على وتیرة واحدة مطردة، بحیث تجعلھ 

قة لتلك الحقائق الیقینیة الثابتة مطابقة حقیقیة یرقى إلى مستوى الترجمة العملیة المطابِ 
علیھم الصالة (تامة، وتتمثل حقائق الدین كما ھي في الوحي، وكما بلغھا أنبیاء هللا  

  ).والسالم

  :خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج وھي :خاتمة

الغایات یعني أبدا تحصیل  االھتداء إلى الدین الحق، وما یلیھ من سعي للتدین بھ ال -1
المرجوة من الدین، إنما التدین ھو بدایة السیر في الطریق الذي تُْرجى بھ مقاصُد 

 .الدین وغایاتُھ

تنتظم عالقة اإلنسان بالدین في صورة تفاعلیة مركبة؛ تَـْبـُرز فیھا عالقةُ اإلنسان  -2
متدین با�، وعالقــتُھ بنفسھ، ثم عالقــتُھ بغیره من الناس، وذلك بحسب إدراك ال

 .لتعالیم الدین وأحكامھ، ثم بحسب الجھد الذي یبذلھ في االلتزام بھا
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بعض المتدینین یُــْقــِبـلون على الدین انطالقا من معرفة ذاتیة، وقناعة شخصیة،  -3
تفضي بھم إلى إدراك معاني الدین وفھم حقائقھ، ومن ثم ممارسة التدین بوعي 

ل على الدین من منطلق كونھ إرثا ثقافیا وتبصر، أما بعضھم اآلخر فــیُــْقــبِ 
 . فیتعصبون لھ، ظنا منھم أنھم یحتكرون الدین الحق

حث القرآن الكریم على التدین الذي ینطلق من مبدأ التوحید كتصور اعتقادي،  -4
یَُمكٍّن المؤمن المتدین من االرتباط المتوازن والمتكامل بین عالمي الغیب 

ف شرعي، وانضباط سلوكي وأخالقي، یعبر عن والشھادة، ویترتب عنھ تكلی
 االلتزام العملي بتعالیم الدین الحق ـ

ذم القرآن الكریم ونبذ التدین المنحرف عن تعالیم الدین الحق في التصورات، وفي  -5
الممارسات السلوكیة المنحرفة التي تتم باسم الدین؛ بصرف النظر عن كون ذلك 

لدین، أو مرده حظوظ في النفس، أو غلبةٌ مرده الجھل، وعدم الوعي بحقیقة ا
 .للھوى

الدین الحق الذي یعني كمال التنزیھ ھو دین واحد مصدره هللا عز وجل، وُمبَلُِّغھ  -6
أما مجالھ فھو اإلنسان لكونھ ھو المستھدف  )علیھم الصالة والسالم(ھم األنبیاء 

 .بالدین لكي یتدین بھ

التدین؛ فالدین ھو ذات التعالیم التي ھي شرع إلھي، تختلف حقیقة الدین عن حقیقة  -7
والتدین ھو التشرع البشري بتلك التعالیم واألحكام في العبادات والمعامالت، لذلك 
یتسم التدین بالنقص، وبالنسبیة، وعدم ثبات أحوال المتدینین على وتیرة واحدة 

بالصورة التي تجعل مطردة، في الـتَّــَمثُّــل النزیھ والصحیح لمضامین الدین، 
  .التدین یرقى إلى مستوى الترجمة العملیة المطاِبقة مطابقة تامة ألطروحة الدین

  
  :مصادر البحث ومراجعھ

  .القرآن الكریم بروایة حفص
، حوار أجراه معھ عمر عبید 2/29حسن الترابي، فقھ الدعوة مالمح وآفاق،  -1

 .حسنة
الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ، تفسیر )ھـ606( الرازي فخر الدین -2

م، 1981-ـھ1401، 1ط) لبنان(ومفاتیح الغیب، دار الفكر للطباعة والنشر بیروت 
 .2ج



  ھدى بونوارة
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              414

 م1986الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، دط،  -3
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  : الملخص

یھدف ھذا المقال إلى بیان الجوانب السلبیة التي یتضمنھا اإلعالم الجدید بوسائلھ 
: وبرمجیاتھ وتطبیقاتھ الكثیرة، والمنحصرة ـ حسب االستقراء ـ في نوعین كبیرین

أحدھما ذو مصدر خارجي، یحاول بشتى الوسائل أن ینحرف بالھویة اإلسالمیة عبر 
والتشكیك فیھما، والثاني ذو مصدر داخلي، تمثلھ فئة من  تشویھ الدین وقیمھ،

المسلمین وقعت في أخطاء فكریة وعقدیة، فاستعملت ھذا النوع من اإلعالم وسیلة 
  .لنشر التطرف والعنف واإلرھاب

اإلعالم الجدید؛ التحدیات؛ تشویھ الدین؛ االنحالل األخالقي؛  :الكلمات المفتاحیة
  .العنف

Abstract:  

This article is intended to indicate the negative aspects contained 
in the means, applications and software of the new media and 
confined according to the induction in two major types: The one 
with an external source attempts by all means to deviate the 
Islamic identity by doubting and distorting religion and its 
values. However, the second which is an internal source is 
represented by a category of Muslims that has committed 
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intellectual and dogmatic errors. It used this kind of media to 
spread extremism, violence and terrorism. 

Key words: new media; external; religious discourse; violence; 
extremism 

  : مقّدمة

ینظر الكثیر من المثقفین الملتزمین بریبة إلى اإلعالم الجدید
1

، ومكوناتھ 
الكثیرة التي غزت الساحة اإلسالمیة، كما غزت جمیع ساحات العالم، وذلك بسبب ما 

من مخاطر تمس جمیع مستویات الحیاة الفردیة واالجتماعیة والسیاسیة  یفرزه
واالقتصادیة والثقافیة، حتى أنھ ال یكاد یخلو جانب من جوانب الحیاة إال ونجد فیھ 

  .بعض اآلثار السلبیة لھذا النوع من اإلعالم

، ولكن مع احترامنا لھذه النظرة، ومبرراتھا الواقعیة، ال یمكننا االكتفاء بھا
ألنھا لن تغیر في الواقع شیئا، فالسیل الجارف لھذا النوع من اإلعالم ال یمكن التحكم 

جزءا أساسیا  -وخاصة الشباب -فیھ أو الحد منھ بسھولة، فقد صار بالنسبة للكثیرین 
  .من حیاتھم ال یمكنھم التخلي عنھ

 لذلك نحتاج إلى حل سلیم وواقعي یراعي رغبات الشباب في ھذا النوع من
اإلعالم، وفي الوقت نفسھ یحمیھم من آثاره السلبیة، بل یحاول أن یستثمر تلك 

  .القدرات الموجودة فیھ في التربیة والتوجیھ واإلصالح ومواجھة التحدیات المختلفة

ذلك أن ھذا النوع من اإلعالم لیس سوى مرحلة من مراحل التطور التي تمر 
یقف متفرجا على عجلة التاریخ، وھي  بھا البشریة، والمسلم الداعیة الرسالي ال

تتحرك، بل یحاول أن یلحق بالركب، بل یحاول فوق ذلك أن یكون قائدا لركب 
البشریة، فالخیریة التي وصفھ هللا بھا ھذه األمة تقتضي منھا أن تكون متطلعة طموحة 

  .ال ترضى أن تقف ساكنة في الوقت الذي یتحرك فیھ اآلخرون

المبادئ والقیم، فھي ثابتة راسخة ال یمكن أن تتحرك والحركة ھنا لیس حركة 
  .أو تتغیر أو تتبدل، ولكن الحركة في الوسائل مشروعة، بل واجبة

انطالقا من ھذا تتبادر إلینا مجموعة أسئلة تحتاج إلى إجابة علمیة واقعیة 
  :مفصلة
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تمس ما ھي التحدیات الكبرى التي یواجھنا بھا اإلعالم الجدید، والتي : أولھا
  صمیم ھویتنا وشخصیتنا، وما الطرق التي یسلكھا لذلك؟

ھل یمكن مواجھة تلك التحدیات بما یحد من تأثیرھا، أو یحولھا إلى عكس : ثانیھا
  ما قصد منھا؟ وما ھي اآللیات العملیة لتحقیق ذلك؟

ھل یمكن قیام إعالم جدید ھادف یلبي رغبات الشباب في نفس الوقت الذي : ثالثھا
  م فیھ مع قیم اإلسالم؟ال یصطد

عن أنواع التحدیات التي  –باختصار  –بناء على ھذا، نحاول أن نبحث ھنا 
یواجھھا الواقع اإلسالمي من اإلعالم الجدید والجھات التي تقوم علیھ، أو الجھات التي 

  .تستثمره، أو الجھات التي تستخدمھ

تلفة من فایسبوك ومن خالل استقراء ما نراه في اإلعالم الجدید بصیغھ المخ
أحدھما : وتویتر ویوتیوب ومدونات وغیرھا كثیر، نجد نوعین كبیرین من التحدیات

ذو مصدر خارجي یكن العداء لألمة من قدیم، ویحاول بشتى الوسائل أن یشوه دینھا 
وقیمھا، ویسرق خیراتھا، ویستذل شعبھا، ویغتصب أرضھا، وھو ما یمكن أن یطلق 

  ).التحدي الخارجي(علیھ 

والثاني تمثلھ فئة من المسلمین وقعت في أخطاء فكریة وعقدیة جعلتھا 
تمارس حربا شرسة على أمتھا وأوطانھا ومجتمعاتھا بحجج متعددة، قد تستخدم الدین 
فیھا ذریعة لتدمر البالد والعباد، وتقدم من حیث ال تشعر أكبر الخدمات للعدو 

  ).لداخليالتحدي ا(الخارجي، وھي ما یمكن أن یطلق علیھ 

وقد رأینا أن سبل المواجھة تختلف من جھة ألخرى، وھناك الكثیر من 
الدراسات التي أجریت للتعرف على أنجع السبل لتحقیق ذلك، وخاصة من المؤسسات 

  .2المھتمة باألمن الفكري، ودوره في تحقیق األمن القومي

ت التي انطالقا من ھذا نحاول في ھذا المقال، أن نتعرف على أھم التحدیا
  :یواجھنا بھا اإلعالم الجدید، وكیفیة مواجھتھا، وذلك عبر العناصر التالیة

  .التحدیات الخارجیة لإلعالم الجدید: األول

  .التحدیات الداخلیة لإلعالم الجدید: الثاني

  .سبل مواجھة تحدیات اإلعالم الجدید: الثالث
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  .وقد خصصنا كل عنصر من ھذه العناصر بمبحث خاص

  :التحدیات الخارجیة لإلعالم الجدیدأوال ـ 

ال شك أن الكثیر من بالد العالم اإلسالم تواجھ عبر وسائل اإلعالم الجدید ما 
)حربا ناعمة(یمكن اعتباره 

3
، وھي تختلف كثیرا عما سبقھا من أنواع الحروب 

  .الصلبة والعاتیة، وال یمكن االنتصار في أي حرب مع غیاب المعلومات الكافیة

من الخصائص المھمة والخطیرة التي تتوفر في ھذا النوع من  ذلك أنھ
، ویریدون بھا عدم خضوع اإلعالم )الالمركزیة(اإلعالم ما یطلق علیھ اإلعالمیون 

الجدید ألي قیود، فھو یقتحم الحدود، وال یخضع ألي سلطة، بل ھو مفتوح على كل 
للمسلمین باختراقھم  العالم، وھذا ما یجعل منھ وسیلة سھلة لكل من یضمر عداوة

عن  -والتجسس علیھم، شعروا أو لم یشعروا، بل یتیح لھ فوق ذلك أن یملي علیھم 
  .ما یفعلون وما یدعون –طریق شخصیات وھمیة، أو حقیقیة یصنعھا 

ولذلك نرى في الواقع اھتماما كبیرا للقوى السیاسیة باستخدام ھذا النوع من 
ر األمور، والمحافظة على استقرار موازین بھدف إحكام قبضتھا على سی(اإلعالم 

القوى في عالم شدید االضطراب زاخر بالصراعات والتناقضات، وقد تداخلت ھذه 
العوامل التقنیة واالقتصادیة والسیاسیة بصورة غیر مسبوقة، جاعلة من اإلعالم 

)الجدید قضیة شائكة جداً، وساحة ساخنة للصراعات العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة
4

 .  

ومن خالل مسح بسیط للكثیر من صفحات التواصل االجتماعي وغیرھا من 
  :أنواع اإلعالم الجدید نجد أربعة ظواھر خطیرة یركز علیھا كثیرا، وھي

  .طمس الھویة اإلسالمیة، ونشر قیم العولمة -1

  .تشویھ الدین، والتشكیك في مصادره -2

  .من محتواهالدعوة إلى التجدید الدیني الذي یفرغ الدین  -3

  .إثارة الفتن الداخلیة -4

وكل ھذه األمور یخدم بعضھا بعضا، وإن كان األول ھو المقصود بالدرجة 
األولى، لكنھ إن لم یفلح، أو لم یؤد األغراض المطلوبة منھ بدقة، كان لبقیة الظواھر 

  . أن تؤدي ما عجز عنھ
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  :الظواھروسنضرب ھنا أمثلة من اإلعالم الجدید عن كل ظاھرة من تلك 

ال تنحصر تحدیات العولمة: ـ طمس الھویة اإلسالمیة ونشر قیم العولمة 1
5
 

نظام یُمّكن : (حین عرفھا بقولھ) روجیھ جارودي(الفیلسوف الفرنسي فیما ذكره 
األقویاء من فرض الدكتاتوریات الالإنسانیة التي تسمح بافتراس المستضعفین بذریعة 

)التبادل الحر وحریة السوق
6

إنھا تتعدى ذلك الفتراس ھویة الشعوب لتطبعھا  ، بل
) ھانس بیترمارتن وھارالد شومان(األلمانیان بطابعھا الخاص، وقد عبر عن ذلك 

العولـمة ھي عملیة الوصول بالبشریة (، حیث ذكرا أّن )فخ العولـمة(صاحبا كتاب 
)إلى نمط واحد، في التغییر واألكل والملبس والعادات والتقالید

7
 .  

الدكتور محمد عابد ( ر عنھا بدقة أكثر، مع تسمیة األشیاء بمسمیاتھاوعب
العمل على تعمیم نمط حضاري یخص بلداً بعینھ، ھو الوالیات (فذكر أنھا ) الجابري

وھي أیضاً أیدیولوجیاً تعبر ... المتحدة األمریكیة بالذات، على بلدان العالم أجمع
أي محاولة الوالیات المتحدة .. م وأمركتھبصورة مباشرة عن إرادة الھیمنة على العال

إعادة تشكیل العالم وفق مصالحھا االقتصادیة والسیاسیة، ویتركز أساسا على عملیتي 
سیاسیا واقتصادیا وثقافیا  تحلیل وتركیب للكیانات السیاسیة العالمیة، وإعادة صیاغتھا

المتحدة  وبشریا، وبالطریقة التي تستجیب للمصالح االستراتیجیة للوالیات
)األمریكیة

8
 .  

ولھذا فإن من أخطر التحدیات التي تواجھ الواقع اإلسالمي ھو اختراق 
اإلعالم الجدید، ألن  -بما تملكھ من وسائل وبرامج ومراكز وإمكانات  -العولمة 

كبریات الشركات تنطلق من مراكز العولمة التي ترید أن تھیمن على العالم ثقافیا، كما 
  .ادیاھیمنت علیھ اقتص

الذي ھو أكثر مواقع الشبكات االجتماعیة ) Facebookفایسبوك (فموقع 
 Harvard(م بجامعة ھارفارد 2004شھرة، تم إنشاؤه في فبرایر عام 

University(وھي أقدم وأعرق الجامعات األمریكیة ،.  

، وھو عبارة عن موقع شبكات اجتماعیة مصغر )Twitterتویتر (وموقع 
وھذه ) ورمز(حرف  140ال وقراءة تعلیقات ال تتجاوز یسمح لمستخدمھ بإرس

م 2006مارس  أمریكا في تم إنشاؤه في) tweets(التعلیقات تعرف باسم تغریدات 
  .بواسطة األمریكي جاك دورسي
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وھو موقع ویب معروف متخصص بمشاركة : YouTube: وموقع یوتیوب
فیدیو بشكل مجاني، الفیدیو، یسمح للمستخدمین برفع ومشاھدة ومشاركة مقاطع ال

في مدینة سان برونو، سان ماتیو، كالیفورنیا،  2005فبرایر سنة  14تأسس في 
  .الوالیات المتحدة األمریكیة

وھكذا نجد أكبر المواقع وشبكات التواصل االجتماعي كلھا أمریكیة المنشأ، 
نھم وأمریكیة اإلدارة، وأمریكیة التأثیر، وقد أثار ھذا حفیظة األوروبیین مع كو

إّن : (فھذا وزیر العدل الفرنسي جاك كوبون یقولمتقاربین ثقافیا مع أمریكا، 
بالوضع الحالي شكل جدید من أشكال االستعمار، وإذا لم نتحرك فأسلوب ) اإلنترنت(

حیاتنا في خطر، وھناك إجماع فرنسي على اتخاذ كل اإلجراءات الكفیلة لحمایة اللغة 
)ن التأثیر األمریكيالفرنسیة والثقافة الفرنسیة م

9
.  

وقام وزیر الثقافة الفرنسي بھجوم قوي على أمریكا في اجتماع الیونسكو 
إني أستغرب أن تكون الدول التي علّمت الشعوب قدراً كبیراً من : (بالمكسیك، وقال

الحریة، ودعت إلى الثورة على الطغیان، ھي التي تحاول أن تفرض ثقافة شمولیة 
إن ھذا شكل من أشكال اإلمبریالیة المالیة والفكریة، ال ... أجمعوحیدة على العالم 

)یحتل األراضي، ولكن یصادر الضمائر، ومناھج التفكیر، واختالف أنماط العیش
10

 .  

في طمس الھویة الثقافیة لألمة اإلسالمیة نرى وكنموذج لمدى تأثیر العولمة 
من الدول اإلسالمیة، مع ما  انتشار األزیاء والمنتجات الكمالیة األمریكیة في كثیر

تحمل في طیاتھا من ثقافة مغایرة تسحق ثقافات األمم المستوردة لھا، وظھور اللغة 
اإلنجلیزیة على واجھات المحالت والشركات، وعلى اللعب والھدایا وعلى مالبس 

األطفال والشباب 
11
.  

 ولیست الخطورة فقط في كون مصدر تلك الثیاب أمریكا أو الغرب، وإنما
الخطورة في الثقافة التي تحملھا، فقد كتب على بعض تلك األزیاء عبارات باللغة 
اإلنجلیزیة، تحتوي على ألفاظ وجمل جنسیة مثیرة للشھوات ومحركة للغرائز، وأیضاً 
ال دینیة تمس المشاعر والمقدسات واألخالق اإلسالمیة وتروج للثقافة الغربیة التي 

فوضویة في مجال العالقات بین الرجل والمرأة تقوم على اإلباحیة والحریة ال
12
.  

بما أن القرآن الكریم ھو المصدر : ـ تشویھ الدین والتشكیك في مصادره 2
األول لإلسالم، وھو األساس الذي تقوم علیھ األمة، فإنا نجد الكثیر من المواقع 
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ة وصفحات التواصل االجتماعي وخاصة باللغات األجنبیة، تركز على تشویھھ وخاص
للناطقین بغیر اللغة العربیة، والذین ال یملكون الحصانة الكافیة التي تحمیھم من تلك 

التأثیرات، ومن أھم الجھات التي تقف وراء ھذا النوع من التشكیك 
13
:  

وھم المصدر األول الذي یعتمد علیھ دعاة التشكیك : الباحثون األكادیمیون
حتى یسوغوا تشكیكاتھم بحجة أنھا صادرة من جھات علمیة محایدة، ولھذا نرى أكثر 
ْن تحدَّثوا عن القرآن بطریقة تبدو  المواقع التشكیكیة یقف وراءھا أساتذة جامعیون ممَّ

في الظاھر علمیة لكنھا في حقیقتھا لیست كذلك 
14
.  

الذین یعدون من إفرازات المؤسسة االستشراقیة : رقون الصحفیونالمستش
الحدیثة التي ینطوي تحت لوائھا عدد ھائل من الصحفیین المختصین في شؤون 
اإلسالم والمسلمین، وھم ال یتوانون في تزوید المؤسسات والشبكات اإلعالمیة 

مل اإلثارة الذي التابعین لھا بمقاالت وتحقیقات واستطالعات مثیرة تعتمد على عا
یستدعي من ھؤالء تشویھ الحقائق والغلو في االستنتاجات ولي أعناق النصوص 

 وتحریف الوقائع تحریفاً فظیعاً 
15
.  

وھؤالء نجد لھم الكثیر من الصفحات على مواقع : المالحدة المنكرون لألدیان
التواصل االجتماعي باسم الملحدین أو الالدینیین، وھم یتحاملون على القرآن الكریم، 
بل على جمیع الكتب المقدسة اعتقاداً منھم بأنھ ال دین وال إلھ في ھذه الحیاة، ومن 

الذي یقدم على ) Islam laإسالم ال (أخطر صفحات ھؤالء على الفایس بوك صفحة 
ع المالحدة والمرتدین عن اإلسالم أساس أنھ یمثل تجمُّ

16
.  

والتي لھا خبرة كبیرة في محاربة اإلسالم واستھداف : المنظمات التنصیریة
بالتشویھ والدعوة إلى اإلعراض عنھ، وقد  -على وجھ الخصوص-القرآن الكریم 

  .استثمرت خبراتھا السابق في اإلعالم الجدید

ھناك فرق كبیر بین الدعوة لتجدید : دعوة إلى التجدید الدینيـ ال 3
الخطاب

17
، الدعوي وتصحیحھ وتوجیھھ، وبین تجدید الخطاب الدیني نفسھ، فتجدید 

یتعلق بالوسائل واألسالیب، أما التجدید الدیني،  -كما ھو معروف -الخطاب الدعوي 
ن الطروحات التي تطرح فیتعلق بالدین نفسھ، وھو ما یحتاج إلى كثیر من الحذر م

حولھ، ذلك أن منھا ما یمكن اعتباره مغرضا، وال یقصد إال تھدیم الدین نفسھ لیتماشى 
  .مع ما یریده اآلخر
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قوى الیمین الدیني في الوالیات المتحدة وقد تبنى الدعوة إلى ھذا الخطاب 
وأوروبا، نتیجة لتصورھم أن الصراع الدولي القادم ھو صراع حضارات، 

ارات تتمحور حول األدیان، فكل دین یمثل حضارة، والعدو األوحد للغرب ھو والحض
اإلسالم

18
، ولذلك انطلقت دعوات متعددة من جھات كثیرة تدعوا إلى إعادة النظر في 

  .الخطاب اإلسالمي

وقد ترافقت ھذه الدعوات مع إعالن اإلدارة األمریكیة الحرب على 
اإلرھاب عند حدود األبعاد السیاسیة واألمنیة ولم تقف خطورة الحرب على   اإلرھاب،

في مالحقة الحركات اإلسالمیة، وإنما امتدت إلى محاولة التأثیر على المجتمعات 
العربیة والمسلمة من خالل تجفیف وتبدید منابع الدین داخل ھذه المجتمعات، والعمل 

على تغییر مناھج التربیة والتعلیم
19

 . 

اخل وزارة الخارجیة األمیركیة تعرف باسم وبناء على ھذا تشكلت لجنة د
، خرجت بتوصیات كثیرة )لجنة تطویر الخطاب الدیني في الدول العربیة واإلسالمیة(

منھا
20

 : 

تھمیش الدین في الحیاة االجتماعیة للناس، وذلك عبر إغراق الشعوب العربیة   -1
ولوجیا الحدیثة واإلسالمیة بأنماط مختلفة من الحیاة العصریة الغربیة وحیازة التكن

  ).التكنولوجیا ذات الطابع الترفیھي(

التقریب بین الدیانات الثالث الیھودیة والنصرانیة واإلسالم، لتبصیر كل شعوب   -2
، وتقترح أن یمثل المسلمون )كما تتحدث الخطة(العالم بالتقارب بین األدیان الثالثة 

ل الیھود رجال الدین في اللجنة األزھر، وأن یمثل النصارى الفاتیكان، وأن یمث
  .وأوروبا) إسرائیل(الیھود في 

تحویل المسجد إلى مؤسسة اجتماعیة تتضمن حدائق لألطفال والسیدات، وأن   -3
 .تشرف علیھ شخصیة ناجحة غیر دینیة

إلغاء مادة التربیة الدینیة اإلسالمیة، وأن یخصص یوم كامل للقیم األخالقیة  -4
المیة، وأن یتم تعلیم الجمیع أن العقائد واألدیان والمبادئ بدالً من مقرر التربیة اإلس

ھي نتاج التنشئة االجتماعیة واألفكار المسبقة، وأن االنتماء لإلنسانیة ھو الجامع 
 .لھم، أما المعتقدات فھم أحرار فیھا یعتقدون ما یریدون
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 .وقد استغل اإلعالم الجدید في تحقیق الكثیر من ھذه التوصیات

من خالل االطالع على منابع ما نراه من فتن في : الداخلیةـ إثارة الفتن  4
واقعنا اإلسالمي الحالي، نالحظ أن ھناك یدا أجنبیة فیما یحصل، كانت تخطط لذلك 
منذ فترة طویلة، وقد أعانتھا وسائل االتصال الحدیثة واإلعالم الجدید على تحقیق 

  .غایاتھا بسرعة وسالسة

عن دور اإلعالم اإلجتماعي في تفعیل  ففي دراسة أجرتھا جامعة واشنطن
الثورات العربیة، من خالل باحثین متخصصین لمعرفة الدور الفاعل الذي قامت بھ 

في إشعال وتفعیل الثورات ) تویتر والفیس بوك: (وسائل اإلعالم االجتماعیة مثل
العربیة المختلفة، والتي اجتاحت بعض دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا، واعتمدت 

وساعات ال تحصى من أشرطة فیدیو ) تویتر(مالیین تعلیق ) 3(الدراسة على 
من المواقع الشخصیة، لمعرفة واستكشاف ما إذا كانت الشبكة العنكبوتیة ) یوتیوب(

لعبت حقاً دوراً كبیراً في ) تویتر، الفیس بوك، ووسائل اإلعالم(والخدمات االجتماعیة 
  .ربیع الثورات العربیة

سة فإن الثرثرة عن الثورة بدأت قبل قلیل من الثورات في كثیر ووفقا للدرا
األستاذ بجامعة االتصاالت بواشنطن  -) فیلیب ھوارد(من األحیان الفعلیة، وأشار 

أن الناس استفادت كثیراً من المشاركة في الشبكات  -والمشرف على الدراسة 
م من صحافة ومواقع االجتماعیة سعیاً للدیمقراطیة، وأصبحت مختلف وسائل اإلعال

قد ) تویتر(حیث وجد أن التعلیقات في ... جزءاً ھاماً من األدوات الساعیة للحریة
في الیوم ) 230000(تعلیق في الیوم الواحد لتصل إلى أكثر من ) 2300(ارتفعت من 

الواحد
21

 .  

وقد ورد في الكثیر من الدراسات ما یدل على أنھ لوال اإلعالم الجدید وما 
طرق التواصل ما اشتعلت نیران الفتن التي نعیشھا  أتاحھ من

22
 ، فالشباب

 التواصل أدوات استخدام خالل من بإمكانھم أصبح كل المنطقة في المتظاھرون
 وأن للمظاھرات لالنضمام اآلخرین یدعوا بنشر مطالبھم، وأن یقوموا أن االجتماعي

  .المجتمع في عریضة أخرى شرائح من الدعم من بمزید یحضوا

ونحن ال ننكر أھمیة التغییر واإلصالح ومواجھة االستبداد والظلم، ولكن 
ننكر أن یمارس الدعوة لھذا شباب أغرار ال یمیزون بین الحق والباطل، وال بین 
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أبشع استغالل من  –لألسف  –الدعوة إلى إصالح األنظمة وإسقاطھا، وقد استغلوا 
  .عالم الجدیدطرف الجھات الخارجیة التي تھیمن على مراكز اإل

  :ثانیا ـ التحدیات الداخلیة لإلعالم الجدید

ونرید بھا التحدیات التي یقف وراءھا فئة من المسلمین ارتضت لنفسھا 
منھجا یخالف ما تدعو إلیھ اإلسالم الوسطي المعتدل المتسامح، فراحت تفرق حبل 

صفوفھم، أو تنشر المودة بین المسلمین، أو تنشر الرعب بینھم، أو تثیر الحزازات بین 
  :االنحالل األخالقي بینھم، وھي تشمل فئتین كبیرتین متناقضتین

دعاة التطرف واإلرھاب، وھم أكثر خطرا، وقد استثمروا اإلعالم : أوالھما
الجدید أیما استثمار، بل حولوه إلى غرفة عملیات یدیرون من خاللھا ما تملیھم علیھم 

  .أحقادھم

خالقي، وھم یستثمرون اإلعالم الجدید في تحویل دعاة االنحالل األ: ثانیھما
  .بیوت المسلمین إلى دور منحرفة عن القیم األخالقیة التي جاء بھا اإلسالم

  .وسنتحدث ھنا باختصار عن بعض التحدیات التي تمثلھا ھذه األصناف الثالث

یطلق بعض الباحثین على استخدام : ـ الدعوة إلى التطرف واإلرھاب 1
العدوان أو (، ویعرفونھ بأنھ )اإلرھاب االلكتروني(ھذه الوسائل لقب اإلرھابیین ل

التخویف أو التھدید مادیا أو معنویاً باستخدام الوسائل االلكترونیة الصادر من الدول 
أو الجماعات واألفراد على اإلنسان دینھ أو نفسھ أو عرضھ أو عقلھ أو مالھ بغیر حق 

)یسنى صوتھ وصور اإلفساد في األرض
23

، وھذا التعریف یختلط مع تعریف 
القرصنة ونحوھا، ألنھا وإن كانت جریمة إال أنھا ال تصنف ضمن اإلرھاب الذي 

  .نقصده

ومن خالل تصفح ما ینشر على اإلعالم الجدید من ھذه الفئة نالحظ أن لھم 
  :أربعة أھداف كبرى نختصرھا فیما یلي

ي ترمي إلیھا وھو من أخطر األھداف الت: نشر الفكر المتطرف -أ 
الجماعات المتطرفة، ذلك أنھا تتصور أنھا بنشرھا للفكر المتطرف تنشر اإلسالم، 
ولھذا فإنھا تنطلق من عقیدة تستمیت من أجلھا، وھذا ما یثیر نوعا من الحماسة لدى 
الفئات المستقبلة لذلك الخطاب، ولذلك نجد الخطاب المتطرف یتمیز بجاذبیة وقدرة 
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عاالت الشباب وترجمة أحاسیسھم ال نعتاقھ من القیود ینطلق على التماس مع انف
أصحاب ھذا الخطاب محركین لمشاعر الشباب بلغھ عاطفیة تطرب لھا أذن الشباب 

وسط المفاھیم المتطرفة التي انتشرت في عصر االنترنت
 24.

 

وھي لخدمة ھذا الغرض تقوم بإذاعة بیانات قادة تلك المنظمات اإلرھابیة بما 
ذه البیانات من تھدید ووعید أو إعالن المسئولیة عن تفجیرات معینة أو تحملھ ھ

التعقیب على األحداث وكذلك بث تغریدات على تویتر وأخبار وصور وفیدیوھات 
  .عبر الفیس بوك

یمكن اعتبار اإلعالم الجدید بما یتیحھ من : ب ـ التخطیط للعملیات اإلرھابیة
أن یستفید منھا اإلرھابیون من جمیع النواحي، إمكانیات غرفة عملیات متكاملة یمكن 

حتى أنھم من خاللھا یستفیدون من كم ھائل من المواقع التي تحتوي على كتیبات 
وإرشادات تشرح طرق صنع القنابل، واألسلحة الكیماویة الفتاكة

25
. 

یوفر اإلعالم الجدید بیئة مناسبة لتجنید المتطرفین، : تجنید المتطرفین -ج 
  .بالتواصل المباشر معھموذلك 

نتیجة للفھم السیئ لإلسالم الذي یعتنقھ اإلرھابیون، فھم : د ـ نشر الرعب
یرون أن إشاعة الرعب والتخویف جزء مھم من الحرب التي یمارسونھا، ولھذا 
نراھم یتفننون في صناعة أفالم الرعب التي یتقنونھا، والتي تجذب كما كبیرا من 

حھم في تصورھم نوعا من الھیبة التي تجعلھم ینتصرون المشاھدین، وھذا ما یمن
  .حیثما حلوا

وھي من التحدیات الخطیرة التي : ـ نشر اإللحاد واالنحالل األخالقي 2
تواجھ المجتمع المسلم، وخصوصا الشریحة الشبابیة منھ، حیث تشكل نسبة المواد 

اإللحادیة واإلباحیة فیھ حدا كبیرا جدا، فھي تشمل
26
: 

حیث یوجد على االنترنت مئات آالف المواقع اإلباحیة : قع اإلباحیةالموا -أ
تتیح أفضل الوسائل لتوزیع الصور الفاضحة، واألفالم الخلیعة، بشكل علني فاضح، 

  .یقتحم على الجمیع بیوتھم

وتشیر بعض التقاریر إلى أن عدد المواقع اإلباحیة یتراوح بین نصف ملیون 
ة بالمائة تخدمھا مؤسسات متخصصة في تجارة وسبعة مالیین موقع، منھا عشر
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الجنس سواء بتوفیر الصورة أو الشرائط أو المجالت أو توفیر شبكات دعارة عالمیة، 
كما أّكد خبراء اإلنترنت أن ستین بالمائة من المواقع على الشبكة أصبحت تروج 

للخالعة
27
.  

كین في المواقع تتیح القوائم لألعضاء المشتر: القوائم البریدیة اإلباحیة -ب
الجنسیة تبادل الصور واألفالم الفاضحة على عناوینھم البریدیة، وربما تكون القوائم 
البریدیة أبعد عن إمكانیة المتابعة األمنیة، ویشترك في القوائم البریدیة آالف 
األشخاص الذین تصل أي رسالة یرسلھا مشترك منھم إلى جمیع المشتركین، فھناك 

ئل والصور الجنسیة یتبادلھا مشتركو القائمة بشكل یوميكم ھائل من الرسا
28
.  

  

  

  :ثالثا ـ سبل مواجھة تحدیات اإلعالم الجدید

بعد استعراضنا للتحدیات الكبرى التي یفرضھا علینا اإلعالم الجدید نتساءل 
  :عن الموقف الذي تفرضھ علینا ھذه التحدیات، وھو موقف یضع لنا ثالث خیارات

وسط ھذه األمواج العاتیة التي یفرضھا علینا اإلعالم  أن نغرق في: األول
الجدید، والنتیجة ھي أن نتحول إلى كائن مشوه، ال ھو مسلم أصیل، وال ھو مستغرب 

  .أصیل

أن نقاطع مقاطعة كلیة ھذا اإلعالم بما یحویھ من وسائل وبرامج، : الثاني
تصال، بل نقاطع بعد وھذا یفرض علینا أن نقاطع العالم أجمع، ونقاطع كل وسائل اال

ذلك التواصل مع العالم في جمیع النواحي، وھذا مستحیل، ألن العالم اآلن صار قریة 
  .صغیرة، بل صار بیتا صغیرا، ومن الصعوبة أن نعزل القریة أو البیت

أن نضع برنامجا حكیما یكون لنا بمثابة سفینة النجاة التي نركبھا في : الثالث
فرض علینا مواجھة التحدیات، ووضع الخطط والبرامج وسط ھذه األمواج، وھذا ی

  .الكفیلة لذلك

ومن خالل مطالعة ما ورد بھ اإلسالم من توجیھات، نرى أن الخیار الثالث 
ھو الخیار المناسب والموافق للشریعة، فما اإلعالم الجدید إال وسیلة ال تختلف عن 
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ئنا یتحكمون فینا من خاللھا، سائر الوسائل، ومن الغباء أن نترك الوسیلة في ید أعدا
  .ونظل نتفرج إلى أن یركبنا الموج

یتطلب تعاون جمیع المؤسسات السیاسیة  –حسبما نرى  –وھذا الخیار 
  : والدینیة واالجتماعیة واألمنیة وغیرھا، والتي یمكن تقسیمھا إلى قسمین

بما لھا من سلطة ووازع في نفوس الناس، وبما لھا من : األنظمة الحاكمة
  .قدرة على وضع القرارات المناسبة في الوقت المناسب

بما آتاھم هللا من علم وحكمة، وقدرة على الوصول إلى : الدعاة والعلماء
  .الناس، والتأثیر فیھم

  .وسنتحدث عن كال القسمین واألدوار المناطة بھ في ھذا المبحث

من خالل استقراء الواقع : ـ دور األنظمة الحاكمة في مواجھة التحدیات 1
السیاسي العالمي، وتعاملھ مع المواقع التي ال تتناسب مع سیاستھ نالحظ استعمال 
األنظمة ـ بحكم ما لھا من سیطرة على مؤسسات الدولة ـ ثالثة أمور، كلھا یمكن أن 

  :تكون حال لعالج بعض التحدیات التي یفرضھا اإلعالم الجدید، وھذه األمور ھي

ونرید بھا أن تسعى الدولة لسن قوانین صارمة تحمي : لقانونیةالمواجھة ا
المجتمع من كل اآلثار السلبیة لإلعالم الجدید، ومن األمثلة على ذلك في مجال 

ما أصدرتھ المملكة العربیة السعودیة من أنظمة  29مكافحة اإلرھاب اإللكتروني
كتروني، ومن أمثلة ذلك تضبط التعامالت اإللكترونیة وتجرم االعتداء والعدوان اإلل

من ) 20(مشروع نظام المبادالت اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیة، فقد نصت المادة 
یعد مرتكبًا جنایة أي شخص یدخل عن عمد منظومة : مشروع النظام على أنھ

حاسوب، أو جزًءا منھا بدون وجھ حق، وذلك بالتعدي على إجراءات األمن، من أجل 
  .ایة حسب األنظمة المرعیة وحسب ما تحدده الالئحة التنفیذیةارتكاب عمل یعد جن

من مشروع النظام على أنھ یعد مرتكبًا جنایة أي ) 21(ونصت المادة 
شخص یعترض عمًدا وبدون وجھ حق وعن طریق أسالیب فنیة، إرسال البیانات 

  .الحاسوبیة غیر المصرح بھا للعموم من منظومة حاسوب أو داخلھا
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فقد نصت على أنھ یعد مرتكبًا جنایة كل شخص یقوم عن ) 22(أما المادة 
عمد أو بإھمال جسیم وبدون وجھ حق بإدخال فیروس حاسوبي أو یسمح بذلك في أي 

  .حاسوب أو منظومة حاسوب، أو شبكة حاسوب

لتجریم إلحاق الضرر بالبیانات الحاسوبیة بالمسح أو ) 23(كما جاءت المادة 
  .التحویر أو الكتمان

على أنھ یعد مرتكبًا جنایة أي شخص یقوم عن عمد ) 25(المادة  ونصت
وبدون وجھ حق وبقصد الغش بإدخال بیانات حاسوبیة أو تحویرھا أو محوھا وینتج 

  .عنھا بیانات غیر صحیحة بقصد اعتبارھا معلومات صحیحة

على العقوبات المترتبة على التجاوزات التي حددھا ) 28(كما نصت المادة 
  .النظام

كما یجري العمل إلصدار نظام للحد من االختراقات اإللكترونیة، وھذا 
النظام یحدد العقوبات المترتبة على االختراقات اإللكترونیة، وتقوم بإعداده وزارة 
الداخلیة للتصدي لمخترقي شبكة المعلومات في المملكة، ویشمل ھذا النظام تحدید 

اًدا أو مؤسسات، وكذلك العقوبات النظامیة الجناة القائمین باالختراق سواء كانوا أفر
  .30التي یتم تطبیقھا بحقھم

ونرى أن تعمم مثل ھذه القوانین الحازمة على كل من یضع صفحة مخلة 
بالحیاء، أو ینشر فاحشة، أو یزور أي موقع تحرم زیارتھ، فأمثال ھذه القوانین 

  .الجدید الرادعة لھا تأثیر كبیر في الحد من اآلثار السلبیة لإلعالم

ولكن مع ذلك یظل ھذا مجرد حل مؤقت أو محدود لصعوبة تحقیقھ من نواح 
  .تقنیة كثیرة، ذلك أن التقنیات كل یوم في تطور لتلغي المركزیة والرقابة

بناء على أن األمن القومي لكل دولة أھم من الحریات : المواجھة التقنیة
مخاطر الكامنة في تغلغل ھذه الشخصیة، ألنھ ال حریة مع الالأمن، فإن مواجھة ال

التقنیة في بیوتنا ومؤسساتنا تتطلب من المجتمع والدولة جمیًعا الحیلولة دون حصول 
تلك المخاطر بشتى أنواعھا، ومن أھم ما یجب توفیره في ھذا الصدد حجب المواقع 
الضارة والتي تدعو إلى الفساد والشر، ومنھا المواقع التي تدعو وتعلم اإلرھاب 

  . دوان واالعتداء على اآلخرین بغیر وجھ حقوالع



  اإلعالم الجدید وتحدیاتھ                                                                                                
  

  

 431                                                                                  مجلة اإلحیاء

وقد سعت بعض الدول إلى حجب المواقع الضارة، ففي تركیا قررت شركة 
االتصاالت التركیة التي تزود جمیع أنحاء البالد بخدمات اإلنترنت حجب بعض 
المواقع الضارة على شبكة المعلومات العالمیة اإلنترنت، ولذلك عمدت إلى تركیب 

األدوات التي تقوم بتنقیة المواقع وحجب المواقع الضارة ومنع ظھورھااألجھزة و
31

 ،
وھناك دول عدة إسالمیة وغیر إسالمیة تعمد إلى ترشیح شبكة اإلنترنت وحجب 

  .المواقع التي ترى أنھا ضارة أخالقیًا أو فكریًا

وقد جاء في بعض الدراسات أن الدول التي تفرض قوانین صارمة في منع 
الضارة والھدامة تنخفض فیھا نسبة الجرائم، ولذلك سعت مدینة الملك عبد المواقع 

العزیز للعلوم والتقنیة إلى حجب المواقع اإلباحیة عن مستخدمي اإلنترنت في المملكة 
العربیة السعودیة حفاظًا على األخالق وصیانة لألمة من عبث العابثین وإفساد 

الذي أناط ) 163(جلس الوزراء رقم ھـ قرار م1417المجرمین، فقد صدر في عام 
بمدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة مھمة إدخال خدمة اإلنترنت العالمیة للمملكة، 

  .وتولي جمیع اإلجراءات الالزمة بما في ذلك ترشیح المحتوى

وھذا یتطلب إعداد األنظمة الالزمة لتحقیق االستفادة القصوى من تقنیة 
متعاملین من المخاطر التي تنطوي علیھا تلك التقنیات، وقد المعلومات، وحمایة ال

أظھرت استبانة أجریت للتعرف على مدى الحاجة إلى وجود تنظیمات ولوائح تحكم 
  .32یرون الحاجة إلى ذلك% 70قضایا تقنیة المعلومات أن 

ونرید بھا أن تؤسس مراكز خاصة یدیرھا موظفون : المواجھة المخابراتیة
ن من التقنیات الحدیثة لیقوموا بما تقوم بھ المخابرات من اختراق متخصصون متمكنو

للعدو حتى تعلم بخططھ من جھة، وحتى توجھ خططھ في االتجاه المعاكس من جھة 
الحرب : (أخرى، فالحرب اإلعالمیة ال تقل عن الحرب العسكریة، وقد قال 

)خدعة
33
.   

ه التقنیات الحدیثة وفي ھذا الصدد یمكن تحویل بعض ما یبدو سلبیا في ھذ
وخاصة للذین یستخدمون  -إلى شيء إیجابي، فإمكانیة التخفي وانتحال الشخصیة 

من المزایا التي یمنحھا ھذا اإلعالم الجدید، وھو نفس ما تمارسھ  –شیفرات ممیزة 
كما تذكر الدراسات األمنیة  -الحركات المختلفة، وخاصة المجموعات اإلرھابیة، فھي 
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بأي مھمة إرھابیة على التخفي وانتحال الشخصیة لیؤدي وظیفتھ  تدرب المكلف –
34 بعیدا عن الرقابة

.  

إن الصعوبة التي تواجھھا : ـ دور العلماء والدعاة في مواجھة التحدیات 2
األنظمة الحاكمة في مواجھتھا للتحدیات التي یفرضھا اإلعالم الجدید تستدعي تدخال 

وا بدورھم في توعیة المجتمع وتوجیھھ وعالج ما كبیرا من العلماء والدعاة حتى یقوم
  :وقع منھ ضحیة لآلثار السلبیة، وھذا یستدعي توفر أمرین

ـ تطویر الخطاب الدعوي لیتناسب مع العصر، ومع ما یقتضیھ اإلعالم  1
الجدید من وسائل وأسالیب، باإلضافة إلى تعدیل محتواه لیصل بسھولة ویسر لقلوب 

  .وعقولھم –وخاصة الشباب  –الناس 

ـ تأسیس إعالم جدید ھادف، وھذه ھي الغایة النھائیة، والتي یجتمع في  2
بنائھا المختصون في العلم الشرعي مع المختصین في اإلعالم الجدید مع المختصین 

  .في التقانات المختلفة

  .وسنتحدث عن ھذین األمرین في ھذا المطلب باختصار

بین الخطاب الدیني والخطاب الدعوي، فرقنا سابقا : تطویر الخطاب الدعوي
فالدین دین هللا ثابت ال یمكن تغییره وال تبدیلھ وال تجدیده، أما الدعوة، فھي وسائل 

  .وأسالیب یمكن أن تتغیر بتغیر الظروف واألحوال

وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك عندما أمر بالدعوة باألسالیب المختلفة، 
اْدُع إِلَى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة : وین، فقال تعالىوالتي تتناسب مع جمھور المدع

َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِیلِِھ 
  ]. 125: النحل[ َوھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدینَ 

لیھ السالم الذي استعمل كل ما یمكن لقومھ أن وذكر نموذجا لذلك عن نوح ع
ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَھُْم ) 8(ثُمَّ إِنِّي َدَعْوتُھُْم ِجھَاًرا : یستوعبوه من أسالیب، قال تعالى

 -  8: نوح[ )10(فَقُْلُت اْستَْغفُِروا َربَُّكْم إِنَّھُ َكاَن َغفَّاًرا ) 9(َوأَْسَرْرُت لَھُْم إِْسَراًرا 
10[.  

وھكذا فإن على العلماء والدعاة االستفادة من كل التقنیات الحدیثة في إخراج 
دعوتھم في ثوب عصري یتناسب مع األذواق المختلفة، وقد ذكر بعض الباحثین في 
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بعض المقترحات العملیة ) الدعوة إلى هللا تعالى من خالل اإلنترنت(رسالة لھ بعنوان 
المھمة نلخصھا فیما یلي

35
:  

من الخبرات والطاقات البشریة اإلسالمیة في ھذا المیدان الدعوي،  اإلفادة .1
والحرص على دعوة الُعلماء والدعاة والُمفكرین والمختصین في ھذا المجال 
للمشاركة الفاعلة واإلیجابیة في ھذا الشأن إشرافاً، وطرحاً، وحواراً، ونقاشاً، 

  . ودعوةً، ورداً على االستفسارات والشبھات ونحو ذلك

مراعاة أن الُمستھدفین من الدعوة إلى هللا تعالى یختلفون في مدى تقبلھم لھا  .2
باختالف العوامل االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والتعلیمیة والُعمریة؛ وھو ما 
یوجب على الُمشتغلین بالدعوة إلى هللا تعالى تفھم وإدراك تلك الفروق، والعمل 

رسة الدعوة معھم بأي وسیلٍة من الوسائل قدر المستطاع على مراعاتھا عند مما
  . السابق ذكرھا فلكل حادٍث حدیث، ولكل مقاٍم مقال

الحرص على أن تتولى بعض الجھات الرسمیة المختصة تزوید الشبكة بتغطیٍة  .3
إخباریٍة حیٍة وُمستمرة لمختلف األحداث والمناسبات والفعالیات المختلفة في 

مؤتمرات، والندوات، واللقاءات اإلسالمیة العالم اإلسالمي كتغطیة أخبار ال
المختلفة، ونشر بعض األخبار والتقاریر الصحفیة الُمعدة بعنایة في القضایا 

  .اإلسالمیة المختلفة

العمل على أن تكون الدعوة إلى هللا تعالى بلغاٍت ُمختلفٍة ولھجاٍت متنوعة لضمان  .4
ُمستخدمي اإلنترنت في  الوصول بھذه الرسالة العظیمة إلى أكبر عدٍد ممكن من

كل مكان، مع التأكید على اللغات الحیة الواسعة االنتشار في العالم، والتي 
والحرص في الوقت نفسھ على أن تكون اللغة . یستخدمھا أعداٌد كبیرةٌ من الناس

العربیة لُغةً ُمعتمدةً وُمتداولةً في شبكة اإلنترنت لما في ذلك من خدمٍة لعملیة 
  . تعالىالدعوة إلى هللا

ضرورة العمل على تأھیل وتدریب الدعاة إلى هللا تعالى على استخدام الوسائل  .5
الحدیثة في الدعوة والسیما اإلنترنت ووسائلھ المختلفة، وتدریبھم على اختیار 

  .الوسیلة المناسبة لمختلف الظروف واألحوال الزمانیة والمكانیة
المؤسسات الرسمیة المؤھلة في ضرورة ُمشاركة الدول والحكومات اإلسالمیة، و .6

العالمین العربي واإلسالمي لخدمة مھمة الدعوة إلى هللا تعالى من خالل 
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اإلنترنت، وتقدیمھا من خالل ھذه الشبكة بصورٍة علمیٍة ومدروسة، حتى تكون 
  .ھذه المشاركات قویةً وفاعلةً وُمحققةً لألھداف المرسومة والغایات المنشودة

تلف األفكار والتجارب والطرائق الدعویة عبر شبكة الحرص على تبادل مخ .7
اإلنترنت بین المھتمین في ھذا الشأن، لما یترتب على ذلك من إمكانیة التطویر، 

  . وزیادة الفعالیة، وتفادي األخطاء، ومعالجة نقاط الضعف
التأكید على تعدد اللُغات المستخدمة لتبلیغ الدعوة إلى هللا تعالى من خالل  .8

إذ إن الساحة الدعویة في حاجٍة ماسٍة وضروریٍة لمخاطبة الناس  اإلنترنت؛
بلُغاتھم ولھجاتھم التي یفھمونھا لیكون ذلك داعیاً لضمان وصول الرسالة الدعویة 

  .إلیھم وتبلیغھا على الوجھ األكمل بإذن هللا تعالى

منذ ظھرت وسائل  -لقد ظھرت دعوات كثیرة : تأسیس إعالم جدید ھادف
یمكنھ أن یواجھ اإلعالم اآلخر،  36تدعو إلى تأسیس إعالم إسالمي -الحدیثة اإلعالم 

  .وما یفرضھ من قیم ال تتناسب مع ھویة المسلم وشخصیتھ

وقد تحقق بسبب تلك الدعوات الكثیر من المكاسب في المجاالت اإلعالمیة 
المحترمة المختلفة، فظھرت القنوات الفضائیة الملتزمة، والمواقع اإللكترونیة 

  .والمفیدة، وھكذا
ونفس الشيء یمكن القیام بھ مع ھذا اإلعالم الجدید، فیمكن تأسیس شبكات 
للتواصل االجتماعي تھدف إلى وصل المؤمنین بعضھم ببعض، وتوجیھھم من خالل 
ذلك، بل وتعلیمھم وتثقیفھم، وغیر ذلك من األدوار التي یتحول بھا ھذا النوع من 

  .جامعة ومسجداإلعالم إلى مدرسة و
 National School Brards Assoeiation بھا قام دراسة وقد خلصت

النتائج، تبین أھمیة االستفادة من شبكات التواصل في التعلیم، نقتصر  من العدید إلى
منھا على النتیجتین التالیتین

37
:  

 مع التعامل في المدرسة في واإلداریین المعلمین معرفة وارتیاح زادت كلما أنھ -1
 طالبھم مع استخدامھا على تشجیعھم في ذلك ساھم كلما االجتماعیة الشبكات

  .مفیدة تعلیمیة ألغراض

 الدردشة غرف بنجاح وظفوا الذین والمعلمین المدارس من الكثیر ھناك أن -2
 خارج للطالب المساعدة تقدیم في وغیرھا والویكیز والمدونات المباشرة والرسائل

  .التشاركیة التكالیف وفي المدرسیة واجباتھم حل في الدراسة وقت
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 في بما المشاركة على الطالب تشجیع في ساھمت األنشطة ھذه أن اتضح وقد .1
 .الدراسیة الفصول داخل للمشاركة یمیلون ال الذین الطالب ذلك

وھكذا یمكن االستفادة من اإلعالم الجدید في التربیة والتوعیة والتثقیف في 
  .جمیع المجاالت

  :خاتمة

  :من أھم النتائج والتوصیات التي یمكن استخالصھا من ھذا البحث

یعد البحث عن التحدیات التي یمارسھا اإلعالم الجدید بصورتھ الحالیة، وإحصائھا  .1
والبحث عن مصادرھا، والجھات التي تمولھا أو تقف خلفھا، واألسالیب التي 

لمواجھة ھذا الواقع، وما  تمارسھا، وغیر ذلك، مقدمة أساسیة لكل عمل نقوم بھ
  .یحملھ من مخاطر تھدد الھویة والوجود

من خالل استقراء ما نراه في اإلعالم الجدید بصیغھ المختلفة، نجد نوعین كبیرین  .2
أحدھما ذو مصدر خارجي یكن العداء لألمة من قدیم، ویحاول : من التحدیات

التحدي (ق علیھ بشتى الوسائل أن یشوه دینھا وقیمھا، وھو ما یمكن أن یطل
، والثاني تمثلھ فئة من المسلمین وقعت في أخطاء فكریة وعقدیة قد )الخارجي

التحدي (تستخدم الدین ذریعة لتدمر البالد والعباد، وھي ما یمكن أن یطلق علیھ 
  ).الداخلي

من خالل مسح للكثیر من صفحات التواصل االجتماعي وغیرھا من أنواع اإلعالم  .3
ظواھر خطیرة یركز علیھا كثیرا، وھي طمس الھویة الجدید نجد أربعة 

اإلسالمیة ونشر قیم العولمة، وتشویھ الدین والتشكیك في مصادره، والدعوة إلى 
  .التجدید الدیني وإثارة الفتن الداخلیة

بما تملكھ  -من أخطر التحدیات التي تواجھ الواقع اإلسالمي ھو اختراق العولمة  .4
اإلعالم الجدید، ألن كبریات الشركات  -وإمكانات من وسائل وبرامج ومراكز 

تنطلق من مراكز العولمة التي ترید أن تھیمن على العالم ثقافیا، كما ھیمنت علیھ 
  .اقتصادیا

بما أن القرآن الكریم ھو المصدر األول لإلسالم، وأنھ األساس الذي تقوم علیھ  .5
جتماعي وخاصة األمة، فإنا نجد الكثیر من المواقع وصفحات التواصل اال

  .باللغات األجنبیة، تركز على تشویھھ وخاصة للناطقین بغیر اللغة العربیة
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ورد في الكثیر من الدراسات ما یدل على أنھ لوال اإلعالم الجدید وما أتاحھ من  .6
  .طرق التواصل ما شبت نیران الفتن التي نعیشھا

ملیات متكاملة یمكن یمكن اعتبار اإلعالم الجدید بما یتیحھ من إمكانیات غرفة ع .7
  .أن یستفید منھا اإلرھابیون من جمیع النواحي

  .یوفر اإلعالم الجدید بیئة مناسبة لتجنید المتطرفین، وذلك بالتواصل المباشر معھم .8

یوجد على االنترنت آالف المواقع اإلباحیة تتیح أفضل الوسائل لتوزیع الصور  .9
 .تحم على الجمیع بیوتھمالفاضحة، واألفالم الخلیعة، بشكل علني فاضح، یق

نوصي من خالل ھذا المقال إلى مواجھة تحدیات اإلعالم الجدید، عبر تعاون  .10
جمیع المؤسسات السیاسیة والدینیة واالجتماعیة واألمنیة وغیرھا، والتي یمكن 

بما لھا من سلطة ووازع في نفوس الناس، : األنظمة الحاكمة: تقسیمھا إلى قسمین
وضع القرارات المناسبة في الوقت المناسب، والدعاة  وبما لھا من قدرة على

بما آتاھم هللا من علم وحكمة، وقدرة على الوصول إلى الناس، والتأثیر : والعلماء
  .فیھم

أن تسعى لسن قوانین صارمة  -لمواجھة تحدیات اإلعالم الجدید –على الدولة  .11
  .تحمي المجتمع من كل آثاره السلبیة

ا األنظمة الحاكمة في مواجھتھا للتحدیات التي یفرضھا إن الصعوبة التي تواجھھ .12
اإلعالم الجدید تستدعي تدخال كبیرا من العلماء والدعاة حتى یقوموا بدورھم في 
توعیة المجتمع وتوجیھھ وعالج ما وقع منھ ضحیة لآلثار السلبیة، وھذا یستدعي 

الم جدید تطویر الخطاب الدعوي لیتناسب مع العصر، وتأسیس إع: توفر أمرین
ھادف، وھذه ھي الغایة النھائیة، والتي یجتمع في بنائھا المختصون في العلم 

  .الشرعي مع المختصین في اإلعالم الجدید مع المختصین في التقانات المختلفة

  :قائمة المصادر والمراجع

أحمد عبد هللا الطیار، تأویل الخطاب الدیني في الفكر الحداثي الجدید، حولیة كلیة  .1
  .المجلد الثالث) 2005(، )22(ل الدین القاھرة، العدد أصو

  .م2000أحمد، عزت السید، انھیار مزاعم العولمة، اتحاد الكتاب، دمشق  .2
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أروى بنت عبد هللا بن مساعد الفایز، اآلثار األخالقیة للعولمة على األسرة  .3
المسلمة ووسائل مواجھتھا، السعودیة، طبع جامعة اإلمام محمد بن سعود 

  .ھـ 1433المیة، كلیة الشریعة بالریاض، قسم الثقافة اإلسالمیة، اإلس

البرغوثي، بشیر، البھبھاني، یعقوب، النظام اإلعالمي الجدید، عمان، دار رؤى  .4
  .2004، سنة 2للنشر والتوزیع، ط

، بیروت، دار -عشر أطروحات -الجابري، محمد عابد، العولمة والھویة الثقافیة  .5
  . م1998، 228المستقبل العربي، العدد 

جارودي، روجیھ، العولـمة المزعومة، الواقع والجذور والبدائل، تعریب الدكتور  .6
  .م1998محمد السبیطلي، صنعاء، الیمن، دار الشوكاني للنشر والتوزیع، 

سر عبد، مقاربتان عربیتان للعوامة، مجلة المستقبل العربي، شباط الجواد، یا .7
  .252م، عدد 2000

ناي، القوة الناعمة، ترجمة محمد توفیق البجیرمي، السعودیة، دار . جوزف س .8
  .2007العبیكان 

 -الحاجي، عمر، العولـمة أمام عالمیة الشریعة اإلسالمیة، دمشق، دار المكتبي .9
  .م1999 -ھـ1420، 1ط

عزوزي، بعض مواقع اإلنترنت المناھضة للقرآن الكریم باللغة الفرنسیة، حسن  .10
ندوة القرآن الكریم والتقنیات المعاصرة، المدینة المنورة، المملكة العربیة 

  .السعودیة، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف

السند عبد الرحمن، وسائل اإلرھاب االلكتروني حكمھا في اإلسالم وطرق  .11
. ھا، اللجنة العلمیة للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرھابمكافحت

  )2004(السعودیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، 

شیخاني، سمیرة، اإلعالم الجدید في عصر المعلومات، مجلة دمشق، سوریة،  .12
  )2010(، العدد األول، 26المجلد 

الیب مواجھتھا، كتاب صالح حسین سلیمان الرقب، العولمة الثقافـیة آثارھا وأس .13
العولمة وانعكاساتھا على العالم اإلسالمي في المجالین الثقافي (مؤتمر 

  .م2008األردن، سنة  –عمان ) واالقتصادي
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عبد العزیز شادي، الخطاب الدیني والصراعات الدولیة، مجلة شؤون عربیة،  .14
  .148، ص)2002(تصدر عن األمانة العامة لجامعة الدول العربیة، 

بن عبد هللا الشھري، الخطاب الفكري على شبكة االنترنت، الریاض، طبع فایز  .15
  .1429جامعة الملك سعود، 

المبروك، محمد إبراھیم، وآخرون، اإلسالم والعولمة، القاھرة، الدار القومیة  .16
  .م1999العربیة، 

محمد المنصور، تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على جمھور المتلقین، دراسة  .17
مواقع االجتماعیة والمواقع اإللكترونیة العربیة أنموذجاً، الدانمارك، كلیة مقارنة لل

  . 2012اآلداب والتربیة، سنة 

محمد النوبي محمد، إدمان اإلنترنت في عصر العولمة، دار صفاء للنشر  .18
  .ھـ1431والتوزیع، الطبعة األولى، 

ر السكینة، محمد بن حمود الھدالء، كثرة مواقع الجماعات اإلرھابیة، نشر دا .19
2012.  

محمد عمارة، الخطاب الدیني بین التجدید اإلسالمي والتبدید األمریكاني، دار  .20
 )2004(الشروق الدولیة، القاھرة، 

األصول والقواعد واألھداف، مؤسسة : محي الدین عبد الحلیم، اإلعالم اإلسالمي .21
  .م1992اقرأ الخیریة، 

الكویت سلسلة عالم المعرفة،  ھانس بیترمارتن، وھارالد شومان، فخ العولمة، .22
  .، الكویت295العدد 

   :الھوامش
                                                        

 Newاإلعالم الجدید : (عرف اإلعالم الجدید تعاریف كثیرة لعل أجمعھا ھذا التعریف -1
Media   أو اإلعالم الرقميDigital Media  ھو مصطلح یضم كافة تقنیات االتصال

والمعلومات الرقمیة التي جعلت من الممكن إنتاج ونشر واستھالك وتبادل المعلومات التي 
) الوسائط(وبالشكل الذي نریده من خالل األجھزة االلكترونیة  نریدھا في الوقت الذي نریده

المتصلة أو غیر المتصلة باإلنترنت، والتفاعل مع المستخدمین اآلخرین كائناً من كانوا وأینما 
البرغوثي، بشیر، البھبھاني، یعقوب، النظام اإلعالمي الجدید، عمان،  دار رؤى : انظر، )كانوا
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اإلعالم : ، وقد أطلق علیھ في بعض التعریفات31، ص2004 ، سنة2للنشر والتوزیع، ط

البدیل، أو اإلعالم االجتماعي، أو صحافة المواطن، أو مواقع التواصل االجتماعي، وكلھا 
 .تحمل معنى واحدا

  :من األمثلة على الدراسات المؤلفة لھذا الغرض -2
تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي على جمھور المتلقین، دراسة مقارنة للمواقع اإلجتماعیة ـ 1

والمواقع اإللكترونیة العربیة أنموذجاً، رسالة ماجستیر في اإلعالم واالتصال مقدمة إلى مجلس 
محمد المنصور، : كلیة اآلداب والتربیة األكادیمیة العربیة في الدانمارك، إعداد الطالب

  . 2012الدكتور حسن السوداني، سنة : فإشرا
التحدیات والفرص، الدكتور سعد صالح كاتب، المؤتمر : اإلعالم الجدید وقضایا المجتمعـ 2

  .  ھـ 1433العالمي الثاني لإلعالم اإلسالمي،  
ظاھرة الحسابات اإلباحیة في شبكات التواصل االجتماعي، ھاشم الرفاعي، موقع التقریر، ـ 3

، على الرابط التالي 05:39: على الساعة 2014سبتمبر  6سبت ال: نشر في
)http://altagreer.com(/ 
وسائل اإلرھاب االلكتروني حكمھا في اإلسالم وطرق مكافحتھا، السند عبدالرحمن، اللجنة ـ 4

جامعة اإلمام محمد بن سعود، . العلمیة للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرھاب
2004. 

القدرة على التوصل إلى (القوة الناعمة بأنھا ) -واضع المصطلح –ناي . جوزف س(یعرف  -3
وھذه القوة . الغایة المطلوبة من خالل جذب اآلخرین، ولیس باللجوء إلى التھدید أو الجزاء

وإذا تمكنت من إقناع اآلخرین بأن . تعتمد على الثقافة، والمبادئ السیاسیة، والسیاسات المتبعة
ترید، فلن تضطر إلى إنفاق الكثیر بتطبیق مبدأ العصا والجزرة لتحریك اآلخرین في یریدوا ما 

ناي، القوة الناعمة، ترجمة محمد توفیق البجیرمي، . جوزف س ،)االتجاه الذي یحقق مصالحك
 .20، ص 2007دار العبیكان السعودیة، 

، 26المجلد  ، سوریة، شیخاني، سمیرة، اإلعالم الجدید في عصر المعلومات، مجلة دمشق -4
  .443، ص2010العدد األول، 

العولمة مصطلح یعني جعل العالم عالًما واحًدا، موجھًا توجیھًا واحًدا في إطار حضارة  -5
: واحدة، ولذلك قد تسمى الكونیة أو الكوكبة، وھي إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنھا تعني

لك الجماعة، وجعلھ یشمل الجمیع أي العالم تعمیم نمط من األنماط التي تخص ذلك البلد أو ت
م، 2000شباط ، المستقبل العربيمجلة الجواد، یاسر عبد، مقاربتان عربیتان للعوامة،  ،كلھ

م، 2000، أحمد، عزت السید، انھیار مزاعم العولمة، اتحاد الكتاب، دمشق 2، ص252عدد 
 .12ص 

البدائل، تعریب الدكتور محمد  ،ورالجذ، الواقع :العولـمة المزعومة ،جارودي، روجیھ -6
  .17م، ص1998دار الشوكاني للنشر والتوزیع،  الیمن،، السبیطلي، صنعاء
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، 295سلسلة عالم المعرفة، العدد الكویت ھانس بیترمارتن، وھارالد شومان، فخ العولمة،  -7

  .58-55الكویت، ص
، بیروت، دار المستقبل -تعشر أطروحا -الجابري، محمد عابد، العولمة والھویة الثقافیة -8

 .  137م، ص1998، 228العربي، العدد 
 -ھـ1420، 1ط -الحاجي عمر، العولـمة أمام عالمیة الشریعة اإلسالمیة، دمشق، دار المكتبي -9

  . 51م، ص1999
  .50المرجع السابق، ص -10
كتاب العولمة الثقافـیة آثارھا وأسالیب مواجھتھا،  صالح حسین سلیمان الرقب،: انظر -11

 ،عمان) العولمة وانعكاساتھا على العالم اإلسالمي في المجالین الثقافي واالقتصادي(مؤتمر 
  .، فما بعدھا75، ص م2008سنة   ،األردن

، المبروك محمد إبراھیم، وآخرون، اإلسالم والعولمة، الدار القومیة العربیة، القاھرة -12
  .137-136ص م،1999

حسن عزوزي، بعض مواقع اإلنترنت المناھضة للقرآن الكریم باللغة الفرنسیة، ندوة القرآن  -13
الكریم والتقنیات المعاصرة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، مجمع الملك فھد 

  .3لطباعة المصحف الشریف، ص
السید راضي جبریل،  مصدر القرآن الكریم في رأي المستشرقین، الدكتور محمد بن: انظر -14

ندوة القرآن الكریم في الدراسات االستشراقیة، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف  
 .1427شوال  16-18

م، أنفو برانت، فاس، ص 1999 ،1دراسات في االستشراق ومناھجھ، حسن عزوزي،  ط  -15
63. 

اغبین في التخلي عن اإلسالم خطورة ھذا الموقع وغیره من المواقع اإللحادیة أنھا تدعو الر -16
 .إلى االلتحاق بجمعیات المالحدة من خالل مواقعھم اإللكترونیة

كل نطق أو كتابة تحمل وجھة نظر محددة من المتكلم أو الكاتب، (عرف الخطاب بأنھ  -17
وتفترض فیھ التأثیر على السامع أو القارئ، مع األخذ بعین االعتبار مجمل الظروف 

أحمد عبدهللا الطیار، تأویل الخطاب الدیني في الفكر الحداثي  ،)تم فیھاوالممارسات التي 
 .12المجلد الثالث، ص ،2005، 22صول الدین القاھرة، العدد أالجدید، حولیة كلیة 

العزیز شادي، الخطاب الدیني والصراعات الدولیة ، مجلة شؤون عربیة، تصدر عن  عبد -18
  .148، ص2002ة، األمانة العامة لجامعة الدول العربی

محمد عمارة، الخطاب الدیني بین التجدید اإلسالمي والتبدید األمریكاني، دار الشروق  -19
  .4، ص2004الدولیة، القاھرة، 
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 .5المرجع السابق، ص  -20
تأثیر شبكات التواصل اإلجتماعي على جمھور المتلقین، دراسة  ،محمد المنصور: انظر -21

كلیة اآلداب  ،مواقع اإللكترونیة العربیة أنموذجاً، الدانماركمقارنة للمواقع اإلجتماعیة وال
 . 37، ص2012والتربیة، سنة 

دور اإلعالم في تنشیط الحراك (من الدراسات التي ألفت في ھذا المجال دراسة بعنوان  -22
عن   ،2011لكامل خورشید سنة ) شبكات التواصل االجتماعي نموذجاً  –السیاسي العربي 

كلیة اإلعالم، جامعة البتراء، عمان، وقد خلصت ھذه الدراسة إلى أن المواقع أصبحت محطات 
حشد للمشاركة في الحراك السیاسي، وكسرت حاجز الخوف وحّولت العمل السیاسي السري 

 .إلى نشاط علني، وقامت بدور التعبئة االیدیولوجیة للثورات
لكتروني حكمھا في اإلسالم وطرق مكافحتھا، اللجنة السند عبدالرحمن، وسائل اإلرھاب اال -23

جامعة اإلمام محمد بن السعودیة،  ،العلمیة للمؤتمر العالمي عن موقف اإلسالم من اإلرھاب
  .112، ص2004سعود، 

جامعة الملك طبع فایز بن عبد هللا الشھري، الخطاب الفكري على شبكة االنترنت، الریاض،   24
  .40، ص1429سعود، 

، 2012 نشر دار السكینة، مد بن حمود الھدالء، كثرة مواقع الجماعات اإلرھابیة،مح  25
 .25ص

اآلثار األخالقیة للعولمة على األسرة المسلمة ووسائل  ،أروى بنت عبد هللا بن مساعد الفایز -26
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، كلیة الشریعة بالریاض، السعودیة، طبع مواجھتھا، 

 .15ھـ، ص 1433لثقافة اإلسالمیة، قسم ا
، 1ط محمد النوبي محمد، إدمان اإلنترنت في عصر العولمة، دار صفاء للنشر والتوزیع،  -27

  .103، 102ھـ، ص1431
أثر االستخدام المفرط لإلنترنت على وظائف األسرة وعالقاتھا االجتماعیة، رسالة  -28

  .98ماجستیر، إعداد ھند الحمیدي الحربي، ص
 .محمد القاسم، د .د: دراسة الوضع الراھن في مجال أحكام في المعلوماتیة، إعداد: ظران -29

عبد الرحمن السند، عاطف العمري، مشروع الخطة الوطنیة لتقنیة . رشید الزھراني، د
 .7-6ص المعلومات، 

 .17ھـ، ص20/10/1423، 14489: جریدة المدینة، العدد -30
 . ھـ12/1/1423، الثالثاء 12328: جریدة الریاض، العدد: انظر -31
 .. 13دراسة الوضع الراھن في محور أحكام في المعلوماتیة، ص: انظر -32
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  : الملخص

یعالج ھذا المقال موضوعا مھما في الفقھ اإلسالمي، یتمثل في تحدید وضبط 
الترجیح بین مصالح الفرد ومصالح المجتمع عند تزاحمھا المعاییر التي تحكم 

وتعارضھا، فالشك أنھ لإلنسان ذاتیتھ وفردیتھ التي ینبغي أن تحفظ لھ اعتبارا ألصل 
أنھ علیھ واجب رعایة جھة التعاون نحو مجتمعھ  -أیضا –التكریم اإلنساني، وال شك 

  .ضمانا الستقرار المجتمع واستمراره 
تحتفل بوصول البشریة إلى فالناظر إلى النظم الوضعیة یجد الكثیر من دول العالم 

االتفاق على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثیق الصادرة بعده، بالرغم من أن 
المتتبّع لمواد ھذا اإلعالن یجدھا قد غلبت علیھا النزعة الفردیة التي أطلقتھا الفلسفة 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكّرستھا موادھا التي تصّدر  اللیبرالیة ثم أكدھا
  ".لكل فرد، لكل شخص، لكل إنسان"أغلبھا عبارة 

فقد جاء متأخرا، وذلك  -المستوى التشریعي -أما تبنِّي النزعة االجتماعیة على 
، بفعل 1966عقب إصدار العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

الدول -وإذ تدرك … : "دول االشتراكیة آنذاك، والذي جاء في دیباجتھضغط ال
أن على الفرد، الذي تترتب علیھ واجبات إزاء األفراد اآلخرین وإزاء  -األطراف

الجماعة التي ینتمي إلیھا مسؤولیة السعي إلى تعزیز ومراعاة الحقوق المعترف بھا 
  ..". في ھذا العھد،

أحدھما ینتصر للنزعة الفردیة إلى حّد االنقالب : لیقف العالم بین طرفي نقیض
على الفطرة والقیم، واآلخر ینتصر إلى النزعة االجتماعیة إلى درجة التجاوز في حق 
إنسانیة اإلنسان وقمع حریتھ الشخصیة، األمر الذي یدفع إلى ضرورة إبراز موقف 
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ھو ما یھدف إلیھ الفقھ اإلسالمي من كل ذلك وتحدید مركز اإلنسان بین النزعتین و
  . ھذا المقال

 .الفرد؛ المجتمع؛ تضامن؛ مصلحة؛ ترجیح :الكلمات المفتاحیة
  

Abstract  
The present study deals with an important issue in Islamic 
jurisprudence، which is to define and control the criteria that 
govern the weighting between the interests of the individual and 
the interests of society when they are crowded and opposed. The 
cooperation side towards its society to ensure the stability and 
continuity of the society. 
Humanity celebrates the Universal Declaration of Human Rights 
in December of every year، although those who follow its 
articles find it overwhelmed by individualism، and most of it 
started with the phrase "for every individual، for every person." 
As for the adoption of socialism at the legislative level، it came 
late، after the promulgation of the International Covenant on 
Economic، Social and Cultural Rights in 1966، due to the 
pressure of the socialist states at the time، which stated in its 
preamble: "... and realizing - the states parties - that the 
individual، who arranges He has duties to other individuals and 
to the group to which he belongs، the responsibility of seeking to 
promote and observe the rights recognized in this Covenant...". 
Let the world stand between two extremes، one of which 
triumphs for individualism، and the other triumphs for socialism، 
which leads to the necessity of highlighting the position of 
Islamic jurisprudence on all of this and determining the human 
position between the two trends، which is what this article aims. 
Key words: Human; Society; Solidarity; Interest; Weighting 

  



  مركز اإلنسان في اإلسالم بین نزعتھ الفردیة ورعایة جھة التعاون                                 
  

  

 445                                                                                  مجلة اإلحیاء

  : مقّدمة

ال شك أن تكافل وتضامن الفرد مع غیره داخل مجتمعھ أمر محمود حسن، 
وأنانیتھ وركونھ إلى نفسھ منكر مستقبح، لكن ال یمكن إطالق األمر على عواھنھ في 

تحدید  ولذلك كان ینبغي. إلزام الفرد برعایة جھة التعاون إلى درجة إنكار ذاتیتھ
المفاھیم وضبط المعاییر التي توازن بین مصلحة الفرد والمجتمع، وھو ما یضطلع بھ 

رعایة جھة ومركز اإلنسان في اإلسالم بین نزعتھ الفردیة : "ھذا المقال المعنون بـ
  ."التعاون

  التعریف بالموضوع: أوال

 اختلفت النظم الوضعیة في تحدید مركز اإلنسان بین من انتصر لمصلحتھ
الفردیة بحّجة أن الفرد سابق في وجوده عن وجود المجتمع، وبین من قّدم النزعة 
االجتماعیة رعایة لجھة التعاون التي یلتزم بھا الفرد لصالح مجتمعھ واستقراره األمر 
الذي یقتضي إیجاد معاییر مضبوطة للموازنة بین المصلحتین، وھو ما یتم البحث عنھ 

  .الثريفي الفقھ اإلسالمي وتراثھ 

وعلیھ فموضوع البحث تتمحور فكرتھ حول المنھج اإلسالمي في تحدید 
وتقدیر المعاییر والقواعد التي یتم االعتماد علیھا للموازنة بین مصلحة الفرد ومصلحة 

تقدیرا لحریة الفرد من جھة، وحفاظا على استقرار المجتمع واستمراره من . المجتمع
  .جھة أخرى

  إشكالیة البحث: ثانیاً 

ال شك أن التزام الفرد برعایة جھة التعاون لصالح مجتمعھ وأفراده یسھم في 
استمرار ھذا المجتمع، وفي حفظ استقراره، وفي نفس الوقت فإنھ یتمتع بھامش كبیر 
من الحریة لممارسة ذاتیتھ وفردیتھ والتمتع بمصالحھ داخل ھذا المجتمع، األمر الذي 

  .ین الجھتین عند تزاحمھما أو تعارضھمایتطلب ضبط حدود ومعاییر الترجیح ب

وانطالقا من ذلك فإن اإلشكالیة الرئیسیة التي یتمحور حولھا موضوع البحث 
  : تتمثل في

كیف وازن الفقھ اإلسالمي بین رعایة الفرد لمصالحھ وممارسة ذاتیتھ الفردیة 
راد داخل المجتمع، وإلزامھ في نفس الوقت برعایة جھة التعاون والتضامن مع أف

  مجتمعھ؟ 
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وھذا اإلشكال الرئیسي تتفرع عنھ جملة من اإلشكاالت الفرعیة بیانھا وفق 
  : اآلتي

 ما مكانة الفرد في الفقھ اإلسالمي، وما حدود تمتعھ بذاتیتھ؟ -

 ما مفھوم رعایة جھة التعاون والتضامن االجتماعي وما ھي أسسھ الشرعیة؟ -

موازنة بین مصلحتي الفرد والمجتمع عند ما ھي المعاییر التي رسمھا الفقھاء لل -
 التزاحم؟

  :أھمیة الدراسة: ثالثاً 

  : تتجلى أھمیة دراسة الموضوع في جملة من المسائل بیان أھمھا ضمن اآلتي

إثراء الرصید العلمي العالمي من خالل إبراز آراء فقھاء اإلسالم :  األھمیة العلمیة -
ود مذاھب وضعیة مال بعضھا بخصوص جدلیة الفرد والمجتمع، خاصة مع وج

المذھب (، ومال البعض اآلخر لصالح المجتمع )المذھب اللیبرالي(لصالح الفرد 
  ..، مما من شأنھ أن یطرح البدیل لھما في شكل متوازن ومتّسق)االشتراكي

ال یخفى على ذي النباھة أنھ للموضوع أھمیة بالغة من الناحیة : األھمیة االجتماعیة -
حریة "أنھ متعلق بموضوع أثار الكثیر من الجدل والّصخب، وھو  االجتماعیة إذ

، فإنھ ال مجال للشك أنھ إذا اتضحت العالقة ورسمت "الفرد في مواجھة المجتمع
  .حدود التعامل وفق منھج دقیق ومضبوط فإن المجتمع سیستقر  باستقرار أفراده

  أھداف الدراسة: رابعاً 

 .المي وضوابط تمتعھ بذاتیتھ وفردیتھإبراز مكانة الفرد في الفقھ اإلس -

بیان درجة اھتمام الفقھ اإلسالمي بأصل رعایة جھة التعاون بین األفراد في  -
 .المجتمع الواحد، وصوره التي یتجلى فیھا

تحدید معاییر الموازنة بین مصالح الفرد والمجتمع عند التزاحم والتعارض، وتعّذر  -
 .الجمع بینھا

الحلول التي یقدمھا الفقھ اإلسالمي للخروج من األزمات التي لفت االنتباه إلى  -
 .تعانیھا الكثیر من النظم بسبب غیاب جدیة التعامل مع جدلیة الفرد والمجتمع
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  منھج الدراسة: خامساً 

تعددت المناھج المعتمدة لدراسة الموضوع وتتبع إشكالیاتھ، بین منھج وصفي 
ومنھج استقرائي لتتبع النصوص  للتعریف بمصطلحات البحث وضبط مفھومھا،

واألدلة وأقوال الفقھاء واألئمة، وبین منھج تحلیلي لشرح وتحلیل أقوال الفقھاء 
  .ومقابلتھا ببعضھا

  خطة الدراسة: سادساً 

  : لدراسة الموضوع واإلجابة عن إشكاالتھ تم رسم الخطة التالیة

وبیان أھدافھ والدراسات تم من خاللھا التعریف بالموضوع وتحدید إشكالیاتھ، : مقدمة
 السابقة حولھ، والخطة المرسومة لمعالجتھ

 رعایة جھة التعاون بما یحفظ كرامة الفرد: المبحث األول

 األسس الشرعیة لرعایة التعاون: المطلب األول

 حفظ كرامة الفرد ضمان لتحصیل تعاونھ: المطلب الثاني

 مالعدل أساس تقدیر المصالح في اإلسال: المطلب الثالث

 آلیات الموازنة بین مصالح الفرد ومصلحة المجتمع: المبحث الثاني

 النظر إلى قیمتھا : المطلب األول

 النظر إلى مقدار شمولھا: المطلب الثاني

 النظر إلى یقین تحصیلھا من عدمھ: المطلب الثالث

  .وقد تضمنت أھم نتائج البحث وتوصیاتھ: الخاتمة

  

  التعاون بما یحفظ كرامة الفردرعایة جھة : المبحث األول

بل  ،لكن ھذا االستقالل لیس تاما ،ال شك أن الفرد في اإلسالم كائن حر مستقل
وبذلك فھو  ،ھو مرتبط بالمجتمع ارتباط تعاون على البر والّصالح اإلنساني العام

وملزٌم سلباً بتجنّب اإلثم والفساد  ،ملزٌم إیجاباً بالتّعاون على الخیر المشترك
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تعتبر قاعدة عاّمة حاكمة في  ،وھذه القاعدة بوجھیھا ـ اإلیجابي والسلبي ـ ،واإلضرار
  .1التّشریع اإلسالمي كلّھ

  األسس الشرعیة لرعایة التعاون: المطلب األول

أرست نصوص الّشرع وأدلتھ قاعدة المسؤولیّة التضامنیّة لألّمة  اإلسالمیّة، 
َوتََعاَونُوا َعلَى اْلِبرِّ : ففي القرآن وردت آیات كثیرة تدّل على ذلك منھا قولھ تعالى

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  ِمنُوَن َواْلُمؤْ : وقولھ أیضا ،]2: المائدة[ َوالتَّْقَوى َوال تََعاَوُنوا َعلَى اْألِ
َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِیَاُء بَْعٍض یَأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َویَْنھَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َویُِقیُموَن 

َ َعِزیٌز َحكِ  ُ إِنَّ هللاَّ َ َوَرُسولَھُ أُولَئَِك َسیَْرَحُمھُُم هللاَّ َكاةَ َویُِطیُعوَن هللاَّ الةَ َویُْؤتُوَن الزَّ  یمٌ الصَّ
: وقولھ تعالى. 2"أي یتناصرون ویتعاضدون: "قال ابن كثیر ،]72: التوبة[
 ََعلَْیُكْم إِْذ ُكْنتُْم أَْعَداًء فَأ ِ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت هللاَّ ِ َجِمیعاً َوال تَفَرَّ لََّف َواْعتَِصُموا بَِحْبِل هللاَّ

أمَرھُم : "قال ابن كثیر ،]103: آل عمران[ بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِِنْعَمِتِھ إِْخَواناً 
لَْیَس اْلبِرَّ أَْن : وھناك آیات خاّصة مثل قولھ تعالى. 3"ونھَاھُم عن التَّفرقة ،بالجماعة

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َواْلَمال ئَِكِة تَُولُّوا ُوُجوھَُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن ِبا�َّ
بِیِل  َواْلِكتَاِب َوالنَّبِیِّیَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّھ َذِوي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ
َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْھِدِھْم إَِذا َعاھَُدوا  الةَ َوآتَى الزَّ قَاِب َوأَقَاَم الصَّ ائِِلیَن َوفِي الرِّ َوالسَّ

ابِ  اِء َوِحیَن اْلبَْأِس أُولَِئَك الَِّذیَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك ھُُم َوالصَّ رَّ ِریَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ
 َوالَِّذیَن فِي أَْمَوالِِھْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ : وقولھ ،]177: البقرة[ اْلُمتَّقُونَ 

وأصل ھذا من : "-في صدد كالمھ عن التكافل -قال الشاطبي ]. 25ـ24: المعارج[
وما أمروا بھ من اجتماع  ،الكتاب ما وصى بھ المؤمنین من أّن بعضھم أولیاء بعضٍ 

  .4"وأخّوة وترك الفرقة

منھا ما روي عن  ،أما السنّة النّبویّة ففیھا أدلّة كثیرة تنھض بمبدأ التكافل
عریین إذا أرملوا في الغزو أو قّل طعام إّن األش": أنّھ قال صلى هللا علیھ وسلمالرسول 

عیالھم بالمدینة جمعوا ما كان عندھم في ثوب واحد ثّم اقتسموه بینھم في إناء واحد 
المؤمن للمؤمن كالبنیان ": صلى هللا علیھ وسلموقولھ . 5"بالّسویّة فھم منّي وأنا منھم

المؤمنین في تواّدھم مثل ": وقولھ أیضاً  ،6"-وشبّك بین أصابعھ -یشّد بعضھ بعضا 
وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالّسھر 

  . 8"المؤمن یُحبُّ ألخیھ المؤمن ما یُحبُّ لنفسھ": وقولھ أیضا ،7"والحمى
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حیث یقول " الزكاة"وأروع صورة للتكافل داخل المجتمع المسلم فریضة 
ّن هللا فرَض على أغنیاء المسلمین بالقدر الذي یسع إ" :صلى هللا علیھ وسلمالّرسول 
أال وإّن هللا  ،إالّ بما یصنع أغنیاؤھم ،ولن یَْجھََد الفقراء إذا جاعوا أو عروا ،فقراَءھم

بھم عذاباً ألیماً  ،یُحاسبھم حساباً شدیداً  وفرٌض على : "وفي ذلك یقول ابن حزم ،9"ویُعذِّ
إن لم تقم  ،ویُجبُِرھم السلطان على ذلك ،بفقرائھم أن یقوموا ،األغنیاء من أھل كل بلدٍ 

 .10"بھم الّزكوات

أو بین  ،سواء بین الفرد والفرد ،فالتكافل االجتماعي أصل عتید في اإلسالم
وھو یشمل كافّة مجاالت  ،11وقد أطلق علیھ ابن خلدون لفظ التعاون. الفرد والمجتمع

وتوفیر  ،والكساء ،فھو كما یكون في الغذاء ،الحیاة المادیّة والمعنویّة على الّسواء
ألّن الحیاة اإلنسانیّة ـ في نظر ،یكون في العلم والشورى والمشاركة السیاسیّة ،المأوى

  .12اإلسالم ـ كّل ال یتجزأ مادیّاً ومعنویاً 

حتى . فالمؤمنون شأنھم التعاون والتآزر والتكاتف على مصالحھم العاّمة
س متینة والمؤمن الفعال ھو الذي یوجھ سلوكھ لخدمة یكون المجتمع قائما على أس

  .13ألنّھ ما من طاقة للمجتمع إالّ وتصدر من حركات األفراد ونشاطاتھم ،مجتمعھ

ومن ذلك فرض  ،وقد جاءت أحكام الفقھ مؤّكدة لھذا المعنى في الكثیر منھا
األموال ومنھا بذل النفوس و ،الزكاة التي تؤخذ من األغنیاء وتُصرف لذوي الحاجة

  . 14في قتال الكفار مع ما في ذلك من تعریضھا للفوات

فإنّھ لم  ،وعلیھ فإن الفقھ اإلسالمي وإذا كان قد أقّر للفرد حقوقھ ومصالحھ
فالشریعة إذ منحت للفرد . سعیا إلى تحقیق التوازن ،بل أقّر بھا ،یُھمل المصلحة العاّمة

ا ألقت علیھ من مسؤولیّة ـ دینیّة قیّدت ذلك بم ،حقوقھ الشخصیّة باعتباره إنسانا
  .15ودنیویّة ـ اتجاه مجتمعھ ككل تحقیقا للّصالح العام

ال یسعھ إالّ العیش في مجتمع ،16"مدني بالطّبع"فاإلنسان كما یقول ابن خلدون 
كان البّد من إحداث  ،وحتى یحصل االستقرار داخل ھذا المجتمع ،إلى جانب غیره

من غیر تقدیس إحداھما على حساب  ،حة العاّمةتوازن بین مصلحة الفرد والمصل
فإذا حصل تعارض  ،ألنّھ ال انفصال بین الصالح العام والصالح الخاص ،األخرى

فمھما تكن الحقوق شخصیّة ال یمكن أن تكون  ،بینھما وجب رفعھ بقواعد محكمة
  . 17منفصلة انفصاال تاما عن حقوق النّاس
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كي ال یقع  ،ایة جھة التعاونوعلى ھذا فالشرع یوجب على المكلّف رع
كما أّن التكافل من شأنھ أن یكسر األنانیّة . ویختّل التوازن داخل المجتمع ،التناقض
ولو بالقّوة القاھرة إذا تقاعس األفراد عن  ،مّما یوِجُب على الّدولة تنفیذه ،واألثرة

   .18العمل بمقتضاه باختیارھم الحر

ألن  ،مصلحة الفرد وال مصلحة المجتمع وعلیھ فالتشریع اإلسالمي لم یُغفل ال
لكن مع  ،أساسھ ومقصده العام ھو جلب المصالح ودرء المفاسد المادیّة والمعنویّة

  .            19ضرورة تحقیق التوازن بینھما والترجیح بینھما عند التعارض

  حفظ كرامة الفرد ضمان لتحصیل تعاونھ: المطلب الثاني

التعاون، وسعیا ألن یكون ذلك نابع من فطرتھ  قبل إلزام الفرد برعایة جھة
ینبغي أوال رعایة مصالحھ التي تقوم علیھا إنسانیتھ ویقتضیھا تكریمھ الثابت بقولھ 

ْمنَا بَنِي آََدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاھُْم ِمَن الطَّیِّبَاِت : تعالى َولَقَْد َكرَّ
ْلنَاھُْم عَ  ْن َخلَْقنَا تَْفِضیًال َوفَضَّ ، وھو حق اإلنسان الفرد بأن ]70 :اإلسراء[ لَى َكثِیٍر ِممَّ

یعامل بما تقتضیھ الحرمة التي أعطاھا هللا لإلنسان ومیّزه بھا عن سائر 
  . 20"المخلوقات

فالتكریم اإلنساني  حق ثابت لكل إنسان، ال یمتاز أحد عن آخر بشيء في 
فالكرامة . فاألصل واحد، والطبائع واحدة، والعقل واحدتركیبھ وال في أصل وجوده، 

حق لكل واحد ذكرا كان أو أنثى، برا كان أو فاجراً، تقیاً أو عصیا، ألن الجزاء یلحق 
األعمال ال الذوات بحسب صفاتھا الشرعیة، فحتى المجرم ینال عقابھ لكن لیس لحد 

للحد الشرعي، أو للتعازیر  أن ینال من كرامتھ بتعییره أو شتمھ ألن في ذلك مجاوزة
 .21المقررة

ھذا المفھوم المتعلق برعایة ذاتیة الفرد لضمان تحصیل جھة التعاون لدیھ 
أقرھا الفقھ اإلسالمي وتضافرت آراء الباحثین فیھ بالتأكید علیھا، فیرى الریسوني أنھ 

رفعة التكریم اإلنساني وما یقتضیھ بمنح اإلنسان الال تحصیل للتعاون إال برعایة 
واالمتیاز، واعتباره محور الكون، والمستخلف فیھ عن ربھ التي استحق بھا 

، ویرى إبراھیم مدكور أن التكریم اإلنساني ھو حفظ حرمة اإلنسان وإعداده 22إنسانیتھ
   .23بذلك لتحقیق أمانة االستخالف ورعایة جھة التعاون
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علیھا إنسانیتھ، بل وقد حفظ اإلسالم للفرد حرماتھ الذاتیة ومصالحھ التي تقوم 
وجعلھا ضمن أعلى المراتب من مصالح الشریعة اإلسالمیة وھي الضروریات، 

، وحرمة نفسھ وحقھ في الحیاة "حفظ الدین"فحفظ لھ حریتھ الدینیة ضمن مرتبة 
، وحقوقھ الصحیة واالجتماعیة ضمن "حفظ النفس"والسالمة الجسدیة ضمن مرتبة 

، وحقوقھ االقتصادیة "حفظ العقل"افیة ضمن مرتبة ، وحقوقھ الثق"حفظ النسل"مرتبة 
، لتتشكل بذلك المصالح الخمس التي تتألف منھا مرتبة "حفظ المال"ضمن مرتبة 

ال بدَّ منھا في قیام مصالح الدین ": الضروریات، والتي قال عنھا الشاطبي بأنھا
على فساد وتھارج والدنیا، بحیث إذا فُقِدت لم تُْجَر مصالح الدنیا على استقامة، بل 

  . 24"فوت النجاة والنعیم، والرجوع بالخسران المبین: وفوت حیاة، وفي اآلخرة

رعایة مصالح الفرد وحفظ كرامتھ ) المجتمع(وكما أنھ مطلوب من الجماعة 
الذاتیة فإن العدل یقتضي في مقابل ذلك إلزام الفرد برعایة جھة التعاون لصالح 

بعض حقوقھم أو تقییدھا رعایةً لنزعة التضامن  الجماعة بأن یتنازل األفراد عن
تُنسب  وتحقیقا للصالح العام، ونظرا لقدسیة حقوق الجماعة على الفرد وأھمیتھا فإنھا

ال  ،وھي الحقوق التي یُراد بھا تحقیق النفع العام ،وتُعرف بحقوق هللا ،� عّز وجل
  . 25مصلحة فرد بعینھ

فحقوق العباد  ،راجع إلى إمكان اإلسقاطوالفرق بین حقوق هللا وحقوق العباد 
ومن ذلك قال الفقھاء  ،فیجوز لھم إسقاطھا باعتبارھم مالكیھا ،شّرعت لمصالح خاّصة

أّما حقوق هللا فال یجوز  ،بجواز العفو في القصاص ألنّھ متعلّق بحق خاص بالعبد
أو  ،اءومن ذلك ال یجوز إسقاط فرض الزكاة على األغنی ،العفو فیھا وال إسقاطھا

عت تحقیقا للصالح العام   .26إسقاط الحدود ألنّھا من حقوق هللا ُشرِّ

  العدل أساس تقدیر المصالح في اإلسالم: المطلب الثالث

تجدر اإلشارة إلى أّن العدل یُعتبر من القیم القواعد األصیلة التي أقامھا الشرع 
أو في عالقتھ مع  ،أو في عالقة الفرد مع نفسھ ،سواء في نظام الحكم ،اإلسالمي

ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى َویَْنھَى : وفي ذلك یقول تعالى. النّاس َ یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْألِ إِنَّ هللاَّ
ُرونَ  ، وقد جعل هللا عّز ]90: النحل[ َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغِي یَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ

ُ ِمْن ِكتَاٍب : نیاً بعد مرتبة التوحید في قولھ تعالىوجّل العدل ثا َوقُْل آَمْنُت بَِما أَْنَزَل هللاَّ
  . ]15: الشورى[ َوأُِمْرُت ِألَْعِدَل بَْینَُكمُ 
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وقد ورد في القرآن الكریم آیات كثیرة تدّل على أّن النفس البشریة قد تمیل مع 
وإیثار الظلم على العدل حیث  ،جورأو البغض من عوامل ال ،وقد یكون الحبّ  ،الھوى

ِ ُشھََداَء بِاْلقِْسِط َوال یَْجِرَمنَُّكْم : یقول عّز وجل اِمیَن ِ�َّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ
 َ َ ِإنَّ هللاَّ  َخبِیٌر بَِما تَْعَملُونَ  َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ھَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّقُوا هللاَّ

  ].8: المائدة[

وتوّعد الظّالمین بالعذاب  ،وكما أمر هللا بالعدل فإنّھ نھى عن الظلم نھیا شدیدا
وقولھ  ،]124: البقرة[ قَاَل ال یَنَاُل َعْھِدي الظَّاِلِمینَ : ومن ذلك قولھ تعالى ،الشدید
نَّ الظَّالِِمیَن لَھُْم إ: وقولھ أیضاً  ،]151: عمرانآل [ َوبِْئَس َمْثَوى الظَّاِلِمینَ : أیضا

  .  ]22: إبراھیم[ َعَذاٌب أَلِیمٌ 

ففي  ،أّما السنّة فقد امتألت قوالً وعمالً بما یدعو إلى العدل وینھى عن الظلم
یا عبادي إنّي ": عن ربّھ قولھ صلى هللا علیھ وسلمالحدیث القدسي یروي الرسول 

صلى وقول الرسول  ،27"فال تظالموا ،وجعلتھ بینكم محّرما  ،حّرمت الظلم على نفسي
  . 28"اتَّقوا الظلم فإّن الظلم ظلمات یوم القیامة": هللا علیھ وسلم

وفي سیرة الخلفاء الّراشدین نماذج رائدة في انتھاج مسلك العدل واجتناب 
یق ـ رضي هللا عنھ ـ یقول في أّول خطبة لھ بع ،الظلم د مبایعتھ فھذا أبو بكر الصدِّ

 ،الّضعیف فیكم قوي عندي حتّى آخذ الحق لھ: "صلى هللا علیھ وسلمخلیفة للرسول 
أّما عمرـ رضي هللا عنھ .  "والقوي فیكم ضعیف عندي حتّى آخذ الحق منھ إن شاء هللا

وأّما العدل فال رخصة فیھ : ".. وقد كتب إلى أحد عمالھ ،ـ فھو الفاروق مثال العدل
والعدل ـ وإن ُرئَِي لیِّناـ أقوى وأطفأ  ،وال في رخاء ،وال في شّدة ،في قریب وال بعید

   .29 "وأقمع للباطل ،للجور

وفي ذلك یقول شیخ اإلسالم  ،فالعدل ھو أساس صالح األمم واستمرار بقائھا
 ،وعاقبة العدل كریمة ،إّن النّاس لم یتنازعوا في أّن عاقبة الظلم وخیمة: "ابن تیمیة

ویخذل الدولة الظالمة ولو كانت  ،ولھذا فإّن هللا ینصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة
ومتى لم  ،العدل نظام كل شيء فإذا أقیم أمر الدنیا بالعدل قامت: "وقال أیضاً  ،"مؤمنة

  . 30"تقم بالعدل لم تقم

فإن تغییب  ،فإذا كان استئثار الفرد بمصالحھ وإھمال المصلحة العاّمة ظلم
مّما . خصیة الفرد خلف شخصیّة المجتمع بدعوى المصلحة العاّمة یعتبر ظلما كذلكش

 ،بما یقتضیھ مبدأ العدل من المسؤولیّة التبادلیة بین الفرد ،یتطلب إحداث توازن بینھما
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 ،ضمانا لحریّة الفرد ومصلحة المجتمع معاً  ،ومن یُمثِّل المجتمع من السلطات الحاكمة
كما ال یمكن  ،الح الفرد على حساب استقرار المجتمع وتماسكھإذ ال یمكن ترجیح مص

فالبد من إحداث التوازن بینھما ما  ،ترجیح مصلحة المجتمع على حساب كرامة الفرد
 .31أو استغالل ،أمكن دون أضرار

بل ھو مكلَّف ومتكافل تكافال  ،فاإلنسان في اإلسالم لیس مطلق التصرف
ویمنع  ،وحریّتھ مقیّدة بما یحقّق مصلحة المجتمع ،على نحو اجتماعي إنساني ،ملزما

تدل على أّن المصلحة الخاّصة ال  ،ألّن وحدة المصیر المحتوم  ،الضرر عن الغیر
ر التقیید الذي یقع على مصلحة  ،تنفصل أبدا عن المصلحة العاّمة وھذا كاٍف ألن یُبرِّ

ألنّھا تنافي العدل من  ،فالحریّة المطلقة ال أساس لھا في التشریع اإلسالمي ،الفرد
  .32حیث إطالق التصرف فیھا

ـ رضي هللا  فعن النعمان بن بشیر ،وال أدّل على ذلك من حدیث الّسفینة
مثل القائم على حدود هللا والواقع فیھا ": أنّھ قال صلى هللا علیھ وسلمـ عن النبي عنھما

ا فكان الذین في كمثل قوم استھموا على سفینة فأصاب بعضھم أعالھا وبعضھم أسفلھ
أسفلھا إذا استقوا من الماء مّروا على من فوقھم فقالوا لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا 

فإن یتركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعا وإن أخذوا على أیدیھم نجوا . ولم نؤذ من فوقنا
 .    33"ونجوا جمیعا

ھ یتصّرف في خالص فھذا الحدیث یُبیّن أّن الفرد ینبغي أالّ یستبّد برأیھ بحّجة أنّ 
ع إالّ وسائالً لجلب النفع ودفع الضرر ،حقّھ  فكیف إذا استُعملت  ،ألّن الحقوق لم تَُشرَّ

فذلك مناقض لقصد الّشارع من تشریع  ،على وجھ ینشأ عنھا ضرر بالمصلحة العاّمة
وعلیھ لزم تقیید حریّة الفرد وحقوقھ بما ال یتنافى مع الصالح  ،الحقوق والحریات

صلى هللا وقد صّوره الرسول  ،لما في ذلك من وقایة للمجتمع واستمرار بقائھ ،مالعا
الذي یدفع إلى  ،في شكل سفینة لما بین أفراد المجتمع من وحدة المصیر علیھ وسلم

  .34ضرورة التكافل فیما بینھم وفق ما یقتضیھ مبدأ العدل

  المجتمعآلیات الموازنة بین مصالح الفرد ومصلحة : المبحث الثاني

أو یّھدر حقوقھ لصالح  ،البّد من اإلشارة إلى أّن اإلسالم لم یُلغ شخصیة الفرد
ولم یھدر حق الجماعة لصالح  ،كما فعلت النظم النّازیة والفاشیة والشیوعیّة ،الجماعة

ومنحھ حریّة التّمتع  ،فاإلسالم أعطى للفرد حقوقھ ،الفرد كما تفعل النظم الرأسمالیة
بشرط أالّ یُعطِّل حقوق  ،ل ما من شأنھ أن یحفظ كرامتھ اإلنسانیّةبھا وضمن لھ ك
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وفي مقابل ذلك ألزمھ بالعمل لصالح الجماعة التي یعیش  ،غیره أو یُلِحق الضرر بھ
ولذلك كان من واجب الخلیفة  ،وال مجتمع بدون أفراد ،ألنّھ ال فرد بدون مجتمع ،فیھا

حتّى یتسنّى لھم حفظ  ،األفراد وتمكینھم منھا أو الحاكم والوالّة في اإلسالم حفظ حقوق
  .35حقوق المجتمع

 ،وحقوق خالصة لألفراد ،وقد قّسم فقھاء اإلسالم الحقوق إلى حقوق خالصة �
  . 36وھناك ما یجتمع فیھ الحقّان

والترجیح بین الحقوق أو المصالح في اإلسالم ال یتمُّ ـبدایةـ بالنّظر إلى حجمھا 
وإنّما یكون قبلھ النّظر إلى قیمة المصلحة التي یھدف الحق إلى  ،أو مقدار شمولھا

یات ،إن كانت من الضروریات ،تحقیقھا   .   37أو التحسینیات ،أو الحاجِّ

ومعیار الترجیح بین المصالح بالنّظر إلى قیمتھا لم ُیترك على إطالقھ كما 
ضبطھ الفقھاء بل  ،حصل مع معیاري النظام واآلداب العاّمین في القانون الوضعي

وبیّنوا أّن . حتّى ال یكون عرضة للتأثُّر باألھواء واألعراف السائدة في كل مجتمع
المصالح المقّدمة على غیرھا ھي ما كانت من قبیل الضروري الذي تقام علیھ مصالح 

ین والدنیا ویشمل خمسة مراتب تتمثل  ،فإذا فُقِد اختّل نظام الحیاة وعّمت الفوضى ،الدِّ
  .38والمال ،والنسل ،وحفظ العقل ،وحفظ النفس ،الدین حفظ: في

والضیق  ،وھي ما لزم من المصالح لرفع الحرج ،ثم تلیھا مرتبة الحاجیات
ألّن الضروري یترتّب على فواتھ  ،ومرتبتھا أقل من مرتبة الضروریات ،والمشقة

 ،لكأّما الحاجي فال یترتّب على فواتھ شيء من ذ ،اختالل النظام وعموم الفوضى
  . 39تجعل الحیاة ال تُطاق ،وإنّما یحصل الحرج والمشقّة

ویراد بھا  ،تأتي مرتبة التحسینیات ،وآخر مرتبة بعد الضروریات والحاجیات
وقد . 40وتجنب ما تأنفھ العقول ،ومكارم األخالق ،األخذ بما یلیق من محاسن العادات

وإنّما تقع  ،حرج أو مشقّةجاءت في آخر مرتبة ألنّھ ال یترتب على فواتھا إخالل أو 
بحیث تعیش األّمة آمنة مطمئنّة لھا بھجة منظر  ،موقع التزیین والتجمیل و التحسین

  .41المجتمع في مرأى بقیّة األمم

ثم  ،وعلیھ وحسب ما سبق وإذا وقع تعارض بین المصالح فإنّھ یُقدَّم الضروري
 ،ثم النفس ،أما إذا حصل بین ضروریین فإنّھ یُقّدم حفظ الدین ،ثم التحسیني ،الحاجي

ثم  ،فالغزالي یُقدِّم حفظ العقل ،واختلف األصولیین حول ترتیب الضروریات المتبقیة
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ثم حفظ  ،ثم حفظ العقل ،واآلمدي یُقدِّم حفظ النسل ،42ثم حفظ المال ،حفظ النسل
 ،ذات المرتبة متعلِّقتان بكليٍّ واحدأّما إذا كان التعارض بین مصلحتین من .  43المال

فیتم تقدیم المصلحة العاّمة على  ،فإنّھ یتم الترجیح بینھما باعتبار مقدار شمولھا
وذلك . وبعبارة أخرى تقدیم حقوق الجماعة على حقوق الفرد ،المصلحة الخاّصة

لمصالح المصالح العاّمة مقّدمة على ا: "حسب القاعدة المقاصدیّة التي تنصُّ على أنّ 
التي نصت " ل الضرر الخاص لدفع الضرر العامیتحمّ : "والقاعدة الفقھیّة ،44"الخاّصة

  . من مجلّة األحكام العدلیة 26 علیھا المادة

 ،والترجیح بینھا في الفقھ اإلسالمي ،ولتحقیق التوازن بین المصالح المتعارضة
  .مطالب ھذا المبحث ، تشكل في حّد ذاتھا عناوین45یتم االعتماد على ثالثة معاییر

  النظر إلى قیمتھا : المطلب األول

 ،ثم یلیھ الحاّجي ،فیقّدم الضروري ،مرتبة المصلحة إلىویكون ذلك بالنّظر 
وإذا كانت المصالح المتعارضة كلّھا من رتبة الضروریات . وبعدھما یأتي التحسیني

وأخیرا  ،ثم حفظ النسل ،ثم یلیھ حفظ النفس، ثم یلیھ حفظ العقل ،فإنّھ یُقَدَّم حفظ الدین
  .46حفظ المال

آكد المراتب " :ومنھا قاعدة ،وھذا ما تؤّكده بعض القواعد المقاصدیّة
أعظم المصالح جریان األمور " :وقاعدة ،47"فالتحسینیات ،فالحاجیات ،الضروریات

 ،48"فاسد ما یكر علیھا باإلخاللوأعظم الم ،الضروریّة الخمسة المعتبرة في كل ملّة
  .49"الضروري أصل لما سواه من الحاّجي والتكمیلي" :وقاعدة

حتى  ،وعلیھ فالقاعدة العاّمة أن المصالح الراجحة ھي المصالح األقوى مرتبة
ومثلھ جواز األكل من مال الغیر المسروق عند  ،ولو كانت خاّصة والمرجوحة عاّمة

والمتمثل في انتھاك  ،فالسرقة وإن كانت تمس في الظاھر حقا خاصاً  ،50االضطرار
والمتمثِّل في إثارة  ،فإنّھا تمسُّ أیضا حقا عاّما متعلِّقا بالجماعة ،حرمة مال الغیر

عب وزعزعة األمن د ھذا االعتبار أنَّ حّد السرقة من حقوق هللا ال عفو  ،الرُّ وما یؤكِّ
ح أكل الطعام المسروق  ،ي حقوق المجتمعوالمعروف أن حقوق هللا ھ ،51فیھ وإنّما رجِّ

  .وھو مقّدم على حفظ المال ،عند االضطرار ألنّھ متعلّق بحفظ النّفس

  

  :النظر إلى مقدار شمولھا :المطلب الثاني



  فتیحة سالمي/ أ
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              456

 ،ومتعلِّقتان بكلي واحد ،أّما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان في مرتبة واحدة
وذلك بالنّظر  ،فإنّھ في ھذه الحالة یتم ترجیح المصالح العاّمة على المصالح الخاّصة

المصالح : "حسب القاعدة المقاصدیّة التي تنصُّ على أنّ  ،إلیھا من حیث مقدار شمولھا
یتحّمل : "والقاعدة الفقھیّة التي تنّص على أنّھ .52"العاّمة مقّدمة على المصالح الخاّصة

آلّن الضرر الخاص ال یكون مثل الضرر . 53"لدفع الضرر العامالضرر الخاص 
كإجبار الشخص على ھدم بیتھ اآلیل للسقوط  ،فَیُدفَُع الضرر العام بھ ،بل دونھ ،العام

وجواز تحدید أسعار المأكوالت عند طمع التّجار في  ،خوفا من وقوعھ على الماّرة
  . 54زیادة األرباح زیادةً تضر بمصالح العاّمة

وھو اإلطار الذي ینبغي  ،صالح العام ھو األصل في االعتبار عند التعارضفال
ألنّھ حق هللا الذي ال یجوز  ،أو الحریات العاّمة ،أن تدور في فلكھ المصالح الفردیّة

وشمول  ،لعظیم خطره ،أو االتفاق على خالفھ ،أو التنازل عنھ ،أو إھمالھ ،إسقاطھ
  .       55نفعھ

  ر إلى یقین تحصیلھا من عدمھالنظ :المطلب الثالث

إلى جانب االعتبارین السابقین یتم أیضا النظر إلى المصلحة من حیث تیقُّن 
ال "ألنّھ  ،فتقّدم المصالح المتیقن حصولھا على المصالح الموھومة ،حصولھا أو عدمھ

  .57"الیقین ال یزول بالّشك"وقاعدة  ،56"عبرة للتوھم

  :خاتمة

إشكاالتھ یتم الخروج بجملة من النتائج والتوصیات بعد تمام المقال ومعالجة 
  :بیانھا وفق اآلتي

   نتائج البحث: أوالً 

  :من أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا ضمن مباحث ومطالب الدراسة ما یلي

اإلنسان في اإلسالم تتنازعھ جھتان، جھة في تحصیل مصالحھ وممارسة ذاتیتھ،  -1
 .عھ وأمتھ والمعمورة عامةوجھة رعایة التعاون لصالح مجتم

ضمان تحصیل تعاون الفرد لصالح المجتمع منوط بحفظ كرامتھ وتمكینھ من  -2
 .تحصیل مصالحھ التي تتأسس علیھا إنسانیتھ، ذلك أن الغنم بالغرم والغرم بالغنم

 .اإلفراط في ممارسة الذاتیة تعسف، واإلفراط في بسط الھیمنة االجتماعیة استبداد -3
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جھة التعاون في اإلسالم تقف على جملة من المقاصد تتمحور حول تأدیة رعایة  -4
 .أمانة االستخالف وحسن عمارة األرض بفاعلیة المستخلفین فیھا

رعایة جھة التعاون في اإلسالم ال تلغي القیمة الذاتیة للفرد وما یفترض لھ من  -5
 .تكریم إنساني

للموازنة بین الممارسة الفردیة وضعت الشریعة اإلسالمیة معاییر مضبوطة  -6
ومصلحة المجتمع من خالل الترجیح بین المصالح عند تعارضھا بتقدیم األكثر قیمة، 

 .ثم األكثر شموال، ثم األیقن تحصیال

  التوصیات: ثانیاً 

  :تم تسجیل جملة من التوصیات بیان أھمھا ضمن اآلتي

الفرد تحصیال لتعاونھ  بأھمیة  -عبر مختلف الوسائط -ضرورة تحسیس المجتمع  -1
 .لصالح الكل

تشجیع البحوث العلمیة واألكادیمیة بخصوص مركز الفرد وبعده التعاوني لصالح  -2
 .المجتمع

إبراز مكانة الفقھ اإلسالمي إلى جانب مختلف النظم المھتمة بدراسة الموازنة بین  -3
 .مصالح الفرد واستقرار المجتمع

ة بضبط آلیات الموازنة بین المصالح عند ضرورة صیاغة نظریة عامة مختص -4
  .تعارضھا، حتى یسھل إعمالھا للمضطلعین بالتطبیق

 

  :قائمة المصادر والمراجع
إبراھیم مدكور، عدنان الخطیب، حقوق اإلنسان في اإلسالم، دار طالس، دمشق،  .1

  .1992، 1سوریا، ط
 ،دار المعرفة  ،، الحسبة)ھـ 728ت (ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحراني  .2

 .1978، 1ط ،بیروت
، المقدمة، دار القلم، بیروت، )ھـ 808ت (ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  .3

 .1985، 5لبنان، ط
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، قواعد األحكام في )ھـ 660ت (ابن عبد السالم، أبو محمد عز الدین عبد العزیز  .4
 .1987، 1مصالح األنام، دار المعارف، بیروت، لبنان، ط 

 .  1988 ،1ط ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،بصرة الحكامت: ابن فرحون .5
، المغني، دار الكتاب )ھـ 620ت (ابن قدامة، موفق الدین عبد هللا بن أحمد  .6

  .1983، 1العربي، بیروت، لبنان، ط
 ،القاھرة ،المؤسسة العربیة للطباعة والنشر ،ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة .7

  . 165ص ،1974، 1ط
تفسیر القرآن العظیم، دار ): ھـ 774ت (الفداء إسماعیل بن عمر  ابن كثیر، أبو .8

 .ت.طیبة للنشر، الریاض، السعودیة، د
أحمد الریسوني، إنسانیة اإلنسان قبل حقوق اإلنسان، مجلة كتاب األمة، حقوق  .9

  .87، العدد 22اإلنسان محور مقاصد الشریعة، السنة 
اإلحكام في أصول األحكام، ، )ھـ 631ت (اآلمدي، سیف الدین علي بن محمد  .10

  .1984، 1تحقیق سید الجمیلي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط
مؤسسة الرسالة، بیروت،  ،البوطي، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة .11

 .1986، 5لبنان، ط
، البرھان في أصول الفقھ، تحقیق )ھـ 784ت (الجویني، عبد الملك بن عبد هللا  .12

  .1987، 4لذیب، دار الوفاء، المنصورة، مصر، طعبد العظیم محمود ا
، حاشیة الدسوقي على الشرح )ھـ 1230ت (الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة  .13

 .ت.الكبیر، تحقیق محمد علیش، دار الفكر، بیروت، لبنان، د
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  تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة وفاعلیة الخطاب الدیني
Educational Islamic education 

and the effectiveness of religious discourse 
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  : الملخص
في  تعتبر تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة من أھم المواد المقررة على المتعلمین

بمثابة خطاب دیني بنّاء وممنھج  التعلیمي االبتدائي والمتوسط؛ فھي الطور 
ومدروس؛ من شأنھ أن یعّدل ویقّوم سلوكات ومعارف المتعلمین ویزودھا؛ وذلك إن 

ة بما ھو مطلوب منھا من دقة وانضباط ومنھجیة ، وتجمع یاتسمت ھذه العملیة التعلیم
) مرسل إلیھ(والمتعلم ) مرسل(المعلم :  ھذه العملیة بین عناصر تواصلیة  تتمثل في

  . في إطار تربوي تعلیمي) رسالة( والمحتوى التعلیمي 
وم��ن ذل��ك ن��روم ف��ي ھ��ذا البح��ث الوق��وف عن��د أھ��م المف��اھیم المرتبط��ة بتعلیمی��ة 
الخط��اب ال��دیني ف��ي المدرس��ة الجزائری��ة، م��ن منظ��ور أن��ھ خط��اب تواص��لي تعلیم��ي، 

لم�نھج الوص�في، وعرض المفاھیم المتعلقة بھذه العملیة في أطر لسانیة تداولیة، باتباع ا
م��ا المقاص��د الت��ي یطرحھ��ا الخط��اب ال��دیني : وھ��ذا م��ا یجعلن��ا نط��رح الس��ؤال الت��الي
  التعلیمي في إطاره التواصلي والتداولي؟

  
 .التعلیمیة؛ التواصل؛ التداولیةالتربیة اإلسالمیة؛ الخطاب الدیني؛  :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  
Educational Islamic education is considered one of the 
most important subjects prescribed for learners in the primary 
and intermediate educational stage; it is a constructive, 
systematic and thoughtful religious discourse that would modify 
and provide learners' behaviors and knowledge and provide 
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them, and that this teaching process is characterized by the 
accuracy, discipline, and methodology required. .., and this 
process combines communicative elements that are: the teacher 
(sender) and the learner (receiver) and educational content 

(message) in an educational framework.  
From this perspective, we look at the most important 

concepts related to the teaching of religious discourse in the 
Algerian school, from the perspective that it is an educational 
communication discourse, and present the concepts related to 
this process in the frameworks of pragmatic  linguistic following 
the descriptive approach, and this makes us ask the following 
question: What are the aims of religious educational discourse in 
its communicative and pragmatics? 
 
Keywords: Religious Speech, Islamic education, Didactics, 
Communication, pragmatics 

  
  

  : مقّدمة
  

؛ بحكم أن یعتبر الخطاب الدیني من أھم ما یتلقاه اإلنسان في حیاتھ الیومیة
تتعلق بالمعامالت  ؛مختلفةً  من اھتمامھ؛ والذي یطرح مواضیعَ الدین یأخذ حیزا كبیرا 

تتحدد بقدرة الشخص المعرفیة  ؛عبر وسائط متعددة ؛والقیم والضوابط وغیرھا
والعقلیة، وماھیة ھذه الوسائط، وسبلھا، ومصداقیتھا، فمنھم من یكون متلقیا للنص 
الدیني اإلسالمي من  النص القرآني، أو عن أحادیث الرسول، أو من الكتب الشارحة 

ماء، أو من أھل الدین كاإلمام و المفتي، أو المعلم واألستاذ في لھ، أو من كتب العل
العالقة بین القارئ والنص لیست عالقة تقابل "، وتكون فیھ ...المؤسسات التربویة

ھذه ، 1"وتضاد، وإنما یكون النص جزءا من وعي القارئ ، وجزءا من بنیة تفكیره
یر من البشر لھا وقعھا الكث الخطابات التي تأخذ في مجملھا حیزا كبیرا في تفكیر

، ویتباین الفھم فیھا من شخص إلى آخر على حسب ما یعرف بمستویات الخاص بھا
  2:"الزركشي"عنھا  التلقي، الذي یكون وفق دوائر كما تحدث

 .تفسیر النص بنفسھ، انطالقا من وحداتھ المتكاملة :الدائرة األولى
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 .نصوص ینفتح النص على غیره من ال :الدائرة الثانیة
ینفتح المتلقي على القراءات التي أنجزھا القارئ التاریخي  :الدائرة الثالثة

 . المعاصر للنص
وھي األخیرة وفیھ ینفتح الخطاب على متلقیھ الذي خاض  :الدائرة الرابعة
 الدوائر السابقة وحّصلھا

ثم إلى النص  ،ینطلق الخطاب الدیني اإلسالمي من القرآن الكریم كمصدر
أحادیث الرسول ثم الصحابة والمفسرین، لینفتح  -بحسب الترتیب-الشارح الذي یكون 

بعد ذلك على قراءات أخرى جدیدة ومعاصرة، وفي األخیر یكون المتلقي أمام خطاب 
دیني؛ مّر بدوائر تواصلیة من مرحلة إلى مرحلة، وھنا قد یتحقق التلقي المناسب 

العتبارات كثیرة ، لكن األمر یظھر   -عند الشخص العادي  –والمقصود وقد ال یكون
معقدا عندما نجد بأّن الخطاب الدیني عبارة عن تراكب خطابي؛ بمعنى خطاب فوق 
خطاب، فمثال النص القرآني لھ سیاقات خاصة بھ في ما یعرف بأسباب النزول، 

اق آخر، قد بي معین یقوم على سیاطھ من أجل استعمال ثاني في نظام خواألخذ من
یكون مشابھا للسیاق األول، أو قد یكون مخالفا، فنتحدث بذلك في الخطاب الدیني عن 

  .باالستعمالسیاقات بدل سیاق واحد یتعلق 
ینبني الخطاب الدیني على مرجعیات مختلفة  في بعده التواصلي  اللساني  

ث تنطلق الرسالة تبادل أدلة بین ذات مرسلة وذات مستقبلة، حی"والثقافي، ویكون بــ 
من الذات األولى نحو الذات األخرى، وتقتضي العملیة جوابا ضمنیا أو صریحا عما 

ویتطلب نجاح ھذه العملیة ، " موضوعات العالم "نتحدث عنھ أو بعبارة  أشمل 
نان على الوجھ االسنان واالستساشتراك المرسل والمرسل إلیھ في السنن، حتى یتم 

محددة ، لكنھا  ، فأي خطاب یفترض عناصرا3"جتمع اللغوي األكمل كما أراد لھ الم
ال تكفي كونھا تتطلب شروطا یجب أن تتحقق؛ أبرزھا التواضع على لغة واحدة 

  .ووجود سنن 
والحدیث عن تكون الذھنیات والمعتقدات عند الجزائري یجعلنا نقف عند 

بالجانب الدیني عنده، ونجد ، والتي ترتبط غالبا ...أبعاده النفسیة واالجتماعیة والثقافیة
، ومرُد ذلك الدینیة الخاطئة عند عامة الناس في ھذا الصدد انتشار الكثیر من المفاھیم

إلى الفھم غیر المناسب للخطاب الدیني أو التوظیف غیر المناسب؛ نتیجة جھل 
مستعملیھ بالقصد للنصوص الدینیة أو حتى تعمد ذلك من أجل أغراض شخصیة 

وھنا سنتحدث عن تلقیات للخطاب بدل تلقي؛ والقصور في الفھم في  لتغلیط الناس،
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ھذا المستوى الخطابي یؤثر سلبا على مجموعة من األصعدة، وھنا یظھر أن الخطاب 
الدیني محكوم بعناصر رئیسة ھي المرسل والرسالة والمتلقي والسیاق، وتختلف ھذه 

وجب مراجعة مثل  ذالالعناصر من حیث الخصوصیة فیھ عن الخطابات األخرى، 
في الخطاب الدیني، وفي ھذا الشأن یمتد  القصدھذه القضایا، التي نراھا تتعالق مع 

وتقدم المفاھیم الدینیة التي من شأنھا أن تقّوم  المؤسسات التعلیمیةاالھتمام إلى 
، فالخطاب الدیني لم یقتصر على المساجد والمواعظ الدینیة التي تلقى ھنا الصحیحة

بین محیط األسرة واإلعالم وغیرھا، بل یشمل حتى المدرسة بصورة تعلیمیة؛ وھناك 
ھ من المفروض أن تكون األطر والتي سیكون لھا األثر الكبیر في ھذا الجانب ألنّ 

المرسومة لھذا الخطاب ممنھجة وفعالة ومدروسة؛ قصد التكوین المناسب لشخصیة 
نطرح وھنا التواصل واالستعمال،  التلمیذ الدینیة، وھذا ما ال یكون في معزل عن

ما المقاصد التي یطرحھا الخطاب الدیني التعلیمي في إطاره التواصلي :  :إشكالیة
التعرف على : ، بھدفالتحلیليباتباع المنھج  والتداولي؟ األمر الذي سنبحث فیھ

مقاصد الخطاب الدیني في تعلیمیة التربیة اإلسالمیة في الطور االبتدائي والمتوسط 
كنموذجین، والتعرف على دور التواصل في تحقیق ذلك، وتجدر اإلشارة في ھذا 
المقام أن الخطاب الدیني التعلیمي لیس مقتصرا على تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة 
فحسب، بل یمتد أحیانا إلى تعلیمیھ مواد أخرى خاصة في ما ارتبط بالجانب السلوكي 

  .  عند المتعلم
  :علیمي وأبعاده التداولیةالخطاب الدیني الت .1

یقوم التواصل البشري على خطابات مختلفة بأبعاد قصدیة متعددة؛ وذلك من 
أجل تبلیغ أفكارھم ومقاصدھم للغیر، والمالحظ أن المجاالت الخطابیة تختلف بمجال 

الملفوظ الموجھ للغیر، بإفھامھ قصدا "على أنھ   االستعمال والمیدان، ویعرف الخطاب
، ومن ذلك فمجرد التلفظ عند 4"خر الشكل اللغوي الذي یتجاوز الجملة، واآلمعینا

البعض یعتبر خطابا، في حین أن ھناك من تجاوز ھذه الفكرة إلى أن الخطاب یقابل 
النص أیما كان شكلھ، وھناك من اعتبر الكلمة الواحدة خطابا إن حققت الفائدة 

ال تتضمن فائدة وال ) مكتوبة منطوقة أو (والمعنى، على عكس مجموعة من الكلمات 
  .تبلیغیاال  ھدفا تأثیریا و

فالخطاب یشتمل على مرسل یھدف للتأثیر في مرسل إلیھ ویحیل على السیاق 
، ومعالجة الخطاب من ...سیاسیا، دینیا، تعلیمیا: الخارجي في تشكیلھ، مھما كان نوعھ

ي معالجة للكیفیة منظور التواصل، لیست معالجة للمضمون في حد ذاتھ، بقدر ما ھ
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إلى كیف قال ) بعده خطابا(ن، فننتقل بذلك مما أراده النص التي قُدم فیھا المضمو
دراسة "أن دراسة الخطاب ھي " توین فان دایك"؟ وفي ھذا یرى  النص مقالھ

  .5"االستعمال الحقیقي للغة من قبل متكلمین حقیقیین  في وضعیات حقیقیة 
وعلیھ وجب توضیح ما نقصد من الخطاب، فال شك أن اإلنسان یمكن لھ 

وإما بالكتابة، وكل صنف من التعبیر لھ اعتباراتھ ) الكالم(التعبیر إما بالنطق 
الخاصة، ویمكن أن یكون لنا المضمون نفسھ، لكن یختلف معناه بین المحكي 

ات على الوجھ والوقفة، والمكتوب، فالتعبیر المحكي یكون مرفقا بنبرة صوت، وعالم
حدث محدد " -الكالم  -أو الجلوس، والحركات التي تصاحب الكالم ، وھذا األخیر

تحدده عناصر معینة، وتؤثر في شكلھ ومعناه، وقد یكون الكالم متشابھا ولكنھ یحدث 
 المتكلم،: عناصره، وعناصر الحدث الكالمي ھيأحداثا كالمیة مختلفة، الختالف 

، والمحیط الذي یحدث فیھ الكالم، نھما، والشفرة اللغویة المستعملةقة بیالمستمع والعال
، ھذا ما قد ال یظھر الكثیر منھ في المكتوب ، كما 6"وموضوع الكالم، وشكل الكالم

ألنھ في عملیة  ؛أّن المتحدث یستطیع التغییر إن لم یحقق ھدفھ من الخطاب ومقصده
 . حواریة مباشرة مع المتلقي

ي للخطاب المكتوب سیكون تلقیھ قائما على القراءة، فیكون بذلك أما المتلق
دراسة الخطاب لیس أمرا سھال كونھ   بتأویل القارىء وفھمھ، إنّ  مرتبطاتحقیق القصد 

یتداخل مع المجتمع وثقافتھ، فھو إذا لیس تماما الجملة وال ھو تماما النص  معقدةشبكة 
نفسھ یختلف عن الجملة وعن النص بل ھو فعل یرید أن یقول، فھو كیان خاص ب

أن "الذي یرى  e.benveniste" إمل بنفنیست " وكینونتھ متمیزة، وقد عبر عن ذلك 
ما نقف علیھ في العالم ھو إنسان متكلم یخاطب إنسانا آخر، واللغة ترشد إلى تعریف 

وبین كل ھذه المفاھیم فالخطاب ما اشتمل على عناصر تواصلیة ،  7" اإلنسان ذاتھ
، ویكون في میادین متعددة، یشتمل على -مھما كان شكلھ اللغوي -وحقق اإلفادة 

حمولة معرفیة وثقافیة، ویرتبط بالسیاق اللغوي وغیر اللغوي یتضمن حمولة داللیة 
تتعالق مع ظروف  –ومقتضیات للقول؛ من أقوال مضمرة وافتراضات مسبقة 

  ) .منتھى الخطاب( ومجریات، وتفترض تلقیا یتباین بتباین مستویاتھ 
واعتبار الخطاب الدیني یقوم على عناصر تواصلیة، یقتضي وجود سنن  

بین عنصري الخطاب؛ بین المرسل والمرسل إلیھ، أو بین النص والمتلقي في سیاق 
تھتم بالشروط الالزمة لكي تكون األقوال " معین ، فالنص من منظور التداولیة التي 

مة في الموقف التواصلي، فھي معنیة إذا بالشروط اللغویة مقبولة وناجحة ومالئ
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والقواعد الالزمة للمالءمة بین أفعال القول ومقتضیات الموقف الخاص بھ أي للعالقة 
   .8"بین النص والسیاق

التداولیة؛   فالحدیث إذا عن الخطاب من منظور االستعمال یحیل إلى علم
تھتم بدراسة اللغة التي "ي كونھا العلم الذي یشتغل في دراسة ھذا الجانب، فھ

یستعملھا المتكلم  في عملیة التواصل وعوامل المقام المؤثرة في اختیاره أدوات معینة 
  .9"دون أخرى للتعبیر عن مقصده

وقد استفادت التداولیة في البدایة استفادة مباشرة من الفلسفة، خاصة ما تعلق  
إلى ضرورة التخلي عن الجانب منھا باللغة، وذلك عند انتباه الفلسفة التحلیلیة 

المیتافیزیقي، واالھتمام بالجانب التحلیلي للغة، عند انشغالھم بالمفاھیم؛ حیث ظھر لھم 
  .أن المشكل ال یتعلق بغموضھا ولكن باالستعمال غیر المناسب للغة

؟ ما من یتكلم وإلى من: سئلة رئیسة ھيوتسعى  التداولیة إلى اإلجابة عن أ
الم؟ ما مصدر التشویش واإلیضاح ؟، وقد ارتبطت التداولیة مقصدنا أثناء الك

  .بالذرائعیة أو البرغماتیة
بعده ظاھرة  –إن الخطاب التعلیمي لھ أھمیة كبیرة في المؤسسات التربویة

لذلك أقیمت علیھ دراسات حثیثة؛ و من شأنھ أیضا أن یخّرج خطابات  -تواصلیة 
بدایة التحلیل الفرنسي للخطاب " ، ففي -یةفي عالقة تأثریة تأثیر -أخرى ویخرج منھا

اعتبر الخطاب التعلیمي طیلة مدة من الزمن أنھ األمر الثابت الذي ینبغي أن تصاغ 
بالنسبة إلیھ مختلف القواعد التي تمكن من بناء سائر الخطابات حولھ، لكن سرعان ما 

وع الخطابات فإن الخطابات التعلیمیة تنتمي إلى مجم(...) تخلي على ھذه الفكرة 
،فال 10"أنھا صادرة على الخطابات األولى أو الخطابات المنبع الثانیة  التي تقدم عادة 

الحدیث عن فیجب أن یكون الخطاب التعلیمي خطابا جزافیا غیر مؤسس ، وبذلك 
الخطاب التعلیمي ھو حدیث عن خطابات كثیرة ساھمت في بنائھ وأقامتھ من مصادر 

  .علمیة ومراجع كثیرة 
لقد تعددت بذلك الخطابات التعلیمیة ومصادرھا، ففي المدرسة الجزائریة 
تحدیدا یعود ذلك إلى تعلیمیة المادة من حیث الخصوصیة والمضامین، فالخطاب الذي 

لیس ھو ما یكون في  ؛یتحقق في مادة الریاضیات والعلوم الطبیعیة والفیزیائیة مثال
خیرة لھا وقعھا الخاص في كینونة الفرد تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة، ھذه األ

وسلوكھ؛ لما یعنیھ البعد الدیني في حیاة اإلنسان ، كما  أن الخطابات الدینیة تشمل 
ومثال ذلك اللغة العربیة التي تقوم في كثیر  –أحیانا  –خرى التعلیمیة األحتى المواد 
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مالت الیومیة داخل من المواضیع باالستناد على الخطابات الدینیة ، وحتى في المعا
المؤسسة، ونجد في بعض المؤسسات آیات من القرآن الكریم واألحادیث الشریفة 
مدونة على الجداران وفي الفتات مختلفة، والخطاب الدیني التعلیمي یمر عبر مراحل 

  .تعلیمیة، كل مرحلة لھا خصوصیتھا
التعلیم  –قلنا  كما-یظھر أّن ھناك عالقة وطیدة بین التعلیمیة والتداولیة كونھ 

أخذ حظا كبیرا من الدراسة وعرف  –خطاب  –ینبني على خطابات، وھذا المصطلح 
، كما في میدان التداولیات بعد االنتقال من نحو الجملة إلى نحو النص ابروزا واضح

  .أن التدوالیة من شأنھا الكشف عن مقاصد ھذه الخطابات
  :التواصل التعلیمي .2

البحث عن الوظیفة األساسة للغة یظھر لنا  موضوع  التواصل  كطرح  عند
لساني وعرفاني، والذي ُخصصت لھ الكثیر من الدراسات المتعلقة بعناصره وأسسھ 

، حیث عرف تطورا مفھومیا منذ بدیات الدراسات المتخصصة في ...وقیوده ومعوقاتھ
األربعینات من القرن العشرین، انطلقت في الوالیات المتحدة في " ھذا المجال والتي 

في بلورة ) الفیزیاء والریاضیات( وقد ساھمت أبحاث متنوعة في اختصاصات محددة 
( ،  ونجد في ھذه المرحلة كل من كلود شانون11"نظریة حول األنظمة التواصلیة

claude shannon( وارین وایفر )waren weaver . (  
واب الشعبي التقلیدي الذي توحي بھ فھو أكثر من الج"وإذا قلنا ما التواصل 

أن تضع أفكارك في كلمات، وأن : مجموعة من  االستعارات المتداولة یومیا مثل
فیبدو  ،توصل أفكارك إلى الطرف اآلخر، وأن تدون أفكارك على الورق وھلّم جر

، فالمسألة 12"األمر كما لو كان التواصل تعلیب محتوى یقوم المتلقي بفتح ھذه العلبة
ست متعلقة بنقل األفكار فحسب؛ ألننا سنكون أمام ترمیزات وتشفیرات لغویة لی

یكون صورة ھن صاحبھا، وما یفھم المتلقي قد ومعاني ال حرفیة، واألفكار التي في ذ
" مقاربة لھا ولیست نفسھا، إن ما یمكن توصیلھ للمتلقي یأخذ أشكاال متعددة  فقد یكون

طر، معتقدات، توجھات، انفعاالت وقد یكون معان، معلومات،قضایا، أفكار، خوا
، فیختلف األمر باختالف المحتوى والسیاقات وطرفي التواصل المرسل أو 13"أكثر

صل بین االمتكلم والمستقبل، كما تختلف المقامات التواصلیة باختالف المیدان فنجد تو
األصدقاء، وتواصل رسمي كما ھو الشأن في اإلدارات، وتواصل تربوي في 

  .المدارس والمؤسسات وغیر ذلك من النماذج
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المكانیزم الذي "التواصل بأنھ ) chareles cooley" (شارل كولي" یعرف 
بواسطتھ توجد العالقات اإلنسانیة وتتطور، إنھ یتضمن كل رموز الذھن مع وسائل 

وھیئات  الوجھ لزمان، ویتضمن أیضا تعابیرَ تبلیغھا عبر المجال وتعزیزھا في ا
الحركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات والمطبوعات والتلغراف الجسم و

، فكینونة 14"والتلفون، وكل ما یشملھ آخر ما تم في االكتشافات في المكان والزمان
تمتین ( والوجدانیة ) نقل رموز ذھنیة(التواصل متعالقة مع كینونة اإلنسان المعرفیة 

تطوراتھ االجتماعیة التي تنقلھ عبر  في مراحل حیاتھ ومراحل)العالقات اإلنسانیة
الزمان والمكان، وھي كینونة متعالیة عن اختزالھا في نقل األفكار، التي تعد جزءا من 

یكون بذلك وسیلة للتبادل والتبلیغ  والتأثیر، وإذا فالتواصل ولیست منتھاه الكلي، 
ال؟ أین یقال؟ من كیف یق. ماذا یقال: تحدثنا عنھ تبادر إلى ذھننا مجموعة من األسئلة

یقول؟ وكیف یقول؟ من یستمع؟ وكیف ھو من یستمع ؟ في أي سیاق؟ ما لغة القول؟ 
ما السنن ؟ وغیرھا من األسئلة التي یمكن أن نطرحھا  حول ھذا األمر، ومن ذلك فإن 

عملیة رمزیة تأویلیة تفاعلیة سیاقیة یخلق فیھا بشر متعددو الثقافة معانیھم "التواصل 
  .، والتواصل بمفھومھ المجرد یقوم على موضوع وآلیة وغائیة15"المشتركة

إن التواصل واالتصال من الوسائل اإلنسانیة الحضاریة واالجتماعیة وحتى 
التعلیمیة، یتم من خاللھ تناقل المعلومات والمعارف مشافھة وكتابة، فال رقي وال 

والباحثین النظر  تطور دونھ، لذلك فھو یكتسي أھمیة كبیرة، تفرض على الدارسین
إلیھ تمحیصا ودراسة؛ قصد الوقوف عند أھم تجلیاتھ، ومجابھة الصعوبات المتعلقة بھ 
واستغاللھ بالطریقة الصحیحة المثلى خاصة إن تعلق األمر بالتواصل التربوي 
التعلیمي، حیث یكون ذا خصوصیة خاصة تحمل على عاتقھا أھدافا بیداغوجیة 

األمر ال یتصف بالسھولة كون ھذه العملیة ترتبط بأبعاد  وتربویة متعددة، وال شك أن
 .مختلفة؛ النفسیة واالجتماعیة والثقافیة

في معجمھ " واریان"التواصل التربوي یقوم على عملیة التعلم، وقد قدم و
  : 16الذي یتناول المصطلحات السیكلوجیة ثالث معان للتعلم وھي

 .معینة التعلم عبارة عن عملیة اكتساب لقدرة  -
 .التعلم عملیة تجمیع لالستجابات الحركیة األولیة في كل حركة یقوم بھا الفرد -
 .التعلم ھو عملیة تثبیت للعناصر في الذاكرة بحیث یمكن استعادتھا والتعرف علیھا -

ومن ھذا یبرز أھمیة التواصل الذي من خاللھ یكتسب المتعلم ویتعرف 
  :17للتعلم أكثر تأثیرا في مجال التعلیم وھيویستوعب، كما توجد ثالثة مفاھیم 
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إلى اإلنسان الذي " ھربارت"التعلم عملیة تذكر ، ویرتبط ھذا المفھوم بنظرة 
 .یولد عقلھ صفحة بیضاء نكتب فیھا ما نشاء عن طریق االتصال باآلخرین

یرتبط ھذا المفھوم بالنظریة السیكلوجیة التي : التعلم كعملیة تدریب للعقل 
التي تعود إلى الفیلسوف   formal disciplineظریة التدریب الشكلي تدعى بن

، وتقوم على أن العقل مقسم إلى عدد من الملكات مثل التفكیر "لوك"االنجلیزي 
 .والتذكر والتخیل والتصور

حیث یتم من خاللھ تغییر سلوك الفرد عن طریق : التعلم كتغییر السلوك 
 .لھ معھم مما یؤدي إلى تعدیل في السلوكاتصالھ مع ذاتھ ومع اآلخرین وتفاع

ومھما اختلفت النظرة للتعلم بین التربویین والنفسانیین والفالسفة وغیرھم 
فإن عملیة التواصل في ھذا اإلطار ال مناص منھا في كل التوجھات، ومن ذلك 
فالتواصل التعلیمي التربوي أساس ال غنى عنھ والذي یسعى المعلم في العملیة 

التي تفرض وجود عناصر تواصل تربوي  إكساب التالمیذ معارف   التعلیمة
وسلوكات وخبرات، مع األخذ بالمتعلم كعنصر مشاركا في تجلیات مفھوم التعلیم 

فإدارة المعلمین لصفوفھم التعلیمیة " النشط وأن ال یكون المعلم متسلطا في تواصلھ 
تلقین على مقاصد المعلم تقتل اإلبداع، لدى األطفال خاصة عند سیطرة الحفظ وال

والمتعلمین وتنشأ بیئة تعد أكبر مدعاة لوجود المعلم المتسلط، ویتبع التلقین  العقاب 
والتخویف وإشاعة جو من االستبداد الفكري الذي یربي طالبا مستبدا أو رجال 

  .18"مستبدا
) المرسل(علم مال :یتداخل في التواصل التربوي مجموعة من العناصر وھي

، والتفاعالت اللفظیة وغیر اللفظیة )الرسالة ( والمادة الدراسیة) المتلقي( والمتعلم
، واألثر أو التغذیة الراجعة، ویكون ...والوسائل الدیداكتیكیة من مناھج ومقررات 

المتعلم ھو المحور الرئیس الذي تدور من أجلھ ھذه العملیة التعلیمیة، حیث یسعى 
 . ال والتفاعل لمتعلم قصد تنمیة معارفھ ومھارتھ وفھمھالمعلم في اإلخبار واإلیص

  : - لجیل الثانيا- تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیةفاعلیة مقاصد و. 3
ینطلق تدریس مادة التربیة اإلسالمیة في المدرسة الجزائریة بحسب ما ھو 

، وتصنف ضمن المجال المعرفة والسلوكمقرر في المناھج التربویة على أساس 
عقدیا، وفكریا، : االجتماعي؛ والتي تساھم في استكمال نمو وتكوین شخصیة المتعلم

ووجدانیا، وجسدیا، وجمالیا، وُخلقیا، وفق الكتاب والسنة، وتبقى ھذه األطر محكومة 
ومراعاة مستویات التلقي  ،بكیفیة تقدیم الدروس والتعامل مع الحاالت المختلفة للتالمیذ
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نطالق من الوقائع وكیفیة مراعاة المكتسبات القبیلة للتالمیذ والتوظیف المناسب واال
والقدرات، وكل ما من شأنھ أن یساھم في إنجاح ھذه المحاور التي تنبني علیھا تعلیمیة 

للخطاب الدیني  متلقیا تلمیذالمادة التربیة اإلسالمیة بكونھا خطابا موجھا، ویعد 
وما یتضمنھ من نصوص دینیة، أو من التعلیمي من خالل كتاب التربیة اإلسالمیة؛ 

  .خالل ما یقدمھ األستاذ في القسم ویلقیھ بصفة عامة
؛ ففي تسمیة المادةوأول ما نقف عنده في تعلیمة مادة التربیة اإلسالمیة ھو 

الطور الثانوي نجدھا تنتقل إلى تسمیة العلوم اإلسالمیة، بصورة تعبر ضمنیا على أن 
االبتدائي یحقق تربیة دینیة قبل التحصیل الفقھي التلمیذ في الطور المتوسط و

قصدیة من تسمیة المادة التعلیمة ھو  البعد القصديوالمعرفي المعمق، ولذلك یكون 
، توجھ التلمیذ نحو المسلك الصحیح في تصرفاتھ وتعامالتھ سلوكیة أخالقیة تربویة

فنجد بأّن ھناك ترابط  ،تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة انطالقاً من مكتسباتھ في إطار
بین المرحلة االبتدائیة والتعلیم المتوسط؛ نتیجة االشتراك في تسمیة المادة والھدف 

  .منھا
 :میة مادة التربیة اإلسالمیةیمقاصد المنھاج في تعل -1.3
تقدم تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة في مناھج الطور   :في التعلیم االبتدائي -أ

التربیة المنبثقة من الدین الحنیف، والموجھ لتنمیة استعدادات االبتدائي على أنھا تلك 
المتعلم الفطریة في المجاالت الفكریة والروحیة والخلقیة واالجتماعیة تماشیا 
وخصائص نموه العقلي والنفسي في كل مستویاتھ، وتنشئتھ تنشئةً إسالمیة قائمة على 

  .19حسنةمبادئ العقیدة الصحیحة والسلوك القویم واألخالق ال
ینشأ على أداء : " كما تھدف إلى تحقیق مقاصد أخرى في المتعلم  بحیث

واجباتھ نحو هللا ونحو نفسھ وأسرتھ، ومجتمعھ ووطنھ وال یتحقق ذلك إلى بزرع 
مجموعة من النقاط  -االبتدائي-، األمر الذي َسّطر لھ المنھاج 20"األخالق ورعایتھا

  :21المادة، فال یكون ذلك دونالتي تحقق ذلك في تعلیمیة ھذه 
 .الفھم الجید للنصوص الشرعیة المقررة -
 .تنمیة شعور االنتماء إلى اإلسالم واالعتزاز بثوابت الوطن -
 .تزوید المعارف الخاصة ببعض الشعائر الدینیة وتعویده على ممارستھا -
مة للعالقات االجتماعیة، تعویده على ممارسة بعض اآلداب والقواعد المنظّ  -

 .بط التفاعل االیجابي مع المحیطوضوا
حفظ صحتھ الجسدیة والنفسیة، والتوازن في الشخصیة واحترام الذات  -

 .والتفتح على الغیر
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ومن خالل ھذا یظھر بأن تعلیمیة مادة  التربیة اإلسالمیة تحمل على عاتقھا دورا 
، -فولةالط-كبیرا؛ خاصة بالنظر إلى الفئة العمریة التي تسعى إلى تحقیق ذلك فیھا 

حیث یكون المتعلم في بدایة مسیرتھ الدراسیة، والحق بأن ذلك إن تحقق سیجعل من 
العملیة ناجحةً وفعالةً، لكن قصدیة المادة من خالل ما ھو وارد في المنھاج مرھونة 

  :بعدة عناصر والتي نراھا في رأینا تتمثل في
 .سدیة، وكذلك الصحة الج)المتلعم(العنایة بالجانب النفسي للطفل  -
 .القدرة والمھارة في التواصل من قبل المعلم مع ھذه الفئة -
 .العنایة بالتغذیة الراجعة عن المتعلم -
 .القیام بعملیة التقویم باستمرار وفي كل مرحلة -
عدم إھمال الجانب الترفیھي وحسن التقدیم واستعمال المحفزات المختلفة في  -

 .التعلم
 .تنمیة قدرات المتعلم التواصلیة -
 .والوسائل" الدیكور" ظروف مریحة وأقسام محفزة من خالل  توفیر -

یقّدم المنھاج المدرسي االبتدائي مالمح تخرج یسعى إلى تحققھا قبل دخول المتعلم و 
  : 22والتي من أھمھا–التعلیم المتوسط -إلى مرحلة تعلیمیة جدیدة 

التعرف على المعالم الوطنیة وترسیخ  :التأصیل الوطني والتفتح على العالم -
 ... الشعور باالنتماء الحضاري الوطني واالعتزاز باإلسالم

الرصید اللغوي، األحكام، المواعظ، األخالق، الخطاب  :تطویر الجانب المعرفي -
 ...الدیني

ما من خالل تعلیمیة المادة والتي نوضحھا في  :تحقیق كفاءات عرضیة أخرى -
  :23یلي

 
  

   
  

  
 الثانیة، ومن ...قدرة في التفكیر المنطقي والتحلیل األولىحیث یحقق من 

، ومن الثالثة وھي الحلقة األھم التي لن .القدرة على التنظیم والتخطیط واالستخدام

 الكفاءات العرضیة

 ذات طابع منھجي ذات طابع تواصلي  ذات طابع شخصي واجتماعي ذات طابع فكري 
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وذلك من خالل إحسان التعبیر واحترام آداب  -التواصل –شيء دونھا یتحقق 
  .التواصل والقدرة علیھ، واألخیرة تتجسد في تفعالھ وتعاملھ مع المجتمع والمحیط

وتقسم الدروس المقررة على التلمیذ في مرحلتھ االبتدائیة إلى مجموعة من 
  :24المیادین؛ التي تكون في

  )بحكم أنھ األساس الدیني الذي ال غنى عنھ( القرآن والحدیث الشریف  -
  )وھي مبادئ مستوحاة من القرآن والسنة( مبادئ أولیة في العقیدة والعبادات  -
  )قصد ترسیخھا في المتعلم (یب السلوك وزرع األخالق الحسنة تھذ -
  )قتداء بھاقصد التعرف علیھا واال(النبویة  مبادئ أولیة في السیرة -
  )قتداء و أخذ العبرقصد التعرف واال(قصص األنبیاءي مبادئ أولیة ف -
ایجابیا في األساس الذي یقوم علیھ،  االجیل الثاني الذي قدمتھ وزارة التربیة بعد یأخذ 

فمن خالل الكفاءات التي یرید أن یثبتھا المنھاج في بناء الدروس؛ من وضعیة 
المصطلحات  التي  من االنطالق إلى الوضعیة الختامیة، نجد أنھا تطرح مجموعةً 

  : نرتبھا كالتالي
   .االستعمالسة            االكتساب         التفاعل           الممار  التواصل       

التي یجب أن ) وضعیة االنطالق(لمعلم درسھ بخطاب تواصلي حیث یبدأ ا
تكون مناسبة ومحفزة، لیتحقق بعد ذلك التفاعل لدى المتعلمین مع الموضوع 

  . المطروح، مع ممارستھ صفیا قصد االكتساب، لیستعملھ في األخیر في حیاتھ الیومیة
ومن ھنا تبرز إشكالیة القصد التواصلي وكیفیة تحققھ بین المعلم والمتعلم؛ 

یراعي فیھا المعلم مستویات التلقي عند  ؛قوم على سیاقات مناسبةبحیث یجب أن ی
متعلمیھ لتحقیق القصد المناسب انطالقا من مقومات المادة القائمة على مصادر 

  .الشریعة اإلسالمیة
وباالطالع على كتاب التربیة اإلسالمیة الموجھ لتالمیذ السنة الرابعة 

نجد أّن المواضیع المطروحة تقوم على معارف فقھیة  -على سبیل المثال- 25ابتدائي
بسیطة تخص اإلنسان المسلم في أول استعداداتھ لممارسة شعائر دینیة إسالمیة؛  
كموضوع اإلیمان بالرسل، والحدیث عن بعض األنبیاء؛ مثل یونس، والصحابة مثل 

  .ن بعض مواقفھمأبي بكر الصدیق، قصد التعرف علیھم وأخذ األسوة م
بعد السند الذي یقدم ) منتھى الخطاب ( والمالحظ أنھ توجھ للمتعلم بصفتھ 

، فموضوع "أقتدي وأمارس" أو " تعلمت" لھم في دروسھم خالصة تكون إما بعنوان 
سورة العلق التي یحاول منھا الكتاب تبیان أھمیة العلم، : الدرس األول المقدم مثال ھو

ند تقدیم ھذه النصوص الدینیة یكون المتعلم مطالبا بحفظھا والمالحظ أیضا أنھ ع
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وترتیلھا، وإن كان األمر الثاني طلبا ضمنیا بحكم أن المتعلم لم توجھ لھ دروس  في 
المقرر والمنھاج تعلمھ كیفیة ترتیل القرآن أو تجودیھ بل ھو تدریب على النطق؛ 

، فمن واجبھ أن یحسن الترتیل؛ وھكذا یحرك المعلم ویوجھ الخطاب الذي یقدم للتالمیذ
لیكون البعد القصدي من احفظ ورتل بعدا اقتدائیا لترتیل المعلم، وحتى حفظھ عن 
طریق قراءتھ للنصوص الدینیة دون اإلطالع على الكتاب المدرسي؛ بحكم أنھا 
نصوص قصیرة، فیرسخ المعلم في ذھن المتعلم فكرة الحفظ كأداء واقتداء وكذلك 

لى األقل اإلخراج السلیم للحروف، ومن ھنا یكون المقام الخطابي الذي الترتیل، أو ع
تضعھ مادة التربیة اإلسالمیة لمتعلمي السنة الرابعة ابتدائي حامال لمقاصد مختلفة 
تتحقق بصورة أكثر نفعا عندما یؤدي المعلم دوره التواصلي والتعلیمي بشكل مناسب، 

من األنشطة التطبیقیة التي تستعمل  كما نالحظ أن الدروس تّشتمل على مجموعة
، "لون" الجانب السیمیائي إلثارة المتعلم، كاستعمال األلوان أثناء المطالبة  باإلجابة 

، ومن ذلك یسعى الكتاب التي  تأخذ طابع الرسوم المتحركةواستعمال بعض الصور 
حد ذاتھا إلثارة المتعلم بطرق تجذبھ أكثر نحو المواضیع، وإن كانت ھذه الصور في 

  .تحتاج إلى دارسة سیمیائیة في مدى تأثیرھا وتناسبھا
وھكذا یكتسب المتعلم سلوكات ومعارف دینیة مختلفة، وإن كنا نرى بأن 
خصوصیة المتعلم في ھذه المرحلة تحتاج إلى أنشطة تطبیقیة أدائیة أكثر من الكتابیة، 

شطة تطبیقیة تكون أكثر من نص، یعلمھ بأن -مثال-فبدل أن یَُعلم المتعلم الوضوء  
فاعلیة وحماسیة من الكتاب المدرسي،  لذا یكون المعلم مطالبا بالتطبیق قبل فتح 

  .  الكتاب أحیانا
ومن ذلك أیضا نجد تكامل كتاب التربیة اإلسالمیة في السنة الخامسة 

في المیادین واألنشطة، ویختلف في المواضیع، فیكون بذلك القصد العام من  26ابتدائي
ذه المرحلة؛ المتمثل في ملمح الخروج قد تحقق، والذي یتكامل أیضا مع تعلیمیة ھ

           المواد األخرى 
إّن تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة إن تمكنت من تحقیق 
مقاصدھا المسطرة وكفاءاتھا المستھدفة في المیادین التي تطرحھا والمواضیع التي 

ستجعل ملمح الخروج ناجعا مھیئا للمتعلم من أجل االنتقال إلى التعلیم تندرج تحتھا؛ 
المتوسط لتعضید معارفھ أكثر وانفتاحھ على الخطاب الدیني بشكل أوسع في تكامل 

  .وتناسق
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  :التعلیم المتوسط -ب
تنطلق تعلیمیة المادة في الطور المتوسط من میادین محددة؛ والتي نجدھا 

التعلیم االبتدائي، ومن ذلك فطور التعلیم االبتدائي والمتوسط ال متقاربة مع میادین 
یشترك في تسمیة المادة التعلیمیة فحسب بل حتى في المیادین التي یطرحھا كل طور، 

القرآن والحدیث، أسس العقیدة اإلسالمیة، العبادات، تھذیب : وھي میادین متعلقة بـ
، ومن ھذا فنظام الجیل الثاني 27والقصص، السیرة النبویة )األخالق واآلداب(السلوك 

یشھد امتدادا منھجیا بین التعلیم االبتدائي والمتوسط، والمالحظ أن كل الكتب المقدمة 
عكس ما كان واردا في  في المرحلتین تبدأ بمیدان القرآن الكریم والحدیث الشریف

األساس الذي الجیل األول التي تجعلھا في األخیر بداللة تجعل من النص األصلي ھو 
  .یجب أن تنبي علیھ الدروس

ھناك توافق كبیر بین ما ھو موضوع في منھاج المرحلة االبتدائیة فیما تعلق 
بتعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة مع ما ھو كائن في ذات المنھاج في مرحلة التعلیم 

ة المتوسط، وذلك تحت لحاف جامع یتمثل في الوظائف التي تھدف المدرسة الجزائری
  28:إلى تكریسھا والمتمثلة في

ضمان للمتعلم تعلیما ذا نوعیة یحقق العدالة، التثقیف قصد ( :وظیفة تعلیمة تربویة -
 .....) إدماجھم في المجتمع، اكتساب معارف في مختلف المواد

تربیة التلمیذ على حفظ القیم الروحیة واألخالقیة ( :وظیفة التنشئة االجتماعیة -
 .)جزائري، وقواعد الحیاة في المجتمع بالتعاون مع األسرةوالمدنیة للمجتمع ال

توفیر المعارف والكفاءات األساسة للمتعلمین التي تمكنھم من (  :وظیفیة تأھیلیة -
 .....).استثمار معارفھم ومھارتھم، والتكیف مع والمجتمع 

ویحاول المنھاج أن یؤطر لعملیة تعلیمیة متكاملة تتحقق فیھا كفاءة عرضیة 
فنجد أن ھناك عالقة متجذرة بین بعض المواد مع تعلیمیة مادة  -تداخل بین الموادال –

التربیة اإلسالمیة؛ على غرار مادة اللغة العربیة والتربیة البدینة والتاریخ والجغرافیا، 
لیست معارف " ومرد ذلك أن المنھاج یعرض تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة على أنھا

واقف والمناسبات الدینیة فحسب، وال ھي عبارة عن مفاھیم تحفظ لتستظھر في الم
دینیة یجب أن تستوعب لتفي بغرض التعلیم في المدرسة فقط، وال ھي سلوكات آلیة 
یكتسبھا الفرد بالممارسة الیومیة فقط بل ھي كل ذلك، وباألحرى ھي التربیة الموجھة 

ة والروحیة والخلقیة لتمنیة استعدادات  المتعلم الفطریة في المجاالت الفكری
واالجتماعیة والسلوكیة تماشیا مع خصائص نموه وتنشئتھ تنشئة قائمة على مبادئ 



  التربیة اإلسالمیة وفاعلیة الخطاب الدیني تعلیمیة مادة                         
  

  

 477                                                                                 مجلة اإلحیاء

ولتحقیق ھذه المقاصد یستدعي وجود تكامل منھجي ومعرفي  29"سلیمة وسلوك قویم
تسھم التربیة "مع باقي المواد التعلیمیة، والتشارك في تحقیق ملمح شامل حیث 

خصیة المتعلم على حب وطنھ، واالعتزاز باالنتماء إلیھ اإلسالمیة في تكوین ش
والتمسك بثوابت أمتھ، كما تسھم في إثراء رصیده اللغوي، وتنمیة ذوقھ الفني 
والجمالي، من خالل ما یتعلمھ من نصوص القرآن الكریم والحدیث النبوي 

المادة ، عالوة على ذلك فالدین ھو اللبنة التي ننطلق منھا في تعلیمیة 30"الشریف
  31: األمر الذي یحیل إلى وجود مقاصد أخرى تتمثل في

 .إعداد المتعلم للقیام بواجبھ أمام هللا، ونحو نفسھ وأسرتھ ومجتمعھ -
تحصینھ باكتساب المفاھیم الصحیحة لإلسالم كدین سلم وسالم، ودین وسطیة  -

 وتسامح وحریة والمساواة والعدالة االجتماعیة، دین حقوق اإلنسان، والقیم
 .اإلنسانیة العلیا، دین التفتح على الغیر والتعایش

لكن كل ھذه المقاصد یمكن أن تبقى حبرا على ورق إن لم تكون الطرق المؤدیة إلیھا 
سلیمة، مع توافر جملة من الشروط كنا قد أشرنا إلیھا سابقا، فالمتعلم  -صفیا–آدائیا 

ات یتشاكل فیھا الخطاب فرد من مجتمع؛ لھ افتراضات سابقة وظروف محیطة، وسیاق
  .الذي یحتضن تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة ؛الدیني عنده

یُقدم المحتوى التعلیمي لمادة التربیة اإلسالمیة من طرف معلم على شكل 
رسالة تواصلیة إلى المتعلم بصفتھ منتھى الخطاب؛ الذي یتحقق عنده قصد ما في حیز 

  .مختلفةزمنكاني، بوسائل متعددة في سیاقات 
األمر الذي یجعل من اإلستراتیجیة الخطابیة المتعبة تحدث فارقا في  

التحصیل وتحقیق كل تلك المقاصد التي سطرھا المنھاج، ومن ھذا المنطلق وجب 
العنایة بالمقاصد التي یضعھا المنھاج والكتاب المدرسي والمقاصد الخطابیة التي 

فالقصد موجود في كل لحظة من لحظات " یُحدثھا المعلم في المتعلم أثناء التواصل
استعمال اللغة، قصد لفائدة معینة طبقا لسنن المواضعة العامة في جھاز اللغة، مع 

، والعنایة بالمقاصد ھي عنایة 32"تكریس مظھر من مظاھرھا العملیة في الممارسة
بھ من أھم ما یجب االھتمام  intentionalityباللغة كنسق وكسیاق، لذلك فالقصدیة 

 .ھذا المجال
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  : الخاتمة
  :نخلص في األخیر إلى

تطرح تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة مقاصَد معرفیةً وسلوكیة؛ فھي تسعى إلى تنمیة  -
المعارف الدینیة عند المتعلم كما تسعى إلى تقویم سلوكاتھ من خالل ترسیخ القیم 

  .اإلسالمیة السمحة واألخالق الفاضلة فیھ 
تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة متعلق بنجاح العملیة التواصلیة، وأنھ كل ما إّن نجاح  -

كانت المقاصد مدروسة ومناسبة على مستوى المعلم ومستوى المحتوى ومستوى 
  .المتعلم كانت الدورة التواصلیة محققة للغایة المنشودة منھا

التعلیمیة؛  ومن ھذا  یعتبر المتعلم بوصفھ منتھى الخطاب الحلقة األھم في العملیة -
ھو ما  یجب أن نقدمھ لھ من خالل : وجب النظر إلیھ من جانبین؛ الجانب األول

تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة وبناء االستراتیجیة الخطابیة المناسبة في ذلك، 
النظر إلى مدى تحقق الكفاءة المستھدفة عنده عن طریق  ما : والجانب الثاني

ة الراجعة التي نلمسھا في ردود أفعالھ اللغویة وغیر اللغویة؛ یصطلح علیھ بالتغذی
  .من أجل  تقویم تحصیلھ وتشخیصھ

ضرورة العنایة بالمنھجیة عند المعلم، واالنتباه للقضایا الخارج صفیة التي من  -
شأنھا التأثیر على تحصیل المتعلم بحكم أنھ یعیش في وسط اجتماعي وأسري أخذ 

  .ددةمنھ مفاھیم دینیة متع
كما نخلص إال أّن علم التداولیة من شأنھ أن یسھم في تطویر التعلیمیة بصفة عامة  -

وینجح تعلیمیة مادة التربیة اإلسالمیة بصفة خاصة؛ باالرتكاز على أھم ما تطرحھ 
في ھذا الشأن كأداة للنظر والتقویم، فالتعلیم یقوم على التواصل والتفاعل بین 

وجب االھتمام بقضیة االستعماالت اللغویة وما تعلق بھا  المعلم والمتعلم، ومن ذلك
من سیاقات ومقتضیات مختلفة، وعندما نقول االستعماالت اللغویة فنحن ال نعني 
اللغة بصورة بنیویة مجردة بل بالعكس تماما، فاالھتمام باالستعمال ھو االھتمام 

  .باللغة و بما ھو خارج اللغة
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 1957- 1956العالقات بین قادة الوالیة األولى والحكومة التونسیة 
Relations between the Leaders of the First Region and 

the Tunisian Government: 1956-1957 
  

  سناء بوزاھرطالبة دكتوراه 
  تبسة -جامعة العربي التبسي  -اإلنسانیة واالجتماعیة كلیة العلوم

sanaazil1988@9gmail.com 
  

  26/02/2020 :تاریخ القبول 13/11/2019 :تاریخ اإلرسال
  

 :الملخص
درس مؤتمر الصومام مختلف القضایا المعروضة من طرف ممثلي الوالیات 

إال أنھ اھتم بالمجال إذ جمع في دراستھ بین مختلفة المجاالت السیاسیة والعسكریة، 
األخیر على اعتبار أنھ الركیزة األولى لجیش التحریر الوطني من خالل بناء وتشیید 
الھیاكل تنظیمیة، لكن بالرغم من النتائج االیجابیة المترتبة عن ھذا المؤتمر إال أنھ 

. عرف بعض الصراعات الداخلیة والتي انعكست على القاعدة الخارجیة بتونس
االنقسامات والصراعات فیھا بین تأیید ومعارضة لھ ھاتھ األخیرة التي  وبذلك ظھور

تحالفت مع المعارضة الیوسفیة ضد التوجھ البورقیبي الذي وطد عالقتھ بلجنة التنسیق 
  .والتنفیذ

 .العالقات، القیادة، الوالیة األولى، الحكومة التونسیة: الكلمات الدالة
Abstract: 

The Somam conference investigated the various issues 
presented by the state representatives. As in its study, it gathered 
between the different political and military fields. However, 
more concern was given to the last field being the first pillar of 
the National Liberation Army by building and constructing the 
organizational structures. Despite the positive results issuing 
from this conference, there were some internal conflicts which 
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were reflected on the external base in Tunisia. Thus, more 
supporting and opposing divisions and conflicts have been 
emerged. The opposion which allied with the Youssoufian one 
against the Al-Bourguibi trend strengthened its relationship with 
the coordination and executive Committee. 
Key words: relations, Leadership, the first region, Tunisian 
government. 

  :مقدمة

صراعات بین قادة الثورة خاصة بعد انعقاد  1957-1956عرفت الفترة بین 
مؤتمر الصومام وكان لھـذا األمر انعكـاس متفاوت على العالقات بین القیادة في 

بعد التفاف بعض  الوالیة األولى والحكومة التونسیة ممثلة في الرئیس الحبیب بورقیبة
ومؤیدي  قادة الجبھة الجزائریة حول المعارضة التونسیة ممثلة في صالح بن یوسف

طروحاتھ، فإلى أي مدى استطاعت قیادة الوالیة األولى بعد انعقاد مؤتمر الصومام 
 بناء عالقات تنسیق وتعاون مع الحكومة التونسیة؟

  :امانعقاد مؤتمر الصوم -1

بعد اندالع الثورة التحریریة كان لزاما على قادتھا إعادة تنظیم الوضع 
إلیجاد ممثل شرعي للشعب بشكل عام الثوري، وذلك من خالل السعي لعقد لقاء جامع 

أوت  20، وقد تجسد ھذا األمر بانعقاد مؤتمر الصومام في )1(وللثورة بشكل خاص
وھو أول اجتماع لقادة جبھة التحریر ، )2(والذي احتضنتھ المنطقة الثالثة 1956

، وقد كان حتمیة فرضتھا الظروف خاصة بعد اتساع الثورة )3(الوطني في داخل البالد
مع ازدیاد المواجھة مع المستعمر وتفاقم مشكلة التسلیح واستشھاد أبرز قادة الثورة 

  .)4(الجزائریة

في السفوح الشرقیة  بغابة أكفادو" أوزالقن ایفري"انعقد المؤتمر في قریة 
في منزل حارس الغابة  المشرفة على الضفة الغربیة لوادي الصومام لجبال جرجرة

ھذا بعد أن عكفت لجنة التحضیر لمؤتمر ، )5(المدعو مخلوف سعید محمد أمقران
الصومام ووضعت جدول أعمالھ وذلك في عّدة قرى قریبة من بعضھا البعض بمنطقة 
الصومام، ویعود سبب اختیار ھذا المكان إلى اعتباره مظھرا من مظاھر السیطرة 
العسكریة لجیش التحریر على اعتبار أن الفرنسیین كانوا یجزمون بأن المكان تحت 
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یطرة كذلك خلو المنطقة من الخونة، عدم وقوع عملیات عسكریة في المكان الس
األكثر من تسعة أشھر، حصانة المنطقة بالغابات والجبال وتوفر عنصر المیاه وكذا 

وكریم بلقاسم في اختیار المكان وتجاھل اآلراء األخرى، وكذا  سیطرة عبان رمضان
  .)6(ب الوطني الذي سیمكن جمیع المناطق من الحضورتوسط المنطقة الترا

بعد أن أنھت القیادة كافة الترتیبات األمنیة واالستعدادات المطلوبة لعقد 
المؤتمر وأعلمت مسؤولي كافة المناطق بتاریخ ومكان انعقاد المؤتمر بدأت الوفود 

الوفود المشاركة، أوت اكتمل وصول  10بالتوافد على المنطقة الثالثة، وبحلول یوم 
أوت وذلك  23وانتھى یوم  1956أوت  14وافتتح المؤتمر أعمالھ یوم الثالثاء 

بمشاركة معظم قادة الثورة عدا الوفد الخارجي وممثلي منطقة األوراس اللمامشة، 
المنطقة الخامسة  استثناءا على لمنطقة الثانیة ومثل بن مھیدي وحضور بن طوبال

  .)7(دون أن یستشیر نوابھ

  :غیاب الوالیة األولى عن المؤتمر الصومام -2

لم تحضر الوالیة أشغال ھذا المؤتمر لم یكن ذلك في الحقیقة راجعا إلى ما 
بل  كانت تعانیھ من تفكك في ھیكلھا القیادي خاصة بعد استشھاد مصطفى بن بولعید

 )9(، فیرجع البعض أمر غیابھا لعدم التبلیغ أو وصول الدعوة متأخرة)8(ألمر آخر
ویذھب البعض اآلخر إلى أنھ قد یكون قد استبعد بتضلیل الوفد عن مكان انعقاد 
االجتماع، وھو ما خلق شكوكا كثیرة حول النّیِّة الُمبَیَّتَِة من طرف ُمحضري االجتماع 

 الذي لم یعمل عبان رمضان )10(من ممثلي الخارج في استبعاد الوالیة وأحمد بن بلة
، وكذا بسبب حصول الخالف على من یخلفھ )11(بجد على تسھیل انتقالھم إلى الجزائر

مصطفى بن بولعید، وكذلك الحصار الذي ضربتھ القوات الفرنسیة على األوراس 
ن إذ واجھت المنطقة العدید م )12(الذي خلق صعوبات االتصال بین قادة الوالیة األولى

  .)14)(13(الصعوبات مما أدى إلى وضع عالمة استفھام حول تمثیلھا في المؤتمر

آراء أخرى تدلي بدلو آخر وتؤكد أن غیاب الوالیة األولى لم یكن متعمدا إذ 
وصلت كل من عجول وعباس استدعاءات للمشاركة بالمؤتمر إال أنھما لم یُلَبَِي ھذه 

وراس، وأیضا لعدم أخذ رأي قادة المنطقة الدعوات نظرا للجو المكھرب السائد في األ
، وھذا ما یؤكده في موضع آخر عجول أن االستدعاء وصل إضافة إلى )15(بشأنھ

جویلیة  20في األوراس كتب علیھا التاریخ  عباس لمسعود بلعقون، الطاھر نویشي
سلوا إلى المشرفین ، لكن عجول ولغرور عندما سمعا بأمر بن بولعید أر)16(1956
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للمنطقة األولى، ولكنھم رفضوا في الوقت  عن المؤتمر لینفوا تمثیل عمر بن بولعید
نفسھ المشاركة في ھذا المؤتمر حتى ال یجدوا أنفسھم مضطرین لكشف سر استشھاد 

فإن عدم  ، وحسب رأي علي مزوز)17(أو لحاجة في نفس یعقوب مصطفى بن بولعید
حضورھما یرجع مخافة لما یترتب علیھ من مساءلتھما عن إعدامھما لكثیر من جنود 

أما . )18(مبارك غبروري، شیحاني بشیر المنطقة كمبارك غبروري، مسعود معاش
وتلقى دعوة  1956كان بالمنطقة الثانیة في أواخر ماي أو بدایة جوان  عمر بن بولعید

لحضور المؤتمر وقد یكون تأخر وفد الوالیة الثالثة من أسباب إحجام األخیر عن 
  .)19(المشاركة في آخر لحظة فضال عن االعتبارات الخاصة باألوراس

اجتماع وستیلي الذي التأم على خالف ولم یتمكنوا من تشكیل فبعد انتھاء  
ھذا وقد وصلوا أواخر  1956، لذلك فقد انطلق وفدان في فیفري )20(وفد لیمثل الوالیة

إذن فبالرغم من اآلراء التي تؤكد تغییب المنطقة األولى عن حضور ، )21(1956أوت 
أن ھناك أقوال تؤكد بأن الوفدین قدما من منطقة األوراس للمشاركة في  المؤتمر إال

  .)22(أعمال المؤتمر إال أنھما وصال بعد انتھاء أشغالھ

إال أن الحقیقة التاریخیة تؤكد أن الغیاب یرجع إلى الخالفات الداخلیة التي لم 
بوفدین لكن عجول  تسمح لممثلیھا بأن یحضروا المؤتمر وقد تقدم عمر بن بولعید

، رأي آخر یذھب إلى أن )23(وعباس لغرور حذرا من قبولھ ألنھ ال یمثل الجمیع
تقریبا منذ إعالن  غیابھا یعود لتلك العالقة المباشرة بالوفد الخارجي بواسطة محساس

واألمر نفسھ أكده ، )24(الثورة وقد یعود أیضا لألسباب أخرى مبررة وغیر مبررة
 على اعتبار أن التنسیق كان قویا بین عبد الحي مندوب الثورة في تونس زبیري

  .)25(والمقرب من أحمد بن بلة

  :إفرازات غیاب المنطقة األولى -3

عبان وبن بلة دفع  لإلشارة فإن المصادر والمراجع تؤكد بأن الصراع بین
إلى تشجیع تنظیم خاص بمناطق الحدود الشرقیة  بھذا األخیر عبر أحمد محساس

أرسل  ،)26(واستمالة قادة الوالیة األولى لترجیح الكفة لصالح المناوئین لنتائج المؤتمر
لالتصال بإطارات الوالیة األولى ومنطقة  مندوب الثورة في القاھرة أحمد محساس
، التونسیة وضمت ھذه اللقاءات عمارة بوقالز في مدینة غار دیماو سوق أھراس

حمدي، طاھر زبیري، بلقاسم  حاج علي، ال، محمود قنزمسعود عیسى، لزھر شریط
، وقد ناقش المؤتمرون قرارات مؤتمر الصومام ومدى شرعیتھ، وأثاروا زبیري
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، إذ )28(التي لم ترضي بعض ممثلي الجبھة )27(قضیة عدم االعتراف بھتھ المقررات
في  أول نوفمبر على اتصال دائم بأحمد بن بلةاتھمت الوالیة األولى بأنھا كانت منذ 

  .)29( )ت.ت.ل(الخارج ولم تكن تنسق أعمالھا واتصاالتھا مع الداخل أي بـ 

 إذ كان القادة في منطقة األوراس واللمامشة یمیلون إلى صف بن بلة
ذا القرار إنما ھو دافع دیني ومحساس أكثر من میلھم إلى صف كریم والسبب وراء ھ

ذي التوجھ اإلسالموي منھم إلى الالئكي  محض ذلك أنھما كان أقرب إلى بن بلة
، )31)(30(الذي كان یؤید بن بلة كریم، فضال على إعجابھم بشخصیة جمال عبد الناصر

یر سعى للبحث عن أنصار لھ ولن یكون ذلك إال بعقد مؤتمر ولتكریس نفوذ األخ
 ، وھذا ما جعل بن بلة)32(تصحیحي أو الدخول في مناوشـات مسلحة وتصفیة حسابات

نحن لم نحضر الصومام «: یجد ضالتھ في مسؤولي األوراس، وھذا ما أكده بقول
األوراس، واألوراس كانت أھم  ووقفنا وقفة قویة ضده وھكذا فعل المسؤولین في

المناطق بالنسبة لنا وكان موقف المسؤولین فیھا مثل موقفنا لذا بدءوا عملیة تصفیة 
  .)33(»لقادتھا

اللمامشة والقاعدة  -اإلستراتیجیة بقیادة أوراس  قد ارتبطت قاعدة تونس
د بعض الشھادات أن ھذه الشرقیة فقد شكل جبھة معارضة قویة موالیة البن بلة وتؤك

، )ت.ت.ل(القیادات كانت تحضر لمؤتمر تصحیح بتونس ورفضوا االعتراف بقیادة 
، وحتى من لم )34(بن عودة وآیت أحسن مزھودي والتعامل مع مبعوثیھا إلى تونس

وصا منھم من یقبل المؤتمر فیعود رفضھم كونھم لم یھضموا قراراتھ بسھولة خص
كان یرى تقدیم العسكري على السیاسي، ومن ھذا المنطلق كانت نظرة قائد 
الكومندوس بالمنطقة الثانیة، وتمرد عجول واستسالمھ للعدو بعد ذلك ومن بعده علي 

وخروجھ على سلطة الثورة وتأییده  ، كذلك مشكلة الطالب العربي)35(حنبلي
التونسیین لحكومتھم الوطنیة، الذي انتقد ما جاء بھ مؤتمر الصومام من للمعارضین 

فأصبح كل واحد یحاول أن یقتطع منطقة نفوذ ویصبح محاورا للقیادة ، )36(نتائج
المركزیة لحسابھ الخاص، ووسط ھذه المواجھة بین زمر ترید قبل كل شيء أن 

  .)37(بالسیاسة تضمن استقالل منظماتھا فانشغل محساس

وبین ) ت.ت.ل(لقد انشق جیش التحریر كما قلت في الوالیة األولى بین مؤید 
بمقاتلة الوحدات  معارض ودخل الطرفان في صراع دموي، وكلف عبد هللا بلھوشات

، وقد كانت )38(مد أمزیان، محالرافضة للجنة ممن یقود بعضھا مسعود بن عیسى
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تتوقع حدوث بعض التصدع في الصف ألجل ذلك قرر إیفاد السادة عمار ) ت.ت.ل(
قصد شرح النتائج التي  إلى تونس وإبراھیم مزھودي بن عودة، وعمار أوعمران

توصل إلیھا المؤتمر وإیجاد الحلول الالزمة للمشاكل العدیدة التي تعترض سبیل 
  .)39(تزوید الداخل بالسالح

إلى عقد اجتماع بالحدود الشرقیة للقادة المعارضین وقد  وقد دعا محساس
یھ عن الوالیة األولى كل شارك ف 1956 دیسمبر 15انعقد ھذا االجتماع فعال بتاریخ 

، عبد هللا ، الباھي شوشان، األزھر شریط، مسعود عایسيمن عمر بن بولعید
 ، إضافة إلى ممثلین لمناطق سوق أھراس)40(، عمار بوقالز، بلعید حوحةبلھوشات

وصدراتة وخنشلة وتبسة والذین دعوا من خالل االجتماع محاولة منھم إلى إعادة 
النظر في الجھاز التنظیمي، السیاسي، العسكري واإلداري للثورة وانتھى اجتماعھم 

  :)41(ارات منھابقر

عدم االعتراف بقرارات مؤتمر الصومام، بحجة عدم وجود ممثلین عن جمیع   .أ 
 .المناطق الداخلیة وممثلین عن الخارج

بإبعاد جمیع العناصر التي سببت الفوضى وعرقلة سیر عمل  تطھیر منطقة تونس  .ب 
 .الثورة

للقیام بجمیع أعمال الجیش السیاسیة  تجدید الثقة في المجاھد علي محساس .ج 
  .)42(والعسكریة في الخارج وتمثیل جیش التحریر الوطني

ویرجع عدم االعتراف بقرارات المؤتمر إال أنھم لم یشاركوا في وضعھا 
یشكل  وأجمعوا على ضرورة إبعاد ُموفِدّيْ المؤتمر باعتبار أن وجودھم في تونس

 .)43(ویتسبب في تعطیل عملیة التسلیح مصدرا للقالقل

في محضر  1957فیفري  17في  وھو نفس األمر الذي حدث في القاھرة
، أحمد ، محمد خیضرمن الموقعین علیھ محمد یزید لمناقشة قرارات وادي الصومام

رافضین لمقرراتھ بسبب توجھاتھم المغاربیة ووجوب توحید ... مزغنة، حسین لحول
  .)44(الكفاح
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  :منھ واختطاف طائرة الوفد الخارجي وموقف حكومة تونس اجتماع تونس -4

 كانت األمور تسیر نحو المزید من االنشقاقات والخالفات بین القادة الثوریین
ناقما جدا على لقاء  على مقررات الصومام، إذ كان بن بلة بعد اعتراض بن بلة

الصومام وجل انتقاداتھ كانت انتقادات سیاسیة وخاصة بعد وصول القادة الجدد 
 .)45(المنحدرین من جمعیات وأحزاب عارضوا بشراسة العمل المسلح

 ملك المغرب لحل القضیة الجزائریة تدخل محمد الخامس في ھتھ الفترة جاء
یحضره مندوبون عن أقطار  عقد مؤتمر في تونس" غي مولیھ"وقبلت حكومة 

العربي الثالثة ومنھم مندوبون عن جبھة التحریر الجزائریة لبحث األوضاع  المغرب
یؤكد أن ھذا  ، لكن أحمد بن بلة)46(العربي وغیرھا من أقطاب المغرب في الجزائر

  .)47(حكومة الفرنسیةمع رسول ال اللقاء ترتب إثر محادثات روما

ألجل ذلك قرر قادة شمال إفریقیا لقاء مشترك في العاصمة التونسیة من أجل 
البحث في حل للقضیة الجزائریة وإنھاء الحرب، وقد كان غي مولي على علم 

، وقد خلص ھذا االجتماع على األخذ بعین االعتبار مطالب الجزائریین عند )48(بذلك
  .)49(االجتماع

األثناء كانت ھناك تحركات أخرى تجري على مستوى آخر من وفي ھذه 
أجل إیجاد حل مالئم للقضیة الجزائریة، طرق ھذه المساعي ھما جاللھ الملك محمد 

اللذان ضاعفا اتصاالتھما بمندوبیة الخارج لجبھة  والرئیس الحبیب بورقیبة الخامس
وطني من جھة وبالرئیس الفرنسي غي مولي من جھة ثانیة، وانتھى بعد التحریر ال

، وتقرر أن تنعقد تلك الندوة كثیر من التشاور إلى ضرورة عقد ندوة ثالثیة في تونس
یتفقون على  في نھایة شھر أكتوبر وأدى ھذا القرار إلى جعل متفاوضي روما

  .)50(م بعد قمة المغاربیة مباشرةاستئناف لقاءاتھ

كان ھذا المؤتمر محاولة لترجمة القادة المغاربة في البحث عن صیغة 
للتضامن المغاربي الذي لم یكن یمكن أن یقدر لھ النجاح لوال وجود القضیة الجزائریة 
التي أصبحت عامال من عوامل الوحدة، إضافة إلى أن ھذا المؤتمر برز للوجود 

وإیجاد حل للحرب  التونسیة والمغربیة للتوسط في قضیة الجزائرترجمة للرغبة 
، أما الحقیقة فتبدوا أن الدعوة إلى )51(القائمة فیھ وھذا بمباركة فرنسیة لحل المشكل

ھذه الندوة تھدف إلى توحید الرؤى السیاسیة اتجاه المشكلة السیاسیة التي تھدد 
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التونسي والمغاربي أعلنا بأن ھدف ھذه الندوة ھو وحدة االستقرار وإن كان الطرف 
  .)52(العربي المغرب

أن الموقف یھدف إلى تجسید الفدرالیة  وقد صرح وقتھا حسین آیت أحمد
أوضحا طبیعة  وال بن بلة العربي لكن ال آیت أحمد الشمالیة اإلفریقیة وإنشاء المغرب

ھذه الوحدة وآلیاتھا في المؤتمر الذي یحكم علیھ أنھ كان مجرد قمة تونسیة مغربیة، 
التي ركبھا أعضاء الوفد الخارجي  )53(خاصة بعد اختطاف الطائرة المقلة للقادة

  .1956ر أكتوب 22ومعھم صحافي الثورة وھي طائرة مغربیة في 

لقد اعتبرت ھذه العملیة عملیة إرھابیة بائسة نتیجة ما أصاب الفرنسیین من 
إحباط في المیدان العسكري والسیاسي حیث اعتقدت أن من وراء ھذا العمل القرصني 

تستطیع بذلك ضرب الثورة والقوة العربیة المساندة یمكنھا أن تقضي على الثورة، و
  .)54(لھا

أما عن رد فعل جبھة التحریر الوطني على لسان رئیس جبھة التحریر 
إثر ھذه العملیة اعتبر قادة الجبھة حیاتھم بأعناق العرب  بالقاھرة األستاذ توفیق المدني

في كل مكان وبأعناق الرجال األحرار في كل أصقاع العالم، فالدفـاع عنھم لیـس دفاع 
 وقد وضع فرحات عباس ،)55(العـرب فحسب بل دفاعـا عن قضیة إنسانیة عن حریـة

العملیـة في حجمـھا الحقیـقي إذ اعتبـرھا محاولـة من المسؤولین االستعماریین 
المتطرفین نفذت من أجل إجھاض مساعي السلم التي تبلور بعد جھد في عقد ندوة 

بالصدفة بالناضور في مكتب  عندما التقى فرحات عباس أما عبان رمضان، )56(تونس
لحسن الحظ أنھم وقعوا في قبضة «: الجبھة وعند التطرق إلى ھذه النقطة قال عبان

نتھمھم فیھ  العدو ألننا كنا نتأھب إلصدار بیان ضد مشاركتھم في لقاء تونس
إن الحقیقة الھامة لیست القبض «: ما یلي ، وھذا كتب فیھ ج ر تورنو)57(»بالخیانة

الذي كان على وشك إعالن الوحدة  ولكن إجھاض لقاء تونس على أحمد بن بلة
  . )58(»المغاربیة

وشعب من اختطاف الطائرة فقد قامت أما عن الموقف التونسي حكومة 
، وأن ھذا العمل عدوان من قبل )59(العدوانیة تندد بسیاسة فرنسا مظاھرات في تونس

فوقفت موقف الغاضب ونزلت المظاھرات تطالب  االستعمار على سیادة تونس
، وھذا الموقف إلى جانب )60(الشعب الجزائري بالجالء وبمواصلة الكفاح إلى جانب

إذ رفع الوفد الجزائري شكره العمیق وامتنانھ  الثورة الجزائریة یؤكده توفیق المدني
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لألمة العربیة الشریفة إذ ضربوا استفتاًء عربیا أظھر للعالم أجمع مكانة الوحدة 
، أما عن الموقف التونسي الرسمي )61(المجاھدة الجزائرالعربیة وتضامنھا مع الشقیقة 

فقد تأثر أوال بالموقف الشعبي الغاضب من االختطاف وقد أصدرت أوال الحكومة 
ومحمد  أكتوبر بعد لقاء الرئیس الحبیب بورقیبة 24التونسیة بیانا مشتركة في 
دون إعادة أي اھتمام للقرار  تأییدھما لتحریر الجزائرالخامس أعلنا تضامنھما و

للمفاوضات الفرنسیة  أكتوبر الذي أكد توقیف فرنسا 23الفرنسي الصادر یوم 
: خطابا على الشعب التونسي لتوضیح موقفھ قائال ، وألقي بورقیبة)62(المغربیة

ؤلم كدر صفوفنا فقد اعتقل غدرا خمسة من خیرة المناضلین الجزائریین حادث م«
وھم وافدون للتباحث مع المسؤولین التونسیین والمغاربة قصد التوصل إلى حل 

إن مدبري االختطاف اعتقدوا أنھ بعملھم سیقضون على الثورة لكن ندوتنا ... معقول
وأكد ، )63(»فاوض مع ھؤالء المعتقلینأثبتت أنھ ال یمكن التفاھم وإقرار السلم إال بالت

وطالبت  في باریس أن ھذه الحادثة لن تحبط الندوة وقد استدعى سفیر تونس بورقیبة
األیدي «: ووصل إلى القول، )64(السلطات االستعماریة بإطالق سراح المعتقلین

من البرنامج الذي قررنا انجازه ولكنھا لم تفسد أھم المسائل األثیمة قد أفسدت بعضا 
وأكد كذلك أن الندوة وحدت ، )65(»التي اجتمعنا من أجلھا وقررنا التفاوض من أجلھا

وقفزت بالمشكل الجزائري نحو خطوة أشد  الشمال اإلفریقي وباعدت بینھ وبین فرنسا
  .)66(وطالبت بإطالق سراح المعتقلین

وكذلك تقابل وفد من الحزب الشیوعي التونسي مع ممثل رئاسة الحكومة 
وعبر عن مساعدتھ للحكومة التونسیة الوطنیة إلى  1956أكتوبر  25التونسیة یوم 

، وقد احتجت الحكومة التونسیة على ھذه العملیة واعتبرتھا )67(الدفاع عن االستقالل
ي شرعیة االختطاف فتشكلت لجنة موجھة ضد سیادتھا وكرامتھا ودعتھا للنظر ف

للنظر في شرعیة االختطاف، غیر أن  والمغرب وبلجیكا ولبنان دولیة من ایطالیا
المباحثات لم تستقر على أیة نتیجة بسبب انحیاز الدولتان األوروبیتان إلى جانب 

، وقام الرئیس الحبیب )68(ولبنان من المباحثات مما أدى إلى انسحاب المغرب فرنسا
وأبلغھ استنكاره وإدانتھ لھذا " ألم دي الس"باستدعاء السفیر الفرنسي بتونس  بورقیبة

ت أنظار الصنیع وفي نفس الوقت استقبل سفراء الدول األجنبیة بتونس وطلب منھم لف
حكوماتھم إلى الحادثة، وتم استدعاء السفیر الفرنسي مرة أخرى وأعلمھ رئیس 

محمد "الحكومة التونسیة باإلجراءات المتخذة والمتمثلة في عودة السفیر التونسي 
المنجي " ولندن بواشنطن لحفظ األمن وتزوید سفیرّي تونس من باریس" المصمودي
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بجمع التعلیمات والقیام بمساعي حقیقیة قصد لفت انتباه ھاتین " الطیب سلیم"و" سلیم
  .)69(الدولتین

وتونس استدعتا انتباه الحكومة  أن حكومتي مراكش أورد كذلك فتحي الدیب
األمریكیة والتمسوا أن تتدخل بالدھم إلطالق سراح زعماء جبھة التحریر لكن ھذا 

 أن وصول الرئیس بورقیبة ، ویضیف فرحات عباس)70(المسعى لم یجد أي استجابة
دعما  23/11/1956یوم  الحسن ووصول األمیر 16/11/1956إلى نیویورك یوم 

، حیث ضبط لنا مقابالت مع لمرافقتھ إلى واشنطن كبیر لنا إذ دعانا الرئیس بورقیبة
المسؤولین عن شؤون شمال إفریقیا وھو ما سمح لنا بشرح قضیتنا لحكومة 

  .)71()أ.م.و(

لعل ھذا االختطاف وإن كان مؤلما قد وضع حدا لھذا الخالف الذي بدأ یتفاقم 
وقد عزز اختطاف الطائرة موقف الداخل دون أن تشعر بذلك السلطات 

، إذ أن اعتقالھم شكل حال جذریا لمشكل خطیر كان یمكن لو استمر )72(االستعماریة
أقدمت على فعلتھا ولعملت على تنمیة أن یجھض الثورة ولو أنھا كانت تدرك ذلك لما 

الصراع بین األشقاء وساعدت على تحول الخالف السیاسي إلى حرب مدمرة تكفي 
اإلجراءات اإلقصائیة ، إذ أنھ لو اكتشفت فرنسا)73(وحدھا للقضاء على جبھة التحریر

عات داخلیة التي اتخذھا المؤتمر ضد المختطفین، وما قد ینجر عن ذلك من صرا
  .)74(وانقسام في صفوف الحركة الجھادیة بأكملھا لما أمرت بتنفیذ عملیة االختطاف

بالنسبة للقاء ھناك من یقول أنھ ألغي وأما من الناحیة السیاسیة فالندوة التي 
كانوا یظنون أنھا ستفشل قد تمت رغم ھذه المكیدة وزادت في تمتین الوحدة بین 

العربي الكبیر وقدمت الئحة تونسیة مغربیة للسفیر الفرنسي تنص  شعوب المغرب
مسؤولة على حیاة الزعماء وانعقدت الندوة حیث اجتمعنا بالسلطان  فرنسا«: على أن

وبحضور وفد جزائري وقد اتصل السلطان برئیس  المغربي محمد الخامس
  .)75(»لحكومة الفرنسیةالجمھوریة وا

  :التحالف بین المعارضة الیوسفیة وقیادة الوالیة األولى -5

اللمامشة والیوسفیین  - قوة التحالف بین قیادة الوالیة األولى أوراس وتعود
إلى ما بعد مؤتمر الصومام وانتقاد األوائل للتوجھ السیاسي لمقررات الصومام خاصة 
الرتباطھم بزاویة رؤیة التحالف مع العالم العربي، إضافة إلى اعتماد الیوسفیین 
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أساسا على العمق العربي اإلسالمي في تحضیرھا  والحركة الثوریة في تونس
  .)76(للمواجھة المصیریة مع نظام االحتالل االستیطاني

فقد دفع التحالف الجزائري المغاربي إلى االرتماء التونسي من جدید في 
أحضان الثورة المغاربیة وربطھا بالمشروع المغاربي وعمل على تحقیق التحالف 

، وقد سمح ھذا التحالف وقاعدة لیبیا الوثیق مع المجاھدین الجزائریین في تونس
بتدعیم إستراتیجیة جیش التحریر الجزائري في تمریر األسلحة وكسب عطف وتعاون 

بعد أن نجح في استقطاب ثوار جیش التحریر التونسي ومھد لھم  )77(الشعب التونسي
توقیع معاھدة حسن الجوار ب 1957طریق العودة إلى الحیاة المدنیة، كذلك نجح عام 

ممارسة نشاطھ ضد الحكومة التونسیة في  فحرم على صالح بن یوسف مع لیبیا
، وإلى ھذا الحین فإن المعارضة الیوسفیة بقیة تلقى التأیید )78(األراضي اللیبیة

في إطار ما یسمى بجیش التحریر المغاربي  محساسوعلي  العسكري من أحمد بن بلة
  . )79(والمغرب والجزائر المكون من تونس

أكد على ھذا االرتباط بالجیش التونسي  فإن بن بلة وحسب محساس
واالستفادة من خدماتھ في دعم الثورة الجزائریة فأقام تنسیق محكما في قاعدة 

، وكذا وقوى ارتباطات الثوار التونسیین بقیادة األوراس وممثلھا في تونس طرابلس
مریر السالح والتي یشرف علیھا عبد العزیز الخطة المشتركة الجزائریة التونسیة لت

الخصم الكبیر لبورقیبة  ھذا ما جعل عبد الحي یناصر صالح بن یوسف )80(شوشان
التي ینتھجھا والمتمثلة في عدم تعمیم  ضد سیاسة بورقیبة بالتعاون مع الطالب العربي

، وقد أمسى ھؤالء الجزائریین ورفاقھ )81(العربي الكفاح المسلح على مستوى المغرب
، إذ أن خیار المعارضة )82(تمردا) ت.ت.ل(في نظر السلطات التونسیة ومسؤولي 

ول الخیار األنجح ح 1956استمر التفكیر فیھ واستمر الخالف والنقاش طوال عام 
والذي كان خالف بین قادة الداخل والخارج، األخیر الذي كان یؤمن بمغربة الكفاح 
وقد كانوا حتى اختطاف الطائرة یضمرون خیارھم األول وتضامنھم مع 

  .)83(المعارضة

وھذا ما یؤكده إجابة رئیس الوفد الجزائري لجبھة التحریر بمصر محمد 
في تصریح للوفد الخارجي على سؤال ألحد الصحفیین الفرنسیین بخصوص  خیضر

 أن حكومة بورقیبة«: وصالح بن یوسف بالقول موقف الجبھة من حكومة بورقیبة
مون لنا وأنصاره یقد تضع عراقیل كثیرة في وجھ الثورة وأن صالح بن یوسف
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، وھذا ما استغلتھ الصحف معلنة أن جبھة التحریر الوطني تستنكر مواقف »دعمھم
لصالح بن  ، ھذا التأیید بینھ محمد خیضر)84(وتعلن تأییدھا لصالح بن یوسف بورقیبة

إن الوفد الجزائري لجبھة التحریر بعبر لكم عن تأیید األخوي «: یوسف بقولھ
وإعجابھ بمواقفكم وحملتكم الموفقة في سبیل كفاح الشعب التونسي ضد االتجاه الذي 

، وبقي )85(»ال یعكس رغبات التونسیین فحسب بل رغبات شعوب الشمال اإلفریقي
إال أنھ أكد  متحفظا على موضوع فض التحالف مع خصوم بورقیبة محمد خیضر

وبذلك الحفاظ على التزاماتھم المغاربیة  ،)86(إمكانیة العمل مع الطرفین لتعم الفائدة
وكذا تقبل السیاسة التي فرضھا المؤتمر بقراراتھ وفرضتھ السیاسة الواقعیة للعالقة 

كدتھ الرسالة من مسؤولي الداخل باسم جبھة التحریر الوطني مع المغاربة، وھو ما أ
، وبقیت عملیة التعاون بین المعارضة الیوسفیة وكذا الوالیة األولى )87(إلى بورقیبة

ومعارضي مؤتمر الصومام في تھریب السالح الذي یأتي من المعسكرات اللیبیة 
  .)88(بمساعدة أتباع المعارضة الیوسفیة وتطور وتكاثر لیوجھ إلى الجزائر

 وخطاب صالح بن یوسف 1956ماي  1بعد االجتماع التحسیسي یوم 
وحدیثة عن تكوین مجموعات من المتطوعین التونسیین لالنضمام للثورة، وكذا ما 

الثوار الجزائریین والتونسیین تحدثت عنھ وأفادتھ التقاریر أن ھناك تنسیقا بین 
وبن قردان وعددھم  ومدنین ومارث والحظت دخول المتطوعین التونسیین في نفزاوة

، وكذا نجد شھادة بشیر القاضي تصب )89(" القائد سعید شیبة" یقدر بمائتي ثائر بقیادة 
یؤكد أنھ وبعد استسالم العدید من أفراد جیش التحریر التونسي إال في نفس السیاق إذ 

 أنھ بقیت بقایا منھ استمروا مع الجیش الجزائري إلى أن حدثت مفاوضات مع بورقیبة
 ، فكان یوجد یوسفیون في جیش الطالب العربي)90(إلعادة ترتیب األوضاع مع بن بلة

، یضاف إلى ذلك وجود مسؤول النتداب )91(یروق لھم ممن لم یكن استقالل تونس
المتطوعین الجدد وھو تونسي األصل إذ أنھ ھناك من یؤكد أنھ تم في عملیة واحدة 
انتداب ستة وسبعین متطوعا تونسیا، وكذا تتحدث التقاریر على متطوعین تمت 

  .)92(والكویف كانوا متجھین إلى الجزائر تھم بین منطقة حیدرةمشاھد

لقد تعاون إذن قادة الوالیة األولى مع الیوسفیین في إطار ما یسمى تعاون 
بأعمال التنسیق التي تمت ، ویشید بشیر القاضي )93(العربي جیوش تحریر المغرب

والھاشمي الطود وعبد العزیز شوشان والتي  في إطار ھتھ الجیوش خاصة بین بن بلة
بواسطة  مست البحث عن األسلحة وشرائھا، وتنظیم شبكات تمریرھا إلى الجزائر

عد خلفیة ھامة ولم یكن استقالل ، التي مكنت لھ من إرساء قوا)94(المناضلین التونسیین
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یعني وضع حد لھذا التعاون وخاصة بعد مساندة المعارضة الیوسفیة لھذا  تونس
یحارب الجیش الفرنسي والتونسي ویقدم  ، وبقي جیش صالح بن یوسف)95(المخطط

  .)96(المساعدات للجیش الجزائري

مع ذلك لم یكن قادة الوالیة األولى یخفون الشعور بالتضامن مع الیوسفیین 
بالرغم من احترامھم للسلطة القائمة بتونس، ولكن كانوا یرون في نفس الوقت أن من 
حقھم ومن واجبھم أن یحافظوا على عالقتھم بقدماء السالح خاصة بعد تقریر ھؤالء 

ري كما قرر بعضھم االلتحاق تقدیم أسلحتھم إلى جیش التحریر الجزائ
، ویذكر بشیر قاضي أن العالقات بین المعارضة التونسیة والمقاومین )97(بالجزائریین

لدرجة أن األسلحة كانت تتوجھ للمقاومین في األوراس  )98(األوراسیین كانت جیّدة
  . )99(تقسمھا مناصفة تقریبا

سیاسیا والطاھر  وأحمد بن بلة صالح بن یوسفواستمرت مسألة التنسیق بین 
لسود وقادة أوراس اللمامشة عسكریا في وقت اختارت السلطات الفرنسیة التعاون مع 

، باإلضافة إلى ما تعرض )100(للقضاء على الفالقة الجدد كما أسمتھم حكومة بورقیبة
للكف عن التعامل مع الیوسفیین مما  ھ قادة الثورة من ضغوطات بورقیبیة في تونسل

جعل قادة الثورة یقومون بتوزیع المجموعات الملتحقة مختلف المناطق وھو ما لم 
یرضى بھ المقاومین التونسیین كون ذلك یؤدي إلى ضعفھم وتشتتھم وفضل أغلبھم 

  .)101(تسلیم أنفسھم

الحكومة نفسھا مضطرة للضغط على ممثلي الثورة، عندئذ بدأت تلك  وجدت
الحكومة تصطنع الذرائع وتعلل بمختلف العلل واألسباب لتكوین الصعاب والعقاب 

، في وقت كانت تقدم لمحساس دعمھا أمال في قطیعة )102(للمجاھدین الجزائریین
وإن  التونسیة، لكن محساسالجزائریین مع الثوار الیوسفیین واحترامھم للسیادة 

استطاع توحید كلمة الجزائریین وراءه وأظھر احتكامھ لقرارات السلطة التونسیة إال 
أنھ ظل یتعامل مع الیوسفیین كما أن ارتباط بعض المجموعات الجزائریة بالعناصر 

المعارضة الیوسفیة في الجنوب كان یثیر الشكوك حول حقیقة موقفھ وعالقاتھ مع 
 بمسألة التسلیح وتقویة قدرات القاعدة الشرقیة ، فقد اھتم محساس)103(التونسیة

واضحة المعالم، خاصة وأن دعمھا ظل  واألوراس، ولم تكن عالقاتھ بحكومة بورقیبة
  .)104(خاصة بالقطیعة مع الیوسفییندائما مشروطا بمدى الخضوع لمطالبھا و
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لھذا افتعلت الحكومة التونسیة قضیة التمثیل لضرب المتعاونین مع 
المعارضة إذ كان عبد الحي یمثل جبھة التحریر الوطني بتونس وھمزة الوصل بین 

رؤون من تعدد یتب بدأ المسؤولون في تونس 1956الداخل والخارج لكن مطلع سنة 
المتحدثین باسم الثورة الجزائریة فطلبوا عن طریق اتحادیة جبھة التحریر الوطني 

  .)105(بفرنسا من مسؤولي الثورة بالداخل إیفاد ممثل لھا

منشورات وزعت على الشعب التونسي على الحـدود، كما  قـدم عباس لغرور
والثالثة إلى صالح بن  بعث بثالث رسائل واحـدة لبورقیبة وأخرى إلى والي قفصة

 إذا لم تكفوا عن تھدیداتكم، فإن الجزائر«:وأعلمھـم بلغة التھدید ما ملخصھ یوسف
، وكان الجواب سریعا وایجابیا لصالح »إلى والیة سابعة قادرة على تحویل تونس

وصالح بن یوسف  الثورة الجزائریة، كان الجزائریون بمثابة وسطاء بین بورقیبة
وال ) بیوتھم(دون إلى المدن یعو وبھذا أصبح المقاتلون من أنصار صالح بن یوسف

خان  یلقى علیھم القبض، وقد وافق الجزائریون على لعب دور الوساطة لكن بورقیبة
  .)106(البعض وبھذه الطریقة تمت تصفیة الطیب زالق وغیرھم

أثر التحالف على العالقات الفرنسیة التونسیة واضطرت ھذه األخیرة إلى 
والحبیب  الوالیة األولى وكان ذلك بین قائد الوالیة عباس لغرورالتواصل مع قیادة 

وتم االتفاق بین قیادة الثورة بتونس وبورقیبة على تسویة وضعیة صالح بن  بورقیبة
لى الثورة الجزائریة جندیا من جیشھ إ 50، وقد تمت ھذه العملیة بانضمام یوسف

 100.00جندي  200مع منح كل واحد من  قطعة سالح إلى والي قفصة 200وتسلیم 
  .)107(فرنك والعفو العام والسماح لھم بالعودة إلى دیارھم

  :موقف الحكومة التونسیة من التحالف -6

المنطقة األولى وأمام الخالفات التي كانت قائمة بین فصائل العمل المسلح في 
الوزیر األول  أن بورقیبة وعلى الحدود وبتونس یذكر محمد حربي) الوالیة األولى(

وجد نفسھ مضطرا إلى البحث عن طریق یتحاور معھ، وقد استطاع قائد الحرس 
المدعو  جد ذلك في شخص عمار بوقالزأن ی القومي التونسي محجوب بن علي

العسكري، حتى وإن كان ھذا األخیر معین من طرف رجل معروف بتأییده لعبد 
وتم تزویده باألسلحة من قبل الحكومة التونسیة  )108(الناصر، أال وھو أحمد بن بلة

غیر أنھ لم یكن متحكما في  )109(یوسف مقابل المشاركة في محاربة أنصار صالح بن
األوراسیین وال السوافة التابعین لطالب العربي، ومن ھنا طرحت مسألة البحث عن 
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كیفیة یمكن بھا تجاوز العواقب ومنھا تحدید طبیعة العالقات الجزائریة التونسیة في 
  .)110(ظل األوضاع المستجدة

ساروا في المؤامرة الفرنسیة وتخلوا على  تونسومن المؤسف أن زعماء 
النضال الموحد وتجاوزوا ذلك عندما اندفعوا لمطاردة جیش التحریر التونسي جنبا 
إلى جنب مع القوات الفرنسیة ووصلت إلى مطاردة الجیش الجزائري، وھذا ما أكدتھ 

نا دعم القوات اإلضافیة التي لو فقدت جیوش«: صحیفة لوفیقاروا الفرنسیة حیث قالت
وضعتھا الحكومة التونسیة لمعاونة جیشنا ألصبح جیش الفرنسي یعمل في الظالم، 

  .)111(»ولفقد أقوى عنصر في مطاردة جیش التحریر الجزائري 

وقد كان الموقف المعارض للصومام وتحالفھم مع المعارضة التونسیة سببا 
یابھم من عالقات المعارضین مع جعل األوضاع تسوء بتونس وخاصة بسبب ارت

نفسھ على تناقض عمیق مع قناعاتھ المغربیة  إذ سرعان ما وجد محساس )112(مصر
، لقد بدأت الحكومة التونسیة في بدایة األمر مساندتھا )113(فكان في الصف المعارض

  .)114( التامة لمحساس

وبعض  كان مرتبطا ارتباطا وثیق مع السید الحبیب بورقیبة مع أن محساس
وبعض المسؤولین من رجال الحزب الدستوري وكان یحاول  رجال حكومة تونس

وما صدر من مقررات مؤتمر الصومام، ) ت.ت.ل(على  التأثیر بواسطة مركز تونس
بقّي یتفاوض مع  1956 دیسمبر 5ألمین دباغین لمعالجة الحال في وعندما أرسل ا

رئیس الحكومة ورجال الدیوان السیاسي وافھمھم الوضع وبقي بذلك التونسیین 
ومن معھ من رجال وبین المؤتمر ورجالھ بل إنھم ربما  مترددین بین أحمد محساس

بطبیعة الحال سیستغل من طرف  ، وھذا)115(كانوا یریدون استعمال الورقتین
التونسیین من خالل اعتمادھم على الخالفات المحلیة بتشجیع البعض وتألیب البعض 

ضد قادة مؤتمر الصومام لمقاطعتھم، وحاول  اآلخر ویحرضون جماعة محساس
عن طریق رسالة بعث بھا عن طریق زوجة رفیقھ التي  تحریض بورقیبة محساس

یرید  اسمھا سعیدة وضحت األمر إلى عمھا بأن أوعمران سلمتھا إلى قریبة بورقیبة
ر ، وذلك من أجل تنصیب الیوسفیین الموالین للجزائقلب النظام والقضاء على بورقیبة

لم یكن یحاول إال أن  وھي أشیاء مغلوطة وال أساس لھا من الصحة غیر أن أوعمران
ھي الھیئة الرسمیة الوحیدة والقادرة التخاذ إجراءات والتزامات ) ت.ت.ل(یفھمھم أن 
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، إن ھذه األحداث خلقت وضعیة كارثیة جعلت الحكومة )116(الحاضر والمستقبل
  .)117(بالمخاطر األمنیة التي تھدد استقرار بلده كثیرا وندد بورقیبة التونسیة منزعجة

تتحـاور مع القـادة التونسیین وھـذا ما یؤكـده أحمد ) ت.ت.ل(ھذا ما جعـل 
الذي اقتنع رجعنا للقاھرة، مع السفیر التونسي الصادق لمقدم«: لقولـھ توفیق المدني

بوجھة نظرنا اقتناعا ما وبعث بتقریر عن ذلك لحكومتھ، یعلمھا بأن رجال المؤتمر 
، »ال یمثل شیئا وھم الذین یجب التعامل معھم وأن محساس ھم الذین یمثلون الجزائر

 تغیر موقفھا وخاصة بعد اضطالع أوواقتنعت الحكومة التونسیة بذلك وأخذت 
یسمى ھذه  ، بعد أن توترت العالقات فإن السید فتحي الدیب)118(بعملیة التسلیح عمران

 1956 المرحلة بفترة أحداث التآمر وھي تمتد حسب تقدیره لتشمل شھري دیسمبر
قارب بین جبھة التحریر الوطني وبین كما تمیزت بكثیر من الت 1957وجانفي 

، والذي نتج عنھ تعكیر )119(الحكومة التونسیة على حساب المتحالفین مع المعارضة
الجو السیاسي في أحیان كثیرة من الحكومة التونسیة التي أصبحت تبحث عن ممثل 
شرعي للثورة الذي یمكنھا أن تنسق معھ في مصلحة الطرفین، إذ كانت الثورة في 

المرحلة تمر بأزمة تنظیمیة خانقة خاصة في مستوى عالقتھا بالحكومة التونسیة ھذه 
وقد كانت ھتھ األخیرة تشتكي من بعض المسؤولین الجزائریین الذین یمثلون نظاما 

 .)120(داخل نظام دولتھا

  :تحالف الحكومة التونسیة مع لجنة التنسیق والتنفیذ -7

البورقیبي وتأكیده على أنھ ال یمكن جاء ھذا التحالف بعد تردد التوجھ 
مساعدة الجزائریین إال من خالل النموذج التونسي والذي اتبع سیاسة 

بالتعاون مع  حسن زروق كلف الرئیس بورقیبة 1956، وفي جانفي )121(المفاوضات
الجزائریین والتنسیق معھم في جمیع المناطق الحدودیة واتفقوا على أن تتكفل 

كلف الدیوان السیاسي  1956الحكومة التونسیة بتموینھم ومّدھم باألغذیة، وفي فیفري 
ي وینسق معھ كي یتصل بالمسؤول العسكري الجزائر القصرین أیضا رئیس جامعة

، وفي ھذا اإلطار أیضا استقبلت الحكومة التونسیة في )122(ویستجیب لكل طلباتھ
الملقب بالقاید  وعمر جابر وفدا جزائریا متكونا من الطیب بوحوش 1956أفریل 

 بحضور المنجي سلیم علي، كما استقبلوا من قبل الدیوان السیاسي والرئیس بورقیبة
والطیب المھیري وقد طلب بوحوش مساعدة غذائیة فتمت االستجابة لمطلبھ فورا، 

  .)123(وھو ما یدل على أنھ كان ھناك تنسیقا وتعاونا بین الحكومة التونسیة
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ؤون من تعدد المتحدثین باسم یتبر بدأ المسؤولون في تونس 1956فمع مطلع 
الشیخ حامد  1956في أواخر مارس  ، فأرسل عبان رمضان)124(الثورة الجزائریة

لالستیالء على مقالید األمور ھناك واتصل بالباھي األدغم  إلى تونس روابحیة
فاشتكوا لھم تعامل الجزائریین  )125(والطیب لمھیري الوزیرین في حكومة بن عمار

مع المعارضة التونسیة وشرحا لھما ما ینتظره المسؤولین التونسیین من قیادة الثورة 
  :ھو

فیة لالستراحة وأال یحولونھ یتخذ الجزائریون الشریط الحدودي التونسي قاعدة خل -
 .إلى ساحة قتال

وأنصار بن  أن یلتزموا الحیاد بخصوص الخالف الدائر بین أنصار بورقیبة -
 .)126(یوسف

على أن یتعامل مع الحكومة التونسیة بصفة رسمیة بصفتھ ممثال للثورة، 
ار أن عبد الحي عرف وعلى ھذا األساس قدمھ للمسؤولین التونسیین، لكن على اعتب

بمیوالتھ الجھویة وخدمة أولیائھ لغرور وبن بلة والوالء للتحالف مع الیوسفیة، وھذه 
االضطرابات بین الداخل والخارج تسببت في مشاكل عددیة مع النظام التونسي وھو 

مبعوثي ، وعندما أقدم بعدھا عبد الحي على اعتقال )127(یباشر سلطتھ على تونس
،واإلفراج عن )128(الداخل وتدخلت السلطات التونسیة العتقال عبد الحي وجماعتھ

وآیت أحسن لكن ھذین األخیرین اعتبرا األمر تدخال في الشؤون الجزائریة،  روابحیة
وأنھ ال یجوز للتونسیین فعل ذلك وطالبا بإطالق سراح المعتقلین وتشكیل لجنة لتمثیل 

ومثل ھذا اإلجراء للسلطات  )129(تضم جمیع األطراف المتخاصمة ورة في تونسالث
التونسیة اعتبره البعض تدخال في شؤون الجزائریین، في حین كانت تھدف منھ إلى 
إنھاء الفوضى وفرض االحترام إثر ظھور الخالف بین جماعة الداخل والوفد 

، وخضعت السلطات التونسیة لألمر الواقع لكنھا ظلت )130(الخارجي بقاعدة تونس
 تشتكي من خروقات الجزائریین وعدم احترامھم للسیادة التونسیة خاصة وأن بورقیبة

تتسبب في تعطیل  كان منشغال بما یثیره الجزائریین من مشاكل داخل تونس
  .)131(المفاوضات مع فرنسا

حول الخیار األنجح الذي تسلكھ الثورة  1956وقد استمر النقاش طوال 
الجزائریة وھذا األمر كان خالف بین قادة الخارج الذین یسعون إلى إستراتیجیة 
مغربیة للكفاح، وقادة الداخل الذین نظروا إلى األمر بواقعیة وھو ما بقي محل جدل 
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الصومام لصالح التوجھ األخیر وحسم عملیا لصالحھم بعد حسم نظریا في مؤتمر 
  .)132(اختطاف الطائرة المقلة لقادة الخارج المتمسكین بخیارھم المغاربي

وھكذا تولدت ازدواجیة الخطاب في التعامل مع مقاومین متحالفین مع الثورة 
یمد  الجزائریة وسلطات تسعى للعب أدوارھم، وفي نفس الوقت الذي كان بوقالز

الغتیالھ،  یفكر في إرسال فدائیین إلى تونس كان عباس لغرور عالقاتھ مع بورقیبة
 بعد أن ارتمى قادة األوراس في خیار التحالف اإلستراتیجي الذي ألح علیھ بن بلة

ن مما أنتج مناوشات بین الفرق الجزائریة والقوات الموالیة للسلطة، واتھم والمصریو
، غیر أن دباغین المقتنع بأن التعامل مع )133(الجزائریون بمساندة العناصر الیوسفیة

أنصار بن یوسف قضیة خاسرة بعد أن سیطرت الحكومة التونسیة على الوضع، فقد 
ني بالقاھرة عبروا فیھا عن استعداد عقد معھا اجتماعات مع دباغین وتوفیق المد

الحكومة التونسیة للتعامل مع الجزائریین وتقدیم مساعداتھا لتمریر األسلحة بدل 
االعتماد على المعارضة، وتقرر تأكید ضرورة التعامل مع الحكومة التونسیة 

لتعیین مسؤول جدید  والوصول معھا إلى اتفاقیة تعاون لتمریر األسلحة، وكلف بن بلة
كمسؤول لجبھة وجیش  للتكفل بأمر السلع، فعین أحمد محساس على قاعدة تونس

  .)134(التحریر الوطني بتونس

قضت  1957واستقرارھا بتونس في مارس ) ت.ت.ل(وأشیر بأنھ بوصول 
األراضي التونسیة مسرحا لھا، نھائیا على جمیع الخالفات والنزاعات التي كانت 

بتقدي مجموعة من الطلبات ویتحدث  اختیار موقف بورقیبة وقرر عبان رمضان
اتصلت ببورقیبة الذي كان قد شكل «: عن مھمتھ الناجحة بالقول محمد لبجاوي

للحكومة، فاستقبلني بحرارة ومن أجل الحصول منھ على الوزارة بعد تعیینھ رئیسا 
تأیید علني للثورة الجزائریة قدمت لھ في عشرین نقطة تقریبا عدد من الطلبات 
الواضحة، التي كان یمكن أن یشكل الكثیر منھا في المرحلة الحاسمة من نشاطھ 

ء وبتلقائیة السیاسي مشكالت حقیقیة استجاب الرئیس التونسي لكل مطلب بدون استثنا
  .»وصدق مؤثرین

توضحت صورة الموقف في نقاش قادة الداخل  وفي لقاء لبجاوي مع بورقیبة
المطلع على موضوع التحالف المغاربي المشترك، وأقر خاللھ  بحضور بن مھیدي

وانتھاج سیاسة جدیدة للتعاون مع البلدین  إیقاف الحملة المنددة بسیاسة بورقیبة
المستقلین اعتمادا على مساعدات السلطة الرسمیة، والتأكید أنھ الخیار األنجح بدل 
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لیتشبث بمشروع الكفاح المغاربي الموحد وانتقاد األنظمة الرسمیة التي عبرت عن 
  . )135(دعمھا للثورة الجزائریة

أنّھ اتصل ومعھ الدكتور لمین دباغین بالوطنیین التونسیین  قال توفیق المدني
 1956 ماي 1، األستاذ منجي سلیم الجتماع الوفد الكبیرین األستاذ الصادق لمقدم

وأنھا تفاوضا معھما مفاوضة مثمرة ومفیدة حول المبادئ التي كنا قررناھا من قبل 
ري من البالد التونسیة بكل حریة إلى مراكز التسرب في وھي مرور السالح الجزائ

واتفقنا  البالد الجزائریة، وأنھما وعدا بعد اقتناعھما بمخاطبة أولیاء األمر في تونس
لعقد االتفاق النھائي في موعد یحددانھا لنا بواسطة  أن نجتمع من جدید بمدینة طرابلس

التونسیة، فصادق الجمیع على ھذا وقرروا أن نواصل مساعینا في ھذا السفارة 
  .)136(السبیل

قد اتخذ موقفا فیما یخص المشكلة الجزائریة وما دفعھ إلى ھذا  بورقیبة
الموقف لیس ھو فقط التضامن األخوي في شمال إفریقیا والذي ال نزاع فیھ ولكن 

دة حركة االضطراب في بلده عن طریق العدوى الدافع بالخصوص ما یرید عو
  .)137( بالثورة الجزائریة

األمین العام للدستور الجدید  السید أحمد التلیلي وقد راسل عبان رمضان
) ج.ث.و.م(العضو اإلضافي بـ  بتونس یطلعھ من خاللھا إلى أّن السید أحمد محساس

یقوم بزرع الشكوك بین األوساط التونسیة، فیجب أن یقوموا بإزالتھ ألنھ سیخدمھم في 
بعد أن أعلنت السلطات التونسیة عن حیادھا وفضلت مراقبة . )138(ارتكاب أخطاء

، وأن المصلحة التونسیة )139(الوضع وھي تشتكي باستمرار من مشاكل الجزائریین
تعریض البالد لنزاع جزائري یمكن أن یجري ویالتھ على التونسیین، تقتضي عدم 

خاصة وأن المجموعات الجزائریة في التراب التونسي مازالت تضم العناصر 
، ویرجع خیار الحیاد ھذا بعد فشل تجربة )140(الیوسفیة وبإمكانھا إثارة الفوضى

وبقیة تمسك العصا تدخلھا في الشأن الداخلي للثورة في قضیة عبد الحي األوراسي 
  .من الوسط في انتظار معرفة الطرف الرابح في ھذا الصراع للتعاون معھ

أثر في  ولقائھ مع بورقیبة إلى تونس وكان لھذه الرسالة ولمجيء أوعمران
في نظرھا مازال  حساسوكان م) ت.ت.ل(تحول موقف السلطات التونسیة إلى جانب 

، خاصة وأن مجموعات سوق یحظى بالتمثیل الرسمي والنفوذ الفعلي في تونس
اللمامشة تقف إلى جانبھ وأنھ یتفھم المطالب التونسیة، ولكن  -وأوراس أھراس
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مقابل القطیعة التامة لتباعھ من أنصار السلطات التونسیة لم تكن تقدم لھ دعمھا إال 
  .)141(ووضع حد لتصرفات المجموعات المتمركزة في تونس صالح بن یوسف

تحیطھما فیھما  رسالتین إلى ممثلیھا في مدینة تونس) ت.ت.ل(عندئذ بعثت 
ممثال رسمیا لھا لدى الحكومة التونسیة وكانت  انعلما أنھا عینت العقید عمار أوعمر

، وعندما تأكدت )142()10/12/1956(ھاتان الرسالتان تحمالن تاریخیا واحدا 
القوي فرحبت بأوعمران محاورا وسھلت ) ت.ت.ل(السلطات التونسیة من نفوذ 

عند انتدابھ . فرار لنفسھا كسیاسة بدیلةوبالمقابل سمحت لمحساس بال مھمتھ في تونس
العقید أعمران مع وحدة من القوات لفرض اعتراف العصابات ) ت.ت.ل(من 

) ت.ت.ل(الحدودیة بھا وجد التونسیین مستعدین لقبولھ كمحاور، منذ ذلك أكدت 
وبالتالي تغیر موقف الرئیس التونسي ، )143(نفسھا كالشریك الوحید لكل حلفاء الجزائر

الذین كان في األصل مؤیدا لبن بلة یتجھ تدریجیا نحو كریم باعتبار الرجلین أقرب 
  .)144(إلى بعضھما من حیث الرؤى السیاسیة والقناعات الفكریة

  :استنتاج -8

لم یسلم مؤتمر الصومام من المعارضة التي یرجعھا البعض لغیاب الطابع 
قادة الوالیة األولى والوفد الخارجي وھذا ما جعلھم یشككون في مدى  التمثیلي بغیاب

شرعیة ھذا المؤتمر وھذا ما خلق معارضة للعدید من األطراف لقرارات ھذا 
  .المؤتمر

انعكاس الصراع داخل الوطن على العالقات بالخارج خاصة بعد تحالف 
ورقیبي، وھذا ما معارضي المؤتمر مع المعارضة الیوسفیة المعارضة للتوجھ الب

استغلتھ لجنة التنسیق والتنفیذ لتوطید عالقتھا مع الحكومة التونسیة للقضاء على 
المعارضة لكال الطرفین وذلك باستغالل الفرصة السانحة للتعاون وتنسیق الجھود 
لتصفیة الجسدیة لھم خاصة بعد خلو الجو لھم باختطاف الطائرة المقلة لقادة الوفد 

  .الخارجي

  :الھوامش
                                                        

، 2010، )ط.د(، ، دار ھومة، الجزائرفي الجزائر 1954، جذور نوفمبرمصطفى ھشماوي) 1(
  .85ص

، ، دار ھومة، الجزائر1954في الثورة الجزائریة  عبد الكریم، دور العقید عمیروششوقي ) 2(
  .113، ص2003، )ط.د(
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، )ط.د(، ، دار الرائد للكتاب، الجزائر1961-1960محمد بجاوي، الثورة الجزائریة والقانون ) 3(

  .124، ص2005
حكیمة شتوان، المبادئ التنظیمیة لقیادة الثورة الجزائریة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في تاریخ  )4(

  .34، ص2006- 2005، الجزائر الثورة، جامعة
، )ط.د(، المعاصر، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ، تاریخ الجزائرمحمد العربي الزبیري) 5(

  .75، ص2، ج1999
، )ط.د(، شخصیة وطنیة، دار ھومة، الجزائر 17شھادة : ثوار عظماءمحمد عباس، : ینظر) 6(

، 2003، )ط.د(، الجدیدة، دار الطبع للنشر، قسنطینة ، عمار قلیل، ملحمة الجزائر80، ص2012
  .385، ص1ج

، دیوان 1962- 1954عبد هللا مقالتي، المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة ونصوصھا األساسیة ) 7(
  .63، ص2012، )ط.د(، المطبوعات الجامعیة، الجزائر

، الوالیة األولى نموذجا، دار ھومة، الجزائر -، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریةمحمد زروال) 8(
  .291، ص2010، )ط.د(

، )ت.د(، )ط.د(، مسعود عثماني، الثورة التحریریة أمام الرھان الصعب، دار الھدى، الجزائر) 9(
  .244ص

، السعید بلخرشوش، مذكرات الضابط بلخرشوش السعید من قلب الثورة، دار الھدى، الجزائر) 10(
  .399، ص2016، )ط.د(

، )ط.د(، ، دار المعرفة، الجزائر1989إلى  1830المعاصر من  بشیر بالح، تاریخ الجزائر) 11(
  .46، ص2، ج2006

، حروف للدراسات واقع وآفاق في ذاكرة الجزائر: 1956أوت  20لطفي ساعد، مؤتمر الصومام ) 12(
  .107، ص2014أوت  01:التاریخیة، ع

- 1946من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري  ، مذكرات الرئیس علي كافيعلي كافي) 13(
  .102، ص2011، 2، ط، دار القصبة للنشر، الجزائر1962

، 176:منعرج تاریخي للثورة، مجلة أول نوفمبر، ع: عمر مشري، مؤتمر الصومام) 14(
  .53، ص2011دیسمبر

ات عن الثورة التحریر الوطني وما بعد االستقالل، دار الھدى، مذكر: الحقیقة، عمار جرمان) 15(
  .395، ص2007، )ط.د(، الجزائر

، جمعیة أول نوفمبر لتخلید 1954والثورة الجزائریة  استجواب عجول في مصطفى بن بولعید) 16(
  .418، ص1999، )ط.د(، وحمایة مآثر الثورة في األوراس، دار الھدى، الجزائر

، ANEP، منشورات )1962-1929(الطاھر الزبیري، مذكرات آخر قادة األوراس التاریخیین ) 17(
  .163، ص2008 ،)ط.د(، الجزائر

  .21/11/2017: ، بتاریخ، مقابلة خاصة معھ، في منظمة المجاھدین والیة باتنةعلي مزوز) 18(
  .150، ص2010، )ط.د(، محمد عباس، خصومات تاریخیة، دار ھومة، الجزائر) 19(
 بلدیة یابوس(الثورة التحریریة في منطقة األوراس  -، مذكرات المجاھد علي مزوزعلي مزوز) 20(

  .82، ص2014، )ط.د(، ، مطبعة عمار قرفي، الجزائر)أنموذجا
  .286-285السابق، ص ص، المرجع ...، إشكالیة القیادةمحمد زروال) 21(
  .395السعید بلخرشوش، المرجع السابق، ص) 22(
، )ط.د(، ، دار النعمان، الجزائر1954بوعالم بن حمودة، الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر ) 23(

  .446، ص2012
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األوراس،دار م، جمعیة رواد مسیرة الثورة في منطقة 1962-1954شھداء منطقة األوراس ) 24(

  .714، ص5، ج2016، )ط.د(، الھدى، الجزائر
  .164الطاھر الزبیري، المرجع السابق، ص) 25(
 ،)ط.د(، الجزائر، منشورات الشھاب، 1958- 1957محمد عجرود، أسرار حرب الحدود ) 26(

  .73، ص2014
  .111لطفي ساعد، المرجع السابق، ص) 27(
، ، دار المعرفة، الجزائر)1962-1954(وھیبة سعیدي، الثورة الجزائریة ومشكلة السالح ) 28(

  .99، ص2009، )ط.د(
مع دراسة تحلیلیة  -، دور المنطقة السادسة من الوالیة األولى في الثورة الجزائریةمحمد زروال) 29(

لیا لجیش التحریر الوطني في الحدود الشرقیة والعالقات الجزائریة التونسیة، للقیادات العسكریة الع
  .348، ص2011، )ط.د(، دار ھومة، الجزائر

وجمال عبد الناصر حتى بعد سجن بن  ارتبطوا بالقومیة العربیة وعلى عالقات حسنة مع مصر) 30(
  .بلة

مثال ملموس من حرب العصابات ): 1962- 1954( دومنیك فارال، معركة جبال النمامشة) 31(
  .171، ص2008، )ط.د(، والحرب المضادة، ترجمة مسعود حاج مسعود، دار القصبة، الجزائر

  .71، المرجع السابق، ص...عبد هللا مقالتي، المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة) 32(
، ، دار األصالة، الجزائریكشف عن أسرار ثورة الجزائر أحمد منصور، الرئیس أحمد بن بلة) 33(

  .130، ص2009، 2ط
  .72ص ، المرجع السابق،...عبد هللا مقالتي، المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة) 34(
التقریر الجھوري للوالیة األولى، المنظمة الوطنیة للمجاھدین، المقدم للملتقى الوطني الثالث )35(

  .19، ص1956دیسمبر 31أوت إلى  20لتسجیل أحداث الثورة التحریریة، من 
  .140، ص، المرجع السابق...، دور المنطقة السادسة من الوالیة األولىمحمد زروال) 36(
قیصر  ترجمة كیمل ،)1962-1954( ، جبھة التحریر الوطني، األسطورة والوقعمحمد حربي) 37(

  .64، ص1983، )ط.د(، داغر، مؤسسة األبحاث العربیة، لبنان
، 2010، )ط.د(عثمان السعدي بن الحاج، دار األمة، الجزائر،  ، مذكرات الرائدعثمان السعدي) 38(

  .104ص
، ، وزارة الثقافة، الجزائر، قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائرمحمد العربي الزبیري) 39(

  .64، ص2007، )ط.د(
مضاعفات وانعكاسات خطیرة أعقبت موتھ، دار الھدى،  -ني، من اغتیال بن بولعیدمسعود عثما) 40(

  .115، ص2015، )ط.د(، الجزائر
- 1910العربي  العربي فكرة وواقعا، االتجاه الوحدوي في المغرب محمد بلقاسم، وحدة المغرب) 41(

  .262، ص2013، )ط.د(، ، البصائر الجدیدة، الجزائر1954
، 1984، )ط.د(، ، دار المستقبل العربي، القاھرة، عبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الدیب:ینظر) 42(

  .674-673المستند الموجود بھ، ص صوكذلك  293-291ص ص
  .65، المرجع السابق، ص...، قراءة في كتابمحمد العربي الزبیري) 43(
المتحف الجھوي : محضر اجتماع المناطق لمناقشة قرارات مؤتمر الصومام المصدر: ینظر) 44(

  لوالیة تبسة
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 - األوراس(الوالیة األولى  -من النضال إلى قلب المعركة ، عباس لغرورصالح لغرور )45(

فرحات ، عبد القادر حمید، 204، ص2016، )ط.د(، ، منشورات الشھاب، الجزائر)النمامشة
  .170، ص2007، )ط.د(، فة، الجزائررجل الجمھوریة، دار المعر عباس

 - تونس -لیبیا -العربي الكبیر من الفتح اإلسالمي إلى الوقت الحاضر شوقي الجمل، المغرب) 46(
  .401، ص2007، )ط.د(، ، المكتب المصري، القاھرة)مراكش(األقصى  المغرب -الجزائر

، 1979، 2، ترجمة العفیف األخضر، دار اآلداب، بیروت، طروبیر میلر، مذكرات أحمد بن بلة) 47(
  .119ص

  .81السابق، صالتقریر الجھوري للوالیة األولى، المرجع ) 48(
والصحفي  ، حسین آیت أحمد، محمد خیضر، محمد بوضیافأحمد بن بلة: الوفد المتكون من) 49(

  .294مسعود عثماني، المرجع السابق، ص: ینظر. مصطفى األشرف
  .104-103، المرجع السابق، ص صالزبیريمحمد العربي ) 50(
محمد الطیب زروق، النظام البورقیبي والثورة الجزائریة، مجلة المعارف والدراسات التاریخیة، ) 51(

  .1956أكتوبر 16:، جریدة العمل التونسیة، ع203، ص2016جویلیة  06:ع
  .80، المرجع السابق، ص...یخ الثورة الجزائریةعبد هللا مقالتي، المرجع في تار) 52(
  .82، ص1956نوفمبر 15، 2:المقاومة الجزائریة، ع) 53(
- م.ق 14(من عھد الفینیقیین إلى خروج الفرنسیین  صالح فركوس، المختصر في تاریخ الجزائر) 54(

  .274، ص2003، )ط.د(، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة)م1962
تصریح لجبھة التحریر، المقاومة الجزائریة، : ، أثر اختطاف القادة الجزائریینتوفیق المدني) 55(

  .12، ص31:ع
  .114، المرجع السابق، ص...، قراءة في كتابمحمد العربي الزبیري) 56(
، )ت.د(، )ط.د(، ، من كوالیس التاریخ مثقفون في ركاب الثورة، دار ھومة، الجزائرمحمد عباس) 57(

  .28، ص2ج
  .167، المرجع السابق، صصالح لغرور) 58(
  .78التقریر الجھوري للوالیة األولى، المرجع السابق، ص) 59(
، دار 1956-1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدة  -التونسیة الطاھر عبد هللا، الحركة الوطنیة) 60(

  . 166، ص1990، 2، طالمعارف للطباعة والنشر، تونس
مع ركب الثورة التحریریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : ، مذكرات حیاة كفاحأحمد توفیق المدني) 61(

  .320-319، ص ص3، ج1988، 2ط ،الجزائر
، ، دار ھومة، الجزائر1962-1954یوسف مناصریة، دراسات وأبحاث حول الثورة التحریریة ) 62(

  .308، ص2013، )ط.د(
، ص 2، ج1956أكتوبر 23، البد من وضع حد لالعتداءات الفرنسیة، خطب، الحبیب بورقیبة) 63(

  .30-29ص
  .12، المرجع السابق، ص2:المقاومة الجزائریة، ع) 64(
  .34، نفسھ، ص2، خطب، جالحبیب بورقیبة) 65(
  .88، المرجع السابق، ص...عبد هللا مقالتي، المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة) 66(
العربي المعاصر، وزارة الثقافة،  حبیب حسین اللولب، أبحاث ودراسات في تاریخ المغرب) 67(

  .379، ص)ت.د(، )ط.د(، الجزائر
  .296، المرجع السابق، ص...مسعود عثماني، الثورة التحریریة أمام الرھان) 68(
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، 1، ج2009، )ط.د(، حبیب حسین اللولب، التونسیون والثورة الجزائریة، دار السبیل، الجزائر) 69(

  .404ص
  .276، المرجع السابق، صفتحي الدیب) 70(
  .189، ص2010، )ب.د(، )ط.د(تشریح حرب، ترجمة أحمد منصور، المسك، عباس فرحات، ) 71(
، زھیر إحدادن، شخصیات مواقف تاریخیة، منشورات المؤسسة الوطنیة لالتصال، الجزائر) 72(

  .156، ص2010، )ط.د(
  .107، المرجع السابق، ص...، قراءة في كتابمحمد العربي الزبیري) 73(
  .118، المرجع السابق، ص...، قراءة في كتابمحمد العربي الزبیري) 74(
  .405، المرجع السابق، ص...التونسیون والثورةحبیب حسین اللولب، ) 75(
العربي وإفریقیا في دعم الثورة الجزائریة، دار السبیل،  عبد هللا مقالتي، دور بلدان المغرب) 76(

  .143، ص2، ج2009، )ط.د(، الجزائر
للنشر  إبان الثورة الجزائریة، دار بوسعادةعبد هللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة ) 77(

  .339، ص1، ج)س.د(، )ط.د(، والتوزیع، الجزائر
  .468شوقي الجمل، المرجع السابق، ص) 78(
  .317ص ، المرجع السابق،...، دور المنطقة السادسة من الوالیة األولىمحمد زروال) 79(
، 1990، )ط.د(، حیاة وكفاح، دار األقواس للنشر، تونس المنصف الشابي، صالح بن یوسف) 80(

  .158ص
  . 383السعید بلخرشوش، المرجع السابق، ص) 81(
  .334، المرجع السابق، ص...عبد هللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة) 82(
  .327، عبد هللا مقالتي، المرجع السابق، ص158، المرجع السابق، صمحمد حربي) 83(
  .161، المرجع السابق، ص3، ج...، مذكرات حیاة كفاحأحمد توفیق المدني) 84(
، برقیة 20السابق، ص، المرجع ...حبیب حسین اللولب، التونسیون والثورة: حواللموضوع ینظر) 85(

 15، 03:الوفد الجزائري لجبھة التحریر الوطني بمصر لصالح بن یوسف، جریدة الزھرة، ع
  .01، ص1955نوفمبر 

 Mabrouk Benlhoucine, Le Courrier Alger- Le:رسالة خیضر إلى عبان رمضان) 86(
Caire 1954-1956, édition Casbah, Alger, 2000, P180  

(87)Mabrouk Benlhoucine, Op- cit, PP107-108. 
، منشورات المتحف الوطني 1957عبد هللا بن شریط، الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة ) 88(

  .89-88، ص ص2010، )ط.د(، للمجاھد، الجزائر
  .93-92السابق، ص ص ، المرجع2، ج...حبیب حسین اللولب، التونسیون والثورة) 89(
، ترجمة عفاف زقور وآخرون، أعمال 1955- 1948شھادة بشیر قاضي، جیش تحریر المغاربي ) 90(

  .176، ص2004، 2001ماي  12-11ملتقى مؤسسة محمد بوضیاف، 
، )ب.د(، )ط.د(نویل فافرلیار، عبد السالم عزیزي، القفار عند الفجر، أطفالنا للنشر والتوزیع، ) 91(

  .143، ص2011
  .96حبیب حسین اللولب، المرجع السابق، ص) 92(
وقد كانت تؤمن بالمعركة المغاربیة المشتركة أینما كان میدانھا  كان قائدھا الطاھر لسود) 93(

المنصف الشابي، المرجع : ینظر. العربي ومؤطرھا وتستمد مرجعیتھا من لجنة تحریر المغرب
  .139لسابق، صا

  .169، المرجع السابق، ص...شھادة بشیر القاضي، جیش التحریر المغاربي) 94(
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  .254، المرجع السابق، ص2، ج...العربي عبد هللا مقالتي، دور بلدان المغرب) 95(
  .177، ص2، ج2012، )ط.د(، عمار مالح، قادة جیش التحریر الوطني، دار الھدى، الجزائر) 96(
، الجبھة المنسیة، ترجمة زینب قبي، منشورات 1959-1957عمار بوجالل، حواجز الموت ) 97(

، )ط.د(، ، الجزائر1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
  .48، ص2010

  .176-175، المرجع السابق، ص ص...بيشھادة بشیر قاضي، جیش تحریر المغار)98(
  .60-59، المرجع السابق، ص صعثمان السعدي) 99(
  .319-318، المرجع السابق، ص ص...عبد هللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة) 100(
  .332نفسھ، ص) 101(
  .400، ص2، ج2003، )ط.د(، الثورة، دار ھومة، الجزائر، اللمامشة في محمد زروال) 102(
  .160، المرجع السابق، صمحمد حربي) 103(
  .380-379، المرجع السابق، ص ص2، ج...، اللمامشة في الثورةمحمد زروال) 104(
، 1962-1954الجھة الشرقیة  - الخلفیة للثورة الجزائریةمحمد بلقاسم وآخرون، القواعد ) 105(

، )ط.د(، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، الجزائر
  .129ص ،)س.د(

  .170، المرجع السابق، صصالح لغرور) 106(
  .177، المرجع السابق، ص2حریر الوطني، جعمار مالح، قادة جیش الت) 107(
  .259المرجع نفسھ، ص) 108(
، ترجمة أحمد بن البار، دار )1951 - 1939(محفوظ قداش، تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة ) 109(

  .199، ص2012، )ط.د(، األمة، الجزائر
  .12، ص2001، 15و 14:ترجمة محمد ھناد، مجلة نقد، ع، مؤامرة العموري، محمد حربي) 110(
  .267، ص2010، 5، طمصطفى طالس وبسام العسلي، الثورة الجزائریة، دار رائد، الجزائر) 111(
، )ط.د(، ، دار الھدى، الجزائر)FLN(زلیخة زیدان، جبھة التحریر الوطني جذور األزمة ) 112(

  .117، ص2009
  .160، المرجع السابق، ص...، جبھة التحریر الوطنيمحمد حربي) 113(
، 2004، )ط.د(، ، الجزائرANEPعلي زغدود، ذاكرة ثورة التحریر الجزائري، منشورات ) 114(

  .143ص
  .499، المرجع السابق، ص3، ج...كفاح ، مذكرات حیاةأحمد توفیق المدني) 115(
  .151علي زغدود، المرجع السابق، ص) 116(
أحمد بن محمد : ، حزب التحریر الوطني، تر، مذكرات اللواء حسین بن معلمحسین بن معلم) 117(

  .117، ص1، ج2014، )ط.د( ،بكلي، دار القصبة للنشر، الجزائر
  .451-499، المرجع السابق، ص صأحمد توفیق المدني) 118(
  .164، المرجع السابق، ص...، قراءة في كتابمحمد العربي الزبیري) 119(
، محمد 389-388، المرجع السابق، ص ص2، ج...الثورة، اللمامشة في محمد زروال:ینظر) 120(

  .289، المرجع السابق، ص...، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریةزروال
األرشیف : المصدر .6و 5فترة االستقالل في الصفحتین  تقریر حول الوضع في تونس: ینظر) 121(

  S: M.N, C68, D1, D1956الوطني التونسي 
  .269مصطفى طالش، بسام العسلي، الثورة الجزائریة، المرجع السابق، ص) 122(
  .7-6، المرجع السابق، ص ص...حبیب حسین اللولب، التونسیون والثورة) 123(
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- 129، المرجع السابق، ص ص...محمد بلقاسم وآخرون، القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة) 124(

130.  
  .95عباس، خصومات تاریخیة، المرجع السابق، صمحمد ) 125(
  .257، المرجع السابق، ص2، ج...العربي عبد هللا مقالتي، دور بلدان المغرب) 126(
  .130، المرجع السابق، ص...محمد بلقاسم وآخرون، القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة) 127(
، 1987، جانفي 19:حامد روابحیة، جریدة الشعب، عمحمد عباس مع المناضل الشیخ : ینظر) 128(

  .185، المرجع السابق، ص، أحمد توفیق المدني246، ص2ج
- 246، جریدة الشعب، المرجع السابق، ص صمحمد عباس مع المناضل الشیخ حامد روابحیة) 129(

248.  
  .258، المرجع السابق، ص2، ج...العربي المغربعبد هللا مقالتي، دور بلدان ) 130(
، المرجع السابق، 1، ج...، عبد هللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة374نفسھ، ص) 131(

  .370ص
  .170جع السابق، ص، المر، صالح لغرور158، المرجع السابق، صمحمد حربي: ینظر) 132(
  .328، المرجع السابق، ص1، ج...عبد هللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة) 133(
  .260، المرجع السابق، ص2، ج...العربي عبد هللا مقالتي، دور بلدان المغرب) 134(
  ،365السابق، ص، المرجع 1، ج...عبد هللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة) 135(

Mohammed Lbjaoui, Vérité sur le révolution Algérienne, ed: Gallimar, 
Paris, 1970, PP105-106. 

  .121، المرجع السابق، ص3، ج...، مذكرات حیاة كفاحأحمد توفیق المدني) 136(
  .89-88السابق، ص ص، المرجع ...عبد هللا بن شریط، الثورة الجزائریة) 137(
، محمد 135، المرجع السابق، ص...محمد بلقاسم وآخرون، القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة) 138(

  .135بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص
  .336، المرجع السابق، ص3، ج...، مذكرات حیاة كفاحأحمد توفیق المدني) 139(
  .491، المرجع السابق، صمحمد زروال) 140(
، محمد 493، المرجع السابق، ص1، ج...عبد هللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة:ینظر) 141(

  .160، المرجع السابق، صحربي
، 389، المرجع السابق، ص2ج ،...، اللمامشة في الثورةمحمد زروال: حول الموضوع ینظر) 142(

  .95، المرجع السابق، ص...عبد هللا مقالتي، المرجع في تاریخ الثورة الجزائریة
  .160، المرجع السابق، صمحمد حربي )143(
  .171دومنیك فارال، المرجع السابق، ص) 144(
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  : الملخص

من أعظم ثورات العالم في القرن ) م1962-1954(تعد الثورة الجزائریة 
 سنواتالعشرین، لما شھدتھ من أحداث سیاسیة وتطورات عسكریة طیلة سبع 

أعتى  -ذو اإلمكانیات المادیة المحدودة -ونصف، واجھ خاللھا جیش التحریر الوطني 
-جیش التحریر الوطني وأقوى دولة استعماریة آنذاك، ورغم ذلك استطاعت وحدات 

تحقیق عدة انتصارات ضد قوات االحتالل الفرنسي كان لھا   -السیما على الحدود
  .األثر العمیق على المستویین اإلقلیمي والعالمي

كما أن الغرض من ھذه الورقة البحثیة یكمن أساساً في الوقوف الفاحص على 
واستراتیجیتھ العسكریة في نشاط وجھود جیش التحریر الوطني على الجبھة الشرقیة، 

مواجھة خط موریس المكھرب الذي أنشأتھ إدارة االحتالل الفرنسي على الحدود 
م قصد شل حركة الثوار والمجاھدین نحو الداخل 1957الجزائریة الشرقیة عام 

والخارج، ومن ثم إبطال مفعول القواعد الخلفیة لإلمداد اللوجستیكي التي شكلتھا قیادة 
  .ونسالثورة في ت

الصباح؛ الثورة الجزائریة؛ خط موریس؛ جیش التحریر  صحیفة: الكلمات المفتاحیة
  .الوطني

 

 



  عبد السالم كمون/ د 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              508

Abstract  

The Algerian Revolution (1954-1962) is one of the world 
greatest twentieth-century revolutions, because of the political 
events and military developments for seven and a half years, 
during which the National Liberation Army - with limited 
material resources - faced the strongest and mightiest colonial 
state at the time. Nevertheless, the National Liberation Army 
units, especially on the borders, managed to achieve several 
victories against the French occupation forces, and this had a 
profound impact on the regional and global levels.  

The purpose of the present research is mainly to examine 
the activities and efforts of the National Liberation Army on the 
eastern front, and its military strategy in the face of the 
electrified Maurice line established by the French occupation 
administration on the eastern Algerian border in 1957. The aim 
of this line was to paralyze the movement of the Algerian 
fighters, thereby disrupting the logistic supply provided by the 
rear bases established in Tunisia by the Revolutionary 
Command. 
Key words: Al-Sabah newspaper; Algerian Revolution; Maurice 
Line; National Liberation Army. 

  : مقّدمة

) م1962-م1954(الجزائریة یعتبر البحث في موضوع الثورة التحریریة 
من المواضیع الجدیرة بالدراسة،فبرغم العدید من الدراسات التاریخیة التي تناولت ھذا 
الموضوع لكنني ال أظن أنھا استنفذت أو ستستنفذ ما كتب وما قیل عن الثورة 
الجزائریة، لذلك فھو موضوع ال یزال بكراً وبحاجة ماسة إلى أقالم وطنیة مخلصة 

  .لحقائق من مصادرھا األصلیةتستجلي ا

ولقد خاض جیش التحریر الوطني معارك طاحنة ضد قوات االحتالل 
الفرنسي طیلة مراحل الثورة التحریریة، وخاصة جیش الحدود الذي تحمل العبء 
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األكبر في ھذه المعارك لما عمدت قوات االحتالل إلى رمي كامل ثقلھا من أجل 
  .ي المھدحصر وخنق الثورة والقضاء علیھا ف

فبعدما أدركت السلطات الفرنسیة في الجزائر أن مصادر تموین الثورة 
الجزائریة ھي الجبھتین الشرقیة والغربیة استنفرت جمیع قواتھا من أجل تأمین تلك 
الحدود والسیطرة علیھا للحیلولة دون تموین الثورة باألسلحة والذخیرة، فلجأت إلى 

جبھتین الغربیة والشرقیة على الترتیب، على ال" موریس"و" شال"إنشاء خطي 
  .باعتباره موضوع الدراسة" خط موریس"ویھمنا ھنا 

استراتیجیة جیش التحریر الوطني في : "إن اختیارنا لموضوع الدراسة
، لم یكن محض الصدفة أو اعتباطي فحسب، )"م1960-1959(مواجھة خط موریس 

والصعوبات التي واجھت  بل جاء نتیجة بحث عمیق ودقیق في مختلف التحدیات
الثورة بغرض وأدھا والقضاء علیھا في المھد، ھذا فضالً عن الوقوف على 
اإلستراتیجیة العسكریة التي اعتمدتھا سلطات  االحتالل الفرنسي والمتمثلة في إنشاء 
الخطوط المكھربة على الجبھتین الشرقیة والغربیة قصد شل حركة الثورة والثوار، 

الیب والخطط العسكریة لجیش التحریر الوطني في سبیل اجتیاز وكذا إبراز األس
وعبور الخط المكھرب، وھي اإلشكالیة التي یعالجھا ھذا المقال، ولتوضیح اإلشكالیة 

  :أكثر یمكننا طرح التساؤالت اآلتیة

متى ظھرت فكرة إنشاء خط موریس؟ ومن ھو صاحب الفكرة؟ وكیف تمكن 
الخط المكھرب؟ وما أسالیب تخریبھ وطرق جیش التحریر الوطني من مواجھة 

  عبوره واجتیازه؟

ویمكننا اإلجابة عن ھذه اإلشكالیة والتساؤالت من خالل ثالثة عناصر 
  :أساسیة وھي

  .الظروف واألسباب المؤدیة لعملیة إنجاز الخط -1

  .التعریف بخط موریس المكھرب -2

  .أسالیب وخطط جیش التحریر في القضاء على خط موریس -3
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  الظروف واألسباب التي أدت إلى عملیة إنجاز خط موریس: أوالً 

لدراسة موضوع ما، أو تناول حدث ھام ال بُّد من مراعاة الظروف 
واألوضاع السائدة أثناء وقوعھ، والمالبسات التي ألمت بھ حتى یتسنى لنا لمس بعض 

ھي الظروف ما : األسباب العمیقة التي أدت إلیھ، ومن ھنا نطرح التساؤل اآلتي
  .واألسباب التي دفعت سلطات االحتالل الفرنسي إلى إنشاء ھذا الخط المكھرب؟

إّن فكرة إنشاء الخط المكھرب لم تأت من فراغ فحسب، بل أملتھا وفرضتھا 
الظروف والوضعیة العسكریة الحرجة لقوات االحتالل الفرنسي، حیث أدركت ھذه 

ة الفرنسیین في الجزائر مصدره الحدود األخیرة أن الخطر المحدق بالجیش واإلدار
، وھو ما 1الجزائریة الغربیة والشرقیة، ومن ثم ال بد من حمایة تلك الحدود وتأمینھا

أكدَّه المؤرخ محفوظ قداش الذي ذكر بأن قضیة إنشاء الخط المكھرب فرضتھا عملیة 
التحریر من طرف الجزائریین وجیش  -وخاصة الشرقیة -اجتیاز الحدود الجزائریة

  .2الوطني الذي كان یعبر تلك الحدود قصد التزود باألسلحة والذخیرة

الظروف قررَّ المسؤولون الفرنسیون عزل المجاھدون في  ھذه وفي خضم
 على ویأتي ،3الجبال، وحصر الثورة وخنقھا عن طریق إنجاز الخطوط المكھربة

 4"ھموریس أندري" كآنذا الفرنسي الدفاع وزیر الفرنسیون المسؤولون ھؤالء رأس
المتمیز بإلحاحھ الشدید على ضرورة التعزیز العسكري، ولھذا سخرت قوات 
االحتالل  جمیع إمكانیاتھا المادیة والبشریة من أجل إنجاح ھذا المشروع، والذي 
یعتبر في رأییھا من بین العوامل األساسیة التي تساعد على استقرار الحكومات 

لواحدة تلو األخرى، بسبب اتساع رقعة الكفاح المسلح في الفرنسیة التي باتت تسقط ا
  .5الجزائر

وتجدر اإلشارة إلى أن فكرة إنشاء الخطوط المكھربة بصفة عامة تعود إلى 
، الذي كان على رأس منطقة الشرق القسنطیني، ولقد تخمرت "فالكسان"الجنرال 

كنھا لم تطبق على أرض ل) الصینیة -الھند(الفكرة في ذھنھ إبَّان الحرب الفیتنامیة 
الواقع آنذاك، وبقیت الفكرة حبراً على ورق بسبب ضیق الوقت، لیتم إحیاؤھا من 

  .6"أندریھ موریس"جدید في نھایة الخمسینات بالجزائر على ید وزیر الدفاع 

، 1956ولقد قام ھذا األخیر بعرض الفكرة أمام البرلمان الفرنسي في نھایة 
، كما ورد في بعض )موریس(وبعد المصادقة علیھا أصبح الخط یحمل اسم صاحبھ 
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خط ماجینو "، "الثعبان العظیم"، "الخط القاتل: "الصحف بعدة تسمیات أخرى منھا
  .8"لالحاجز القات"، "خط ماجینو الجزائري"، 7"الجدید

فإن فكرة إنشاء الخط المكھرب َجسَّدھا " أندریھ موریس"وحسب تصریحات 
، والقاضي بأولویة الداخل عن الخارج، )1956أوت  20(قرار مؤتمر الصومام 

وبالتالي فإن ھذا الخط في نظر صاحبھ یعتبر الوسیلة المثلى لعزل قادة الداخل عن 
لشرقیة عن بقیة التراب الوطني أو بعبارة أخرى عزل القاعدة ا ،9قادة الخارج

  .10باعتبارھا الشریان الحیوي لجیش التحریر الوطني

ومن األھمیة بمكان أن نشیر إلى أن عملیة إنجاز الخط المكھرب سبقتھا 
عملیات نظریة، تمثلت في الدراسات المسحیة لجمیع النقاط واألماكن التي سوف یمر 

ولقد أسندت مھمة اإلنجاز إلى  فیھا الخط، وحددت معالمھا ورسمت في خرائط،
األول : وحدات الھندسة العسكریة المختصة، وقسمت عملیة األشغال إلى ثالثة أقسام

، والثاني أختص في حفر الحفر وتثبیت األعمدة الحدیدیة 11ُكلِّف بتموین العمال
  .12والخشبیة، والقسم األخیر أسندت لھ مھمة وضع األسالك الشائكة

انیات البشریة الضخمة، انفقت سلطات االحتالل مبلغاً وإلى جانب تلك اإلمك
طن  1500ألف طن من األسالك الشائكة، و 20ضخماً من میزانیتھا لشراء حوالي 

طن من  4000طن من السیاج والحدید، و 300من األعمدة الخشبیة بأنواعھا، و
  .13طن من الحصى 14000طن من األلغام، و 200اإلسمنت و

عمار "ت المسحیة السالفة الذكر حسب شھادة استغرقت تلك الدراسا
الفرنسیتین،  یوماً، شاركت فیھا القوات الجویة والبریة 30 14"بوقالز

فقامتابإخالءتلكالمناطقمنالسكانوطردھمللجبال،وإزالةجمیعمراكزجیشالتحریرالوطني 
  .15المتواجدة في تلك األماكن

خط المكھرب في فإذا نجحت قوات االحتالل الفرنسي من خالل إنشائھا لل
تقسیم جیش التحریر الوطني إلى قسمین معزولین عن بعضھما البعض قسم في 

، فإنھا من جھة أخرى ساھمت بطریقة غیر مباشرة في 16الداخل وآخر في الخارج
تأسیس وتكوین جیش الحدود، والذي دخل في معارك عنیفة ضدھا على طول الحدود 

  .17الشرقیة الجزائریة التونسیة
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  .التعریف بالخط المكھرب :ثانیاً 

بعد الدراسات النظریة والمسحیة لخط موریس تأتي الدراسات التطبیقیة 
والعمل المیداني لھذا المشروع، حیث انطلقت أشغال ھذا الخط بموجب القرار الذي 

والقاضي بإنشاء خط دفاعي طویل على  1957جوان  20في " موریس"أصدره 
دیسمبر  30أشھر، أي إلى غایة  03في أجل أقصاه طول الحدود الجزائریة التونسیة، 

195718.  

یمتد خط موریس على طول الحدود الشرقیة الجزائریة التونسیة انطالقاً من 
القالة على البحر المتوسط شماالً وصوالً إلى نقرین في الصحراء بالجنوب الشرقي، 

ثة ودوریات دعمھ الجنرال شال بأسالك شائكة مكھربة وحقول ملغمة ورادارات حدی
متعاقبة بانتظام ومدفعیة على أتم االستعداد لقصف أي ھدف ثابت أو متحرك، ناھیك 
عن حراستھ بطائرات االستطالع والطائرات العمودیة التي تحلق فوقھ لكشف أي 

  .19متحرك

ویذكر ضابط الوالیة الثانیة العقید علي كافي أن طول خط موریس یبلغ 
فولط،  1000وطاقتھ الكھربائیة تقدر بـ ونصف، مترین وعلوه كلم 500 حوالي

، في حین یذكر الطاھر 20م150ویفصل الخطین المكھربین مساحة ملغمة مسافتھا 
 60متراً إلى  30كلم وعرضھ یتراوح ما بین  750سعیداني أن طول الخط یصل إلى 

ر أن ، أما قائد الوالیة الرابعة محمد تقیة فیذك21متراً، على حسب التضاریس وتنوعھا
  .22كلم من الشمال إلى الجنوب 460طولھ یبلغ 

ینحول طول الخط لیس  أن االختالف بین المصادر الثالثة المذكور ورغم
 نرجح حوالي، فإننا كلمة ذكر األول یكون غیر موجود أصالً خاصة وأن كبیراً بل قد

ضیھا ما ذكره األخیر بحكم أنھ كان قائداً للوالیة التي مس ھذا الخط جزء من أرا
  .1957الحدودیة وذلك عام 

مقابل ذلك كانت قیادة الجیش الفرنسي قد شرعت في تثبیت خط من األسالك 
في بعض المراكز االستراتیجیة على الحدود الجزائریة الفرنسیة،  1955الشائكة عام 

  .23لینتھي األمر في األخیر إلى مد الخط بصفة نھائیة على طول الحدود المذكورة

انطلق ھذا الخط من البحر شماالً إلى الصحراء جنوباً  1957وفي سنة 
، ومنھا یتفرع إلى قسمین یحمیان الطریق "بسباس"ثم " وادي الكبیر"مروراً بـ
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مروراً بسوق أھراس ثم تبسة، وبعد " بوشقوف"و" دریان"والسكك الحدیدیة ثم إلى 
" تقرین"إلى غایة " بئر العاتر"ومنھا إلى " بئر سبایخة" "الكویف"ذلك یصعد باتجاه 

، 1958، لیكتمل إنجازه في سنة 24كلم 160على مسافة " شط الغرسة"ثم یتجھ إلى 
وكان ھذا الخط یؤدي مھمتین ازدواجیتین في آن واحد، فھو من جھة یراقب حركة 
عبور وحدات جیش التحریر الوطني ومنع تسرب األسلحة والذخیرة، أي تجفیف 

ة الشرقیة، ومن جھة أخرى یقوم ھذا الخط بحمایة منابع الدعم اللوجستیكي من الجھ
خط السكك الحدیدیة التي یتم عن طریقھا نقل المعادن والعتاد الحربي ما بین الونزة 

  .25وعنابة مروراً بتبسة

ویوجد على طول خط موریس منبھات إلكترونیة وصوتیة تحدد بالضبط 
صوب المكان الذي تم فیھ  مكان تخریب الخط فتطلق المدافع الثقیلة مباشرة نیرانھا

، ولم تكتف سلطات االحتالل عند ھذا الحد فحسب، بل راحت تدعم 26عملیة التخریب
  .وتعزز الخط بمجموعة حواجز وشبكات وحقول لأللغام

  :27وأھم تلك التعزیزات التي تمت على مستوى الخط المكھرب نذكر ما یأتي

الشبكات تختلف یوجد على طول خط موریس مجموعة من : الشبكات -1
باختالف وظائفھا ومھامھا، ومنھا شبكة اإلنذار والتي تنبھ على وجود خطر محدق 
على الخط، وشبكة األسالك الشائكة بمختلف أنواعھا المضلعة الشكل، والمنحرفة 

  .والمستطیلة والدائریة

وھو عبارة عن مساحة یتراوح عرضھا ما بین ثالثة إلى : حقل األلغام -2
ألف لغم، وتأتي ھذه  50مزروعة بمجموعة من األلغام عددھا یصل إلى  خمسة أمتار

  .المساحة المزروعة في مقدمة الخط المكھرب

وھي تحرس ) البازوكا(والسیاجات ضد المدافع  السیاجات المكھربة -3
  .سیارات الدوریة التي تمر وسط الحاجز

لھا أفراد جمیع تلك التدابیر واإلجراءات األولیة للخط المكھرب تصدى 
جیش التحریر الوطني وتمكن من اختراقھا بسھولة، األمر الذي أجبر القوات الفرنسیة 
على إدخال تعدیالت وتقنیات جدیدة وجد متطورة، والتي أثرت سلباً على جیش 

  .التحریر

  :ومن بین التقنیات الجدیدة التي دعمت بھا قوات االحتالل خط موریس نذكر
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لھذه التقنیة قصد مضاعفة تأثیر خط موریس لجأت فرنسا  :األلغام -1
: وبالتالي إفشال تطور وامتداد الثورة، ولقد زرعت فرنسا عدة أنواع من األلغام منھا

  .المضادة لألفراد، المضادة للمجموعات، واأللغام المضیئة

فرضت السلطات الفرنسیة حراسة  :المراقبة الدائمة للخط المكھرب -2
كھرب في جمیع األماكن واالتجاھات، قبل الخط، وفي مشددة على طول الخط الم

ألف عسكري  80، یتولى مسؤولیة ھذه الحراسة 28مستوى الخط وبعده، شماالً وجنوباً 
كلم، یضم  3موزعین على عدة مراكز عسكریة للمراقبة، تبعد عن بعضھا بحوالي 

  .29جندي 300إلى  100كل مركز حوالي 

یة توجد رقابة إلكترونیة عن طریق وباإلضافة إلى تلك الحراسة العسكر
الرادارات المضادة للطائرات، الرادارات المضادة للھاون، : الرادارات المختلفة منھا

  .30الرادارات المھیأة للمراقبة األرضیة

بھا صیانة جمیع شبكات الخط وعتاده  والمقصود :المكھرب الخط صیانة -3
  .31تالحربي، وصیانة جمیع أجھزة المراقبة واالتصاال

وزیادة على ذلك خصصت قوات االحتالل دوریات منتظمة لتلك المراكز 
العسكریة في كل ربع ساعة، وھي نوعین دوریات راجلة قریبة من مركز المراقبة 

  .وتكون مرفوقة بالكالب المدربة، ودوریات لیلیة بواسطة الدبابات

وھو " نفانكسا"جمیع تلك التعزیزات والتحصینات أسندت مھمتھا للجنرال 
المكلف بحمایة الخط بصفة عامة، ھذا األخیر بدوره جھَّز قوة أخرى احتیاطیة 

  :32فرق من رجال المظالت وھي كاآلتي 05للحمایة في حالة الطوارئ تضم حوالي 

  ".جان بیار"بقیادة الكولونیل : الفرقة األولى -1

  ".بیجار"بقیادة الكولونیل : الفرقة الثالثة -2

  ".أولیون"تحت قیادة المقدم : الرابعةالفرقة  -3

  ".تولكاره"تحت قیادة المقدم : الفرقة الثامنة -4

  ".لیشو"تحت مسؤولیة المقدم : الفرقة التاسعة -5

تلك ھي أھم التدابیر والتعزیزات التي قامت بھا فرنسا من أجل إنجاح 
یش مشروعھا وتحقیق أھدافھا، لكن السؤال الذي یطرح نفسھ، كیف استطاع ج
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التحریر الوطني أن یتحدى تلك التدابیر األمنیة المشددة ویخرب عدة أماكن في الخط 
  المكھرب؟

  .أسالیب وخطط جیش التحریر الوطني في تخریب الخط المكھرب: ثالثاً 

إن االنتشار السریع والمتزاید للثورة الجزائریة أجبر : آلیات وطرق عبوره -أ
العسكري لخنقھا وتطویقھا، وذلك عن طریق  سلطات االحتالل على رمي كامل ثقلھا

خط موریس المكھرب، والذي خلّف أضراراً بلیغة وانعكاسات سلبیة على الثورة 
التحریریة وخاصة جناحھا العسكري، حیث أصبحت وحدات جیش التحریر الوطني 

  .تشتكي نقص األسلحة والذخیرة جّراء ھذا الخط

ني واجھتھ عدة مصاعب أثناء وتجدر اإلشارة إلى أن جیش التحریر الوط
عبوره الخط المكھرب باتجاه األراضي التونسیة للتزود باألسلحة والذخیرة، فعالوة 
على قساوة طبیعة الحدود الشمالیة الشرقیة، اصطدمت وحدات جیش التحریر الوطني 
المخصصة لھذا الغرض، بقوات االحتالل والوقوع في العدید من الكمائن، وتعرضھم 

  .33لمدافع والطائرات، ناھیك عن مجابھتھم لآلالت الجھنمیة الثقیلةلقذائف ا

وبالمقابل فإن استراتیجیة جیش التحریر الوطني في مواجھة خط موریس 
بدأت تتطور تدریجیاً، فنالحظ أنھ في السنتین األولیتین من إنشاء الخط المكھرب 

  :الخط منھا كانت وحدات جیش التحریر تستعمل وسائل بسیطة ومتواضعة لعبور

  .تجنب حقول األلغام واألسالك المكھربة والتسلل عبر الشعاب واألودیة -

، لكن 34حفر األنفاق تحت الخط، ورفع األسالك المكھربة عن طریق أدوات عازلة -
ھذه الوسائل التقلیدیة صعبة جّدًا وتتطلب وقتاً طویالً ربما یصل إلى عدة إیام، كما 

بیراً على وحدات جیش التحریر الوطني أثناء عبورھا أن ھذه الطرق تشكل خطراً ك
  .35للخط حیث لقي العدید منھم حتفھم، لذلك بقي ھذا األسلوب محدوداً جدا

ولقد حققت تلك الوسائل التقلیدیة نجاحاً باھراً بالرغم من محدودیتھا 
وبساطتھا، وھذا بناًء على شھادات السلطات العسكریة نفسھا التي صّرحت أنھ في 

و  1000مجاھد من اجتیاز الخط، وتم إدخال ما بین  2000تمكن حوالي  1957ة سن
، أما عملیات االجتیاز للخط المكھرب فقدرت خالل 36قطعة سالح في كل شھر 1200

  .37محاولة اجتیاز فاشلة 110عملیة منھا  2000شھر نوفمبر من نفس السنة بـ
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جد متطورة عمد جیش وأمام تعزیز قوات االحتالل الخط المكھرب بتقنیات 
: التحریر الوطني إلى تحسین وتطویر الوسائل المستعملة في عملیات العبور ومنھا

استعمال مقصات خاصة مغطاة بالمطاط العازل مستوردة من ألمانیا تقطع الخطوط 
" الصباح"ألف فولط، وھذا ما أكدتھ صحیفة  20المكھربة التي یصل ضغطھا إلى 

جیش التحریر الوطني تمكن من إحداث فجوات كبیرة التونسیة التي ذكرت بأن 
ات الضخمة، وقدرت  وواسعة على طول الخط المكھرب بتقنیة حدیثة وھي المقصَّ

متراً كلفت السلطات الفرنسیة تكالیف  200المسافة المخربة في الخط المكھرب بـ
  .38باھضة ووقت كبیر إلصالحھا

وطني من تخریب عدة وفي المنحى نفسھ تمكنت وحدات جیش التحریر ال
وذلك عن طریق استخدام  1959دیسمبر  30كیلومترات من األسالك الشائكة بتاریخ 
أدت إلى إحداث فجوة كبیرة في  39"البنقالور"تقنیة جّد متطورة تمثلت في متفجرات 

، إال أنھا ھي األخرى لم تخلو من 40"كاف البشیر"و" مونیي"الخط المكھرب بمنطقة 
أضراراً بلیغة بسبب نقص الخبرة في " البنقالور"، فمثالً خلّف السلبیات والمخاطر
  .41استعمال ھذه التقنیة

ویعود الفضل في اجتیاز وحدات جیش التحریر الوطني للخط المكھرب 
حسب شھادة علي كافي إلى العمال الجزائریین الذین شاركوا في عملیة إنجاز الخط، 

یة العبور لمعرفتھم بمواقع األلغام التي فكانوا یقومون بدور المرشد والدلیل في عمل
زرعھا المستعمر، فیسیر المجاھدون وراء المرشد الذي یضرب األرض برجلھ للتأكد 

  .42من اللغم

لكن مع مرور الوقت، ونظراً للتحصینات التي قامت بھا سلطات االحتالل 
ة على طول الخط، تقلصت وتراجعت عملیة تدفق األسلحة والذخیرة، حیث قدرت سن

  .قطعة سالح فقط 400بـ 1958

أمام ھذه الوضعیة الصعبة التي حالت دون اجتیاز الخط كان على وحدات 
في العبور فلجأت إلى اختیار المكان بدقة  إستراتیجیتھاجیش التحریر الوطني تغییر 

واألقل مراقبة واألكثر بعداً عن مراكز القوات الفرنسیة، وكان جیش التحریر الوطني 
مجموعات صغیرة حتى تصعب مراقبتھا ومالحقتھا، فبفضل ھذه  ینقسم إلى

  .43مجاھد من اجتیاز الخط 1000الجدیدة تمكن حوالي  اإلستراتیجیة
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تمكن جیش التحریر الوطني من إحداث فجوة  1959فیفري  14وفي لیلة 
جندیاً من  132كبیرة في الخط المكھرب سمحت بمرور كتیبة بأكملھا مكونة من 

  .44الوطني جیش التحریر

إن : أھم معارك وھجومات جیش التحریر الوطني على خط موریس -ب
الذي أقامتھ السلطات الفرنسیة على الحدود الجزائریة " موریس"مشروع خط 

الشرقیة كان لھ األثر السيء على الثورة الجزائریة وكاد أن یقضى علیھا لوال جھود 
ھذا األخیر من إبطال مفعول ونشاط جیش الحدود على الجھة الشرقیة، حیث تمكن 

الخط، وذلك بفضل العدید من المعارك، والكمائن، والھجومات التي شنھا على ھذا 
الخط، وفیما یأتي أھم المعارك واالشتباكات التي وقعت بین جیش التحریر الوطني 

  .والقوات الفرنسیة

وقع اشتباك بین وحدات جیش التحریر  1959جانفي  18و  17خالل یومي 
، اضطر "بوماني"طني والقوات الفرنسیة بمنطقة ذراع المیزان وبالضبط في غابة الو

خاللھا الجیش الفرنسي إلى االستنجاد بسالحي المدفعیة والطیران، خلّف ھذا االشتباك 
قائد الكتیبة الثالثة لجنود " غراز ینتي"قتیالً فرنسیاً من بینھم الجالد  86حوالي 

  .45بتعذیب المجاھدة الجزائریة جمیلة بوحیرد 1957المظلیین والذي كلّف سنة 

أیام شن جیش التحریر الوطني ھجوماً آخر على نقطة  10وبعد مرور 
ھیئة "، وفي بالغ صادر عن "موني"أخرى من خط موریس في المكان المسمى 

بالعاصمة أعلنت فیھ عن حدوث معركة كبیرة دامت " أركان حرب الجیش الفرنسي
، وحسب نفس المصدر فإن عدد "تنس"كلم جنوب غربي  15 لمدة یومین على بعد

مجاھد مزودین بأسلحة متطورة،  200أفراد جیش التحریر في ھذه المعركة حوالي 
جندیاً، وتم تحطیم طائرة فرنسیة من  11أما عن عدد القتلى الفرنسیین فبلغ حوالي 

  .46"فیركوب"نوع 

ي على خط فإن ھجومات جیش التحریر الوطن) ق ب(وحسب وكالة 
طو كفیل، : موریس ظلت متتالیة ووقعت اشتباكات عدیدة في نقاط مختلفة نواحي
  .بوحمامة، عزابھ، مونیي، بول دومیر، فتم تخریب مسافة كبیرة من الخط

إن ھذه الھجومات المتتالیة أدخلت السلطات الفرنسیة في حیرة من أمرھا، 
القیادة العلیا "ي بالغ صادر عن وأوقعت وكاالتھا في تناقض مع نفسھا، فلقد جاء ف

أنھ ال یمكن لوحدات جیش التحریر اجتیاز الخط المكھرب، : "في الجزائر" الفرنسیة
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، ومن جھة أخرى تعترف القیادة الفرنسیة في "وأن جنودھم سیجدون الموت المحقق
البالغ نفسھ أن معارك طاحنة جرت بین فرق جیش التحریر الوطني والفرق الفرنسیة 

، تمكن خاللھا جیش التحریر من اجتیاز الخط بعد تخریبھ من 1959فیفري  10یوم 
  .47"مرسط"ناحیة 

وفي المنحنى نفسھ أكَّد وزیر األخبار الفرنسیة في تصریح أدلى بھ 
مجاھد من جیش التحریر اجتازوا الخط المكھرب وانقسموا إلى  200للصحافیین أن 

مین تكبدت خاللھا القوات الفرنسیة ، ولقد استغرقت العملیة یو48عدة فرق صغیرة
حت بأن  خسائر فادحة، لكن السلطات الفرنسیة كعادتھا لم تدلي بتلك الخسائر وصرَّ

جندیاً بجروح متفاوتة الخطورة، أما عن " 33"مع إصابة  03عدد القتلى ال یتجاوز 
ة فدائیین فأحدثوا فجوة كبیر 07جزائري متكون من " كومندوس"طریقة العبور فتقدم 

  .49في الخط َمكَّنت بقیة الفرق األخرى من اجتیازه

أن فرق الكومندوس التابعة لجیش التحریر الوطني قامت " الصباح"وذكرت 
بحوادث تخریب عدیدة شملت السكك الحدیدیة، والخطوط الھاتفیة، وجمیع 

جندیاً فرنسیاً في أسبوع  28المواصالت الفرنسیة، وقد أسفرت العملیة عن مقتل 
إن ھذا النزیف المتزاید في صفوف الجیش الفرنسي أقلق السلطات الفرنسیة  واحد،

، لكنھا من جھة )القوم(فلجأت إلى البحث عن إمكانیة تجنید عدد جدید من الجزائریین 
أخرى ترددت أمام ھذا اإلجراء بسبب الفرار المتواصل للجنود الجزائریین من 

  .50صفوف الجیش الفرنسي

التعزیزات القویة والتسخیرات المادیة والبشریة التي أنفقھا وبالرغم من 
سلطات باریس في سبیل الحفاظ على فاعلیة الخط المكھرب لكنھا باءت بالفشل، ومع 

" شال"ذلك حاولت السلطات الفرنسیة أن تخفي إخفاقھا وفشلھا وعلى رأسھم الجنرال 
في حین ادعى أن الوضعیة  الذي نظر إلى الوضعیة العسكریة الفرنسیة نظرة تفاؤل،

العسكریة لجیش التحریر الوطني تزداد تعفناً بسبب نقص اإلطارات والذخیرة والتي 
  .حال الخط المكھرب دون دخولھا

ح " دي بواسیو"غیر أن الكولونیل  قائد القوات األعلى المسلحة نفى ما صرَّ
لة الفراغ ، وأكد في ندوة صحفیة عقدھا بالجزائر، أن مشك"شال"بھ الجنرال 

العسكري وقضیة النجدات ال تعترض دون دخول واجتیاز وحدات جیش التحریر 
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للخط المكھرب بسبب اعتمادھم الكلي على الشعب وأن خسائر جیش التحریر تعوض 
  .51بسھولة

أكدتھ األخبار " دي بواسیو"إن التصریح السابق الذي أدلى بھ الكولونیل 
 1000من وحدات جیش التحریر بلغ عددھا  الباریسیة، حیث ذكرت بأن فرقاً ضخمة

رغم  -جندي اجتازت الخط المكھرب، وھذا داللة وتأكید على أن خط موریس 
  .52لم یحول دون اجتیاز الفرق المسلحة الجزائریة -فاعلیتھ

ح الكولونیل  دي "وعن مدى جاھزیة وفاعلیة جیش التحریر الوطني صرَّ
ز بوسائل متطورة وخاصة أجھزة الرادیو للصحافیین بأن جیش التحریر مجھ" بواسیو

التي تنسق االتصال بین وحدات جیش التحریر وقیادتھ، وبالموازاة مع ما " الالسلكي"
یقوم بھ جیش التحریر الوطني من ھجومات ومعارك، فإن جبھة التحریر الوطني 
 أدت دوراً كبیراً في مجال الدعایة وإقناع الشعب بأن استمرار الثورة على ما ھي

علیھ سیجعل فرنسا تستسلم وتتعرض للعجز من ناحیة التجنید بسبب قلة موالید 
193853.  

وتجدر اإلشارة إلى أن جیش التحریر الوطني كان یغیر أسلوبھ الحربي 
وتكتكیھ العسكري في مواجھتھ لخط موریس فمن الھجومات، إلى نصب الكمائن، إلى 

  .ومرحلة القیام بعملیات فدائیة على حسب ظروف كل منطقة

بئر "كلم شرقي سوق أھراس وبالضبط بالمكان المسمى  30فعلى بعد 
شن جیش التحریر الوطني ھجوماً على وحدة عسكریة فرنسیة، فتبادال " العمري

الطرفین إطالق النار، فاضطرت الوحدة الفرنسیة تحت نیران جیش التحریر إلى 
المصادر أنھ في ھذه  االنسحاب من مخیمھا بعد إضرام النار فیھ، وتشیر بعض

المعركة وقع سوء تفاھم بین الجیش الفرنسي وجنوده اإلضافیین فتبادال إطالق النار 
  .قتیالً في صفوفھما 80وخلفا أزید من 

وقع اشتباك آخر بین " مرسط"الواقعة شرقي " عین الزرقة"وفي منطقة 
لجیش ضد دوریة مصفحة ل" البازوكا"جیش التحریر الوطني مستخدماً مدافع 

الفرنسي كانت في مھمة تفقدیة للخط المكھرب، وفي المكان نفسھ نصبت وحدات 
  .54جیش التحریر الوطني كمیناً مضاداً للدبابات أسفر عن حرق دبابة فرنسیة
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ومن عملیات الكومندوس إلى عملیة أخرى ال تقل أھمیة عن سابقتھا، وھي 
طني إلى حّد ما، وھذا عملیة نصب الكمائن والتي وفق فیھا جیش التحریر الو

إنھ في شھر جانفي : "باعتراف القیادة العسكریة الفرنسیة بالجزائر حیث صّرحت
" ككروا"نصبت وحدات جیش التحریر الوطني كمیناً لدوریة عسكریة بمنطقة  1958

، وخالل نفس الشھر نصبت 55كانت في طریقھا لتفقد الخط المكھرب بتلك الناحیة
جنود، وتمكنتا كتیبتان  04قتیالً وأسر  28خلَّف وراءه " ھمأعال"كمیناً أخر في جبل 

من اجتیاز الخط المكھرب لكنھما لم تنجوان من مالحقة قوات المظلیین التي أسقطت 
مجاھد من اجتیاز  200شھید، وفي نفس الشھر تمكن حوالي  200منھما أكثر من 

  .56ة في الداخلوالتحقوا بصفوف الثور" الماء األبیض"الخط المكھرب بمنطقة 

بعدة عملیات كبرى  1959واختتمت وحدات جیش التحریر الوطني سنة 
على طول الحدود الشرقیة الجزائریة، وھذا ما أكده البالغ الصادر عن القیادة العلیا 
لجیش التحریر الوطني، والذي أشادت فیھ بنتائج العملیات التي جرت على الحدود 

ر، ولقد تكبد فیھا العدو األجنبي خسائر فادحة الشرقیة خالل شھري نوفمبر ودیسمب
 05دبابة و 72مادیة وبشریة، فبالنسبة للخسائر المادیة فقدت قوات االحتالل أكثر من 

عربة من نوع  13و" ھالف تراك"مصفحة من نوع  13و" جیب"عربات من نوع 
وطني ، كل ھذا العتاد الحربي الضخم تم تحطیمھ بمدافع جیش التحریر ال)س -م -ج(
، أما عن الخسائر )ر- س(، مدافع عدیمة االرتداد، مدافع من نوع "مدافع البازوكا(

  .قتیل 1000البشریة فقدرت بحوالي 

ھذا باإلضافة إلى ھجمات أخرى جرت في نفس الفترة السالفة الذكر بعدة 
الخ، وخالل ھذه العملیات تمكن ...مناطق كبئر العامر، عین زرقة، ھنشیر الحدید،

لتحریر من اغتنام جزء كبیر من العتاد الحربي الفرنسي، ناھیك عن تعزیز جیش ا
جنود من اللفیف األجنبي كلھم فروا من صفوف  05جندي جزائري و 231 وحداتھ بـ

  .57جندیاً فرنسیاً  82الجیش الفرنسي، وخالل ھذه الھجمات قتل حوالي 

ني حوالي حتى فقد جیش التحریر الوط 1958غیر أنھ ما كادت تنتھي سنة 
للجنة التنسیق والتنفیذ،  58شھید، وھذا بناًء على التقریر الذي قدمھ أوعمران 8000

ورغم االحتیاطات والتدابیر األمنیة التي اتخذتھا وحدات جیش التحریر أثناء اجتیازھا 
  .59للخط المكھرب إال أنھا لم تمنع من تعرضھا لتلك الخسائر السالفة الذكر
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بعملیات كبرى على طول  1959الوطني قد ختم سنة فإذا كان جیش التحریر 
بھجوم كاسح، ونشاط محكم ومركز على الواقع  1960خط موریس، فإنھ افتتح سنة 

الحساسة من الخط المكھرب، حیث ورد في تصریحات صادرة عن القیادة العلیا 
 6و  4الفرنسیة بالجزائر أن وحدات جیش التحریر شنت ھجومات عنیفة ما بین 

في المناطق الواقعة شرقي العاصمة ضد مراكز العدو الفرنسیة بتلك  1960 جانفي
الناحیة، مستخدمة في ذلك سالح المدفعیة، فانطلقت مدافع جیش التحریر توجھ 

في شمال " سفلیت"و " الكروا"ضرباتھا المركزة صوب المراكز الفرنسیة ناحیتي 
ت األنباء عدد طلقات المدفعیة الحدود الجزائریة المتاخمة لتونس، ولقد قدرت وكاال

طلقة، ولقد استمر ھذا الھجوم الكاسح لمدة ساعة تقریباً فقدت فیھا القوات  200بـ
  .60قتیالً  40الفرنسیة أكثر من 

وبالموازاة مع تلك الھجومات التي قامت بھا فرق المدفعیة التابعة لجیش 
د ضرباتھا المحكمة التحریر، قامت فرق أخرى مختصة في األعمال التخریبیة بتسدی

، ولقد تمكنت ھذه الفرق، التي كانت محمیة بقطع 61ضد الحواجز األمامیة المكھربة
المدافع المضادة للدبابات، بتخریب مئات األمتار لألسالك الشائكة المكھربة من 

كلم من الجنوب الشرقي  03الواقعتین على بعد " الفریس"و " رمل السوق"ناحیتي 
ضم عملیات التخریب حاولت دوریة مصفحة للقوات الفرنسیة ، وفي خ"الكروا"من 

التدخل فتصدت لھا فرق أخرى تابعة للجیش التحریر مختصة في الحمایة مزودة 
بالمدافع المضادة للدبابات فنتج عن ھذا االشتباك تحطیم دبابتان فرنسیتان وعربة 

  .62مصفحة

نت عناصر فدائیة تابعة ومن العملیات الھجومیة إلى العملیات الفدائیة، إذ تمك
لجیش التحریر من الھجوم على مركزمنجم بالكویف شمال وجنوب شرقي تبسة 
فألحقوا خسائر فادحة في األرواح وقاموا بإضرام النار في عدة مخابئ خشبیة، 

واألخرى بواسطة " البازوكا"وفجروا عربتین مصفحتین إحداھما عن طریق مدافع 
والمدافع " البازوكا"دبابات بواسطة مدافع  06تدمیر  ، كما تم63لغم بعد مرورھا علیھ

  .196064في نھایة شھر جانفي " توستان"و" بوحجار"عدیمة االرتداد بین مركز 

مارس  18وحسب بالغ رسمي صادر عن القیادة العلیا الفرنسیة بتاریخ 
أن عناصر جیش التحریر الوطني ضاعفت عملیاتھا العسكریة للقضاء على  1960
شنت " الونزة"الواقعة في الشمال الشرقي لمركز " أقبو"مكھرب، ففي منطقة الخط ال
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إحدى فرق جیش التحریر ھجوماً عنیفاً على خط موریس باستخدام سالح الھاون، 
  .65باإلضافة إلى بعض األسلحة األتوماتیكیة ثم استخدامھا لتخریب الخط المكھرب

فة، والمعارك الطاحنة التي إن سلسلة الھجمات المتتالیة، واالشتباكات العنی
خاضھا جیش التحریر على طول الحدود الجزائریة الشرقیة تؤكد لنا أن جیش 
ب أجزاء كبیرة من الخط  التحریر استطاع أن یبسط نفوذه على تلك المناطق وخرَّ

  .المكھرب سمحت لعناصره بالدخول وااللتحاق بالثورة

لكن ھذا لم یمنعھ من تعرضھ  ورغم النتائج الباھرة التي حققھا جیش الحدود،
لخسائر فادحة أثناء اجتیاز عناصره للخط المكھرب، وقد قدرت الخسائر التي لحقت 
بجیش التحریر من جّراء اجتیازه للخط المكھرب على الحدود الشرقیة الجزائریة 

أالف سالح فردي، وضیاع  3أسیر وحجز  600أالف شھید و  4التونسیة حوالي 
وھذا ما أكده أحد الجنراالت الفرنسیین في القیادة العامة لوزارة ، 66سالح ثقیل 300

إن خط مورس ال یمنع تسلل المجاھدین الجزائریین لكنھم ال یستطیعون : "الدفاع قائالً 
، ونفس الطرح أكده التقریر "تعویض تلك الخسائر التي یتكبدونھا أثناء اختراقھم للخط

لجنة الشؤون الخارجیة في وزارة الدفاع "الصادر عن  1961أكتوبر  13المؤرخ في 
 4أیام من  07والقوات المسلحة أثناء قیامھا بمھمة إعالمیة في الجزائر دامت لمدة 

تمكن المئات من جنود جیش  1961في سنة : "ومما جاء فیھ 1961سبتمبر  11إلى 
التحریر من اجتیاز الخط المكھرب، إالّ أن معظمھم قتلوا وأسروا من طرف قوات 

  .67"االحتالل

بشجاعة ونجاح جیش " لجنة الشؤون الخارجیة"وفي التقریر ذاتھ تعترف 
التحریر في مواجھة وتحطیم الخط المكھرب بالرغم من التفوق العددي لقوات 

یستحال أن نقارن بین قوات جیش التحریر الوطني وقواتنا : "االحتالل، ولقد ورد فیھ
موضوعة تحت تصرف القیادة الفرنسیة غیر نحن عددیاً، وبالتالي تبقى الوسائل ال

العسكریة للقضاء على  إستراتیجیتھكافیة، ألن جیش التحریر ما فتئ یجّدد ویغیر 
من شن ھجومات قویة ضد المدرعات المكلفة  1961الخط المكھرب حتى تمكن سنة 

بالحراسة والتدخل، مستخدماً في ذلك وسائل حدیثة وفعالة أفقدت الخط فعالیتھ 
  .68حت وحدات جیش التحریر تخترقھ بسھولةوأصب
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  :خاتمة

أخیراً ولیس آخراً، ومن خالل ما سبق عرضھ تبین لنا من خالل ھذه 
الدراسة أن جھود قوات االحتالل في تعزیز وتحسین الخط المكھرب تمثل عالقة 

وتكتیك جیش التحریر الوطني في تخریب الخط واختراقھ،  إستراتیجیةطردیة مع 
فجھود وعمل جیش التحریر یزداد بزیادة مضاعفة التحصینات للخط المكھرب من 
طرف قوات االحتالل، فمن الطبیعي أن تعزیز وتدعیم الخط المكھرب قد خلق الكثیر 

ى جھده من المشاكل والصعوبات لجیش التحریر مما أجبر ھذا األخیر بذل قصار
إلحداث الخلل بھذه الحواجز، مما یجبر الجیش الفرنسي على اللجوء إلى استخدام 
وسائل وإمكانیات جدیدة، وتقوم وحدات جیش التحریر بدورھا بالبحث عن طرق 

  .جدیدة من أجل االستمرار والتكیف مع الوضع الجدید

إن الفضل في النجاح الذي حققتھ عناصر جیش التحریر على الحدود 
الشرقیة یعود، حسب جریدة الصباح، إلى الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، 
كونھا زودتھ باألسلحة الحدیثة، وركزت جل اھتمامھا لخدمة الجیش وتثمین الوضعیة 

ساعات  10العسكریة في الجزائر، وكانت جمیع مواضیع اجتماعاتھا، التي تصل إلى 
ویھ بالنشاط العسكري المتزاید، وأّكد ذلك البالغ في الیوم تقریباً، حول اإلشادة والتن

في استطاعتنا اآلن أن نعلن : "الصادر عن وزارة األخبار الجزائریة والذي جاء فیھ
أن وحدات جیش التحریر تمكنت من إحداث فجوات كبیرة في الخط المكھرب، وبذلك 

  ".ضمنا تعزیز قواتنا بداخل الجزائر بالرجال والعتاد

ش التحریر الوطني في كثیر من عملیات العبور التي تمت ورغم نجاح جی
على مستوى الخط المكھرب، إالَّ أنھ دفع ثمنھا غالیاً فلقد بلغت الخسائر التي طالت 

آالف شھید  4عناصر وحدات جیش التحریر من جّراء عملیات االجتیاز حوالي 
  .أسیر 600و
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  :صالملخ
ال تختلف أسالیب االحتالل الفرنسي بین األمس والیوم في ھدم عناصر 
الھویة الجزائریة، مادام الھدف واحد، فما عجزت عنھ فرنسا باألمس بأنامل أبنائھا 

لكن فطنة أحفاد . تحاول جاھدة تنفیذه بأنامل أبناء الجزائر الموالین لھا فكر ووالء
الشھداء الذین ضحوا بأنفسھم في سبیل إبطال مخططاتھا، ستقف لھا بالمرصاد 

  .وستولي الدبر
وتنصیر واستیطان  فأسالیب الماضي كانت مباشرة من نفي وتھجیر

 أسالیب أما وإسطبالتكنائس  إلىتحویلھما واستیالء على مراكز العبادة والتعلیم و
الھویة من لغة وعقیدة  أركانالحاضر فھي غیر مباشرة تمحورت على ھدم ومحاربة 

الذي دفع ببعض الجزائریین لتغییر لسانھم ومحاولة  اآلمروتاریخ مشترك للجزائریین 
لعثمانیة والخالفة ا اإلسالميیعتبرون الفتح  إذ اإلسالميذم تاریخھم المشرف سواء 

االنبھار التام  بحضارة الغرب ومحاولة تقلیدھم في  إلىببعضھم  أدىاحتالل مما 
 إبانتھدم وال تبني وال یمكننا التصدي لھذه المحاوالت  التي غرستھا فرنسا  أمور

  بإعداد جیل صحیح العقیدة سلیم اللغة  واعي بتاریخھ المجید  إالاحتاللھا للجزائر 
تاریخ الجزائر  االحتالل الفرنسي للجزائر، الوطنیة، الھویة :الكلمات المفتاحیة

  .الحدیث
Abstract:  

The methods of dismantling or demolishing the Algerian identity 
are no different between yesterday and today. As long as the 
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targetis one, the plan of France which failed yester day with the 
fingerprints of its predecessors is striving today to implement it 
with the hopes of the loyal sons of Algeria, who have thought 
and loyalty trying to implement it with the fingers of the sons of 
Algeria who had the thoughtfulness loyalty to France. 
Nevertheless, the perspicacity of the descendants of the martyrs, 
who sacrificed themselves in order to nullify their plans, will 
firmly counteract it.  
The methods of the past were direct such as the denial, 
displacement, insidization, settlement, seizure of places of 
worship and education and their conversion to churches and 
stables. However, the present methods are indirect and have been 
based on the destruction and fighting of the elements of the 
identity such as language and Algerian common history. This 
prompted some Algerians to change their tongue and try to 
defame their honorable history Since they consider the Islamic 
conquest and the Ottoman succession an occupation. The fact 
that Some of them were fully presse and impressed by the 
Western civilization trying to negatively imitate them. Therefore, 
we can not counter these at tempts instilled by France during its 
occupation of Algeria, unless we prepare a new lyheal thy faith 
generation. 
Key words: National Identity, the French occupation of Algeria, 
modern history of Algeria.  

 :مقدمة

إذ قمنا بمقارنة بین االحتالل القدیم والحدیث وجدنا ھدف جدید یضاف 
. جغرافیا وعقائدیا إدماجھلالحتالل الحدیث وھو ھدم ھویة البلد المحتل ومحاولة 

مع بدایة الحروب الصلیبیة التي  األوروبیینالمحتلین  أجنداتھذا الھدف ظھر في 
  .قادتھا فرنسا ضد بالد اإلسالم وشعوبھا

لم تكن مسألة الھویة مطروحة قبل االحتالل الفرنسي، سواء بعد الفتح 
اإلسالمي للمغرب األوسط أو أثناء الحكم العثماني للجزائر، إذ لم ترد في كتب 

ین سكان المغرب األوسط قدیما طائفیة  ب أو المؤرخین  وجود صراعات إثنیة
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حیث كان المؤرخون یسمون الجزائر ببالد المغرب . والجزائر في العصر الحدیث
، وما إن بدأت فرنسا  احتاللھا للجزائر ،حتى ظھرت عدة مصطلحات اإلسالمي

ھجینة على المجتمع الجزائري آنذاك منھا عنصر عربي،عنصر قبائلي، أمازیغ، 
  .بربر

ھل الصراع الذي نعیشھ الیوم حول :طرح في ھذه الدراسة واألشكال الذي ی
ھي أثاره الیوم وسوف اتبع في  ھویة الجزائریین لھ جذور في الماضي القریب وما

السرد والتحلیل والمقارنة   أدواتمقالي ھذا المنھج التاریخي الذي یعتمد على 
المعاصرین نظر  واألكادیمیینحبر كثیر من الكتاب  أسالتمشكلة الھویة  والنقد،

المحتل  أھدافتبیان  إلىلخطورتھا على الوحدة الترابیة للجزائر، وتھدف الدراسة 
التي غرست جذورھا في فترة االحتالل  لآلثارالسابق للجزائر ومحاولة التصدي 

  .الفرنسي للجزائر
فمقالي ھذا یتناول دور المحتل الفرنسي وأسالیبھ في ھدم الھویة قدیما 

المستعملة  األسالیبمبحث مفاھیمي حول عناصر الھویة ثم  تناولأوحدیثا وسوف 
الدروس المستخلصة  ألھمبدایات االحتالل وبعد االستقالل  واختمھا بخاتمة   إبان

  .الماكرة لتشتیت الوحدة الوطنیة الجزائریة األسالیبلتفادي ھاتھ 
  مبحث مفاھیمي: أوال

 أماالھویة وكلمة االحتالل،  لعل أھم الكلمات المفتاحیة في بحثنا ھي كلمة
  .كلمة الجزائر وفرنسا فموقعھما ومفھومھما الجغرافي والتاریخي معروف

مصطلح االستعمار غیر االحتالل فاالستعمار مفھومھ  :مفھوم االحتالل -أ
من المكان وتخریب ما  األخر إزاحةاالحتالل فیقصد بھ  أمااللغوي ھو التعمیر 

َن اْألَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِیھَا فَاْستَْغفُِروهُ  : یقول هللا تعالى. أنجز وعمر ھَُو أَنَشأَُكم مِّ
ِجیبٌ     ).61 :ھود( ثُمَّ تُوبُوا إِلَْیِھ ۚ إِنَّ َربِّي قَِریٌب مُّ

كما جاء . إنَّ كلمة االحتالل، مأخوذةٌ في اللغة العربیة، من الفعل احتلَّ : لغة
  .1استیالء دولة على بالد دولة أخرى أو جزء منھا قھراً :في المعجم الوسیط 

،/ احتلَّ بـ یحتّل، اْحتَلِْل / احتلَّ    فھو ُمحتَّل ، والمفعول ُمحتَلّ   حتالالً ا اْحتَلَّ
احتلَّت قضیَّةُ فلسطین مكاَن الّصدارة : بالمكان حلَّھ، نَزل بھاحتلَّ / احتلَّ المكاَن  

ا في الجھاز اإلداريّ  حافة الیومیّة، احتلَّ منصبًا مھّمً   في الصَّ
احتلَّت إسرائیُل معظَم األرض  :اْستولَى علیھ قَْھًرا: احتلَّ المستعمُر بلًدا 
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ات االحتاللالفلسطینیّة، قام الُمْحتَلُّ بتغییر ھُویَّة المدینة،   .تصدَّى الفدائیّون لقوَّ
استیالء دولة ما على موارد دولة أخرى بطریقة غیر : احتالل اقتصادّي 

التي : قُّوات االحتالل/ فلسطین، جیوش االحتالل : مشروعة، األرض الُمْحتَلَّة
استیالء دولة على ، مصدر احتل ):مفرد( احتالل، تحتّل بالًدا أخرى غیر بالدھم

  .2"دولة أخرى، أو جزء منھا قھراً أراضي 

سیطرةُ جیش دولٍة ُمعینة، على جمیع أراضي  فیمكننا تعریفھ اصطالحا بأنھ
  .دولٍة أُخرى أو جزٍء منھا، خالل فترة غزٍو أو حرب، أو بعد انتھاء تلك الحرب

فمنھا :ھذا ھو االحتالل العسكري، وقد تتنوع صور ووسائل االحتالل  
باالستیالء على موارد الدول الباطنة والظاھرة  األمر االقتصادي حین یتعلق

بطرق غیر قانونیة أو شرعیة، ومنھا االحتالل الثقافي أو الغزو الثقافي المباشر 
  .والمصاحب لالحتالل العسكري، أو غیر مباشر أي بعد جالء االحتالل العسكري

  :مفھوم الھویة - ب
الجرجاني في كتابھ ، ویعرفھا  "ھُوَ "مصطلح الھویة مشتق من  :لغة
بانھا الحقیقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النَّواة " التعریفات"المعروف 

  .3على الّشجرة في الغیب المطلق
حقیقةُ الشيِء أَو وجاء تعریفھا  في معجم اللغة العربیة  المعاصرة أنھا         

وحفاظھ على تكاملھ  الشخص التي تمیزه عن غیره، إحساس الفرد بنفسھ وفردیّتھ
  .4"وقیمتھ وسلوكیَّاتھ وأفكاره في مختلف المواقف

بطاقة یثبت فیھا " یعرفھا معجم اللغة العربیة المعاصرة بأنھا: اصطالحا
اسم الشخص وتاریخ میالده ومكان مولده وجنسیتھ وعملھ وتسمى البطاقة 

  .5")شخص مجھول الھویة، یحمل بطاقة ھویة(الشخصیة أیضا 
أن ھویة الشيء ثوابتھ التي ال ( :المفكر محمد عمارة تعریف الھویةویذكر 

مكانتھا لنقیضھا طالما   تتجدد وال تتغیر، وتتجلي وتفصح عن ذاتھا دون أن تخلي
بقیت الذات علي قید الحیاة، فھي كالبصمة بالنسبة لإلنسان یتمیز بھا عن غیره 

ھا طوارئ الطمس، إنھا وتتجدد فاعلیتھا، ویتجلى وجھھا كلما أزیلت من فوق
الشفرة التي یمكن للفرد عن طریقھا أن یعرف نفسھ في عالقتھ بالجماعة 
االجتماعیة التي ینتمي إلیھا، والتي عن طریقھا یتعرف علیھ اآلخرون باعتباره 

  .6)منتمیاً لتلك الجماعة
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یجمعھم  ،الھویة ھي تمیز وتفرد شعب ما أو شعوب ما أنمما سبق نجد 
اجتماعیا وقومیا وثقافیا عن شعوب أخرى ، )المكان(والجغرافیا ) زمانال(التاریخ 

  .لھا ممیزاتھا وتفردھا في نفس المكونات
  المحتل بدایات االحتالل أسالیب: ثانیا

أھم ما میز أسالیب المحتل الفرنسي لھدم الھویة الجزائریة في بدیات 
لھا  بكل  اتقلیدیة ومباشرة، ما جعلھا واضحة لألھالي الذین تصدو أنھا :االحتالل

فقوبلت مدارسھم ومستشفیاتھم  ومؤسساتھم التبشیریة . الوسائل التي أتیحت لھم
 .بالرفض والمقاطعة

باشرت السلطات الفرنسیة عقب  :التھجیر القسري والھجرة الطوعیة -أ
دفعت  ن التعسفیة ضد الجزائریین،احتالل الجزائر بجملة من اإلجراءات والقوانی

  .الھجرة القسریة والطوعیة داخل البالد وخارجھا إلىنخبھم وعامتھم 
والعروبة  اإلسالموكان ھدف الفرنسیین المضمر والجلي ھو اقتالع شجرة 

من أرض الجزائر واستعادة والیة رومانیة اختطفھا الفاتحین حسب زعمھم، 
لألھالي ووتقویض الكتاتیب، والتضییق على  ضرب المراكز التعلیمیة إلىفعمدت 

فكانت الھجرة الطوعیة رد فعل من بعض الجزائریین   اإلسالميالتعلیم العربي 
  . أوالدھمللنجاة بعقیدتھم وعقیدة 

زمام المقاومة الثقافیة من علماء ونخب فعمدت  واخذواالذین ثبتوا  أما
  .السلطات الفرنسیة لنفیھم قسر وجورا

 1851التاریخ  وذالك 1830 بین أن: لقاسم سعد هللا في كتاباتھا أبوویذكر 
انقرضوا أو تبددوا نتیجة ، انقرض جیل كامل من العلماء والطلبة والوكالء

: الحروب المتواصلة، وتقطعت بھم السبل في المنافي والمھاجر، أفراداً وعائالت
خوجة، والقاضي عبد والسكالوي وحمدان  ولنذكر من األفراد العنابي والكبابطي

... العزیز، وعائلة المشرفي  وعائلة األمیر عبد القادر وعائلة ابن المرابط  إلخ
وكثیرا من األفراد والعائالت لم تھاجر من الوطن وإنما انتقلت إلى األماكن التي ال 
یسیطر علیھا الفرنسیون مثل عائلة ابن الحفاف، وابن رویلة، وأحمد البدوي 

  .7وسیدي علي مبارك والشریف الزھار
 وإبعادھمفكان ھدف الفرنسیین لضرب الھویة الجزائریة ھو اجتثاث النخب 

 .التھجیر الطوعي أوبالنفي 
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للجزائر مع الوقف تاریخ طویل یبدأ قبل االحتالل  :مصادرة األوقاف - ب
حتى صارت أحد  ویمتد في عمق التاریخ اإلسالمي تأصیل وتشریع وإنجازا،

إلسالمي عموما والجزائري خصوصا على الصعید االجتماعي دعائم المجتمع ا
أوقاف الحرمین الشریفین وسبل : والتعلیمي، توزعت على عدة أقسام منھا

 وأھل واألشراف األولیاء وأوقافوبقیة المساجد  األعظمالجامع  وأوقافالخیرات، 
  .والجند والنفقات والمرافق العامة األندلس

الوقف على أنھ أحد  إلىنظرت سلطات االحتالل الفرنسي في الجزائر 
المشاكل العویصة والقضایا الصعبة التي تحد من سیاسیة االستعمار وتتنافس مع 
المبادئ االقتصادیة التي یقوم علیھا، وذلك لكون الوقف كان في حد ذاتھ جھازا 

ومات  االقتصادیة ووسیلة اقتصادیة فعالة تحول دون المساس بالمق إداریا
والعالقات االجتماعیة للجزائریین، وھذا ما دفع قادة الجیش الفرنسي للعمل على 
مراقبة المؤسسات الدینیة وتصفیتھا واالستیالء على االحباس التابعة لھا باعتبارھا 
أحد العوائق التي كانت تحول دون تطور االستعمار الفرنسي وتحول  دون نجاحھ 

تتعارض والسیاسة  األوقافبأن "القول  إلىالكتاب الفرنسیین   وھذا ما دفع أحد 
االستعماریة وتتنافى مع المبادئ االقتصادیة التي یقوم علیھا الوجود االستعماري 

  .8"الفرنسي في الجزائر
بقائھا في الجزائر  إنلالحتالل  األولى األعوامفرنسا من  أدركتلقد 

الدولة الفرنسیة  أمالك إلىسیم لضمھا صدرت عدة مرا الذ األوقافمرھون ببقاء 
ومن بعده التأثیر  اإلسالميوالغرض من ذلك  ھو التضییق على التعلیم العربي 

  .للجزائریین اإلسالمیةعلى الھویة العربیة 
تتلخص أھداف ھذه  :محاربة التعلیم التقلیدي وتھدید اللغة العربیة -ج

التعلیم الفرنسي مكانھا، وكان السیاسة في القضاء على الثقافة الوطنیة ونشر 
الغرض من ھذا التعلیم تحویل المجتمع الجزائري إلى خدمة مصالح المستعمر، 

التعلیم ھو أحسن  أنوارتأت ، ولھذا انتھجت السلطة الفرنسیة سیاسة االندماج
، لكن الجزائریین كانوا یتمتعون بوعي كبیر جعلھم 9وسیلة لتحقیق تلك السیاسة

وراء ذلك فقاموا بمقاطعة كل ما یأتي من المحتل الفرنسي من یفھون القصد من 
لو لن فرنسا قالت : تعلیم وصحة ولعل لسان حالھم ھو ما قالھ عبد الحمید بن بادیس

  .، لما قلتھاإال هللالي قل ال إلھ 



  االحتالل الفرنسي وأسالیبھ لھدم الھویة الجزائریة                                                          
  

  

 535                                                                                  مجلة اإلحیاء

الذي یتوسط الھویة الجزائریة  المحور :التبشیر بالمسیحیة والتنصیر -د
بني  أوبني یعرب  إلىوعقیدة التوحید، یشترك فیھ من یرجع أصلھم  اإلسالمھو 

الجزائریة عن طریق  لألمةفرنسا ضرب ھذا العمود الفقري  أرادتأمازیغ، لذا 
  .التبشیر بالدیانة المسیحیة

فكان التنصیر بمثابة حركة دینیة سیاسیة استدماریة تقوم بإعداد الخطط 
التبشیر وھو  أماالخیریة،  األعمالریق مسیحیین عن ط إلىلتحویل المسلمین 

مصطلح في غیر محلھ في نظرنا فكان بمثابة دعوى غیر المسیحیین إلى الدخول 
  .اعتناق الدیانة المسیحیة

نتیجة  الكنیسة قد غیرت أسالیب سیاستھا التبشریة في القرن التاسع عشر إن
فأصبحت  القرن التاسع عشر، إلىتجربة طویلة امتدت من نھایة الحروب الصلیبیة 

، وال تھاجم اإلسالمياعتناق المسیحیة، وخاصة في المجتمع  إلىتدعو مباشرة  ال
ھذه السیاسة القدیمة قد تسببت لھا في  مشاكل  أنومن المعروف  ،األخرى األدیان
من إنشاء " الخیریة األعمال" :، بل ركزت جھودھا على میدانین أساسیین.معقدة

، "الطب في خدمة التبشیر"المستشفیات، ومأوي للیتامى والعجز، ورفع شعار 
 .أخرىالمدارس من جھة  وإنشاء

وھكذا عملت الكنیسة على تدعیم ثقافة المستعمر، ومحاولة طمس الثقافة 
  .10التسرب العقائدي إلىأملة أن تصل عن طریق التسرب الفكري  الوطنیة،

بشرین الفرنسیین یؤمنون بأن الجزائر ھي نقطة االنطالق التي لقد كان الم
نشر المسیحیة  ركن  إنكلھا، كذلك  إفریقیا إلىستتسرب منھا حركة التبشیر 

كذلك كانوا یعملون إلحیاء .تنشده فرنسا التيفي البناء االستعماري  أساسي
  .11الماضي المجید للمسیحیة والرومان كما یزعمون

نطقة القبائل في الجزائر تعرف م :العرب واألمازیغ زرع الفتن بین- ھـ
جغرافیا بصعوبة تضاریسھا الجبلیة وصعوبة التنقل بین الجبال الشاھقة والودیان، 

 االستغالل وما نزال نتجرع آالمھا أحسنھذه النقطة تفطنت لھا فرنسا واستغلتھا 
  .إلى یوم الناس ھذا وإرھاصاتھا

من مصلحتھا أن تعزل البربر وتعطیھم بعض  إنلقد رأت فرنسا 
الخصوصیات، وسعت إلى فرض نظام قضائي خاص بالبربر یقصى فیھ التشریع 

لصالح األعراف  ولكن بإخضاعھ علمیا للقانون الفرنسي، ففرنسا لم  اإلسالمي
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وھدفھا الحقیقي . تبتدعھا من العدم لكن وفرت لھا الظروف السیاسیة لتوظیفھا 
  .12والعكس األمازیغضرب العرب ب

  
  م1962لھدم الھویة الجزائریة بعد أسالیب فرنسا : ثالثا

، تاریخ االستقالل من المحتل الفرنسي، 1962 بعد الخامس من جویلیة سنة
فظھرت صراعات حادة بین قیادات  وبدایة بناء الدولة الجزائریة المعاصرة ،

الثورة ، و تأجج الصراع بین السیاسیین والعسكریین وبین قیادة الداخل والخارج، 
. انتھى باستیالء جماعة وجدة على السلطة وتنصیب أحمد بن بلة رئیسا للجمھوریة

ثم خلفھ بومدین إثر ما سمي بالتصحیح الثوري، انتھى حكمھ  فیما بعد بموتھ 
الشاذلي بن جدید ھرم السلطة في إطار توازنات الصراع بین دوالیب واعتالء 

، 1992ثم تم االنقالب على حكمھ وعلى الشرعیة البرلمانیة سنة . الدولة العمیقة
ودخول الجزائر في نفق العنف المتبادل، وبقي الصراع إلى أن جاء بوتفلیقة وحكم 

  .الجزائریین لعقدین من الزمن
رفت الھویة شد وجذب بین فرنسا وأذنابھا وبقیة وخالل ھذه المرحلة ع

  الجماھیر الرافضة ألي مساس بعناصر الھویة 
وكان لزاما على فرنسا المنھزمة ظاھریا ان تكمل خططھا وأھدافھا التي لم 
تتحقق باحتالل الجزائر،فعمدت إلى أسالیب وطرق جدیدة تتماشى وطبیعة 

  :المرحلة
ما فشلت فیھ فرنسا نسبیا  :یة بعد االستقاللالھو وأركانالواقع التعلیمي  -أ

سنة من االحتالل، حاولت تداركھ جزئیا من خالل العبث في مناھج  132إبان 
  .اللغة العقیدة والتاریخ: األجیالالتعلیم عن طریق ثالث محاور مھمة في تنشئة 

والھدف من استھداف ھذه المحاور ومن یدرسھا ،كونھا تحیي في نفوس  
موما والجزائریین خصوصا تاریخ اجدادھم المجید وتذكرھم بقدرتھم المسلمین ع

على صنع النھضة والحضارة كما صنعھا أجدادھم، وتبنى ھذه األھداف أیضا 
  .النظام العالمي الجدید وذلك في إطار حربھ على اإلسالم

تعرضت اللغة العربیة لضغوطات كبیرة في فترة ما بعد االستقالل  :اللغة
بین شد وبسط ،تارة تتراجع وتارة تمتد وھذا  ،اس ھذا بین مد وجزریوم الن إلى
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المفكر الجزائري مولود قاسم نایت بلقاسم والوزیر  على  أمثالبسبب المخلصین 
  .بن محمد و عبد الرحمان شیبان وغیرھم من المخلصین األوفیاء

ن لكن الصراع على اللغة وآدابھا اشتد أكثر في مرحلة بوتفلیقة ووزیرتھ ب
إذ یذكر الدكتور عثمان  غبریط  ومن  سبقھا  وأیضا على ید وزیره األول أویحي،

سعدي في  تقریره على لسان  الجمعیة الجزائریة للدفاع عن اللغة العربیة أن 
أي إلى المدرسة الكولونیالیة،  ،1954ما قبل  إلىالوزیرة تعمل إلعادة المدرسة 

ربیة لغة البالد والعباد، ومن خالل تعلیم حیث تسود اللغة الفرنسیة على حساب الع
كذلك اإلشراف  العلوم في المرحلة الثانویة تمھیدا لجعلھ یشمل المتوسط مسبقا،

ویذكر كذلك أن الوزیرة ، المباشر لخبراء فرنسیین تربویین على عملیات التكوین
دعت إلى استخدام العامیة مكان العربیة الفصحى ولكنھا تراجعت تحت رد فعل 

  .13لجماھیرا
من الطبیعي على أي دولة في العالم المتحضر الیوم تحترم نفسھا  :العقیدة

تسوغ منھاج تربویة تحافظ على عقیدة غالبیة سكانھا، لكن  أنوتحترم شعبھا 
في النظام الذي  وأماعندما نجد العكس فھناك خلل ما،إما في الشعب وھذا مستبعد 

  .كید یسیر تلك الدول وھذا
في  إدراجھاوجدلیة  اإلسالمیةما حدث  في الجزائر اتجاه تدریس التربیة 

تخصص العلوم الشرعیة من  مرحلة  إلغاءعدمھ ومن قبلھ  أوامتحان البكالوریا 
الید الواحدة  أصابعالتي تعد على  اإلسالمیةالثانوي والتضییق على كلیات العلوم 

یام الجھات الوصیة ومن ورائھم ھو اكبر دلیل على ق إنما. في بالد بحجم قارة
للنشء من  اإلسالمفرنسا والنظام العالمي الجدید على التضییق على تعلیم تعالیم 

التضییق على التعلیم  إلى األمرمن ذلك تعدى  واألكثر وأخالقعقائد  ومعامالت 
الجھاد، وتمییع  وأحادیثالقرآني ووصفھ بضعف مستوى طلبتھ وحذف البسملة 

وجعلھا تنشر الفكر القبوري فھم یریدون نشر اإلسالم الطرقي دور الزوایا 
  .الحسنة األخالقومحاربة كل عقیدة تدعو إلى البناء والتشیید واألمانة وغیرھا من 

االحتالل القدیم، قام بعصرنتھا وتطبیقھا عن بعد وبدون  أھدافوتلك ھي 
  .الوطن الواحد أبناءتكلفة وبأیدي  أي

یعتبر التاریخ إحدى الركائز األساسیة لھویة الشعوب، والجزائر  :التاریخ
یمتد تاریخھا ضمن بعدین أثنین البعد العربي والبعد االمازیغي تحت غطاء شریعة 
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اإلسالم، ولقد حاولت فرنسا أثناء احتاللھا للجزائر اجتثاث البعد العربي اإلسالمي 
لكن المعركة حول . نھا لم تفلحوالخطط، لك  األسالیبمن التاریخ الجزائري بشتى 

اللغة والتاریخ والھویة في الجزائر بعد االستقالل لم تخفت قط وكانت دائما 
  .حاضرة

ومن بین أشكال تحریف تاریخ  الجزائر القدیم والحدیث الترویج بأن 
الخالفة العثمانیة في الجزائر تعتبر احتالل من بدایتھا لنھایتھا، واألدھى من ذلك 

ھو بمثابة استعمار بمفھومھ الحدیث، وھذا ما صرحت بھ  اإلسالميالفتح  إن
حیث نشرت فیدیو لھا على  2019ابریل  20الناشطة السیاسیة لویزة حنون في 

صفحة حزب العمال الذي تترأسھ بأن الشعب الجزائري ال ینتمي الى ما یسمى 
  .باألمة العربیة حسب تعبیرھا

عة والتاریخ في مناھج التربیة  التضییق الزمني على مادتي الشری إن
ھو وجھ فاضح للحرب القائمة على ھویة ھذا  إنماوالتعلیم  لألطوار الثالثة، 

 وأصھارهأمازیغ وعرب  أجدادهیكون جزائریا مسلم  أن إالالشعب الذي یأبى 
خلیط بین العرب واالمازیغ جمعتھم  ید هللا على مدار  وأوالدهعرب وامازیغ 

 .ن الزمنعشرة قرنا م أربعة
كتب الشیخ عبد الحمید بن  :إحیاء القومیات واإلقلیمیات والعنصریات - ب

ما جمعتھ ید هللا ال تفرقھ ید "بادیس في مقال لھ في جریدة البصائر تحت عنوان 
. وكأنھ یستشرف المستقبل ویرى خطط فرنسا المستقبلیة اتجاه الجزائر" الشیطان

عشرة قرنا  أربعقبل  اإلسالمامازیغ جمع بینھم  وأبناءیعرب  أبناء أنحیث یذكر 
وكیف توحدوا في السراء والضراء، حتى كونت .ودین الحق اإلسالمتحت رایة 

 اإلسالم، وأبوهالجزائر  أمھهللا ورسولھ،  إلىمنھم عنصر جزائریا مسلم والئھ 
إحیاء ھذه جعلت فرنسا خصوصا والغرب عموما نصب ھدفھا على  واآلن

  .العصبیة
وجدت مناخ متعفن یحیط بأبناء الوطن الواحد  إذفالھویة حتما سوف تضیع 

لھذا انتھج االستعمار قدیما وحدیثا سیاسة . تسوده دعاوى الجاھلیة وھي الطائفیة
  .فرق تسد

ولقد حذرنا رسول هللا علیھ الصالة والسالم حین حدث شجار بین أنصاري 
یا للمھاجرین، فذم النبي : آخرونیا لألنصار، وتنادى : ومھاجر، فتنادى البعض
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ذلك وجعلھ من دعوى الجاھلیة، حیث قال رسول هللا فیما  صلى هللا علیھ وسلم
ُ َعْنھَُما قَاَل ُكنَّا فِي َغَزاةٍ "یرویھ عنھ البخاري  ِ َرِضَي هللاَّ عن َجابِر ْبن َعْبِد هللاَّ

یَا لَْألَْنَصاِر َوقَاَل : َصاِر، فَقَاَل اْألَْنَصاِريُّ فََكَسَع َرُجٌل ِمْن اْلُمھَاِجِریَن َرُجًال ِمْن اْألَنْ 
ِ  یَا لَْلُمھَاِجِرینَ : اْلُمھَاِجِريُّ  َما بَاُل ": ، فَقَالَ صلى هللا علیھ وسلمفََسِمَع َذلَِك َرُسوُل هللاَّ

ِ َكَسَع َرُجٌل ِمْن اْلُمھَاِجِرینَ : قَالُوا" َدْعَوى اْلَجاِھلِیَِّة؟ َرُجًال ِمْن  یَا َرُسوَل هللاَّ
   .14"َدُعوھَا فَإِنَّھَا ُمْنتِنَةٌ ": قَالَ ، َاْألَنصارِ 

الحضاري  لذا وجب علینا أن نترك ھذه النعرات وراءنا، إذا أردنا االنطالق
  .لبلدنا وامتنا

جبل  :االنبھار بحضارة المستعمر وتنشئة األجیال على حب الغرب -ج
یكون ھذا الحب واالنبھار دون  أنعلى حب الخیر، وحب كل جمیل لكن  اإلنسان

المدنیة الغربیة قدمت الكثیر لإلنسانیة في  أنتمییز، فتلك ھي الھالكة، صحیح 
والتكافل والترابط االجتماعي  جانبت  األخالقمجال التقنیة والعلوم لكن في مجال 

  .فللغرب نمط ثقافة وھویة ولنا نمطنا الخاص، الصواب
الثقافي لمجتمعاتنا مھمةَ التشكیك في قدراتھا الذاتیة األمر الذي سھََّل للغزو 

الكامنة على النھوض، وبناء حضارتھا العصریة، وشجع النخب المحلیة فیھا على 
الجري وراء الغرب، وتقلیده بشكل أعمى، باستعارة نظم الحیاة عندھم، واستنساخ 

  .15نمط سلوكیاتھم، حتى ولو لم تكن متوافقة مع خصوصیات تلك البلدان
من طاقاتھا وشبابھا،  األمةن كان ھذا االنبھار مسارا مخطط لھ  إلفراغ إو

تبیان حقیقة ھذا السراب للناشئة وربطھم بتاریخھم  الشيء الذي یتوجب علینا ھو
تعیش سنوات ظالمھا  أوروباالفاتحین لمدن العالم یوم كانت  أجدادھموثقافة 
  .الدامس
  خاتمة

 بادیس في احد مقاالتھ بأن أبناء یعرب وأبناء یذكر العالمة عبد الحمید ابن
عشرة قرن خلت ویعقب قائال  أربعأمازیغ جمعھم اإلسالم تحت رایة واحدة طیلة 

فالوحدة التي دامت قرون ستبقى شامخة . تفرقھ ید الشیطان جمعتھ ید هللا ال أن ما
ن الوطنیة تتعرض لھ ھویة الجزائریی التغریب والتھدیم الذي أنواعكل  أمامصامدة 
  .والعروبة واالمازیغیة اإلسالمالثالثة  أبعادھاضمن 
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من بین أھم الدروس والحلول التي یجب علینا استخالصھا من ھذه 
  :األسالیب، وجعلھا كصمام أمان لوطننا ووحدتنا وھویتنا ھي

  .بما یتناسب وھویتنا وتاریخنا وثقافتنا إعادة صیاغة المناھج التربویة والتعلیمیة - 1
  .الوجھ للطفل اإلعالمعالم ھادف وخاصة فیما یخص إ إیجاد - 2
  .تعریة الثقافة الفرنكو غربیة وكشف زیفھا - 3
  .االعتبار للغة العربیة  إعادة - 4
  .إنشاء المراكز العلمیة لدراسة التراث - 5
  .إبراز معالم الحضارة العربیة واإلسالمیة في الجزائر - 6
  .جیل متشبع بقیمھ الوطنیة والدینیة إعداد - 7
  .نبذ الفرقة والعصبیة ومحاربة دعاتھا - 8
أھمیة، وتحفیز من  اإلسالمیةإعطاء مواد التاریخ واللغات الوطنیة والتربیة  - 9

  .یدرسھم
  المصادر والمراجع

  :الكتب
األستاذ أحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، معجم اللغة العربیة المعاصرة،  - 1

  .2008، عالم الكتب، 1المجلد األول، القاھرة، ط 
  . 3تاریخ الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد هللا،  - 2
 دار الدعوة،المعجم الوسیط،  ،)مجموعة من المؤلفین(مجمع اللغة العربیة  - 3

  .نسخة الكترونیة
العالمة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، تحقیق ودراسة محمد صدیق  - 4

المنشاوي، معجم التعریفات، دار الفضیلة، القاھرة، مصر، رقم المصطلح 
2008.  
  :المقاالت

ایفون تورین تقدیم الشیخ، مقال المجابھات الثقافیة في الجزائر المستعمرة  .د - 1
  .، مجلة األصالة، العدد السادس1880- 1830

یة في المغرب الحبیب الجنحاني، حركة التبشیر والسیاسة االستعماریة الفرنس - 2
  ).تونس(العدد الثامن األصالة، ، مجلة 19في القرن العربي 

  .مخاطر العولمة علي الھویة الثقافیة ،محمد عمارة - 3
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عثمان سعدي ،الجمعیة الجزائریة للدفاع عن اللغة العربیة تدعو الى التجنید  .د - 4
 ،مساء 22:03على الساعة  2019افریل  21تصفحت الموقع یوم  :منقول من

  .بتصرف
https://aggouni.blogspot.com/2016/04/blog-post_138.html 

   :مقتبس من موقع بتصرف، عبد النور بن عنتر، فرنسا والمسألة األمازیغیة، - 5
https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a2800e25-1cf1-
4f96-8507-
6e978d585e35?fbclid=iwar3bpgy2evm3jet2os2s1a6gbeh6s9ni
q5mx6kg 

nzfjqfz8dtgi 
تصفحت الموقع  :نایف عبوش، الغزو الثقافي  ومخاطر مسخ الھویة من موقع - 6

  .لیال 22:21على الساعة  20/11/2017یوم 
http://www.alukah.net/culture/0/63328 

   :الھوامش
                                                        

، نس��خة 194ص دار ال��دعوة، المعج��م الوس��یط، ،)مجموع��ة م��ن الم��ؤلفین(مجم��ع اللغ��ة العربی��ة  -1
  .الكترونیة

، األولالمجل�د  أحم�د مخت�ار عم�ر بمس�اعدة فری�ق عم�ل، معج�م اللغ�ة العربی�ة المعاص�رة، األستاذ -2
  .549-548، ص 2008عالم الكتب ، 1 ط ،القاھرة

معج�م ، تحقیق ودراس�ة محم�د ص�دیق المنش�اوي، العالمة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني -3
  .216ص  ،2008، رقم المصطلح ،مصر ،القاھرة، دار الفضیلة ،التعریفات

المجل��د ، 1ط معج��م اللغ��ة العربی��ة المعاص��رة،  أحم��د مخت��ار عم��ر بمس��اعدة فری��ق عم��ل،األس��تاذ  -4
  .2372، ص 2008 ،الم الكتب، عالثالث، القاھرة

المجل�د ، 1ط معج�م اللغ�ة العربی�ة المعاص�رة،  أحمد مختار عم�ر بمس�اعدة فری�ق عم�ل، األستاذ -5
  .2372 ص ،2008 ،عالم الكتب ،الثالث، القاھرة

  .6محمد عمارة ،مخاطر العولمة علي الھویة الثقافیة، ص -6
  .58ص ،3 ج ،تاریخ الجزائر الثقافي القاسم سعد هللا، أبو -7
الوقف ومكانتھ في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في الجزائر أواخر العھد  دون مؤلف، -8

قدم ، 100ص، 1981 ، الجزائر،90-89 العدد األصالة،العثماني وأوائل االحتالل الفرنسي، مجلة 
  .م1981بجامعة دمشق في شھر افریل  اإلسالمیةفي مؤتمر سیال تاریخ الحضارة العربیة 

-1830 مق�ال المجابھ�ات الثقافی�ة ف�ي الجزائ�ر المس�تعمرة ،ایفون ت�ورین تق�دیم الش�یخ دكتورة ال -9
  . 73-72 ص ،العدد السادساألصالة، مجلة  ،1880

ة ف��ي المغ��رب العرب��ي  ف��ي الحبی��ب الجنح��اني، حرك��ة التبش��یر والسیاس��ة االس��تعماریة الفرنس��ی -10
   .27، ص )تونس(العدد الثامن األصالة، ، مجلة 19القرن 
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  .29ص، المرجع السابق -11
   :مقتبس من موقع بتصرف، عبد النور بن عنتر، فرنسا والمسألة األمازیغیة، -12

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/a2800e25-1cf1-4f96-8507-
6e978d585e35?fbclid=iwar3bpgy2evm3jet2os2s1a6gbeh6s9niq5mx6kg 
nzfjqfz8dtgi 

  .22:34 على الساعة 2019افریل  15تصفحت الموقع یوم 
 :الجمعی�ة الجزائری�ة لل��دفاع ع�ن اللغ�ة العربی�ة ت��دعو ال�ى التجنی�د منق�ول م��ن عثم�ان س�عدي،.د -13

  .بتصرف ،مساء 22:03على الساعة  2019افریل  21تصفحت الموقع یوم 
https://aggouni.blogspot.com/2016/04/blog-post_138.html 

  .4905:رقم ،حیحةرواره البخاري في ص -14
تص���فحت الموق���ع ی���وم  :ن���ایف عب���وش، الغ���زو الثق���افي  ومخ���اطر مس���خ الھوی���ة م���ن موق���ع -15

  .لیال 22:21على الساعة  20/11/2017
http://www.alukah.net/culture/0/63328/ 
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    "لبیك حج الفقراء": مالك بن نبي رحلة الحج المتخیّلة في روایة
  

 The imaginary pilgrimage in Malek Bennabi's novel " 
Lebbeik: Pilgrimage of the Poor"  

   

  لیندة خراب /د
  1قسنطینة -اإلخوة منتوري جامعة  - اآلداب واللغات كلیة  

kharablynda@hotmail.com 
             

  13/04/2020 :تاریخ القبول 24/09/2019 :تاریخ اإلرسال
  

  : الملخص
الرحلة حكایة البطل على موضوع " لبیك حج الفقراء"أقامت روایة مالك بن نبي       

إلى الحّج، واستثمرت عمود الرحلة السردي، لتحّولھ الحقا إلى استعارة كبرى  تنضح 
نعثر في  كما.قضایا مجتمعیة وحضاریة  بالمعنى وتضمر رؤیة إلى العالم  وتناقش

طعات الممكنة بین السیرة المتخیّلة لبطل الروایة ھذه الروایة على جملة من التقا
أنّھ موسوعي الثقافة،  -المؤلف-وسیرة المؤلف الذھنیة؛ فمّما عرف عن مالك بن نبي

الفلسفة و السیاسة واألدب و علم االقتصاد واالجتماع، فكان أن تداخلت ھذه  جمع بین
یمكن التعّرف علیھ المعارف جمیعا واندغمت لتشكیل أسلوب في الكتابة السردیة، 

؛ لقد اغتنت سیرة البطل بالمخزون الفكري "لبیك حج الفقراء"بسھولة في روایة 
المستمد من سیرة المؤلف،وتمخض ذلك عن وضعیات وعالمات نصیة ، ومع ذلك 
ظلت المسافة الجمالیة بین السیرة المتخیّلة والسیرة الذھنیة للمؤلف قائمة، وھو ما 

في التقریریة والمطابقة التامة مع وقائع سیرة المؤلف حال دون سقوط الروایة 
  .الذھنیة

؛ تأویل ؛ العتبات النصیّة؛ البنیات الحكائیةرحلة الحج المتخیّلة :الكلمات المفتاحیة
  .رحلة الحج؛ سیرة البطل؛ سیرة المؤلف
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Abstract:  
      Malek Bennabi' s novel, " Lebbeik: the Pilgrimage of the 
Poor", tells the story of the hero about the journey to the 
pilgrimage, as he used the narrative pillar of the journey to make 
it a great metaphor that exudes the meaning, hosts a vision of the 
world and addresses issues of society and civilization. In this 
novel, we also find a number of possible intersections between 
the imaginary biography of the protagonist and the intellectual 
biography of the author. What do we know about Malek Bennabi 
- the author - this encyclopedia of culture, which combines 
philosophy, politics, literature, economics and sociology. All this 
knowledge has been superimposed and merged to form a style in 
narrative writing, which can be easily identified in the novel " 
Lebbeik: Pilgrimage of the Poor". The biography of the hero was 
enriched by the intellectual inventory derived from the biography 
of the author, which resulted in positions and textual signs. 
However, the aesthetic distance remained between the imaginary 
biography and the intellectual biography of the author, which 
prevented the novel from falling into the report and exact 
conformity with the facts of the author's intellectual biography. 
Key words: the imaginary pilgrimage; the intention to go out, 
travel and return; the biography of the hero; the biography of the 
author. 

  
  : مقّدمة

لطالما كانت الرحلة نصا جامعا، یضم عدید األنواع السردیة األخرى؛ مثل   
التراجم واألخبار والسیر والرسائل والمقامات والتاریخ والجغرافیا والقّص، وفي 
العصر الحدیث، اندمجت الرحلة مع أشكال جدیدة للكتابة األدبیة، وعلى رأسھا 

،  وقد عمدنا إلى استكشاف مفھوم الروایة والمذكرات والیومیات والسیرة الذاتیة
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الرحلة ومتابعة تطورھا ، في ظل عالقتھا ببقیة األنواع السردیة األخرى، غیر أّن ما 
یعنینا في المقام األول، ھو محاولة التعّرف على مختلف أوجھ التفاعل بین الرحلة 

مقاربة في ضوء ال والروایة، ومعاینة شروط ھذا التفاعل وبنیاتھ وأبعاده الجمالیة،
لمالك بن نبي، " لبیك حج الفقراء"البنیویة، وقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على روایة 

قّصة رحلة الحّج، قناعا سردیا لتلیغ  عمود الرحلة، متخذة من وھي روایة تقوم على
حكایة البطل وسرد سیرتھ المتخیّلة ،وبذلك یكف النّص الرحلي عن أن یكون وصفا 

عتبات  حبكة سردیة تمتد من القل إلى منطقة التخییل فیغدو جغرافیا صرفا، حین ینت
، مستكشفین فالبنیات الحكائیة، وسنعمد في األخیر إلى تأویل استعارة الرحلة إلى الحجّ 

ما أضمرتھ من رؤى وأفكار، ال تقطع صلتھا بالمرجعیات الفكریة والحضاریة التي 
  .یدین بھا المؤلف نفسھ

   رحالت الحج األدبیة: أوال 

  مدخل عام

انبثق التفكیر في الرحلة من زاویا متباینة؛ فقد یُقصر مفھوم الرحلة على             
الحقل األنثروبولوجي والجغرافي ،ألّن الرحلة مبنیة على موضوع السفر، التي ھي 
في األصل  انتقال في المكان، لذلك تعكس الرحلة بھذا المعنى تاریخ العمران و 

أّن الرحلة قد تكشف أیضا عن مجموع التمثالت  الحضارات وجغرافیة المدن ،غیر
الحضاریة التي یصطنعھا األنا عن اآلخر األجنبي، فكّل رحلة تتضمن بالضرورة 
مفھوم الغیریة وھي ترصد أوجھا من الجدل الحضاري القائم بین الھویات المتقابلة، 

  .أولج في باب الدراسات المقارنة بھذا المعنى، فتكون الرحلة

الرحلة في عموم معناھا، ھي من األشكال األولى الحاضنة لمختلف اآلداب و          
یع نواحي الحیاة أو یكاد،إذ تتوفر فیھ مادة وفیرة جم : العلوم، بل ھي ِسفر ضخم یضم

مما یھم المؤرخ والجغرافیا وعلماء االجتماع واالقتصاد ومؤرخي اآلداب واألدیان 
ة لمختلف العلوم،وھي بمجموعھا سجل حقیقي  واألساطیر، فالرحالت منابع ثرَّ

  .1»لمختلف مظاھر الحیاة ومفاھیم أھلھا على مر العصر

یستعصي إذن تحدید مفھوم نھائي للرحلة، ألّن الرحلة كما أسلفنا ،أقرب ألن       
المعنى البیني وقد ترّدد ھذا بینیا، تتكامل فیھ العلوم واآلداب وتتساند،  تكون تخّصصا

الجغرافیا والرحلة یشّكالن معا،  فإنّ وفي ألمانیا،  : لة في بعض القوامیس الغربیةللرح
 .»فرًعا مھًما جًدا في كّل من العلوم واألدب
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(La géographie et les voyages sont, en Allemagne, une branche 
très-importante à la fois de science et de littérature) 2. 

أدب "تقوم بین األدب و الرحلة إذن آصرة قویة، فلطالما ترّددت عبارة 
، وُحملت على األدب،وفي ھذه الحالة تلتبس الرحلة بأنواع سردیة تراثیة "الرحلة

ومثلھا الرسائل والتراجم والسیر والقصص واألخبار، ومنھا كذلك الروایات الحدیثة 
ْحالت أنّھ والسیر الذاتیة والمذكرات والیومیات، ومّما : جاء في تعریف أدب الرِّ

مجموعة اآلثار األدبیة التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحالتھ في بالد مختلفة، «
وقد یتعرض فیھا لوصف ما یراه من عادات وسلوك وأخالق، ولتسجیل دقیق للمناظر 

ھذا الطبیعیة التي یشاھدھا، أو یسرد مراحل حیاتھ،مرحلة مرحلة، أو یجمع بین كّل 
   .3»في آن واحد

یضعنا التعریف السابق وجھا لوجھ مع إشكالیة تعریف أدب الرحلة، فھو من 
جھة لم یستوف كّل األنواع التي تندرج ضمن مفھوم أدب الرحلة، بخاصة تلك التي ال 
تَصدر عن مفھوم واقعي للرحلة، فكم من الرحالت األدبیة لم یطف أصحابُھا في 

أنجزوا نصوصا أدبیة رحلیة مدارھا على رحالت خیالیة  البالد واألقطار، لكنّھم
صرفة، لكنّھا مع ذلك نصوٌص مستوفیة لشروط أدبیة الرحلة، مع عكس صحیح 

ھي من أدب الرحلة في  فما أكثرھا اآلثار التي أُحصیت ضمن أدب الرحلة وما أیضا،
إال أّن ما جرى لھ من اتفاقات وحادثات خالل سفره،  شيء ،سوى أّن مؤلفھا یسرد ما

كتبھ أقرب إلى  السرد التاریخي أو الوصف العمراني والجغرافي أو السرد 
األسطوري منھ إلى األدب ،إّن شرط األدبیة مھم لحسم مسألة تجنیس أدب 

بما  فبالخطاب،« :بخطاب الرحلة، فیقول" سعید یقطین"الرحلة،وھو ما یصطلح علیھ 
 تخیّل كم من األشخاص انتقلوا في المكان،ھو ترھین للرحلة نتعّرف علیھا، ولنا أن ن

 كم من الرحالة جابوا األقطار، :ولم یتحّول فعلھم إل خطاب؟كما أّن لنا أن نتبیّن
ولكنھم وظفوا المعارف والتجارب التي راكموھا في رحالتھم في  وقطعوا الممالك،

تتحقق في " سعید یقطین"فأدبیة الرحلة عند  .4»كتابات ال عالقة لھا بخطاب الرحلة
مستوى الخطاب السردي، الذي یحتكم بدوره إلى جملة من القواعد والبنیات 

وھو ما سنعمل على استثمار بعض مقوالتھ الحقا خالل  والمنظورات السردیة،
التي قام مؤلفھا بمسرحة حدث الرحلة إلى الحج،  "لبیك حج الفقراء"قراءتنا لروایة 

  . اغتھ ضمن نسیج سردي ُمتخیّل ال بوصفھ حدثا واقعیا صرفاوصی
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أما إذا عدنا إلى استكشاف أنواع الرحلة قیاسا إلى بواعثھا، وبخاصة منھا 
رحالت الحج؛ فسنجد أّن الباحثین قد اقترحوا تصّورات مختلفة، فمنھم من عّد الرحلة 

اَم آخرین،      وغالبا ما تدوینا لألخبار والمعلومات التي یُحّصلھا الرحالة عن أقو
إّن  «: تُوظف ھذه المعلومات ألغراض استراتیجیة، وھو ما تؤكده رنا قباني بقولھا

مفھوم الرحلة باعتبارھا وسیلة لجمع المعلومات وتسجیلھا ،أمر شائع في المجتمعات 
التي تمارس درجة عالیة من القوة السیاسیة، فالرّحال یبدأ رحلتھ وتكون وراءه أمة 

   .5»ات سلطان تدّعمھ بنفوذھا العسكري واالقتصادي والفكري والروحيذ

ال تجري الرحالت العربیة جمیعھا على مقصٍد واحد، فقد دأب الُكتاب في 
مختلف مراحل التاریخ اإلسالمي، على تدبیج رحالت متفاوتة من حیث نوعیة مادتھا 

قد تتضمن بدورھا أشكاال وأغراضھا، إذ فضال عن الرحالت السیاسیة التي  وأسالیبھا
أخرى كأن تكون ِوفَادةٌ من حاكٍم إلقامة صلح أو اتفاق أو دعوة أو إنذار، توجد 

كان التجار یضربون في أراض جدیدة،عن « :رحالٌت تجاریة تتحرى الكسب فقد
وقد وصلوا في مغامراتھم إلى الصین والھند  طریق القوافل وعن طریق البحر وسفنھ،

واستطاعوا أن ینشروا  لشرقیة والغربیة وجنوبي خط االستواء،وشواطئ إفریقیة ا
، أما الرحالت العلمیة 6»اإلسالم في أندونیسیا وغیرھا من الجزائر الھندیة النائیة

فتمخضت عن مقصٍد نبیل، إذ كان أصحابُھا یرتحلون لطلب العلم ومالقاة العلماء 
لسان " :ابن حمادوش المسماةومجالستھم والظفر بإجازاتھم ،ویمكن أن تكون رحلة 

مثاال لھذا الضرب من الرحالت، وھي  ،"المقال في النّبأ عن النّسب والحسب والحال
، وتقّدم 7الرحلة التي ظفرت باھتمام العلماء الغربیین لما فیھا من فوائد علمیة

دّون كثیر من رحالي « :الرحالت الجغرافیة وصفا لألمصار والمسالك والممالك وفیھا
رب أخبار أسفارھم وتنقلھم، فذكروا المدن التي ھبطوھا والمسافات التي اجتازوھا الع

والصعوبات التي تغلبوا علیھا، ووصفوا البالد وزرعھا وقیّدوا مشاھداتھم عن 
صناعتھا وتجارتھا وأتوا على وصف حیاة السكان فعرضوا للطیّب من عادتھم 

للحج وشّد الرحال إلى المزارات  ، وثمة رحالت8»بالمدیح،وعابوا ما فیھم من ضعف
فإّن ألوف المسلمین  وكان الحج من أعظم بواعث الرحالت،« :والبقاع المقدسة

یتّجھون كّل عام من شتّى أنحاء العالم اإلسالمي إلى الحجاز،لتأدیة فریضة الحج 
وكان الحجاج عند عودتھم إلى بالدھم یخبرون عن الطرق التي .وزیارة قبر النبي

 وقد كان النابھون منھم یدونون مشاھداتھم، األحداث التي صادفوھا،سلكوھا و
كما كان أھل  (...) فیصفون رحالتھم ویعملون على أن ینفعوا المؤمنین بتجاربھم،



   لیندة خراب/ د 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              548

الخیر والتقوى في شتى البالد اإلسالمیة یرحبون بإخوانھم المسلمین المیمنین شطر 
س األوقاف ولإلنفاق منھا في سبیل األراضي المقّدسة ویُعنون بإقامة الرباطات وحب

   .9»راحتھم

بمنأى عن المخاطر والتھدیدات التي  - على قداستھا-لم تكن رحالت الحج   
كانت تعترض قوافل الحجاج قدیما، لذلك كان ركب الحجیج مما یھتم بھ حكام ذلك 

 وتحكي لنا كتب التاریخ ومذكرات الرحالة أنفسھم أن العدید من الحكام و« :الزمان
السالطین قد أقاموا على الطریق الكثیر من المنشآت لخدمة الحجاج، وعھدوا إلى 

وكانت قوافل الحجاج تنطلق من عدة  ،10»د تأمین طریق الحج وحمایة سالكیھالجنو
بلدان إسالمیة في مشارق األرض ومغاربھا، فتأخذ بذلك ھذه الرحالت شكال جماعیا 

المعروفة، كما كانت قافلة الحج، یتوالھا أمیر منظّما لھ مواقیتھ و طقوسھ ومسالكھ 
ركب الحجیج، وتخّصص لھا أموال ویُعیَّن لھا قضاة وعلماء وأئمة یتولون شؤون 

، كانت رحالت الحج إذن، تشّكل تجربة حیّة ومثیرة اإلفتاء والتحكیم في المنازعات
ات وأخبار مشاھد لبعض الرحالة الذین عكفوا على تقییدھا وتسجیل ما یتخلّلھا من

وتجارب وأحداث وأوصاف یشھدھا الرّحالة خالل ھذه الرحلة المباركة، وكانت ھذه 
التآلیف تتضمن أیضا مقاطع من الشعر وفواصل من النثر ورسائل شوق وحنین إلى 

ضة الشریفة، والوقوف على قبره في الرو صلى هللا علیھ وسلم الكریممالقاة الرسول 
وعا شدید التعقید والتشعب، ألّن لھ أبعادا اجتماعیة وعلیھ، تغدو رحالت الحج موض

  .واقتصادیة ودینیة وأدبیة یصعب اإلحاطة بھا

ظھر موضوع رحلة الحج إذن، في كتب الرحالة والمؤرخین و األدباء 
العرب، واختلفت رحالت الحج من حیث طبیعة موضوع الرحلة والھدف منھا، فثمة 

 ، ومنھا ما كان مخّصصاتقتصر على وصف رحلة الحّج وحدھا رحالت عامة لم
تذكرة باألخبار (، وقد نُحصي ضمن ھذا النوع األول كتاب لموضوع رحلة الحج فقط

البن جبیر، وھو كتاب رحلة عامة ضّمنھ صاحبھا وصف ) عن اتفاقات األسفار
ة انطباعات ھـ، وقد سجل ابن جبیر في ھذه الرحل579رحلتھ إلى الحج والحجاز سنة 

وآراء آخذه علیھا العلماُء ، وإن كنا نرّجح شیئا من  الحق في بعض تلك اآلراء التي 
راح فیھا ابن جبیر یستنكر األباطیل ویمّج البدع التي راجت بین أھل المشرق ،وھذا 
شعور طبیعي ینشأ في نفس الرّحالة حینما تصدمھ البئیة الجدیدة بما لم یألفھ من 

وأخالق، یقول ابن جبیر وھو یعزو فشو الفساد ببالد المشرق إلى عادات وسلوكات 
ولیتحقّق المتحقّق ویعتقد الصحیح االعتقاد أنّھ ال إسالم إالّ ببالد « :جور السلطان
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وما سوى ذلك مما بھذه الجھات . المغرب،ألّنھم على جاّدة واضحة ال بنیّات لھا
من عصم هللا عّز وجّل من أھلھا، كما  المشرقیة فأھواء وبدع، وفرق ضالّة وشیّع، إالّ 
فھم آخر أئمة العدل في  -أعزھم هللا - أنّھ ال عدل وال حّق وال دین إالّ عند الموحدین

وكّل ما سواھم من الملوك في ھذا األوان فعلى غیر الطریقة، یعشرون تجار . الزمان
، ویركبون ببحیلة وس ویستجلبون أموالھم بكلّ  المسلمین كأنّھم أھل ذّمة لدیھم،

طرائق من الظلم لم یُسمع بمثلھا، اللّھّم إالّ ھذا السلطان العادل صالح الدین، الذي قد 
مما أرید هللا عّز وجّل یتالفى ... ذكرنا سیرتھ ومناقبھ، لو كان لھ أعوان على الحقّ 

 :كتابونذكر في زمرة رحالت الحج  .11»لطیف صنعھوالمسلمین بجمیل نظره 
البن بطوطة وھي أیضا رحلة ) في غرائب األمصار وعجائب األسفارتحفة النُّظار (

إلى الحج، وقد تضّمنت مالحظات كثیرة عن الحیاة  ھـ726سنة ، قادت صاحبھا عامة
االجتماعیة والدینیة واالقتصادیة في الحجاز، والرحلة من إمالء أبي عبد هللا ابن 

الرحلة بأسلوب أدبي  الذي صاغ بطوطة على محمد ابن محمد ابن جزي الكلبي،
، أما من الرحالت التي 12ونقَّحھا ولخصھا بأمر السلطان أبي عنان فارس المریني

لخیر الدین ) ما رأیت وما سمعت( :كانت مخّصصة لرحلة الحج فقط، فنذكر رحلة
الزركلي، وھي رحلة في موضوع الحج، ألّفھا الزركلي بأسلوب أدبي رائق راح 

شق إلى القاھرة فمكة ثم الطائف التي استفاض في یصف من خاللھ رحلتھ من دم
وصف أھلھا وأعیانھا وعلمائھا وآثارھا، ووصف ما جاورھا من قرى وأودیة وعیون 

  .13وبساتین

نحلة اللّبیب بأخبار الرحلة إلى (ومن كتب رحالت الحج  أیضا كتاب 
ة ألبي العباس سیدي أحمد بن عمار الجزائري ، وتُعرف أیضا بالرحل) الحبیب

ھذه الرحلة، فھو كما ذكر ابن عمار نفسھ في  الحجازیة ، أما الغرض المقصود من
لما دعتني « :رحلتھ یدور حول تلبیة نداء الشوق إلى بیت هللا العتیق وھو القائل

األشواق النافقة األسواق، إلى مشاھدة اآلثار واألخذ من الراحة بالثار، وأن أھجر 
ظھر السھر والسرى، لبیت داعیھا وأعطیت كریمة وأمتطي ... األھل واألوطان، 

وأنا أضرع إلى من ال یُخیِّب أمل اآلملین، وال یرد ِصفًرا أكَف (...) النفس ساعیھا 
أن یجعل حركتنا أسعَد حركة، مصحوبةً بالیمن والبركة، وأن یقینا  ...السائلین

أن یجعل رحلتنا مصارَع السوِء والوباِل، وأن یحمینا من مواقف الخزي والنكال، و
ل بإثمِد رؤیِة ضریحھ الشریف صلى هللا علیھ  لوجھھ الكریم ال لعرٍض فان، وأن یُكحِّ

  . 14»منا األجفاَن وأن یسّدد منا األفعاَل واألقوالَ  وسلم
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لمحمد حسین ) في منزل الوحي: (ومن كتب رحالت الحج الحدیثة كتاب
ت ھذه الرحلة بطول نفس ھیكل، وھو مخّصص لموضوع رحلة الحج فقط، وقد تمیّز

كاتبھا  الذي استغرق في َسْوِق تفاصیل رحلة الحج، غیر أّن تجربة الحج في كتاب 
لم تعد مجرد شعیرة یؤدیھا المسلم كما یؤدي بقیة العبادات " في منزل الوحي"

والنُسك، بل لقد تحول الحج إلى ذریعة للتأّمل الفكري العمیق في شؤون المسلمین 
إلصالح، وھذا ملمح مھم یسم بعض رحالت الحج الحدیثة، فقد نستطیع والدعوة إلى ا

مثال تبیّن ذلك في رحلة محمد حسین ھیكل، كما ال نعدم وجود ھذا الملمح نفسھ في 
من حیث  لمالك بن نبي، حتى وإن تفاوتت ھذه النصوص" لبیك حج الفقراء"روایة 

" منزل الوحي"لحج في كتاب جنسھا األدبي وأسالیبھا وأنساقھا الثقافیة، ویظھر ا
أیضا بوصفھ منعطفا تاریخیا مھما في حیاة المؤلف الذي انتقل من العلمانیة إلى حیاة 
تكلؤھا روحانیة إسالمیة عمیقة، یقول حسین ھیكل معبرا عن ھذا التغییر الجلل الذي 

وقد حاولت أن أنقل ألبناء لغتي ثقافة « :طرأ على حیاتھ الفكریة بعد تجربة الحج
لكنّني أدركت بعد و .الغرب المعنویة وحیاتھ الروحیة لنتخذھما جمیعا ھدى ونبراسا

ألي أنني أضع البذر في غیر منبتھ، فإذا األرض تھضمھ ثم ال تتمخض عنھ وال تبعث 
وانقلبت ألتمس في تاریخنا البعید في عھد الفراعین موئال لوحي ھذا  .الحیاة فیھ

ا الزمن وإذا الركود العقلي قد قطعا ما بیننا وبین العصر ینشئ فیھ نشأة جدیدة، فإذ
ورّوأت فرأیت أّن تاریخنا اإلسالمي . ذلك العھد من سبب قد یصلح بذرا لنھضة جدیدة

وألبناء . ھو وحده الذي ینبت ویثمر، ففیھ حیاة تحرك النفوس وتجعلھا تھتز وتربو 
  . 15»تى ثمرھا بعد حینھذا الجیل نفوس قویة ِخصبة تنمو فیھا الفكرة الصالحة لتؤ

قد تأخذ أسفار الحج سمتا أدبیا، غیر أّن رحلة الحج األدبیة ، كما كّل رحلة 
أخرى لم یُنظر إلیھا من حیث ھي نوع مستقل، بل ھي سرٌد واقعي أو تخییلي تفّرق 

مثل المقامة والسیرة والقصة والتأریخ والرسائل، ثم الروایات  على أجناس أخرى؛
: ھي ولیدة العصر الحدیث، یقول شعیب حلیفي مؤكدا ھذا المعنىوالمذكرات التي 

اتضحت معالم االھتمام بالسردیات الكالسیكیة قصد رصد عناصرھا وآلیات «
ت كان ضعیفا على عكس نصوص اشتغالھا، لكن نصیب الرحلة في ھذه الدراسا

إلى عنصر ورغم تالشي الرحلة في شكلھا الفني وتحولھا . واللیالي والمقاماتالسیر 
مركزي في القصة والروایة، فإّن ھذا الجانب لم یحظ باالھتمام الكافي، إال في بعض 
الدراسات القلیلة، لكن النقد الغربي خّص الرحالت بالعدید من الدراسات 

  . 16»والتحقیقات
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فإذا صیغت الرحالت بأسلوب شائق، واغترفت من عناصر التخییل، فإنّھا 
یة بدیعة، یعمد فیھا ُكتابھا  إلى وصف رحلة الحج، ستتحول حتما إلى نصوص أدب

التي قد تكون رحلة حجٍّ حقیقیة جعل منھا صاحبھا ذریعة لكتابة نص أدبي، یعتمد فیھ 
على استرجاع بعض وقائع السفر التي حدثت بالفعل، كما یوظّف أسماء أماكن 

في أصل  وشخصیات حقیقیة، غیر أّن ثمة نوعا آخر من أسفار الحج األدبیة، ھي
وضعھا مبنیة على قصة حجٍّ ُمْختلقة اختالقا، یتخذ منھا ُكتاُبھا معادال موضوعیا 
إلشباع ھذه الرغبة المكینة في السفر إلى البقاع المقدسة، والتي قد تكون حالت دونھا 
عوائٌق كثیرةٌ، إال أّن ھذه القصة المختلقة أیضا قد تُستخدم أیضا ذریعةً لمطارحة 

لبیك "ة وفكریة ودینیة، وضمن ھذا النوع األخیر یمكننا تصنیف روایة قضایا اجتماعی
  . لمالك بن نبي" حجُّ الفقراء

وقد اخترنا العمل على ھذه الروایة، ألنّھا لم تكتف بتخییل قصة السفر إلى 
الحج، وإنّما جعلت من ھذه الرحلة مناسبة أیضا لعرض سیرة بطل الروایة وساردھا 

/ تم وفق حیَّل سردیة جعلتنا نكتشف أمشاجا قویة بین سیرة البطلإبراھیم، وكان ذلك ی
السارد وسیرة المؤلف الذھنیة، وھو ما دفعنا إلى جمع ھذه التقاطعات لتشكل في 

  .األخیر عرضا مختلفا وغریبا ربما لسیرة مؤلف متواٍر خلف قناع سیرة البطل 

تتخذ أوجھا متعددة، فقد تكون  -بوجھ عام -زبدة القول إذن إن رحالت الحج       
الرحلة المتُخیَّلة،أو تكون  القصة أو نوعا سردیا تخییلیا ینتمي إلى جنس الروایة أو

أوثق صلة  بأدب الرحلة الجغرافي، أو أدب الرحلة الثقافي   أو أدب الرحلة الدیني 
أو افتراضیة،أدبیة أو غیر أدبیة،  ، حقیقیة كانتھما یكن نوع الرحلةوم.والشعائري

فإن جمیع كتابھا یصدرون عن موضوع مشترك؛ ھو التعبیر عن  تمثل خاص لشعیرة 
  .الحج بكل ما یتعاورھا من أفكار ومشاعر وأحداث ومقاصد

  "لبیك حج الفقراء"لة في روایة رحلة الحج المتُخیَّ  :ثانیا

تأّمل واقع األمة اإلسالمیة، والتفكیر في مشكالت  أمضى مالك بن نبي حیاتھ في       
الحضارة، وقد كانت مسیرتھ الفكریة والثقافیة حافلة باألحداث واإلنجازات، إذ لم 

، 1946سنة " الظاھرة القرآنیة": ینقطع الرجل عن الكتابة منذ صدور كتابھ األول
تأّملیة جسدت  وھي روایة ،1947سنة " لبیك حج الفقراء"أتبعھ بعذ ذلك بروایة 

أطروحتھا عن إمكانیة التغییر واإلصالح  من خالل رحلة الحج التي تحولت في 
عمر "الروایة إلى استعارة تنضح بالمعنى، وإن كان مالك بن نبي قد صرح لمریده 
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، فقد كان یرید  كتابة قصة ال أن یكون "لبیك حج الفقراء"بأنھ عندما كتب " مسقاوي
أن یتخلص من  شواغلھ الفكریة وقضایا  - مع ذلك -یستطع ، إالّ أنھ لم 17مفكرا

المجتمع التي تصاحب تأویل ھذه الروایة، وإن بدت في ظاھرھا معنیة  بوصف سیرة 
ووصف وقائع سفره إلى الحّج، وما تخلّل ذلك من مشاھدات  إبراھیم  المتُخیَّلة،

یة السفر إلى الحج وھذا ما سنحاول استكشافھ من خالل قراءتنا لبن. وخبرات مختلفة
  .ونبدأ قراءة الرحلة من عنوانھا، "لبیك حج الفقراء"كما رسمتھا روایة 

  :عنوان الرحلة -1

اختار المؤلف اإلعالن عن بدایة الروایة، التي ھي في اآلن نفسھ بدایة لحكایة 
، في حین تستقر الثانیة "لبیك" الحج بعتبٍة مرّكبة بین لغتین، تتألف األولى من جملة

، أما األولى فتحیل إلى لغة مرجعیة تنضح بدالالت رمزیة "حجُّ الفقراء"على جملة 
لھا عالقة بنُسك الحج؛ فلبیك اللھم لبیك، نداٌء خالد  یترّدد صداه في ضمیر كّل مسلم 

. ، وألبَّ لبَّ بالمكان لبًّا«: في كّل زمان ومكان، جاء في لسان العرب في معنى لبیك
لَِزمھ فَلَْم یُفَاِرقھُ، وقولھُم لبَّیَك ولبَّیِھ، منھ أي لزوًما : األمر وألبَّ على .أَقَاَم ِبِھ َولَِزمھ

َسِمْعُت : قال األَْزھَري ...من اللبِّ بالَمَكاِن فَأُْبِدلَْت الباُء یاًء ألَْجِل التْضِعیفِ ... لِطَاعتِكَ 
ُعِرَض على أبي العبَّاس َما سمعُت ِمْن أَبي طَالِب النَّْحِوّي : أَبَا الفَْضل المْنِذِريَّ یقولُ 

وفي ...َمْعنَى لَبْیَك إجابةً لَك بعَد إجابةٍ : لفَراءُ قال ا:  وَسْعَدْیَك، قال :فِي قَْولھم لبَّْیكَ 
لمنَاِدي أي إَِجابَتي لَبْیَك اللَّھُم لَبَْیَك، ھَُو ِمن التَّلبیِة، وِھَي ِإَجابةُ ا: َحدیِث اِإلْھالَل بالحجِّ 

  .18»َوقیَِل َمعناهُ إِْخالِصي لَك... لََك یا ربِّ 

 أما اللّغة الثانیة  فھي لغة غریبة عن اللّغة األولى، بما أنھا تفتقد للرمزیة ولكنھا
، ُوِسمت بعد ذلك بوسٍم خاص، فھذا الحّج للفقراء، تدلف بقوة لتعلن عن بدء رحلة حج

غربین لھذا التوزیع الطبقي للحج أیضا، أثمة حّج للفقراء ولكنّنا نسائل المؤلف، مست
وحّج لألغنیاء؟ في ھذا النُسك الذي تذوب فیھ الفوارُق من كّل نوع، غیر أّن العتبة قد 
حسمت االختیار، فالحّج ھو بالفعل حّج الفقراء ،ربما ألّن في عبادة الفقراء صفاء 

ساد والزیف والتصنّع، وألن إبراھیم وصدقا ألنھم على الفطرة ما لم تطلھم عدوى الف
الحّج ولكنّھ أخلص توبتھ  بطل الروایة ھو ذلك الرجل الفقیر الذي لم یكن  یملك كلفة

، وبلغ بھ التبرأ من ماضیھ المھین أن أقدم على بیع كّل ما یملك وترك المكان الذي �
إبراھیم في یذّكره في كّل حین بخطیئة معاقرة الخمر واقتراف المنكرات، لیمضي 
لبیك اللّھم " رحلة العمر إلى البیت العتیق، بعد  أن استولى علیھ ذلك  النداء األزلي
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وھي تفیض " لبیك"الرمزیة  :، وبذلك یغدو العنوان مزیجا بین ھاتین اللّغتین"لبیك
وھي تَعبُّ من معین الواقع الحّي الذي  ،"حّج  الفقراء" بإیحاءاتھا الدینیة، والواقعیة

یستغرق حیاة المسلم ویغرقھ أحیانا في سیٍل عرٍم من األخطاء والمعاصي، لكن النداء 
سوف یأتي ال محالة ذات یوم لیكون مخلِّصا وُمطھّرا، وبذلك یكّف  "لبیك" الخالد

عنوان الروایة عن أن یكون مجرد عالمة موقوفة على الحّج، بوصفھ رحلة تعبدیّة 
و یمنح  الحّج مدلوال أكثر عمقا، فالحّج ھو ذلك محّددة في الزمان والمكان، بل ھ

المعراج الروحي الذي یجعل المسلَم على صلة دائمة با�، وھو مصفاةٌ لألفعال 
واألقوال ونداٌء حيٌّ ال یفتر في قلب كّل مسلم  مفطور على حّب الفضائل وكراھة 

  .الرذائل، بل إن الحّج ھو رؤیة إلى العالم ومشروع حیاة

  :حلة الحج المتخیّلةبنیة ر -2

ولما كان لكل رحلِة حٍج أدبیة قواعد تنتظم نسیجھا السردي، فقد أفصحت 
بنیة الخروج وبنیة السفر وبنیة : عن ثالث بنیات رئیسة ھي" لبیك حّج الفقراء"روایة 

  :الوصول، وھي البنیات التي سنعمل على استكشافھا في العناصر اآلتیة

  :بنیة الخروج -أ  

تعرض بنیة الخروج وضعا سابقا عن الرحلة، ولیس ھو الرحلة ذاتھا، وفیھا 
تظھر عالمات الخروج وشروطھ وأعرافھ بوصفھا تھیئة مناسبة لرحلة الحّج، أما 

، فقد قّدمت مشھد الخروج إلى الحّج كصورة مقتطعة من "لبیك حج الفقراء"روایة 
حقبة االستعماریة في فترة األربعینیات واقع الحیاة الذي كان سائدا في الجزائر إبان ال

، حیث ترسو سواحل مدینة عنابةتحدیدا، حینما كانت قوافل الحجیج تنطلق من  
البواخر التي تحتضن الحجیج المغاربة، فالسفر في رحلة الحّج ال یكون فردیا، وإنما 

إّن حجیج القطاع « :ضمن ركب منظّم یتألف من جماعات من مشارب ولغات متباینة
القسنطیني القادمین إلى عنابة لیستقلوا الباخرة، كانوا عندما یمر علیھم القطار خالل 
ھذا األریج یشعرون بأنّھ نسمة من َرْوِح الجنة وریحانھا وبشرى بالرحمات لعباده 
المخلصین فیزدادون بذلك إیمانا على إیمانھم وھم یرّددون بین طرفي القطار بصوت 

   .19»"لبیك اللھم لبیك"واحد  

مالحٍظ وكده وصف  تتأتى تفاصیل مشھد الخروج من رؤیة سارٍد مشارٍك، أو
د القارُئ بأخبار وأوصاف عن المدینة وطباع  المرحلة  التي تسبق السفر، وھنا یُزوَّ
أھلھا وعاداتھم، و قد یشعر القارئ بالدھشة إزاء ھذا العالم الذي تنقلنا إلیھ الروایة، 
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المدینة القدیمة الذي ال یشبھنا، ونستعید ذاكرة المكان ونتعرف ألنّنا نكتشف إنسان 
على أزمنة بالغة العتاقة، فذاك ھو وجھ الغرابة الذي تطالعنا بھ رحلة الحّج األدبیة 

، فھنا ما یزال الناس یقدسون الحاّج ویغمرونھ بعطفھم "لبیك"المتخیّلة في روایة 
وعادات لم یعد لھا وجود في قاموس  ورعایتھم، وھم إلى جانب ذلك مستمسكون بقیم

حیاتنا المعاصرة التي شابھا تفّكك العالقات بین األفراد والجماعات واستحواذ الشعور 
عنابة كانت تعیش في عرس وكانت تستقبل إن « :باألنا الفردي في عزلتھ وأنانینھ

تزّود فینتشرون في المدینة لل.الحجیج الوافدین بالقطارات والذین بواخرھم قد رست
كثیر من الحجیج الوافدین بالقطارات . بالزاد الذي یكفي للرحلة، أو للصالة في المسجد

تستضیفھم عائالت المدینة حیث تتشرف بتقدیم آخر الوجبات للمتوّجھین إلى البقاع 
فالحاّج لیس ضیفا عادیا، لذا یجب أن تحفظ أصول الضیافة معھ حتى عجائز . المقدسة

ھ باستقبال حار مفعم بأجواء عائلیة وكلّھن حزن شدید ألنھن الدار المضیفة یخصصن
   .20»بماء زمزم )غسل عظامھن(لم یفزن بسعادة 

یتضمن مشھد الخروج كذلك خطابا افتتاحیا، تؤّسس من خاللھ كّل رحلة  
خطابھا اإلقناعي الذي وكده  استعراض أسباب الخروج التي تتراوح بین الرغبة في 
إتمام الفریضة والشوق إلى الروضة والرغبة في التطھّر من الذنوب، وبالطبع كانت 

ّج ھي حلم إبرھیم الذي استیقظ فجأة لرحلة الحّج األدبیة دوافع مشابھة، فرحلة الح
على وخز خطایاه فمن معاقرة الخمرة إلى تطلیق زوجھ إلى األذى الذي ألحقھ 
بجیرانھ، كان الندم قد تحّول إلى ینبوع ألم فكانت التوبة ثم جاء حلم الحج مسلكا 
للخالص من ثقل الخطیئة، فالحّج ھو نداء التطھر في ضمیر كّل إنسان  معرض 

غیر أن شیئا ما ال یصدق كان قد أضاء في شعوره « :مجبول على الخطأ للخطیئة
لقد فاجأه صوتھ الشاذ الذي اخترق  ...لبیك لبیك ... والذي استسلم بعده لسكون لذیذ

لكن روحھ واصلت مالحقة حلمھ، الذي أقحم فیھ كل ما یعرفھ من . صوت المحل 
   .21»مفاھیم عن الحجّ 

الحج كحّد فاصل بین مرحلتین متناقضتین، مرحلة تقدم الروایة إذن رحلة  
السقوط وانھیار القیم التي تعقبھا مرحلة التسامي والتطھّر، فیكون الحج بذلك برزخا 

بدأ قلب إبراھیم في الخفقان عند «: فاصال بین مرحلتین وحیاتین ورؤیتین إلى العالم
وفیا للشروط لسبب أو رؤیة عمال المراقبة، فانتابھ خوف شدید خشیة أال یجدوه مست

أرعبتھ نظرات المراقب إلیھ فكاد .آلخر، حتى إنھ ارتعد لرؤیتھ أحدھم وھو یتفحصھ
لم یبق إلبراھیم إال خطوات من . یصرخ طالبا النجدة لیجتاز عائقا قد یمنعھ من السفر
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شعر إبراھیم باألمان وھو یمر من فوق ... تقدم وھو یرّدد دعاء في سره . العبّارة
رة التي اعتبرھا منقذتھ من العالم المتوحش والخطیر الذي تنّصل منھ عندما العبّا

وضع رجلیھ على المركب شعر وكأنھ تخطى عتبة عالم جدید، أطلق زفرة كلھا 
  .22»الحمد �. رضا

تعمل كّل رحلة حج أدبیة أو غیر أدبیة على دعم بنیة الخروج بخطاب افتتاحي     
روج التي تشّكل في مجموعھا إشارات تسبق الرحلة ینھض بمھمة تجمیع عالمات الخ

اقَط اإلشارات اإللھیة والبشارات والرؤیات  وتدل علیھا، ففي رحلة حّج إبراھیم تَسَّ
واالستیھامات التي تتنبأ برحلة الحّج وتحدس بھا، وبذلك تأتي األحالم والرؤى حافزا 

حتى یغدو واقعا نراه رأي  آخر لالرتحال، إنّھ النداء الباطني الذي تترجمھ األحالم
العین ونلمسھ بكّل جوارحنا،وھاھي الروایة لم تفلت ھي األخرى من قبضة ھذا 

أجل لقد حلمت " :وتذّكر فجأة« :التحفیز االستصرافي الذي یسبق الرحلة غالبا
شیئا فشیئا بدأ حلمھ یتّضح، لقد رأى نفسھ في لباس اإلحرام، اللباس الذي ". بالكعبة

ترك ھذا الحلم إبراھیم في حیرة من أمره،  .ّج خالل أدائھ لتلك المناسكیرتدیھ الحا
  .23»كان یرید أن یجد تفسیرا لھذا الحلم

الحاّج إلى المسجد أو / یضاف إلى عالمات االستصراف دخول السارد 
الصالة فیھ أو التبرك بھ أو المرور بمحاذاتھ وھي كلّھا عالماٌت متاخمة لمشھد 

كما وفرت الروایةُ عالماٍت أخرى تندرج . أعارتھا الروایة أھمیة خاصةالخروج، قد 
بدورھا ضمن بنیة الخروج، یتعلق بعضھا بآداب وتقالید السفر التي ال یصح 
تجاوزھا، ألنھا مقنّنة ویستمد بعضھا شرعیتھ من فقھ العبادات اإلسالمي، فقد 

افر إذا عزم على السفر إلى استفاض الغزالي مثال  في ذكر آداب السفر، إذ على المس
الحّج؛ أن یرد المظالم و یقضي ما علیھ من دیون ویُعد النفقة ویتزّود لدنیاه بالطعام 
والشراب، وآلخرتھ بتعلّم أحكام الدین، وأن یختار رفیقا ممن یعینھ على أمر دینھ، 

، 24وغیرھا من  التقالید التي اقترنت بالسفر و بفریضة الحّج على وجھ الخصوص
عن توفیره ضمن نسیجھا السردي ، فقد " روایة لبیك حّج الفقراء"ھو ما لم تغفل و

حصل إبراھیم على جواز سفر الحاج وسّدد نفقات السفر، وابتاع لباس اإلحرام، 
وسوى كّل شؤونھ المادیة المعلّقة، وتزّود من العّم محمد بكّل التوصیات الخاصة 

لف المشاعر والنسك، وقد أعّدت لھ العّمة بسلوك الحاج وتعلّم منھ كیفیة أداء مخت
فاطمة غرفة عبّقتھا بالبخور وأعّدت على شرفھ ولیمة على عادة الحجیج في الجزائر، 

  . 25وحین غادر حمل معھ مؤونة الرحلة



   لیندة خراب/ د 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              556

تحاكي رحلة الحّج األدبیة في مقطعھا االفتتاحي ھیكل القصیدة الطللیة التي 
وبكاء الطلل ووصف الرحلة وذكر وعثاء تدشن خطابھا االستھاللي بذكر األحبة 

السفر، وكذلك تنشئ رحلة الحّج األدبیة مشھَد خروجھا وفق ھذه الصورة حیث تتجّمع 
في  مطلعھا مشاعر متناقضة تتأرحج بین الشوق والفرح والحنین والحزن على فراق 

ة ،وكان األھل واألحبة وتشییعھم قبل الشروع في رحلة إیمانیة شاقّة، قد تكون بال أوب
یفیض رقة لكّل من كان « :نصیبھ من ھذه األحاسیس -سارد ھذه الروایة -إلبراھیم 

انصرفت نفسھ لإلحساس بالحنین . یراه في الشارع وھو متجھ صوب بیت العم محمد
وإنھ تارة  ،26»المسبق إلى ھذه األماكن، یخالطھا شعور مبھم بعدم رؤیتھا مجددا 

تبّسم إبراھیم للعجوز حتى یحبس دمعة « :أھلھأخرى لیستشعر حزنا على فراق 
ومدركة للّحظات المثیرة  ھربت من مقلتھ بادلتھ العمة فاطمة ابتسامة وھي متأثرة

أرجوك یا عمتي فاطمة أن  :للشجون التي یعیشھا الحاّج والتي جعلتھ یأتي قائال
یھا أني تشكري زھرة عني ألنھا أرسلت إلي بھذا التذكار في مثل ھذا الیوم، أخبر

   .27»وسأدعو لكم جمیعا... سأدعو لھا عندما أكون عند النبي 
تتوشح كّل رحلة حّج ببكائیة تصل البدایات بالنھایات وتكون وسما لكلیھما، 
وإن كانت تلك البكائیة أمیل إلى التحول واالنقالب، فحین االنطالق یكابد الحاّج ھجینا 

حبة والشوق للقاء حبیٍب أولى بالحّب من المشاعر تتراوح بین الحزن على فراق األ
في نھایة الرحلة، فإّن تلك المشاعر تنقلب إلى أما  صلى هللا علیھ وسلموأحق بالصحبة 

حزن مكین على فراق الحبیب وترك أقدس البقاع، یخالطھا فرٌح بلقاء األحبة والعودة 
مالك غیر أّن مبدأ انقالب النھایات على البدایات ملمح محذوٌف في روایة .إلى الدیار

  . بنیتي السفر والوصول ، وھو ما سوف نتبیّنھ في كلٍّ من"لبیك حّج الفقراء"بن نبي 

  :بنیة السفر -ب

تُسفر كّل رحلة حّج  عن رحلتین فرعیتین، إحداھما للذھاب واألخرى لإلیاب، تعّج 
األولى بالتفاصیل وتمیل الثانیة إلى اقتصاد السرد تفادیا للحشو، وبذلك شّكل السفر 

المعنى اللغوي وذلك ھو ذھابا وإیابا  العمود السردي لكّل رحلة مھما كان نوعھا، 
 ...َكنََسھُ، وأصلھ الكشفُ  :َسفََر البیَت وغیره یَْسفَِرهُ َسْفًرا« :الذي یقتضیھ لفظ السفر

فَُر ِخالَُف الَحَضِر، وھو ُمشتٌق ِمن َذلَِك لما .واْنَسَرفَِت اإلبُل إذا َذھَبَْت في األَْرضِ  والسَّ
  .28»فِیِھ ِمن الذَّھَاِب َوالمِجيءِ 
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لھذا النسق الزمني الدائري، الذي یقتضي بدوره االنطالق تخضع كلُّ رحلة 
لبیك حّج "من مكان بعینھ ثم األوبة إلیھ، غیر أّن ھذه الدائریة لم تتحقق في روایة 

التي اتخذت شكل رحلة  في اتجاه واحد، أو ھي رحلة ذھاب  دون عودة، " الفقراء
ملة، أو ربما قد تعرضت وھذا یعني أن رحلة الحّج المتخیّلة في الروایة غیر مكت

أبدا قصةَ حجٍّ ال تنتھي  -بوصفنا قراء الروایة االفتراضیین - لتعدیل، ألننّا ال نستسیغ
، فالحّج حركة دائریة كاملة في الزمان والمكان، وقد جاء !!..بعودة الحاّج إلى أھلھ 

ھُ . القصدُ : الَحجُّ  «: في معناه اللغوي احّج إلینا فالٌن أي قَِدَم وحجَّ ھُ حّجً ... قََصَدهُ : یحجُّ
ةً  والحجُّ قَْصُد ... تّم تُعورَف استِْعَمالُھ في القَْصِد إلى َمكةَ للنُُّسِك والحجِّ إلى البْیِت َخاصَّ

ِھ إِلَى البَیِت باألْعماِل المْشروَعِة فَرًضا وسنّةً  ... ِحجُّ بالكسر وھو اسم الحاجِّ ...التَّوجُّ
و�ِ على النَّاِس ِحجُّ البَْیِت؛ یُْقَرأُ بفتِح الحاِء وَكْسِرھا "وقال الزجاُج في قولھ تعالى

اٌل وُذو القَْعَدِة، وعشٌر ِمْن ِذي " الحّج أشھٌر معلوماتٌ "و... والفتُح  األَْصلُ  ِھَي َشوَّ
ةِ   .29»الِحجَّ

عن عمود رحالت الحّج ، حینما " لبیك حّج الفقراء"لقد انزاحت روایة 
إلى أھلھ، فاختزلت بذلك كّل لحظات الترقّب التي تسبق  أسقطت حدث عودة الحاجّ 

حدث الوصول، مع ما یحتملھ ھذا المشھد الرائع من مشاعر الدھشة والشغف 
ن في ذاكرتھ صورةً لحاجٍّ عائد لتّوه من مكة، یرفل في  والقداسة، فمن منا لم یُخزِّ

. عالماٌت ال تنسىالنّور والبیاض، فللحّج صوٌت وصورةٌ ورائحةٌ ومذاٌق وحركاٌت و
لكّن الروایة عمدت إلى إرباك توقّع القارئ، بمخالفة ذخیرتھ ونسق معرفتھ المسبقة 
عن رحلة الحّج، فاكتفت بوصف رحلة الذھاب إلى البقاع المقدسة دون رحلة العودة، 
ألّن إبراھیم فضل اإلقامة في الحج، وفي ھذا داللةٌ واضحة على رمزیة رحلة الحّج، 

ن الروایة تراھن على واقعیتھا بقدر ما وظفتھا لتمریر احتجاجھا على التي لم تك
الواقع، لكأّن قرار اإلقامة في الحّج ھو الخیار األمثل الذي تقترحھ الروایة بشكل 
استعاري  لالنعتاق من بؤس الواقع الذي كان یكابده الجزائرُي في  كنف االستعمار 

ا من إیحاء قوي بفكرة االلتفاف حول الفرنسي، مع ما یحتملھ قرار اإلقامة أیض
  .اإلسالم الذي أضحى بھذا النوع من الترمیز مالذا للبالد المستَْعَمَرة 

 تشّكل رحلة السفر ذھابا إلى الحّج، لحمة النسیج السردي للروایة ولبَّھ، وفیھا
تقع معظم أحداث الرحلة وما یصاحبھا من أوصاف ومشاھدات وحوارات  تُروى 

القا من عین السارد المالحظ والمتتبع لكّل ما یجري، وغالبا ما تجيء جمیعھا  انط
ھذه األخبار مبطَّنة بأحكاَم خاصة؛ ھي محّصلة خبرة السارد  ورؤیتھ إلى الواقع 
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فھنا وعلى ظھر باخرٍة تمخر في عناٍد أمواج البحر المتوّسطي . المروي والمسموع
جتمَع الباخرة، وقد انصھر في وحدة في رحلة شاقة إلى الحجاز، تقّدُم الروایةُ م

متناغمة ھي مدعاةٌ للعجب والدھشة، على الرغم من أن أفراده ینحدرون من جنسیات 
ومشارَب وأطیاف مختلفة، لقد ُعني السارُد بالتقاط مختلف صور المثاقفة بین أفراد 

ي ترّددت مجتمع الباخرة وتقریبھا من عین القارئ، فما أكثرھا األحادیُث واألخباُر الت
في الباخرة عن اللّغات واألفكار واألخالق واللّباس وألوان الطعام واألوصاف التي 
یقّدمھا السارد دون أن یبحث عن تبریرات لھا، ألنّھ یراھا بعین المسلم البسیط الذي 

اختلط إبراھیم « :یقبل االختالف ویحب االختالط باآلخرین، ألیس ذلك ھو حّج الفقراء
الة بالركاب الجدد،مقّدما خدمة ھنا وإرشادا ھناك حتى إقالع بعد إتمام الص

كان یفضلھم على أھل . لقد وجد إبراھیم أّن التونسیین أكثر روحانیة وبشاشة.المركب
ھذا، ولم تتوان الروایة أیضا عن  .30»المغرب الذین وجدھم منطوین قلیال ومنزوین

الحاّج إبراھیم، في صورتھ اإلنسانیة الصادقة بعیدا عن كّل تزییف أو / تقدیم ساردھا
مبالغة، حتّى وإن كان یُفترض أن تبلغ روحانیة ھذا اإلنسان الحاّج أسمى مراتبھا 

ام فقد تَْصدُر عن ھذا السارد انطباعاٌت عن اآلخرین، وأحك خالل رحلة الحّج،
ولكنّھ ال ینزع أبدا إلى تعمیم تجربتھ  مدعومة برؤیتھ الخاصة وتجربتھ مع األغیار،

وفرضھا على اآلخرین، فما یقولھ السارُد وما یفكر بھ یخّصھ ھو وحده وال یخص 
أحدا سواه، ومثل ذلك ھذه األحكام التي تعكس جھل السارد باآلخر تارة، أو انبھاره 

ھیم على عجلة من أمره لیختلط مع باقي الحجاج اآلتین كان إبرا«: بغیره تارة أخرى
الصالحین، عن ) جاوة(من أمصار أخرى لقد سمع منذ زمن لیس ببعید عن أھل 

العرب (، عن )أھل بخارى الكرام(، عن )الصینیین الغامضین(عن ) الھنود المترفین(
".  مثلنال ینطق الصینیون الحمد �ھ" :تساءل) ...وعن البدو الصاخبین) الفصحاء

ثّم إن مالبس أھل مكة تعطي « :، وھو یقول تارة أخرى31»كان عنده شك في ذلك
  .32»أصحابھا منظرا دینیا یبھر رجال جزائریا عادیا مثل إبراھیم

عن رسم صورة عن  -مثل كّل رحلة أخرى -ال تستنكف رحلة الحج المتخیّلة
عیدة؛ ھي بالنسبة إلى السارد اآلخر، الذي قد ینتمي إلى كیانات مختلفة أو غامضة أو ب

عالم من الغرابة  یتطلّع إلى استكشافھ ومعرفتھ، وھذا أدعى إلى القول بأّن ھذه 
  .الصورة المتخیّلة عن اآلخرین لیست ھي حقیقتھم المطلقة بالضرورة
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  :بنیة الوصول -ج

یقترن مشھد الوصول باللحظة التاریخیة التي تعانق فیھا عیُن السارِد البیت 
وتتعلّق متمّسحة بأستار الكعبة، فإذ بالصورة الذھنیة التي كان قد خّزنھا  الحرام،

الرّحالة عن المكان المقّدس یُعاد تأسیسھا لحظة الوصول ممزوجةً بمشاعر الدھشة 
والشوق، قد تكون أعمق وأمضى تأثیرا من الصورة المتخیّلة عن المكان قبل 

التي نخزنھا عن األماكن المقدسة، ھي الوصول، وھذا یثبت أن الصور الذھنیة 
محّصلة حدوس وانطباعات أّولیة ستنتھي إلى تمكینھا في نفس الحاّج الذي، على 
الرغم مما قد یطالعھ من صور صادمة أثناء رحلتھ إلى الحّج، إال أّن نفسھ تفیض مع 

  .ذلك بحّب المكان واالستغراق في مشاعر األلفة والطمأنینة

ول في الروایة جاءت ُمضمرة بحذف ضمني، ألنّنا لم غیر أّن بنیة الوص
 نكتشف نھایة قصة الحاّج إبراھیم إال حینما بلَّغ حاٌج عائٌد إلى بونة العمَّ محمد رسالةً 

أنا سعید بإخباركم أني  ...إلى عمي العزیز الوقور التقي«: من إبراھیم ، تقول الرسالة
أدیت جمیع مناسك الحج أنا أحمد هللا أن وصلت إلى المدینة المنورة منذ أیام بعد أن 

سھّل لي طریق العودة إلى الطریق المستقیم بعد أن سرت طویال في طریق الزلل 
  .33 »..والخطایا

لعودة من الروایة، وھذا أدعى إلى لقد أُْسقِطت بنیة الوصول كما أسقطت بنیة ا
ایة، واختارت أالّ دعم السمة الرمزیة لرحلة الحّج في روایٍة استغنت عن قُفل الحك

وعلیھ یغدو الحّج فلسفة حیاة جدیدة،  .ألّن حكایة الحّج بال منتھى.تعود إلى بدایتھا
تقطع صلتھا بكل إحباطات الماضي وأوھامھ وأمراضھ، الحّج لیس مجرد نُسك، بل 
ھو فعالیة حضاریة ممتدة في الزمان والمكان، الحّج ھو كّل عمل خالّق ال یفتر، أَو لم 

ھ "الحّج حجُّ الفقراء"روایة حكمتھا تقل ال ، لكأن حاجة الفقیر إلى التغییر، ھي ِحجُّ
تھ، ولو لم تقل الروایة غیر ھذا، فحسبھا ذلك   .وُحجَّ

            :لبیك حج الفقراء بین سیرة البطل وسیرة المؤلف/ تأویل الرحلة -3

بطلھا  ، عمودھا السردي على تخییل سیرة"لبیك حج الفقراء"أقامت روایة 
وإن كنا ال نعدم وجود أمشاج قویة بین ھذه السیرة المتخیلة وسیرة  مالك بن  إبراھیم،

ھي تمثیل أدبي ألفكار " لبیك حج الفقراء"روایة وعلى ھذا یبدو أن  نبي الذھنیة؟،
مالك بن نبي، وأن لیس بین سیرة المؤلف وسیرة السارد سوى ذلك الجدار الوھمي 
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ولكنھ جدار یرید أن ینقض، وھذا أمر یدعونا إلى تأّمل . حیاةالذي یفصل األدب عن ال
  .بعض التقاطعات الممكنة بین سیرة السارد وسیرة المؤلف

بطلھا إبراھیم،وھو ینتقل،من خالل استعارة " لبیك حّج الفقراء"قّدمت روایة 
 إّن ھذه النقلة من طور الضعف والالفعالیة إلى طور القوة والفعالیة، رحلة الحّج،

آلراء مالك بن  التصاعدیة التي تحقّقت في مستوى سیرة البطل، ھي ترجمان عملي
، فقد "الظاھرة القرآنیة" :بني الواردة في مؤلفاتھ النظریة األخرى، بخاصة منھا كتابھ

دعا مالك بن نبي إلى فكرة اإلقالع الحضاریة، التي تقوم على اإلیمان العمیق بالفكرة 
  .بھا والدفاع عنھا التي نتبناھا، والتمّسك

لقد كان إبراھیم في أول أطوار ضعفھ، عربیدا متشّردا، إلى أن سكنتھ فكرة 
الحّج  للتطھّر والتخلّص من ضعفھ والبدء من جدید، وكانت بدایة رحلة الحّج، ھي 

حة وفّعالة ومتعاونة بالفعل بدایة التغییر، إذ نلفي إبراھیم شخصیة أخرى متفتّ 
ذلك من تأثیر فكرة الحج التي ملكت علیھ كیانھ وجعلتھ، بعد  اجتماعیا، وربما كان

انطالق الرحلة، وجھا لوجھ مع شخصیات أخرى قادھا الشوق نفسھ إلى الحج، ھكذا 
راحت الشخصیة تبدي قابلیة كبیرة لالستجابة والحوار،      كما لم تكن تنقصھا القدرة 

وفي ھذا الملمح بالذات تلتقي على المالحظة والتعرف على تركیبة مجتمع الباخرة، 
سیرة البطل بسیرة المؤلف مالك بن نبي، الناقد المحلّل الذي یمتـلك الـقـدرة الـفـائـقـة 
على االندماج في المجتمع ومعرفة تركیبتھ و تحلیل طبائع البشر فیھ، فھو القائل عن 

أما في « :عندما أقام بین ظھرانیھم زمنا بوصفھ مساعدا في المحكمة) أفلو(سكان 
فقد الحظـت الـرجل یرفض غالباً أن یحلف ولو كان ذلك لدعم حقھ  )أفلو(

  .34»الواضح

، وھي موزایة بشكل 35تبدو شخصیة إبراھیم في الروایة شخصیة حالمة وعاطفیة      
مذكرات شاھد "جلي لشخصیة مالك بن نبي كما ترسمھا ریشة الكاتب نفسھ في كتابھ 

مالك بن نبي یستطیع حبس مشاعره إذا واجھتھ مواقف مؤثرة، وھو  ، لم یكن "للقرن
منذ تلك الفترة أن أعرف بنفسي ثوریا من الوجھة  وأستطیع« :نفسھ القائل عن

م من تلك وفي كّل مرة كان الماضي ینتق. سیاسیة محافظا من الوجھة النفسیةال
تفسیر لذاتي فاألمر  فثوري محافظ ذلك تعریف ال یعطي كل. الضربات التي أكیلھا لھ

، وأتلقى صدمتھ بكل مجامعي وبانفعالیة فأنا شدید التأثر بالحدث. من ذلكأكثر تعقیدا 
بل ، »36تستطیع أن تنتزع مني دموع الحزن حین یثیر الحدث الحبور من حیث المبدأ
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إن حساسیة المؤلف لتستثیرھا الكتب والمطالعات مثلما تستثیرھا الوقائع الحقیقیة یقول 
ھذه األسماء استھوتني واستوقفتني ): عین صالح(و) تیمیمون(تیمي و «:مالك بن نبي

مرارا أمام خریطة الصف؛ فالصحراء كانت تفتنني، وقد ظل سحرھا یلف روحي 
طویال حتى حین استفاقت إلى آفاق بعیدة، كما وعیت في ذلك الوقت الدسم اللذیذ الذي 

، وقد تولى فیكتور بروكان )ysabelle Ebrhardt(صبّتھ فّي ایزابیل ابرھارت 
)victor Berucand (ولقد قرأت مرارا كتاب . تعریف العالم بكتابھا الرائع الجذاب

. في ظروف مشؤومة مؤسفة) عین صفرا(تلك المرأة المغامرة التي أنھت حیاتھا في 
في ( A l’ombre chaude de l’islamكنت أبكي وأنا أقرأ ذلك الكتاب المسمى 

أما ، 37»والذي عرفت فیھ شاعریة اإلسالم وحنین الصحراء) اإلسالم الدافئةظالل 
كانت «: أحادیث حّج والدتھ، فكانت تبكي مالك بن نبي الطفل أكثر من أّي شيء آخر

والدتي تنتظرني لتقص علي قصة حجھا، ولكن كان الحدیث مؤثرا تھزني منھ ھزات 
إلى الشرفة حیث توجد برادات الماء ال أستطیع كبتھا، فأتظاھر بالعطش حتى أذھب 

  .  38»فأطلق العنان للدمع

ومن التقاطعات الواضحة بین سیرة إبراھیم وسیرة المؤلف، مكابدتھما للفقر، 
فقد عانى مالك بن نبي من  الفقر في طفولـتھ وفي شبابھ سواء في الجزائر أم في 

جیّدا لالحتذاء في الكفاح ومع ذلك فإنھ یقّدم لشبابنا في مذكراتھ أنموذجا ، فرنسا
والمثابرة والعمل والتفاؤل، فقد عمل بعد تخرجھ من الثانویة في مصنع لألسمنت في 

بفرنسا، فكـان یـحـمـل األكیاس على ظھره، وحین اشتدت بھ الفاقة باع ) لیون(مدینة 
 لقد كره مالك بن نبي.معطفھ، لكنھ لم یخجل من فقره، بل كان یُخجلھ أن یظل بال عمل

الفقر، ألنھ یذكره ببؤس الجزائریین الذین تذھب خیراتھم  إلى المستعمرین المترفین 
في الدور والقصور واألراضي الغنیة، كان ابن نبي یلجأ دائما إلى المقارنة بین بؤس 

لقد اتخذت أفكاري منعطفا جدیدا،        «: الجزائریین وثراء الفرنسیین، یقول في مذكراتھ
كنت أذھب إلى خالتي بھیة كان  بح لھا معنى جدیدا في نفسي، وحینمافاألشیاء  قد أص

الذي ) Chaouatt(وحینما كنت أتنزه مع صدیقي شوات    یخالجني شعور بالضیق،
كان والده مترجما في مراكش، كان ثمة عملیات غریبة تعتمل في نفسي في تلك 

ح أمام ناظري بؤس  الشوراع األوربیة في قسنطینة، فقد كانت الدور المترفة تفض
، لقد كان الفقر أثرا من اآلثار الكثیرة البائسة التي سببھا االستعمار 39»خالتي بھیة

الفرنسي في الجزائر، لذلك لم یجد مالك بن نبي مندوحة عن مقاومتھ والتندید بھ، لكن 
محّصلة عوامل داخلیة واجتماعیة، بل ھو نتیجة  -في سیرتھ المتُخیّلة - فقر إبراھیم
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دھور قیم الشخصیة وانحدارھا أخالقیا، ناھیك عن انھیارھا اقتصادیا، لذلك حینما ت
تعلّقت الشخصیة بأھداب رحلة الحّج المتخیّلة، كانت في الوقت نفسھ تنشد التغییر 

 -الواقعیة والمتخیّلة - الحضاري، ولكن أیًّا ما یكن شكل الفقر الذي ترسمھ السیرتان
  .شواغل  الكتابة عند مالك بن نبيفإّن الفقر یشّكل أحد أھم 

ترصد الروایة من جھة ثانیة نمو وعي الشخصیة، بما یجري من حولھا 
ونجاحھا في استعادة التوازن الذي ھو شرط التغییر المرتقب، وربما ذلك یشاكل أیضا 

، فھو رجل الفكرة وقد نذر حیاتھ للدفاع سیرة مالك بن نبي الذھنیة في بعض مناحیھا
ُعرف عنھ أیضا تقریُعھ الدائم ألولئك المثقفین الذین استبدلوا ذلك الذي ھو  عنھا، كما

أدنى بالذي ھو خیر، فتخلوا عن رسالة اإلصالح والتصدي لمشكالت المجتمع 
وقضایاه، لذلك رفض ابن نبي أن یُحشر في زمرة ھؤالء بل لقد رفض أن ُیھدیھم 

وربما یعجب أولئك المثقفون «: حین یقول            "مذكرات شاھد للقرن" كتابھ
الذین أصبحوا ال یدركون لغة الشعب الجزائري المسلم، إنني ال أكتب ھذه المذكرات 
من أجلھم، ولكن للشعب عندما یستطیع قراءة تاریخھ الصحیح، أي عندما تنقضي تلك 
الخرافات التي تعرض أحیانا أفالما كاذبة، والتي سیكون مصیرھا في صندوق 

  .40» مع مخلفات العھد االستعماريالمھمالت 

ھي نصوص مالك بن نبي إذن، تتبادل التأثیر فیما بینھا، ألّن الروایة قّدمت 
وسیرتھ المتخیّلة، وبذلك " إبراھیم"فكرة اإلقالع الحضاریة، وقد توارت خلف حكایة 

وفنّھا، روایة أطروحة، ألنّھا لم تكن تنشغل بنفسھا " روایة لبیك حّج الفقراء"تراءت 
قدر اھتمامھا بشعارھا الذي یحتمل بدوره دعوةً صریحة إلى االستمساك باألخالق 
وإحیاء المندثر منھا، لقد كانت الروایة تبُث رسالة احتجاجھا على وضع مجتمٍع خسر 
الكثیر من قیّمھ التي یجب أن تُستعاد، كما كانت ترصد صورةَ وطٍن  یتطلّع إلى أفق 

إذن، لم یكن ھو موضوع الروایة، بل ھو كل الروایة، إنّھ  واعد بالتغییر، فالحجّ 
استعارتھا التي تنضح بالمعنى وتبشربھ، فالحج تحّوٌل ومعراٌج وانعتاق وإعماٌر، الحج 

  .فعالیة حضاریة
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 :الخاتمة

یزال البحث في موضوع الرحلة المـُتََخیَّلة في األدب الجزائري بحاجة إل  ما
استكشاف جمالیاتھ و طرائقھ في الصوغ، واصطناع مختلف الحیّل الّسردیة التي 
تجعلنا نضع بعض الرحالت األدبیة المتخیّلة في مواجھة صریحة مع میثاق سیرة 

الرحلة رحالت؛ بعضھا جغرافي، المؤلف الذاتیة والذھنیة في آن، وقد علمنا أّن 
وبعضھا یسھم في إشكالیة الجدل الحضاري، بل إّن الرحلة في تصورنا أقرب ألن 
تكون مجاال مالئما لتكامل المعارف والفنون واآلداب والعلوم وتداخل األجناس، إذ 
لطالما  التبست الرحلة بأنواع سردیة أخرى مثل الرسائل والتراجم والسیر والقصص 

ار والسیر الذاتیة والمذكرات والیومیات والروایات الحدیثة، لذلك وجد واألخب
  .الدارسون مشقة في  التمییز بین الرحلة واألنواع السردیة األخرى 

تقوم رحالت الحّج على موضوع السفر إلى البقاع المقّدسة، سواء أكانت ھذه           
ا رحالت عامة ال یقتصر على الرحلة حقیقیة أم ُمْختلقة اختالقا، وقد یكون بعضھ

موضوع الحج وحده، ویكون بعض منھا وقفا على موضوع رحلة الحج فقط، ومعلوم 
أّن رحالت الحج ما انفكت تشّكل ذخیرة تراثیة قیّمة لما تتضمنھ من أخبار ومعلومات 
نادرة عن عصر الرحالة وبیئتھ، أما رحالت الحّج  الحدیثة فتنفرد بسمات لم توجد في 

الحج الكالسیكیة، إذ لم تعد رحلة الحّج مجرد شعیرة تعبدیّة، بل أضحت نّصا  رحالت
  .سردیا لھ قوانینھ ،كما یضمنھ مؤلفھ رؤیة إلى العالم ویسرب من خاللھ نقدا للواقع 

 مغالبا ما یعید المؤلف في رحلة الحج األدبیة، سواء أكانت ھذه الرحلة حقیقیة أ         
محكیھ وفقا ألنساق أدبیة الرحلة، وھو ما دعا إلیھ البنیویون ُمْختلقة، صیاغة مادة 

الذین تجاوزوا المعنى السطحي للرحلة وجعلھا وقفا على فعل السفر وحده، واشترطوا 
 تحقق أدبیة خطاب الرحلة، فانتھوا إلى ضم سرود كثیرة إلى مجال الرحالت األدبیة،

كما أخرجوا  ق فیھا شرط السفر،على الرغم من أنّھا  لیست رحالت واقعیة ولم یتحق
من دائرة النوع كّل الرحالت التي تستغرق في الوصف الجغرافي والتاریخي والسرد 

إّن شرط األدبیة مھم لحسم  األسطوري ولم تتمكن من صوغ خطاب أدبي للرحلة،
مسألة تجنیس أدب الرحلة، ویتحقق ذلك باالحتكام إلى شروط النوع وبنیاتھ وأسالیبھ 

  . تھ السردیةومنظورا
أقامت بعض الروایات الحدیثة مادة محكیھا على نسق رحلة الحج  

إذن رحالت ٌأدبیة تحقق فیھا شرط أدبیة الخطاب، وضمن ھذا النوع  المــٌتَخیّلة، فھي،
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التي قام مؤلفھا بتخییل قصة السفر إلى الحّج، " لبیك حجُّ الفقراء"تندرج روایة 
الروایة، فكانت سیرة البطل ُمَشاَكلَة سردیة ذكیة لسیرة ووّظفھا لسرد سیرة بطل 

كما أّن  مسرحة حدث الرحلة إلى الحج، قد استوفى من جھة ثانیة  .المؤلف الذھنیة
بدءا من العتبات مرورا عمود الرحلة ومكوناتھ البنیویة، وھو ما یترائ بوضوح 

  . صولببنیات الرحلة الثالث؛ بنیة الخروج وبنیة السفر وبنیة الو
حین رّكب علیھا السارد " لبیك"الداللة األصلیة للفظة تجاوز عنوان الروایة 

، وبذلك لم تعد الكلمة موقوفة على الحّج، بوصفھ رحلة تعبدیّة "حّج الفقراء"عبارة 
محّددة في الزمان والمكان، بل انفتحت على دالالت إضافیة وامتألت سیمیائیا، لتدّل 

  .ح یستبطن رؤیة  جدیدة إلى العالم على كّل حركة بناء وإصال
بنیة الخروج، بمثابة تحفیز استصرافي یسبق الرحلة ویدل علیھا قبل  كانت       

حدوثھا ،وشملت عالمات الخروج وأسبابھ وشروطھ وأعرافھ، في حین اقترنت بنیة 
الوصول بانتقال الحاج من وضعیة تخییل الصور الذھنیة عن المكان المقّدس، إلى 

لھا بنیة العودة قد تّم إضمارھما وضعیة االقتراب والمعاینة، غیر أّن بینة الوصول ومث
بحذف ضمني في الروایة، وھذا یعني أّن الروایة قد تصّرفت في  نسق الرحلة 
الدائري، حین لم تعد إلى بدایتھا، مثلما ھو شأن كّل  رحلة حج حقیقیة، وبذلك أخذ 

، الحّج في الروایة بعده الرمزي، إنّھ لیس مجرد نُسٍك، بل ھو رؤیة جدیدة إلى العالم
تقطع صلتھا بالماضي وتتطلّع إلى تغییر الواقع، وھذا وسم جدید جعل من روایة 

،روایة أطروحة اتخذت من رحلة الحج المتُخیَّلة، ذریعة لبسط "لبیك حج الفقراء"
القول في قضایا اجتماعیة  وإیدیولوجیة وحضاریة ،تنبثق جمیعھا من السیرة الذھنیة 

  .للمؤلف

  
  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر
مالك بن نبي، لبیك حج الفقراء ، ترجمة زیدان خولیف، دار الوعي للنشر  -1

  .م2012والتوزیع، الجزائر، 
، 2مذكرات شاھد للقرن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط -2

 . م1984
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 :المراجع
تحفة النُظّار في غرائب ، )ھـ 614ت ) (محمد بن عبد هللا بن إبراھیم(ابن بطوطة  -3

األمصار وعجائب األسفار، تحقیق محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء العلوم، 
 .م 1987، 1بیروت لبنان، ط

، رسالة )ھـ 614ت) (أبو الحسن محمد بن أحمد  الكناني األندلسي(ابن جبیر  -4
، )ن جبیررحلة اب(اعتبار الناسك في ذكر اآلثار الكریمة والمناسك المعروف ب 

 .لجنة تحقیق التراث بدار ومكتبة الھالل، دار ومكتبة الھالل، بیروت لبنان
خطاب  -آلیات الكتابة -التجنس(، الرحلة في األدب العربي )شعیب(حلیفي  -5

 .م2006 ،1ط ، رؤیة للنشر والتوزیع القاھرة،)المتخیل
حمادوش رحلة ابن  ،)ھـ1197ت) (عبد الرزاق الجزائري( دوشاابن حم -6

الجزائري المسماة لسان المقال في النّبأ عن النّسب والحسب والحال،تحقیق أبو 
  .م1983 ،ط.د الجزائر، القاسم سعد هللا،المؤسسة الوطنیة للكتاب،

دار الرائد العربي،  الرّحالة المسلمون في العصور الوسطى، ،)محمد حسن(زكي  -7
 .م1981 ط،.د بیروت، لبنان،

، ما رأیت وما سمعت، المطبعة العربیة )ھـ1396ت ) (الدین خیر( الزركلي -8
 .م1923 ط،.د ومكتبتھا، مصر،

 بیروت، الشركة العالمیة للكتاب، الجغرافیا والرحالت عند العرب، ،)نقوال(زیادة  -9
 .م1987 ط،.لبنان، د

، دار المعارف، )القصص فنون األدب العربي،(، الرحالت )شوقي( ضیف -10
 .م1956 ،4ط ،القاھرة

المغني عن  ،)ھـ806ت) (أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین(العراقي  -11
ضمن كتاب  ،"حمل األسفار في األسفار في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار

 إحیاء علوم الدین ألبي حامد الغزالي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع،
 .م 2005، 1بیروت، ط

، نحلة )ھـ؟1205ت) (الجزائري أبو العباس سیدي أحمد بن عمار( ابن عمار -12
 .م 1906، اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبیب، مطبعة  فونتانة الجزائر

دار  ترجمة صباح قباني، -لفّق تسد -أساطیر أوروبا عن الشرق ،)رنا(قباني  -13
  .م1993 ،3ط طالس  للدراسات  والترجمة والنشر،

 .م 1986، 8ط في منزل الوحي، دار المعارف، مصر، ،)حسینمحمد ( ھیكل -14
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 رؤیة للنشر والتوزیع، -مفاھیم وتجلیات - السرد العربي ،)سعید( یقطین -15
 .م2006 ،1القاھرة، مصر، ط

 :المعاجم
تحقیق عبد هللا علي  لسان العرب، ،)جمال الدین محمد بن مكرم( ابن منظور -16

 .م1981 ط،. د القاھرة، مصر، المعارف، دار ،5الكبیر وآخرین، المجلد 
17- Gustave vapereau, Dictionnaire universel des littératures, 

paris, librairie Hachette, 1876.  
وكامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة واألدب ) مجدي( وھبھ -18

 .م1984 ،2مكتبة لبنان، ط
 :المجالت

، أدب الرحالت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، )محمدحسین ( فھیم -19
  .138، العدد م 1989یونیو  الكویت، عالم المعرفة،

  
  :الھوامش

                                                        
 بیروت، أدب الرحلة عند العرب،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزیع حسني محمود حسین، -1

  .  6ص ،م1983، 2ط
2 - Gustave vapereau ,Dictionnaire universel des littératures, paris, 

librairie  Hachette,1876, p68.  
، 2، طمكتبة لبنان ،اللغة واألدبمجدي وھبھ وكامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة في  -3

  .17صم، 1984
، 1ط ،رمص ،القاھرة، رؤیة للنشر والتوزیع -مفاھیم وتجلیات -سعید یقطین،السرد العربي -4

  .201صم، 2006
  للدراسات  دار طالس ترجمة صباح قباني، -لفّق تسد - أساطیر أوروبا عن الشرق رنا قباني، -5

  .13ص ،م1993، 3ط والترجمة والنشر،
 ،م1956 القاھرة، دار المعارف، ،)القصص فنون األدب العربي،( الرحالت شوقي ضیف، -6

  .9ص ،4ط
رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة  ،)ھـ1197ت( عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري -7

تحقیق أبو القاسم سعد هللا،المؤسسة  لسان المقال في النّبأ عن النّسب والحسب والحال،
  . 19صم، 1983 ،د ط ،الجزائر للكتاب، الوطنیة

 ،        لبنان بیروت، الشركة العالمیة للكتاب، الجغرافیا والرحالت عند العرب، نقوال زیادة، -8
  16،صم 1987دط،



  "لبیك حج الفقراء: "رحلة الحج المتخیّلة في روایة مالك بن نبي                                  
  

  

 567                                                                                  مجلة اإلحیاء

                                                                                                                                  
        بیروت دار الرائد العربي، زكي محمد حسن،الرّحالة المسلمون في العصور الوسطى، -9

  .7ص ،م1981 دط، لبنان،
محمد فھیم، أدب الرحالت، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، عالم حسین  -10
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  .50-49صت، .دالھالل، دار ومكتبة الھالل،بیروت لبنان، 

، تحفة النُظّار في غرائب األمصار )ھـ614( محمد بن عبد هللا بن إبراھیم بن بطوطة -12
 ،1ط بیروت لبنان،.  وعجائب األسفار، تحقیق محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء العلوم

  . 32وص  -21ص ،م 1987
، ما رأیت وما سمعت، المطبعة العربیة ومكتبتھا، )ھـ1396ت ( خیر الدین الزركلي -13

  .وما بعدھا 43، ص م1923مصر،
نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى  ،)ھـ1205ت( الجزائري أبو العباس سیدي أحمد بن عمار -14

  .4-3ص  م،1906، فونتانة الجزائرمطبعة  أبو العباس،-ة مطبع الحبیب
 . 23،ص  م1986،  8محمد حسین ھیكل،في منزل الوحي ، دار المعارف، مصر ،ط -15
، رؤیة )خطاب المتخیل -آلیات الكتابة -التجنس( شعیب حلیفي، الرحلة في األدب العربي -16

  .53، صم2006 ،1ط للنشر والتوزیع القاھرة،
 للنشر والتوزیع، الجزائر،مالك بن نبي، لبیك حج الفقراء، ترجمة زیدان خولیف، دار الوعي  -17

  .21، صمقدمة المترجم، م2012
تحقیق عبد هللا علي الكبیر  لسان العرب، ،)جمال الدین محمد بن مكرم( ابن منظور -18

 ، مادة3981-3980ص ، د ط،م1981 القاھرة، مصر، دار المعارف، ،5، المجلد ونوآخر
  ).ل ب ب(

  . 29ص  مالك بن نبي، لبیك حج الفقراء، -19
  . 29 -28المصدر نفسھ،ص -20
  . 40المصدر نفسھ،ص  -21
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حامد ضمن كتاب إحیاء علوم الدین ألبي  ،"في األسفار في تخریج ما في اإلحیاء من األخبار
   .721-720ص  ،م2005 ،1بیروت ، ط.دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، الغزالي،
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   .64ص المصدر نفسھ، -26
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  : الملخص
" عز الدین جالوجي"في روایات  تھدف ھذه الدراسة إلى تقصي  الخطاب القرآني

بمصادره النصیة المختلفة لما یحققھ ھذا النص من تكثیف للدالالت؛ ألنھ یعكس الثقافة 
متخذا . العربیة ویصور المنظومة الفكریة للمجتمع في الروایة الجزائریة المعاصرة

نموذجا ألنھا تشكل مرحلة متطورة في الروایة " عزالدین جالوجي"من روایات 
جزائریة، حیث توسلت بجمیع آلیاتھا المعاصرة التي یتفاعل معھا المتلقي؛ لذلك ال

سنحاول الوقوف على الخطاب القرآني آلیاتھ وخصائصھ وتحلیل دوالھ وملفوظاتھ 
  .موضحین أشكالھ التي ظھر بھا في األحداث وكیف تفاعلت معھ شخصیاتھ الروائیة

  .ناص، الشخصیات، الروایة الجزائریةالدین، الخطاب الدیني، الت: كلمات مفتاحیة
Abstract: 

This study aims to investigate the exploitation of the 
religious heritage in the novels of AZZEDINE Djalawadji with 
its different sources. This text reflects the Arab culture and 
depicts the intellectual system of society in the contemporary 
Gazan novel. It is based on the stories of Ezzedine jalaouji. 
Contemporary mechanisms interact with the recipient so we will 

                                                        
  المؤلف المرسل  1
 



  الطیب بودربالة/ د.أ – مدیحة سابق 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              570

try to stand on the religious discourse and its mechanisms and 
characteristics and analysis of his functions and archives, 
showing the from that appeared in the events and how interacted 
with the characters Rawi.  
Keywords: Religion, The religions speech, The 
contescualisation, Characters, The Algerian novels   

 :مقدمة

الدیني بمصادره المختلفة لیثري وظف الروائي العربي المعاصر النص 
تجربتھ الروائیة شكال ومضمونا؛ ألن النص الدیني داخل ھذه الروایة یعبر عن سعة 

وأھمیتھا فھو في الحقیقة استحضار للواقع الفكري والثقافي العربي لیس  الثقافة الدینیة
ربي ھذا فقط بل تعداه أیضا لیصبح تراثا حضاریا وال نعني بالموروث الدیني الع

الدین اإلسالمي فحسب، بل حتى المسیحي والیھودي وغیرھا من األدیان السماویة، 
كان التراث الدیني في كل الصور ولدى كل األمم مصدرا سخیا من مصادر "ولھذا 
  .1"اإللھام

یلجأ المبدع في استدعائھ إلى تقنیة الخفاء والتجلي عن طریق إعادة تشكیل 
من جدید وفق ما یستدعیھ النص الحاضر لیذوب ) النص الدیني(النص المستحضر 

بداخلھ، وتبدأ مرحلة الكشف والتعري من قبل القارئ في الوقوف علیھ وإبراز 
  .مضامینھ ودالالتھ الخفیة

وقد استفادت الروایة الجزائریة من ھذا التراث الحامل لطاقات تعبیریة ال 
تم استلھام النص الدیني متناھیة، تنوعت توظیفاتھ، وتعددت طرائق تفعیلھا، إذ ی

بطرق مختلفة تفرضھا حاجة المبدع، وقدرتھ على التعاطي مع النص الخارجي، إما 
اقتباسھ حرفیا والمقصود نقل نصوص واستیحاؤھا : عن طریق استدعائھ بلفظھ أي

من الحقل الدیني المحیل على القرآن الكریم واستخدامھا داخل السیاق السردي 
اإلحالة علیھ إشارة وتلمیحا وھذا التوظیف غیر مباشر، فالكاتب للروایة، أو تحویره و

ھنا یأخذ اآلیات القرآنیة أو كلمات منھا في نسیج خطابھ الروائي فال یقصد استحضار 
  .آیة كاملة من القرآن، بل یقتطع منھا جزء ویوظفھ في سرده الروائي
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من طاقات لما یحملھ "ویلجأ المبدع إلى ھذا النص الثري في كل جوانبھ 
إیحائیة وإشارات تخدم غرضھ وتكشف عن محور رؤیتھ األساسیة، یستلھم منھ ما من 

  .2"شأنھ أن یثیر القارئ ،ویجعلھ أكثر تفاعال مع النص

لذلك نجد النص الدیني قد حضر بمختلف مصادره في األعمال األدبیة ألنھ 
 :واالعتباري فیشكل جزءا من ثقافة مجتمعنا العربي فھو یحدد وجوده الكیاني 

االستناد إلى اآلیات القرآنیة، واألحادیث النبویة في تحلیل ظاھرة من الظواھر في "
، راح 3"النص، بإمكانھا أن تثري النص، بإیحاءات جمالیة، ودالالت معنویة وفنیة

النص الروائي یتفاعل مع النص الدیني ویستثمر فیھ بما  یألف ویوافق فكرتھ ومعناه 
یھا ما جعلھ رافدا ثریا ومنھال غزیرا للمبدعین أضفى على الروایة أو ما یحیل إل

 .مالمح الخصوصیة والتمیز

استقطب  ":عزالدین جالوجي"توظیف الخطاب القرآني في روایات  -1
منحى كرس بھ خصوصیة بث من خاللھا ھویتھ، " جالوجي"العمل الروائي لدى 

فاكتسبت قدرة  تحصنت بھ الروایة،وكان النص القرآني معلما بارزا وملمحا واضحا 
على الكتابة واإلبداع، أنتجت فغیرت خلقت أنماطا فنیة جدیدة من الكتابة والتعبیر، 
وأھم ما یمیزھا حلول الخطاب الدیني الذي شكل بؤرة مركزیة ممیزة داخل النسق 
الروائي المعاصر، العتباره شكال من أشكال الخطاب السیاسي، االجتماعي والثقافي 
الذي یندمج فیھ الكاتب ویكشف ریاء المجتمع الذي یتمظھر بالتدین الذي یتوقف عند 

یتوسط كل ذلك بركة صغیرة بھا ...كان المكان فسیحا ...": حدود الشكل الخارجي
نافورة تمج الماء بھدوء، وخلف البركة بسطت زرابي ونمارق، یجلس األمیر في 

المحیطین بھ، وخلفھ رایة كبیرة كتب علیھا قلبھا متكئا على جدار، مرتفعا قلیال عن 
 ...، "إن الحكم إال �"وتحتھا بالضبط " ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا"باألبیض 

وتوزع في المجلس كھول وشیوخ بألبستھم البیضاء، ولحاھم التي عبث الشیب 
ْبَحة، ظلوا یتبادلون  حدیثا بأغلبھا، ودون أن تكف أصابعھم عن العبث بحبات السَّ

  .4"یرتفع حینا حتى یصیر جلبة

ذلك أن سلوك المتدین عبر ما یوحي بھ المقطع السابق ھو التسبیح ولبس 
القمیص وإطالة اللحیة، فھو یحیل على خطاب مھیمن یسعى الكاتب إلى تفویضھ عبر 
فضح ھذه االزدواجیة التمویھیة إبداع مفھوم جدید � والسلطة عن طریق القتل 

  ).وداءالعشریة الس(
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سكت أبو سلیمان كأنما ابتلع لسانھ، أعاد ": وفي المقطع آخر یقول الكاتب
األمیر نحنحتھ، یمھد الطریق لكلماتھ، حمد هللا وأثنى علیھ بما یلیق بمقامھ،  وصلى 

  : هللا على رسولھ وصحابتھ جملة، وخص بالذكر أبا بكر وعمر، وقال

ھؤالء حادوا عن سنة رسول هللا ولعل أحدكم یغمز في غیبتنا ویقول ما بال  -
وصحابتھ أبا بكر وعمر، وقال، فو هللا العظیم ما یسرنا ذلك ولو ملكنا كنوز سلیمان 
بن داود، وصنادیق قارون التي تنوء بحملھا العصبة من أولى القوة من االنس والجن، 

ة، ثم قضینا ولقد مّن هللا علینا فكحل أبصارنا بأنوارھم مذ خرجنا إلى ھذه الدنیا الفانی
ما مضى من أعمارنا بین تعلم لكتاب هللا وسنة رسولھ وجھاد في سبیلھ، ونسأل هللا أن 
نلقاه مخلصین لھ الدین، على درب سادتنا وشھدائنا أبي الخطاب عبد هللا بن السمیع 
المعافري، والحارث الحضرمي، واإلمام أبي الزاجر اسماعیل بن زیاد النفوسي، 

  .5عارضي هللا عنھم جمی

یتمتع الخطاب الدیني بحضور مكثف داخل ھذه التجربة الروائیة التي تحددت 
بسیاق فاعل ومتفاعل مع المفاھیم الفكریة والفلسفیة ویصور المنظومة الفكریة 

كتوظیف البنیة الفنیة واستحضار الشخصیات الدینیة، "للمجتمع في نصوص مختلفة 
الروایة في ضوء أحداث القصة  وتصویر شخصیة البطل في ضوئھا وبناء أحداث

   .6"الدینیة باإلضافة إلى التنویع في إدخال النص الدیني في الروایة

 ھذا التوظیف خدم النص الروائي المعاصر ما حقق لھ سمة الجمالیة ویظھر
 إلىفقد عشق القمر المدینة وھام بھا حبا وسعى " "العجائز والقمر"ذلك في مقطع 

الخلوة بھا ،فلما تم لھ ذلك راودھا على نفسھا فاستعصم وفر فأمسكت بھ فقدت قمیصھ 
وھذا ما حقق لھ الجمالیة وعلى ھذه الوتیرة كان  ،7...."من قبل وشھد شاھد من أھلھا

، حیث بین فیھ العدید من "عز الدین جالوجي"استثمار النص القرآني في روایات 
رآنیة واألحادیث النبویة واآلراء الفقھیة التي توزعت القضایا مركزا على اآلیات الق

عبر مساحات الروایة، وكذلك مختلف اآللیات الفنیة للتعبیر عن ھذا الخطاب كالحوار 
 .والسرد والحكي وغیرھا من التقنیات الروائیة

اتضح لنا من  ":عزالدین جالوجي"توظیف الخطاب القرآني في روایات  -2
، اعتماده على نظام "عز الدین جالوجي"الروائي الجزائري خالل قراءتنا لروایات 

التداخل من خالل األنساق الثالثة الماضي، الحاضر والمستقبل، وعدم خضوعھا 
لتعاقب النظام الزمني، وسبب ذلك تمرد وتسلط السرد االستذكاري على الخطاب 
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حداث ماضیة، الروائي وحیازتھ على أكبر حیز من السرد، وذلك عبر تقنیة التذكر أل
ألن أغلب روایاتھ عبارة عن رحالت وأسفار شقت طریقھا إلى عوالم مجھولة 
وأخرى معلومة استحوذ علیھا الزمن الماضي، حیث یشكل منطقھ الذي یصدر عنھ 
ومساره الذي یقوم علیھ ومداره الذي ینغلق علیھ، باعتبار الروائي ذات ساردة لم 

فة بل بشكل فني بارع تعدى إلى الخیال وزمن تنقلنا إلى الماضي بالطریقة المألو
الحكي ، یتخطى الزمن العادي المعروف لدینا بل یتعدى إدراكنا ویفوق كل تخیل 
لیغوص بنا في أعماق خیالنا لیصف ظلم البشر واستحواذ األنانیة وعبادة المادة 

یم والسعي إلى التسلط على حساب سعادة الناس، وفي كل ھذا مستثمرا القرآن الكر
مشكال الملمح األشد بروزا في الروایة العربیة المعاصرة فھو منھل خصب لجمیع 

  . 8أنواع التفاعالت النصیة

واللجوء إلى القرآن أو الكتب السماویة األخرى، یفجر لدى الكاتب طاقات 
داللیة وإبداعیة جدیدة، فالتفاعل مع ھذه الكتب المقدسة باقتباس نصوصھا یمنح 

نصھ الجدید، وھذا النوع من التناص لیس مجرد اقتباس للنص القرآني الروائي بناء 
  .9أو للتزیین بقدر ما ھو استیعاب للنص وتطویعھ

لھذا یمكننا القول أن التراث الدیني شكل حضوره في كل العصور وعند كل 
األمم مصدرا سخیا وینبوعا ال ینضب من مصادر اإلبداع الذي یستمد منھ األدباء 

  .لموضوعات والصور األدبیةالنماذج وا

عز "ھذه المرجعیة الداللیة التي سجلت حضوره القوي والفعال في روایات 
لخصوصیتھ، وتمیزه وقدرتھ على النھوض بانفعاالت المبدع " الدین جالوجي

تشبع اإلنسان "، 10وتجاربھ، والتأثیر مع الوجدان الجمعي، ألن المعطیات الدینیة
ما قدمت من تصورات لنشأة الكون، وتفسیر سحري وترضي رغبتھ في المعرفة، ب

  .11"لظواھره المتنوعة

: ارتفع صوت المقرئ" :ومن أمثلة االقتباس من القرآن ما جاء على لسان السارد   
 ُ۪اْقتََربَِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ اْلقََمرُ ا )تساءل فاتح الیحیاوي في سره عن أیة ، )1: القمر

تحزن ھذه األمة، بھذا الشكل لموت واحد منھا، وھي جمیعا ؟ لماذا ...ساعة یتكلم
  .12"میتة؟

إن ھذا النص القرآني یكتسب دالالتھ، من خالل السیاق الذي أورد فیھ، فیأتي 
ھذا الشاھد القرآني لیدل على قرب فناء ھذه األمة، التي أصبحت تعیش حالة 
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على اقتراب یوم والتي تدل في معناھا " سورة القمر"احتضار، وھو مقتبس من 
وھو نفس المعنى الذي استثمره الروائي في نصھ في قول آخر " القیامة"الساعة 

جلسنا صامتین على كرسیین ملتصقین بالجدار بعیدا عن تجمع األمیر وحاشیتھ، لقد "
كانوا جمیعا یغرقون في تحلیل حقیقة المركبات الشبحیة، قال األمیر كأنما یقاطع 

  :غیره

ا الجواري المضیئة، ألم تر أن ال فرق بینھا وبین النجوم، غیر أما أنا فأسمیھ
فََال أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس : أنھا أصغر حجما، تلمع فجأة ثم تنطفئ، لقد ذكرتني بقولھ تعالى

وال أظن إال أنھا من مكائد الغرب  ،)16-15: التكویر( )16(اْلَجَواِر اْلُكنَِّس ) 15(
ن أجل االستیالء على ذھب العصر، بترول الشمس، اللعین في التجسس علینا، م

  .وغاز الصخور

ُ َخْیُر " :قاطعھ شاب یجلس عن شمالھ قائال بحماس فیاض ُ َوهللاَّ َویَْمُكُروَن َویَْمُكُر هللاَّ
   .''لن یطفئوا نور هللا ونحن لھ وقود یا أمیر المؤمنین، )30: األنفال( اْلَماِكِرینَ 

یجده حافل باآلیات القرآنیة، وھي ظاھرة بارزة في فالمتأمل لھذا المقطع 
على مستوى الصیاغة والتشكیل أم على " عز الدین جالوجي"نسیج أدب الروائي 

مستوى الداللة والرؤیة، فقد تجلى الخطاب اللغوي الدیني في أعمالھ الروائیة من 
المي الذي خالل أسالیب وتراكیب وألفاظ متنوعة تستحضر جمیعھا اللفظ الدیني اإلس

تجلى في لغة القرآن الكریم، وھذا ما وضحھ االقتباس السابق فاألول وارد من سورة 
ووظفت بالمعنى ذاتھ الذي ورد في اآلیتین بمعنى حركة ) 16و15(التكویر اآلیتین 

النجوم والكواكب لیشبھ المركبات الشبحیة بھا، ووجھ الشبھ ھنا صغر الحجم 
أنھا تستعمل للتجسس، أما الثانیة أوجدھا سبحانھ وتعالى واإلضاءة، لكن داللة األولى 

  .أما الكواكب لتكون سكنا لنا) النجوم(لنھتدي بھا في ظلمات البر والبحر 

َوإَِذا تُْتلَى َعلَْیِھْم آیَاتُنَا قَالُوا قَْد َسِمْعنَا لَْو نََشاُء : أما االقتباس الثاني لقولھ تعالى
لِینَ  لَقُْلنَا ِمْثَل ھََذا إِنْ  اآلیة  ، فورد في سورة األنفال) 31  : األنفال( ھََذا إِالَّ أََساِطیُر اْألَوَّ

مذموم ومحمود فاألول مكر اإلنسان لإلنسان وھو المعنى : لیبین أن المكر نوعان 31
الذي ورد بھ في النص الروائي، أما الثاني فھو مكر هللا سبحانھ وتعالى بعباده ولكن 
مكرا حسنا دون إلحاق الضرر بھم لكن لینوھھم وینبھھم إلى االھتداء للطریق 

  .الصحیح
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ؤرة ذلك االھتمام في الخطاب الدیني لما لھ من وقد مثل الخطاب اإلسالمي ب
دور في تشكیل الوعي الفردي والجماعي، كما یعتبر الدین من أھم العناصر التي 
ساھمت في قیام الحركات االجتماعیة الرتباطھ المباشر بمشاكل الواقع وتحدیاتھ، وما 

اسب النص یوضحھ ھذا المقطع الممزوج بالنص القرآني المتآلف في معناه بما ین
أسندنا ظھرینا إلى جدار المغارة، والتصقنا كتفا لكتف، أمسكت ید ھبة  "...: الروائي

بین یدي حمامة في عشھا الدافئ، مازال الشیخ في مكانھ ال یبرحھ وال یغیر جلستھ، ال 
ھم لھ إال الصالة، ال یأبھ بكل الذي یجري حولھ، تخیلتھ وحده مصباحا یشع طھرا 

الدم األسود البغیض، بدأت أشعة الفجر تلوح باحتشام، وغلق  وحبا، في بحر من
الكون كلھ حناجره، فساد الصمت في كل مكان، وغشى العیون نعاس قاھر، غیر أن 
ھدیرا تسلل فجأة من اتجاه الوادیین كأنما ھو اندفاع السیل العرمرم، وتھاطل من فوق 

الجمیع إلى سیوفھم  جام غضبھ فوق الجبل، وھرع رِؤوسنا، كأنما الرعب یصب 
یتمشقونھا، غیر أن األمر كان قد فات، وأسقط في أیدیھم، وقفت مع ھبة عند مدخل 

  :المغارة نتابع المشھد، صاح الزعیم

  .الخوارج یحاصرونننا -

  .ووصل صوت قائد جند الرستمیین الذي تعرفنا علیھ بیسر، متھددا متوعدا

-   َوَرُسولَھُ َویَْسَعْوَن فِي اْألَْرِض فََساًدا أَْن یُقَتَّلُوا أَْو إِنََّما َجَزاُء الَِّذیَن َ یَُحاِربُوَن هللاَّ
یَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْیِدیِھْم َوأَْرُجلُھُْم ِمْن ِخَالٍف أَْو یُْنفَْوا ِمَن اْألَْرِض َذلَِك لَھُْم ِخْزٌي فِي 

ْنیَا َولَھُْم فِي اْآلِخَرِة َعَذاٌب    . 13)"33: المائدة( َعِظیمٌ الدُّ

أن یبرز لنا ھویة الشعب الجزائري " عز الدین جالوجي"حاول الروائي 
المتشبع بالقیم اإلسالمیة، وغایتھ في ذلك التوافق مع المتلقي والتجانس مع الفكر 
الدیني، واالقتراب من واقعھ رغم أن الروایة ذات بعد خیالي بحت، وتضمنت آلیات 

ورغم ذلك التزم الكاتب بالخطاب القرآني الذي یقترب كثیرا من  جدیدة في السرد،
شعور وأحاسیس المتلقي، ویالمس واقعھ المعاش من خالل الدعوة إلى اإلیمان با� 

  .ورسولھ واالبتعاد عن كل فساد من شأنھ أن یخزي اإلنسان دنیا وآخرة

ظیفا شامال وألن الحوار آلیة من آلیات السرد عمد الروائي إلى توظیفھا تو
وظف من خاللھا الخطاب الدیني؛ لیضفي طابعا " العشق المقدنس"شمل روایة 

إلزامیا جادا على شخصیاتھ خاصة أثناء التعبیر عن مختلف المواقف، وفي تعبیره 
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عن موقف الراوي األساسي في الروایة مصرحا ألنھ سارد علیم بأحداث الروایة 
  :لزما إیاھا بكل ما تقولھ، ومن أمثلة ذلكیوزع األدوار والمواقف على شخصیاتھ م

وأقبل رجال الشرطة من جدید مدججین بالسیوف، وسریعا ما استل أتباع ابن فندین "
  .سیوفھم وشكلوا صفین كبیرین لحمایة زعیمھم

وقف الفریقان متقابلین وقد توجس كل منھما من اآلخر، وصاح ابن فندین من خلف 
  :الصفوف ورد علیھ رئیس الشرطة

  قاتلك هللا یا رأس الفتنة، ومتى عرفت هللا ورسولھ؟ -

  .وأسرع العمید یقف بینھما، رافعا یدیھ، صائحا في الجمیع

-  ٌإِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة )10: الحجرات( ،  َمْن قَتََل نَْفًسا بَِغْیِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي
: المائدة( َجِمیًعا َوَمْن أَْحیَاھَا فََكأَنََّما أَْحیَا النَّاَس َجِمیًعااْألَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس 

وھذا إن دل فإنھ یدل على تشبعھ بروح وتعالیم الدین مذ طفولتھ، وتلمس ھذا ، 14)32
التأثر وتلمیحھ في حضور النص الدیني في أعمالھ ھذا ما أعطاھا بنیة لغویة محكمة 

  .ورة مكثفة وعلى عدة أوجھمع الخطاب اللغوي القرآني بص

عمد على تنصیص روایاتھ بآیات قرآنیة، وھذا لیزداد " عز الدین جالوجي"فـ
التفاعل والتالحم بین النص النثري والنص القرآني، ولیثبت نوعا من أفكاره التي 
یوحي بھا، فاستحوذت نصوصھ على تنوع كبیر من التأویالت مستنبطة بتأویالت 

ا إلى تحریم القتل وعقوبتھ والخسران الذي یلقاه صاحبھ دنیا دینیة توحي في معظمھ
  .وآخرة، كما أن ھناك دعوة جلیة إلى اتحاد المؤمنین والحفاظ على األرواح

كما نذكر خضوع الروایة إلى نسق جدید ما یعطي النص بعدا آخر من قدسیة 
أغراض واضحة اتكأ اآلیة القرآنیة في بعد معناھا وبریقھا، وكل اآلیات القرآنیة لھا 

علیھا صاحب النص في إثراء نصوصھ التي أولھا المتلقي، فأنتج صورا وإیماءات 
  .ترسخ في الذھن، تؤدي المعنى في السیاق الدیني

ومن بین الروایات كذلك التي لھا أثر في التعالق النصي ورمزا في فھم موقفھ 
نح قوة أسلوبیة للنص واقتباس ومحاكاة النص الدیني وقصصھ وفق تحویرات تروم م

  ".حوبة ورحلة البحث عن المھدي المنتظر"مع خلق مقاصد جدیدة لروایة 
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ھو نقل نصوص " القرآني"وفي الحدیث عن توظیف النصوص المقدسة 
واستیحاؤھا من الحقل الدیني المحیل على القرآن الكریم واستخدامھا داخل السیاق 

حوبة ورحلة البحث عن "ني في روایة السردي للروایة، ویظھر التوظیف للنص القرآ
  .بأكثر من شكل" المھدي المتنظر

وھو التوظیف المباشر، فقد تعامل الروائي بشكل مباشر مع القرآن : األول
أنھى الجمیع العشاء، فوقف القاید عباس "...  :صراحة وتنصیصا في مواضع ھي

ا منصرفین من وھو یمسح فمھ بمندیل حریري أحمر، ونقل بصره في الجمیع فنھضو
الزاویة التي كانوا ینحصرون فیھا بعیدا عن عباس وضیفھ، قال الشیخ عمار، وھو 

  :یعدل برنسھ في اعتداد

) 8(إِنَّھَا َعلَْیِھْم ُمْؤَصَدةٌ  ، في اآلیة "ممددة"جواب األحجیة األولى ھو كلمة 
َدٍة    ).9-8: الھمزة( )9(فِي َعَمٍد ُمَمدَّ

في تاركي الزكاة، وال یتصدقون من مال هللا سبحانھ أنزلھا سبحانھ وتعالى 
وتعالى فمصیرھم نار جھنم، وعالقتھا بالنص السردي ھي استیالء الخونة والقیاد 
التابعین لفرنسا على أراضي وأموال الفقراء وكسر شوكھم بدفعھم إلى الفرار من 

  .القریة

قولھ ، "لفجیعةسرادق الحلم وا"من روایة كما نجد التناص في إشارات أخرى 
ُدورِ   :تعالى : الحج( فَإِنَّھَا َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَِّتي فِي الصُّ

أَفَلَْم یَِسیُروا فِي اْألَْرِض فَتَُكوَن لَھُْم قُلُوٌب یَْعقِلُوَن : ، والمقتبسة من قولھ تعالى15)46
ُدورِ بِھَا أَْو آَذاٌن یَْسَمُعوَن بِھَا   فَإِنَّھَا َال تَْعَمى اْألَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

   ).46: الحج(

والمقصود من ھذه اآلیة أن هللا مكن لإلنسان المؤمن ما تمناه في الدنیا، لكن      
ما إن حباه حتى تسلط وتجبر واستبد فحاد عن الطریق المستقیم، فكان أن عمى هللا 

  .انھ وتعالى قلبھ فازداد في طغیانھ إصرارا وتكبراسبح

  :وفي سیاقات أخرى یوظف الروائي نصوص قرآنیة یمكن أن نذكرھا

ومعنى ھذا النص الحث  ،16)159: آل عمران( َوَشاِوْرھُْم فِي اْألَْمرِ   :قال تعالى -1
  .على المشورة في أي عمل نقوم بھ ألنھا صالح في الدنیا واآلخرة
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ولكنھم سرعان ما ھرعوا للمسجد لصالة المغرب، التي استغلھا "... الراوي یقول  -2
اإلمام عبد الوھاب، لیلقي في الناس خطبة حماسیة، كشف فیھا ظاللة النكار، 
وخروجھم عن طریق الحق، واصفا إیاھم بأنھم نكاث، ومتھما شعیب المصري 

 لة الحق التي سقاھا آباؤھمبالطمع واإلمارة، حاثا الجمیع على الدفاع عن دولتھم، دو
َوِإْن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن وأجدادھم بدمائھم وأرواحھم، مستشھدا من القرآن باآلیة 

اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْینَھَُما فَإِْن بََغْت إِْحَداھَُما َعلَى اْألُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء 
َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ إِلَى أَْمِر  ِ فَإِْن فَاَءْت فَأَْصلُِحوا بَْینَھَُما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا إِنَّ هللاَّ  هللاَّ

ولقیت خطبة اإلمام تجاوبا كبیرا، فغص المسجد والساحة وامتأل ، )9: الحجرات(
محاربة الظلم فاآلیة تعني  .17المكان كلھ بصیحات التكبیر استعدادا لقتال الفئة الباغیة

  .والظالمین حتى یھتدوا إلى أمره سبحانھ وتعالى

وھذا االستثمار عبر مجموعة من األقوال السردیة  المتضمنة النص القرآني 
الذي أسھم بوصفھ عنصرا رافدا في تشكیل الفضاء اللغوي للروایة، نظرا لما تتوفر "

، ھذا االستدعاء 18"علیھ لغتھ من فصاحة وبالغة وقدرة على الخلق والتصویر
  . الصریح أكسبھ تأثیرا ومقروئیة في وجدان القارئ وذاكرتھ

أما الشكل الثاني للتوظیف فھو غیر مباشر، فالكاتب ھنا یأخذ كلمات من آیات 
فتكون العالقة في ھذا "قرآنیة أو یقتطع منھا جزء ویوظفھ في نسیج خطابھ الروائي 

قة مشابھة، ال یحدث أي تغییر للنص الحال بین النص الحاضر والنص الغائب عال
الغائب، سواء على مستوى التركیب، أم الداللة، أما السیاق فیأتي في كثیر من األحیان 

  .19"على شكل تنصیص

وقالوا إن "...  ":العجائز والقمر"ویماثل ذلك ھذا المقطع الوارد في قصة 
ا تم لھ ذلك تراودھا عن القمر قد عشق المدینة وھام بھا حبا وسعى إلى الخلوة بھا فلم

نفسھا أقصد راودتھ عن نفسھ ألنھا شبقیة فاستعصم وفر فأمسكت بھ فقدت قمیصھ من 
  :قبل وشھد شاھد من أھلھا قال

  ... إن قدت قمیصھ من قبل فكذب وكانت من الصادقین

  ...وإن قدت قمیصھ من دبر فصدقت وھو من الكاذبین

  .ھي صدقت وھو كذب... ھي كذبت وھو صدق

  .20"ازالت المدینة سعیدة إلى الیوم ومازال القمر حزینا إلى الیوموم



  "عز الدین جالوجي"تمثل الخطاب القرآني في روایات                                                  
  

  

 579                                                                                  مجلة اإلحیاء

" قصة سیدنا یوسف علیھ السالم مع زوجة العزیز"تحضر ضمن ھذا النص 
أیھما : أي. ھذا النص الحاضر في ذھن المتلقي ما یؤدي  حضوره في مستوى القراءة

 أحب اآلخر حبا شدیدا؟ وأیھما مكر باآلخر؟

المقطع وفي الروایة ككل ھو تكسیر الحواجز بین اللغة والمالحظ في ھذا 
القرآنیة واللغة العادیة، فال توضع اآلیات القرآنیة بین مزدوجتین كل ذلك انسجاما 
وطریقة التداخل التي عمد إلیھا الروائي في محاولة كسر الحواجز بین اللغات، 

  .والغایة من وراء ذلك ھو معایشة الواقع

د الروائي یعتمد التشخیص على لسان الحیوان وأيُّ وفي سخریة واضحة نج
حیوان فالحیوانات التي ذكرھا كلھا قذرة تعیش بین البالوعات، ھذا یؤكد لغتھ المعبرة 

خلیط من فن الھجاء "عن الرفض والتوتر والنقد للواقع، ولسیاسة الحكام فھنا 
الحیاة التي  كشف وإضاءة لجانب من جوانب"عمد من خاللھ السارد  ،21"والسخریة

  .22"یختلط بعضھا مع بعض

وألن الروائي یؤمن باستراتیجیة اإلبداع والتمیز لجأ إلى تقنیة التعالق النصي 
رغبة منھ في نقل الفعل من الذاتي الفردي إلى الغیري  ھو وخاصة الدیني إلثراء نص

  .23"حقل مزحوم حتى حافتھ بعالقات التناص المختلفة"الجمعي، وروایاتھ عبارة عن 

ما خلق ازدحاما نصیا على مستوى النص الواحد جعلھ یشبھ اللوحة 
الفسیفسائیة لیغدو نسیجا متشابكا متعدد الحضارات والمشارب، وھذه المیزة میزت 
نصوصھ، التي تأخذ القارئ في عوالم یرھقك البحث عن جذورھا، وإذا كانت اللغة 

ھا متعمد وواضح وھو ما توضحھ تخرج عن دائرة التقلید إلى دائرة الدین فإن ھذا فی
  : ھذه المقاطع

... وأذن فیھم مؤذن الغراب فھرعوا ملبین ینسلون من كل فج عمیق"
وما كاد یعلو فوق فوق حتى تدثر ...من عمق البالوعات... من تحت األرصفة... عمیق

... كأنھم في حضرة إلھ جبار... طاعة ... إنصاتا... الجمیع صمتا ونصبوا آذانھم سمعا
  .24"مكار... دمار...قھار

، فإنھ یسعى إلى 25"إثارة انفعال ال تقریر وقائع"وبما أن اللغة الفنیة تروم 
تحقیق الغرابة اللغویة والتعبیریة لتحقیق المقصدیة المطلوبة وھي نقد الواقع وفضح 
الممارسات، وھو ھنا یلجأ إلى قلب المعاني والشخصیات، حیث الكلمات تنزاح عن 
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معانیھا األصلیة وتدخل في متاھة الغموض الذي یشغل فكر القارئ الذي لم یكن یتوقع 
انزیاحا على مستوى النص المتناص، إذ المبدع یكسر سیاق العبارة إلنتاج الدال الذي 

وإنما یقوم بإنتاج الدال، إنھا حركة تجمع، ... ال یتبع منطق الكالم"یبحث عنھ فـ 
  .26"...لببتتابع، بین اإلیجاب والس

انطلق من النص الدیني متخذا منھ " عز الدین جالوجي"ھكذا نجد أن الروائي 
منطلقا للتعبیر عن رؤیتھ لھذا الواقع الذي أصبحت المصلحة عنوانھ أما البقاء 

بھذه المقولة عبر الروائي عن واقعھ المليء : فلألقوى وأنا وورائي الطوفان
دد متغیر من خالل تشابكھ مع النصوص متج" دینامیكي"بالتناقضات لیأتي بنص 

فھو ال یتفق مع الحاضر، بل یغوص في أعماق ، 27األخرى وتوالده من خاللھا
الماضي یأخذ منھ لیستشرف للمستقبل، ألن األزمة تمتد جذورھا في الواقع الغربي 

  .واإلسالمي البعید

وبھذا یھیمن النص الدیني كعنصر متناص وفعال ومتفائل مع العناصر 
بداعیة األخرى في تكوین النص الروائي بناء یقوم على مقومات تقع اللغة في اإل

مقدمتھا، بما تمثلھ من عنصر بناء حیوي یخلص النص من معقلھ الكالسیكي، لیبني 
 - مھما كان -أي نص ": فضاء متحررا منتفخا على كل الثقافات، محققا بذلك مقولة أن

  .28"قبل لیس إال ركاما لنواة معنویة موجودة من

وما یالحظ محاولة الروائي من خالل ھذه التوظیفات الدینیة للقرآن الكریم، 
سواء على االستعانة باآلیات القرآنیة أو األلفاظ، مدى تأثره الواضح بالقرآن الكریم، 
ولقد جاء التأثر على صعیدین اللفظ المستخدم والمعنى المقصود أیضا، حیث حاول 

ي لمعالجة قضایاه ومحاورة شخصیاتھ الورقیة، حوارا االعتماد على وازعھ الدین
حضاریا ینم عن شخصیة الروائي الراقیة التي ھي في بحث مستمر عن األفكار 
واألسالیب السامیة والتي من شأنھا أن تلج إلى عقل القارئ العادي وقلبھ أیضا، وال 

  .شيء أعظم وأیسر للفھم والحفظ من منابع الذكر الحكیم

: یقول عن القرآن الكریم بأنھ" جمال مباركي: "طار نجد الدكتوروفي ھذا اإل
النص المقدس الذي أحدث ثورة فنیة على معظم التعابیر التي ابتدعھا العربي شعرا "

ونثرا، لیخلق تشكیال فنیا خاصا متناسق المقاطع تطمئن إلیھ األسماع إلى األفئدة في 
  .29"سھولة ویسر
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ورغم طابع السخریة في الحكي، إال أن قدسیة القرآن الكریم لم تمس، وھذا 
ال یحاورونھ ألنھم یخافون ذلك ألن القرآن یظل ": بدیھي ألن األدباء في كل األحوال

فھو منتھى البالغة ومستقبل الكتابة مھما كان نوعھا ... نصا مقدسا متعالیا
  .30"وتاریخھا

ات المبدع  ودورھا في ترتیب عناصر العمل لتسند المھمة  في ھذا المكانی
الفني، وتفعیل استثمار النصوص الخارجیة وذوبانھا فیھ بحیث یشكالن كال ال یمكن 
فصلھ، وفعالیة نصیة تسعى لبلورة رؤیة جمالیة وداللیة، تدھش القارئ وتحفز فیھ 
حب البحث في األعماق، وھكذا یبتكر المبدع مع كل روایة، قصة شكال ولغة 

تجاوزا بذلك نفسھ وغیره، ولما ال التفرد والتمیز عن غیره، في أنھ یعي تماما الغایة م
من وراء توظیف كل آیة أو لفظة قرآنیة في أعمالھ الروائیة، وھذا ینم على مدى ثراء 
وازعھ الدیني وفھمھ الحقیقي لمعاني القرآن، ألن القرآن لیس للحفظ فقط بقدر ما ھو 

ُ   :تھ ومعانیھ، وھذا ما نلمسھ في قولھ تعالىللفھم والتدبر في آیا أُولَئَِك الَِّذیَن لََعنَھُُم هللاَّ
ھُْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرھُْم  إِنَّ ) 24(أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالُھَا ) 23(فَأََصمَّ

وا َعلَى أَْدبَاِرِھْم ِمْن بَْعِد مَ  َل لَھُْم َوأَْملَى لَھُْم الَِّذیَن اْرتَدُّ ْیَطاُن َسوَّ ا تَبَیََّن لَھُُم اْلھَُدى الشَّ
)25( )25-23: محمد.(  

ویبدو جلیا من خالل التوظیف الجالوجي إلى فھمھ وتعمقھ للدین، ویأتي أیضا 
توظیفھ للقرآن الكریم كغیره من األدباء العرب الذین عملوا على توحید أمتھم على 
كلمة الحق، وذلك من خالل لغة الضاد ونشر تعالیم الدین اإلسالمي، والدلیل على ذلك 

رد الشیخ بثبات، دون أن  ..." –ه سارد علیم ما قالھ على لسان شخصیاتھ باعتبار
: ، ھذه عقیدتنا، فكیف تنفیھ یا عدو هللا، وھو القائلهللا في السماء :یتحرك من مكانھ

ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْستََوى َماِء أَْن  : والقائل سبحانھ، )4: طھ( الرَّ أَأَِمْنتُْم َمْن فِي السَّ
قال الشاب، وقد ارتفع صوتھ، ، )17: الملك( فَإَِذا ِھَي تَُمورُ یَْخِسَف بُِكُم اْألَْرَض 

َوھَُو الَِّذي فِي : وما تفعل بقولھ تعالى :یقلب نظره في الجمھور، كأنما یطلب دعمھم
َماِء إِلَھٌ َوفِي اْألَْرِض إِلَھٌ َوھَُو اْلَحِكیُم اْلَعلِیمُ    ). 84: الزخرف( السَّ

ِ  :وقولھ َ َواِسٌع َعلِیمٌ َوِ�َّ ِ إِنَّ هللاَّ : البقرة( اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَْینََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجھُ هللاَّ
114.(  

ما قام بھ الروائي من خالل تضمین نصھ لآلیات القرآنیة استطاع أن یشكل 
لیھا، جزءا من مخزونھ الثقافي الدیني للقارئ لیكون من خاللھ القاعدة التي یتحرك ع
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فقد قام بامتصاص اآلیات والمفردات وھذا من أجل إعطاء خطابھ النثري قیمة فنیة 
خاصة ذات تأثیر عمیق في نفس المتلقي بعد أن یمنحھا رؤیتھ الخاصة، وھذا التوجھ 
لدى الروائي ھو توجھ واع ومقصود ولم یكن صدفة إذا علمنا أن معظم أعمالھ ال 

  .تخلو من ھذا التناص

قمنا بعملیة استقراء واستقصاء لمجمل المواقع المضمنة معلقین على ألجل ذلك 
األكثر منھا ومثبتین البعض اآلخر؛ لنستخلص أن كل حدث تعلق بالواقع العربي 
الجزائري المزري محاوال الكشف عن واقع التجربة التي عاشھا، فتكشف عن نفسیة 

تستند إلى التضاد  تواصل التشاؤم دون توقف في سفر یكشف عن دالالت متعددة
والتشابھ حیث المفارقة بین قسوة العالم األرضي مقابل عدل السماء بشفافیتھ 

  .وإعجازه

 :األبعاد الجمالیة والفنیة لتوظیف النص القرآني في روایات جالوجي -3
صیاغة مقصورة لذاتھا، وصورة ذلك أن لغة األدب تتمیز عن "یعتبر الخطاب األدبي 

بمعنى جوھري، فبینما ینشأ الكالم العادي عن مجموعة لغة الخطاب العادي 
نرى الخطاب األدبي صّوغ للغة عن وعي  انعكاسات مكتسبة بالمران والملكة،

وإدراك، إذ لیست اللغة فیھ مجرد قناة عبور الدالالت، إنما ھي غایة تستوقفنا لذاتھا، 
نراه في ذاتھ، نجد  وبینما یكون الخطاب العادي شفاف نرى من خاللھ معناه وال نكاد

الخطاب األدبي على عكسھ ثخنا غیر شفاف یستوقفنا ھو نفسھ قبل أن یمكننا اختراقھ، 
فالخطاب العادي منفذ بلوري ال یقوم حاجزا أشعة البصر، بینما الخطاب األدبي حاجز 

لھذا  ،31"بلوري طلى صورا ونقوشا وألوانا تصد أشعة البصر عن اختراقاتھ
المجاالت والتخصصات التي شكلت العالمات الدالة على سیرورتھا استقطب عدید "

   .32"المفھومیة ومنھا المجال األدبي

 اھتمت الروایة الجزائریة شأنھا شأن الروایة العربیة باالمتصاص القرآني
لتعدد مذاھبھ ومشاربھ، وذلك بتوظیف نصوصھ ومضامینھ المختلفة، حیث اھتم 
الروائیون بالنص القرآني لتوصیل دالالتھم للقارئ وتكثیفھا من خالل النصوص 
القرآنیة المختزلة والمعاني المستوحاة واإلیحاءات الكثیرة واألفكار المتعددة، وقد 

كتوظیف البنیة الفنیة "ومختلفة شمل التوظیف للنص الدیني مستویات عدیدة 
واستحضار الشخصیات الدینیة، وتصویر شخصیة البطل في ضوئھا، وبناء أحداث 
الروایة في ضوء أحداث القصة الدینیة، باإلضافة إلى التنویع في إدخال النص الدیني 
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 حباھا منزلة عالیة ومتفردة جعلتھا تؤثر في القارئ لما تتمتع بھ اللغة، 33"في الروایة
  .34الدینیة من حضور وتأثیر خاصین في الوعي الجماعي

فھي تعلن عن رصد جمالیاتھ، وھذا ما یؤكده ) النص الدیني(وألنھا متدثرة بھ 
لیس العمل األدبي في ذاتھ ھو موضوع الشعریة، إنما ":في قولھ" تزفیتان تودوروف"

والذي ، 35"ما تبحث عنھ الشعریة ھو خصائص ھذا الخطاب الذي ھو الخطاب األدبي
الطریقة التي تقدم بھا المادة الحكائیة في الروایة، وقد تكون ": أنھ" سعید یقطین"یرى 

المادة الحكائیة واحدة لكن ما یتغیر ھو الخطاب في محاولة كتابتھا ونظمھا فلو أعطینا 
لمجموعة من الكتاب الروائیین مادة قابلة ألن تحكى وحددنا لھا سلفا شخصیاتھا 

المركزیة وزمانھا وفضائھا لوجدناھم یقدمون لنا خطابات تختلف باختالف وأحداثھا 
   .36"اتجاھاتھم ومواقفھم وإن كانت القصة التي یعالجون واحدة

، الشخصیة )الفعل(تجتمع في الحدث " سعید یقطین"فالمادة الحكائیة حسب 
فة إلى ترابط ، الفضاء والتي تعد القاعدة التي یبني بھا العمل الروائي إضا)الفاعلة(

  .الدوافع الداخلیة واألیدیولوجیة كمكونات أساسیة

ومن بین األبعاد الجمالیة التي استفادت منھا الروایات الجالوجیة توظیف 
النص القرآني مدمجا في عبارات الخطاب الروائي للشخصیة بتصرف یقتضیھ 

أسلوبھ " السیاق اللغوي وذلك بفضل ما یحملھ النص القرآني من جمال، وذلك عبر
الخاص بھ في انتقاء أدوات التصویر، وتنویعھا، ودقة استخدامھا فھو یصور باللون 

  .37"...والحركة واإلیقاع

لتوظیف " جالوجي"كما أن استخدام النص الدیني یعتبر وسیلة فنیة، لجأ إلیھا 
شذارتھ المقدسة وتحسین اللغة واألسلوب ما یفضي على النص جمالیة أكثر، ویجدر 

ث عن القصص الدینیة التي یعد استثمارھا رؤیة فنیة وفكرة واضحة، فحازت الحدی
بذلك جمالیة التناص على كل أبعاده الفنیة بحیث قدم حضور ھذه النصوص القرآنیة 
رؤیة جدیدة خاصة بالراوي تعبر عن حبھ المطلق للوطن ورفضھ لالستبداد، الظلم، 

وحین یعود مساء یركن للصمت ": التاليالقمع، القھر وغیرھا  وما یمثل ذلك  المقطع 
أیضا، یتسلل إلى غرفتھ، یتسلق سلم األحالم ویرفرف كالفراشات والطیور، ویخر في 
نفسھ الظلم، ویخر في نفسھ أن یرى اآلخرین یتألمون یتمنى لو كان یملك قوى سحریة 

أل فیحیل شر الناس خیرا، وألم الناس سرورا، وظلم الناس عدال ومحبة، لطالما س
من ھم ومن فرنسا؟ وما عالقتھا بھم؟ ولماذا ھي ھنا تقمعھم وتتقاسم معھم : نفسھ
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غالتھم الشحیحة؟ وھم لیسوا سواء، مالمح ولغة دینا، وكلما ذكر كلمة النصارى 
والیھود في القرآن، إال وتذكر قول معلمھ في الكتاب، إنھم فرنسا، وتذكر قول معلمھ 

ولن ترضى عنك الیھود وال "تعلیقھ مستشھدا اآلیة في الكتاب، إنما فرنسا، وتذكر 
  .38"النصارى حتى تتبع ملتھم

یتضح من ھذا المقطع الغدر الذي تكنھ فرنسا للشعب الجزائري وزوالھ 
لدینھا، وھذا ما ال یرضي الشعب الجزائري، والروائي الجالوجي وظف ھذه  بإتباعھم

على أن اإلنسان المؤمن بمبادئھ اآلیة توظیفا یتناسب مع المقصود الذي یرمي إلیھ 
التي ال یمكن أن یتخلى عنھا حتى وإن قتل، وخصوصا إن كان دینھ ووطنھ وعروبتھ 

  .فھو یتشبث بھم، ومھما كان الثمن غال لن یتخلى عن عقیدتھ

ھكذا یثبت ھذا المقطع الذي یصور من خاللھ الروائي حال المجتمع، ویكشف 
جمالي من خالل توظیف ثنائیات متناقضة تتناغم  قناعتھ وشخصیاتھ وأفكاره في قالب

الروائي، المتلقي، (أكثر وتقترب من بعضھا وھي في تماس مباشر مع ثالثیة السرد 
، لیختمھا بمدلول قرآني یصور عمق الخلفیة الشعبیة لیفضي نقاط إحساسھ )النص

المكثفة  بالجمال من خالل نص دیني زاد من قیمتھ الفنیة على مستوى اللغة الموجزة
من خالل امتزاج بین اللغة الدینیة واللغة الحدیثة التي تقوم علیھا النصوص الروائیة 

  . وبھذا یتحقق االمتزاج بین الدین والمعاصرة في لغة الروایة

وفي مقطع آخر نجد نصھ ینفتح على نصوص قرآنیة منھا ما ورد في قصة 
لي ألواحا وأجر جذوعا خلفي مما دخلت المدینة أحمل على كاھ ..." "الطوفان والفلك"

في عیونھم دھشة كبیرة ... تجمھروا حولي عنت وجوھھم إلي... أثار الغبار حولي
لعلھم عجبوا لسیدھم یجر ھذه األلواح وما كان فیھم الغراب ... وابتسامات بلھاء ھُون

  .إال اآلمر الناھي وإن ھم إال عبید مناكید

  .. ضحك یملء فمي دون أن أتوقف   
  ...إنھ آت -

  ؤالئك ...ھا... یا 
  ...أیتھا... یا... الطوفان آت
  ...اسمعوا مني

  آت...الطوفان آت 
  ...قد حذرت
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  ...قد أنذرت
  ...إني ذاھب ألصنع الفلك

  ...الطوفان آت... الطوفان آت
  ...واصنع الفلك بأعیننا ووحینا

ألن تفرك  وأقبلت المدینة من بعید وقد نھضت لتوھا من سباتھا لم تكن في حاجة
ترمي ... مزیدة... مرغدة... مرت فصك وجھھا في جرة... عینیھا لقد فركتھما الدھشة

ومن فمھا شواظا من ... ویل یومئذ للمغترین... من عینیھا شررا كأنھ جماالت صفر
  ...ویل یومئذ للمنبطحین... لھب ونتانة

قیده فیھا الفئران أقبل الغراب من بعید حسیرا یحجل في قید مثقال بصخرة كبیرة و
  .39"...وفاقا... نكاال... النسور جزاء

تتعدد االقتباسات من النص الدیني وتتنوع، یختار منھا الروائي ما یتفاعل 
إلى اللعب باللغة، " عز الدین جالوجي"وفكرتھ المراد التعبیر عنھا، إذ یمیل الروائي 

لناقدة للواقع، المحیلة وإن كانت بعض نصوصھ تصطنع بالصیغة التقریریة المباشرة ا
إلى تأویالت تكشفھا القراءة الفاحصة المتعمقة، ھذا االستدعاء للنص الدیني والكلمة 

تصبح الرؤیة تعریة "وكذا اللفظ یساھم في إیجاز العبارة وإعطائھا بعدا داللیا كي 
   .40"لألعماق

یحیل ھذا النص إلى قصة سیدنا نوح مع الطوفان، وكیف صنع الفلك التي 
أعداء اإلسالم أن جرفھم الطوفان : جت عباد هللا الصالحین وكان مصیر األعداء أين

  .وبالتالي الموت

وھو مؤشر داللي یحیل على تماثل النص المستثمر والنص الروائي، ویلقى بھ 
بین أحضان النص الجدید مستمدا منھ طاقة تعبیریة جدیدة، ووعیا یسھم في إنتاج 

من مكاني لقد انتحیت ركنا قصیا جمعت فیھ األلواح  لم أتحرك"مختلف الدالالت 
إنھ ال بد أن أعجل ... الطوفان على األبواب... وشحذت اآلالت وشرعت في العمل 

  ...ومع كل ضربة منشار أو مطرقة یتناھى إلي صوت المجذوب

  ...الطوفان قادم... الطوفان قادم -

... السامدین... ین الضالینواصنع الفلك بأعیننا ووحینا وال تخاطبني في الغافل
  ...المدھنین... التائھین



  الطیب بودربالة/ د.أ – مدیحة سابق 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              586

أمواجھ كقطع اللیل المتالطمة ویبتلع المدینة في طرفة عین كأن لم ... وتخیلتھ یھدر
  .تكن باألمس

   .41"...ال عاصم من الطوفان... ال عاصم من الطوفان إال الفلك -

والظلم الذي  ولھذا التضمین دالالت متنوعة تشیر في معظمھا إلى االستبداد
یعیشھ المجتمع العربي وخصوصا الجزائري، فالطوفان رمز للھالك الذي أصاب قوم 
سیدنا نوح نتیجة كفرھم وعدم إیمانھم بالرسالة التي أتى بھا سیدنا نوح، أما الفلك 
فداللة على النجاة والعفو والتسامح واإلیمان، فكان أن نّجاھم سبحانھ وتعالى، ونتیجة 

ارب لإلسالم والمسلمین فمصیره الھالك دنیا وآخرة، وھو ما یبینھ ذلك أن كل مح
  :قال الراوي قالت دنیا زاد قال دمنة بسند صحیح": المقطع األخیر من القصة

إنھ ما إن استوت السفینة كالطود العظیم وأخذت زخرفھا واینت وظن الخراصون  -
ت صھاریج السماء بماء كالحمیم أنھا لعبة أطفال أتاھا أمر الطوفان ففار التنّور واندلق

... یعصف ویزبد... یھدر ویرغد... یتجمع ویتعالى... یشوي الوجوه وساء مشربا
ومسح المدینة كأن لم تغن األمس وھلك ... یصھر الحجارة... یغتال كل ما أمامھ

ووكر النسور أقصد الفئران والثعالب تترى من أقصى ...ولعن... الغراب...الجمیع 
... وأخدانھا وقومھا إنھا وقومھا كانوا خاطئین... المدینة المومس... عىالمدینة تس

مظلین ولم ینج من ذلك إال ھو ... ضالین...مفسدین... مستكبرین... جبارین... ظالمین
   .42"وما آمن معھ أخر

ھذا التعالق النصي واالنفتاح على النص الدیني جسد عالقة قائمة بین 
عملیة التفاعل "ن النص الحاضر والنص الغائب باعتبار خطابین متكاملین وھما یمثال

النصي من األمور الضروریة في اإلنتاج النصي، إذ ال یمكن أن یتأسس كیفما كان 
   .43"جنسھ أو نوعھ أو نمطھ إال على قاعدة التفاعل مع غیره من النصوص

أن النص ال تتحدد معالمھ الكبرى إال من خالل العالقة التي تربطھ مع : أي
النص القرآني ال " عز الدین جالوجي"غیره من النصوص فنجد في استثمار الروائي 

الستعادتھ وتكراره بل االنتقال بھ إلى أبعاد داللیة أخرى مرتبطة بالواقع المأزوم عبر 
مجرد االستعادة اآللیة لمدركات حسیة ترتبط  ال تنحصر فعالیتھ في"الخیال الذي 

بزمان ومكان بعینھ، بل تمتد فاعلیتھ إلى ما ھو أبعد وأرحب من ذلك، فیعید تشكیل 
  .44"المدركات ویبني علیھما عالما متمیزا في جدتھ وتركیبھ
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كقصص (ھذا ما منح قوة أسلوبیة وبالغیة سواء كان استدعاء قصص 
  .أو اقتباس للغة القرآنیة في الوصف والتشخیص) الطوفان وسفینة سیدنا نوح

بین اللغة (وما أثار انتباھنا ھو قدرة الكاتب على كسر الحدود بین اللغات 
، فال توضع اآلیات بین مزدوجتین، والھدف من ذلك )الیومیة واللغة القرآنیة

استراتیجیة تمكن من تداخل الروایة من أجناس أخرى، وھذا ما سنتعرض لھ في 
ج أخرى زادت النص رونقا وجماال ورمزا، وأحیانا أخرى تقحم في النص نماذ

  .فتنحرف بھ إلى منطقة الالتأویل، ویشوب النص االلتباس معجمیا وداللیا

... ننحتھ بأظافرنا... وھل ھناك أعظم من إلھ نصنعھ بأیدینا... " :یقول الروائي
استقبحت ھذا االسم الشنیع، ننفخ فیھ من أرواحنا؟؟؟ ولقد سماه لعن السامري ولكني 

   ...قبحون العظیم... إنھ قبحون... واخترت لھ اسما رائعا

  :قال أحدھم
  ...لن نبرح عاكفین  -

  :وقال ثان
  ...ھذا إلھكم وإلھ آبائكم األولین -

  :وقال الغراب
  ...وعجلت إلیك إلھي لترضى

لمورود فلھجوا ولھج بالورد ا... وخر إلى األذقان یجأر فخروا معھ ساجدین جائرین
  .45"خلفھ مریدین

ضمن ھذا المقطع تحویر للنص الدیني وإسقاط لجانبھ اإلیجابي المتمثل في 
قبحون "عبادة األصنام لینتقل إلى الجانب السلمي المتمثل في شخصیة لعن السامري و

ھذه األجساد المیتة المتعفنة الموحیة بالموت والفناء وھنا إیحاء " الغراب"و " العظیم
لم یجن : قع الذي أتى على األخضر والیابس أيوعملیة استبدال تعبر عن تعفن الوا

منھ اإلنسان إال الفقر، الجوع، الضیاع، الغربة واالغتراب، لیظل النص القرآني قبلة 
، یقوم الروائي باستدعائھ للتعبیر 46"عنصر لغوي مدعم لالستدعاء"المبدعین، بل ھو 

  .للوضع السائدعن داللة معینة، یستلھمھ لیكثف من خاللھ موقفھ ویعبر عن رفضھ 

  :  خاتمة

إن اقحام النصوص الدینیة المختلفة في نص سردي واحد یحیل إلى تسجیل 
خروج النص عما وضع لھ من بعد داللي تبعثر بین ھذه النصوص، وبعد جمالي 
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،وھنا تكمن بالغة النص ) اإلیجاز(تجلى في اختزال لمعاني كثیرة في كلمات قلیلة 
، والنص بھذا عبارة "خیر الكالم ما قل ودل"العربیة  القرآني، وقد جاء في البالغة

عن تجمیع لنصوص تستدعي نص واحد یحسن الروائي اختیاره یكمن في معنى واحد 
 وھو رفض واقع الفساد الذي تعیشھ الدول العربیة وخاصة الجزائر موطن الروائي ،

رئ رغبة في محاولة منھ كسر قوانین اللغة ونظمھا المبنیة عن طریق كسر أفق القا
  .إیقاظ ضمائر الشعوب عن طریق التغییر

  :فاقآونتائج 

حظي الخطاب القرآني في الروایة الجالوجیة الجزائریة بحضور مكثف، ذلك أنھ  -
ارتبط بمختلف الخطابات خاصة السیاسي واالجتماعي والثقافي ؛إذ أنھ كان أداة 

  .ضمن جملة األدوات التي سخرھا الروائي رغبة في كسر الحواجز والقیود

لكثیر من الدالالت التي ا جاء الخطاب القرآني واعیا قصد من خاللھ جالوجي -
  .شكلت حضورھا بشكل متعدد األوجھ

یمكننا القول أن النص القرآني في العمل السردي حرك خیال المتلقي نحو الثقافة  -
الدینیة كما استطاع في الوقت عینھ أن یطبع النص بطابعي االنفتاح واالستمراریة 

  .ما ولد في النص الحاضر فاعلیة الخلق الفني

أحد ھذه األصوات التي اقتحمت مجال " عز الدین جالوجي"والروائي الجزائري  -
اإلبداع الروائي متخذا من الرفض سمة بارزة نتیجة الظروف التي تحیط بھ، 
فینتشر الرفض على مدى روایاتھ التي عكست رؤیة تطلعھ إلى تغییر الواقع، 

تقنیات الحدیثة التي تعتمد على بتجاوز األسالیب البالغیة المعھودة واالستفادة من ال
تراسل معطیات الحواس والثنائیات الضدیة، فیبرز في توظیف الرمز بمختلف 

  .أنواعھ

أثرھا البارز في اختیاره للرموز الدینیة، حیث ) الروائي( كان لثقافتھ اإلسالمیة -
  .استقى من التاریخ اإلسالمي رموزه وشخصیاتھ
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  : الملخص

في رسم معالم ھویة المجذوب وتلعب  أساسیایلعب المظھر الخارجي دورا 
في تحدید مرتكزات ھویتھ الثقافیة وترتسم  أھمالتمثالت االجتماعیة لھذا المظھر دورا 

الفضاءات المقدسة فضاءات محایثة بالمفھوم الھابرماسي وألنھ في تمثالت المریدین 
سیقتفي اثر  فانھ) قوة شفاء قوة ھدایة قوة طمأنینة قوة قضاء الحوائج(یختزن قوة ما 

البسھ وسیتحول مثلھ فیأخذ بعض من صفاتھ وقیمھ وسیصبح على وجھ الخصوص 
 آلیاتیحتوي داخلھ على  أي" سلطة"رأسمال رمزي ویكتسي قداسة وسیكون مثلھ 

  . خضوع آلیاتھیمنة تستوجب 
ویستمد اللباس حضوره المجتمعي كرمز مجتمعي یختلف باختالف التمثل ومن 

قاربات حیث سنحلل سوسیولوجیا وفق نظریة النواة المركزیة اجل ذلك سنعدد الم
لجون كلود ابریك وبییر بوردیو وذلك بغیة الوصول لفھم ما لظاھرة تقدیس ھذا 

  .اللباس
الحوش والقبة (وسیشكل المریدون الدائمون الذین یترددون على فضاء المجذوب 

غیة فھم رؤیتھم للباس باستمرار عینة مساءلتنا ب) كلم 3والمسافة بینھما حوالي 
  .المجذوب وكیف یتمثلونھ

 .النواة المركزیة، التمثل، الخرقة، المجذوب :الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
The outward appearance plays an essential role in the 

formation of the Mejdoub's identity, whose social manifestations 
play a more important role in determining the foundations of his 
cultural identity: the sacred spaces are characterized by neutral 
spaces in the Habermasian sense and because they retain some 
strength. He will become like him and will take back some of his 
qualities and values and will become in particular a symbolic 
capital and will acquire holiness and will be like a "power" 
which contains the mechanisms of domination. 

The habit draws its societal presence as a societal symbol that 
differs according to the representation, so we will analyze 
sociology according to the theory of the central core of Jean-
Claude Abric and Pierre Bourdieu to better understand the 
phenomenon of the sanctification of this habit. 

Permanent visitors in the Mejdoub space will be our sample of 
questions, in order to understand their representations of the 
Mejdoub and his clothes. 
Key words: The cloth- The representation- The central core. 

  
  : مقّدمة

، "سوسیولوجیا الھامش"بیندرج موضوعنا ھذا ضمن ما یمكن تسمیتھ 
والتي تھتم بالظواھر االجتماعیة التي لم یتم االنتباه لھا بصورة علمیة جادة بعد، وذلك 
انھا تتطلب قوة مالحظة وتحكما منھجیا وتعددا في التناول والطرح، وذلك مما 

  .یصعب مھمة الباحث ولكنھ ال یعفیھ من المحاولة

قد اھتم بدراستھ  folie mystiqueن الجذب بما ھو جنون صوفي وأل
تاریخي حینا  -المتصوفة على وجھ الخصوص، فانھ ظل بعیدا عن الدرس السوسیو

عموما  األولیاءوخص Edmond Doutté " ادموند دوتي"جاء  أن إلىمن الزمن، 
بدراسة تمت ترجمتھا ) والجذب في المجتمع العربي االسمي یندرج ضمن الوالیة(
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، وفیھا 1"المغاربي خالل القرن التاسع عشر اإلسالمالصلحاء مدونات عن "بعنوان 
معلقا علیھا ) األولیاء(تعرض إلى ذكر بعض حكایات التقدیس لھؤالء األشخاص 

ومحاوال تقدیم تحلیل واف للذھنیة التي تقف وراء ھذا التقدیس، وھذه الدراسة وان 
ذة كبار في المجال مثل مولییراس استمرارا لجھود أسات"كانت في حقیقتھا 

، إال أنھا تتمیز 2"والمارتینییر والكروا وشارل دوفوكو وھنري باسي وكولدزیھر
بلغتھا الوصفیة العمیقة التي تجعلنا نعتبرھا مؤسسة وممھدة للطریق بالنسبة للباحثین 

   .خصوصا" المجذوب"وشخصیة " الجذب"بعدھا في دراسة ظاھرة 

في بعدھا " بركة اللباس"ذا السیاق، محاوال مساءلة ویأتي مقالنا ضمن ھ
ثقافي، مستعمال نظریة التمثالت االجتماعیة بما  -انثربولوجي والسوسیو -السوسیو 

ھي بمثابة رؤى للعالم تطورھا المجموعات البشریة، "فالتمثالت االجتماعیة "ھي 
إنھا تعني . للمرجعیة رؤى مرتبطة بالتاریخ، السیاق المجتمعي والقیم المحیلة المكونة

بالمعنى المتداول ما یعتقده الناس معرفة أو ما ھم مقتنعون بإدراكھ تجاه ھذا الشيء، 
-Jeanوفق مقاربة جون كلود ابریك   ، وذلك3"المواقف والحاالت المطروحة

Claude Abric  نظریة النواة المركزیة "الموسومة بThéorie du noyau 
central " ومحاوال الحفر التاریخي االركیولوجي، لفھم الظاھرة وفق بناء مصطلحي

كل ذلك لمحاولة  Pierre Bourdieu) 2002-1930(تؤطره مقاربة بییر بوردیو 
معرفة ما ھي تمثالت المریدین للباس المجذوب كونھا جزء من تمثالت المریدین 

  .للمجذوب نفسھ

المقاربات السالفة الذكر فإننا اعتمدنا ولضبط الدراسة میدانیا بعد أن تبنینا 
التي كانت أسئلتھا مفتوحة وفق ما یقتضیھ سیاق " المقابلة"أساسا على تقنیة أولى ھي  

المالحظة "الحوار مع المریدین داخل الفضاء تحكمھا في ذلك تقنیة ثانیة ھي 
على التي مكنتنا من االنخراط والحدیث الحر دون أن نضطر لإلعالن   "بالمشاركة

صفتنا البحثیة، وبالتالي جاءت الحوارات كأنھا حكایات تلقائیة ساعدتنا كثیرا في فھم 
  .تمثالت اللباس

المعتمدة والتي " كرة الثلج"وقد اقتربت العینة من األربعین مریدا افرزتھا 
مفادھا ان تأخذك حكایة الى حكایة ومرید الى مرید داخل فضاء المجذوب الشیخ 

المكون أساسا من غرفتھ التي لم یغادرھا  )1993-1905(س بورقبة عبدالرحمن النعا
سنة األخیرة من حیاتھ، والتي ما تزال فضاء مستمرا بفضل آلیات الھیمنة  12طیلة 
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والخضوع حتى بعد رحیل الشیخ منذ زمن، ھذه اآللیات التي یعید إنتاجھا المریدون 
  .سمال الرمزيالمركزیون الذین یعملون على استمرار الرأ) لخوان(

  :اللباس" لبركة"الجذور االبستمولوجیة  -1

الذي ھو شخصیة لھا مكانتھا الدینیة في " المجذوب"اللباس ھنا متعلق ومرتبط ب 
مجتمع شمال افریقیا، الذي ھو رجل صالح وولي ومرابط في عرف المجتمع المذكور 

بالنسبة للعموم فان كلمة أما "وقد أشار ادموند دوتي إلى ذلك حیث قال عن المجذوب 
وتسعف كلمة مجذوب ھذه . الذي جذبھ هللا أو المجذوب) السعید(ولي تحیل عادة على 

لتعني ذوي االشراقات والحمقى والبھالیل، وغالبا ما یؤخذ اسم البھلول بشيء من 
  . 4"القدسیة

في محاولة حفر اركیولوجیة یتجلى لنا اللباس حاضرا ببعده االبستمولوجي في 
حیث یحضر االنتباه للعري مقترنا بالمعصیة فیأتي اللباس لیرمم " ادم وحواء"صة ق

فَأََكَال ِمْنھَا فَبََدْت لَھَُما َسْوآتُھَُما َوَطفِقَا یَْخِصفَاِن ما أحدثتھ الخطیئة ولیستر تلك اللحظة 
ھُنَّ لِبَاٌس لَُكْم  ، ثم یأتي بعد ذلك مقترنا بالستر)121: طھ( َعلَْیِھَما ِمن َوَرِق اْلَجنَّةِ 

وال نشرع في استقراء بعده القدسي اال ونحن ). 187: البقرة( َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَھُنَّ 
وذلك " یسوع"نكتشف حكایة نازفة الدم في االنجیل تلك المرأة التي لمست عیسى 

اْثنَتَْي َعْشَرةَ َسنَةً َوَمَع  َوَكانَْت ھُنَاَك اْمَرأَةٌ ُمَصابَةٌ بِنَِزیٍف َدَمِويٍّ ُمْنذُ  43"حین نقرا 
فَاِء َعلَى یَِد أَ   44. َحدٍ أَنَّھَا َكانَْت قَْد أَْنفَقَْت ُكلَّ َما تَْملُِكھُ أَْجراً ِلألَِطبَّاِء، فَلَْم تَتََمكَّْن ِمَن الشِّ

َمْت إِلَى یَُسوَع ِمْن َخْلفِِھ، َولََمَسْت طََرَف ِرَدائِِھ؛ َوفِي اْلَحاِل تَ   45. َوقََّف نَِزیُف َدِمھَافَتَقَدَّ
ا أَْنَكَر اْلَجِمیُع َذلَِك، قَاَل بُْطُرُس َوِرفَاقُھُ » َمْن لََمَسنِي؟«: َوقَاَل یَُسوعُ  یَا َسیُِّد، «: فَلَمَّ

ِإنَّ «: فَقَاَل یَُسوعُ  46» َمْن لََمَسنِي؟: اْلُجُموُع یَُضیِّقُوَن َعلَْیَك َویَْزَحُمونََك، َوتَْسأَلُ 
ةً قَْد َخَرَجْت ِمنِّي َشْخصاً  ا َرأَِت اْلَمْرأَةُ أَنَّ  47. »َما قَْد لََمَسنِي، ألَنِّي َشَعْرُت بِأَنَّ قُوَّ فَلَمَّ

أَْمَرھَا لَْم یُْكتَْم، تَقَدََّمْت ُمْرتَِجفَةً، َواْرتََمْت أََماَمھُ ُمْعلِنَةً أََماَم َجِمیِع النَّاِس ألَيِّ َسبٍَب 
فَاَء فِي اْلَحالِ  لََمَسْتھُ، َوَكْیفَ  یَا اْبنَةُ، إِْیَمانُِك قَْد َشفَاِك؛ اْذھَبِي «: فَقَاَل لَھَا 48 .نَالَِت الشِّ

، إن اللمس ھنا یختلف عن لمس الجموع لرداء المسیح انھ لمس بقصد نیل 5»!بَِسالَمٍ 
 بركة اللباس أي بقصد الشفاء وفعال حدث ذلك من ھنا تبدأ المخیلة الدینیة في إضفاء

البعد القدسي على اللباس وسیتجلى ذلك الحقا لدى الصوفیة خصوصا الذین اتخذوا 
على ھویتھم الدینیة فبَدأَت  Signe sémiologique)سیمیولوجیة(اللباس عالمة 

  .اللباس تتعدد connotationsإیحاءات 
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ویمكننا أن ندرك حضور لباس المجذوب كمعلم من معالم ھویتھ في 
حكایات "في " نجیب محفوظ"من خالل األدب فنقرا ذلك مثال عند المجتمعات العربیة 

ھناك تحت شجرة التوت الوسیطة یقف : "01الحكایة رقم حیث یقول في " حارتنا
طاعن في الكبر، مدید في . رجل، درویش ولكنھ لیس كالدراویش الذین رأیت من قبل

ة بیضاء وفخامتھ عباءتھ خضراء وعمامتھ الطویل. الطول، وجھھ بحیرة من نور مشع
وأحیانا یلوح في الحدیقة ذو : "، ثم في ذات الحكایة یضیف6.."فوق كل تصور وخیال

إنشا هللا .. یا درویش: لحیة مرسلة وعباءة فضفاضة وطاقیة مزركشة فنھتف كلنا
  .7"تعیش

الذي یقترن عنده " المجذوب موماد"ونجد عند الروائي المغربي محمد زفزاف 
في المجتمع المحلي تماما حیث یقول " بولبة"ھ مثل المجذوب حضور اللباس بغیاب

ورحم هللا المجذوب موماد الذي لم یكن یھتم بأحد إطالقا، كان یتعرى في الشارع "
  .8"أمام المإل وال یكلم أحدا

وقد سقنا ھذه األمثلة، ال للتدلیل على انحسار الظاھرة ووجودھا في أماكن دون 
أخرى، بل لندلل على عمومیتھا، كون الذھنیة التي تنتجھا وتؤطرھا وتعمل على 

ھي ذھنیة واحدة، نشأت وتشكلت في المجتمعات  sa reproductionإعادة إنتاجھا 
التي قد ندلل على حضور تقدیس العربیة منذ القدم، وخاصة في شمال إفریقیا 

أو ما أشار إلیھ إلیھ احد الباحثین " بقایا الوثنیة"المجذوب بما اسماه فسترمارك ب
والثابت أن األمة بأسرھا كانت تعیش جو االعتقاد وتقدیس أھل " :الجزائریین بقولھ

الزھد والجذب، فقد ظل أصحاب الرحالت التي طوف أصحابھا في البالد اإلسالمیة 
ل العصر اإلسالمي الوسیط، یقصون علینا أخبارا عن شیوع روحیة اإلیمان خال

فنسجل أن كال من الرحالتین الجزائریین ابن (...) بالكرامات والخرافات البشریة 
حمادوش وأبي راس الناصري قد أشارا إلى ما كانت علیھ البیئات اإلسالمیة التي 

ؤ وارتكان إلى أھل الصالح واللجوء إلیھم زاراھا من تحكیم لقیم الغیب واعتقاد بالتنب
لقد كانت دعواتھم .. في سائر األمور التي تخرج اإلنسان عن نطاق القدرة البشریة

  .9.."تجلب الخیر وتمنع الشر، فقد عاش األولیاء سلطة ال تبارى

  :في المجتمع المحلي" المجذوب"لباس  -2

في المجتمع المحلي عن اللباس عموما في ھذا " المجذوب"ال یختلف لباس 
مختلفة " ھویة"المجتمع في نوعھ بل في كیفیتھ أي انھ یأخذ صفات مخالفة بغیة رسم 



   عبد القادر حمیدة / د 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              596

فالشیخ النعاس مثال ال یغیر لباسھ إال كل عام ویعتبر ذلك الیوم " القدم"ومن الصفات 
فیتباشر الناس " عید الشیخ"ا إذ یسمى بیوم الذي یغیر فیھ الشیخ لباسھ یوما رمزی

ویتناقلون الخبر الشیخ لبس ثیابا جدیدة لیست ھي محل اھتمامھم بل محل االھتمام 
المتسخ المھترئ الحامل لكل أبعاد التمثالت ورموزھا " القدیم"ینصب على اللباس 

ثوبا كامال  حیث یعني ذلك أنھم سیتقاسمونھ فیما بینھم قسمة متباینة فھناك من یأخذ
  .وھناك من یأخذ قطعة من قندورة وكلھا حاملة لنفس القدر من البركة

یلبس القمیص  -مثال -ونجد في المجتمع المحلي أن المجذوب لخضر  شعثان 
ویكون في معظم األحیان بال أزرار مما یترك صدره وبطنھ عرضة للحر وللقر 

وأحیانا یتجول لخضر  ویلبس معھ سروال الجینز الممزق أیضا في بضع مواضع
  .بالسروال فقط أي بال قمیص ولم یر عاریا إال في مرات قلیلة

وأحیانا ) انظر الصورة(الجالبیة باستمرار " عمر بو جملین"ویلبس المجذوب 
أما المجذوب الشیخ ". السعدي"في فصل الصیف وكذلك یلبس المجذوب " القندورة"
ب من اللباس الخشن ویضع على یح"فقد كان  )1941 -1852(" الشاللي شكري"

  .10).."قنادیر(رأسھ الطربوش ویرتدي ثالث جباب 

فقد كان ربعة ذا قامة متوسطة كان ) 2008-1920(أما المجذوب الشیخ عطیة بقة 
یشبھ ) حضریا(سرواال  –حسبما حدثني المرید مصطفى  -یلبس في بدایة أمره 

أي سترة " فیستة انتاع كومبا" السراویل التي یرتدیھا الجنود، ویلبس معھ أحیانا
ازرقا داكنا معھ قمیص ابیض بال ) بالطو(عسكریة خضراء داكنة، وأحیانا معطفا 

الشیخ بدا یلبس القشابیة في مكانھ الثاني أي عند "ومھترئ، ثم أضاف محدثي قائال 
انتقالھ إلى الھضبة التي وراء مقبرة المجحودة، أما في مكانھ األول أي عند سور 

  ".برة ذاتھا فقد كان یلبس اللباس المذكورالمق

ویلبس الشیخ النعاس البرنس وتتنوع برانیسھ كل عام بین األبیض وھو األكثر 
شھرة كون إحدى الصور الملتقطة لھ في بدایة سبعینیات القرن الماضي تظھره بھذا 

الذي  البرنس والبرنس البني وھو اللون األكثر تداوال محلیا أما البرنس األخضر فھو
ظل الخوني رحمون یرتدیھ من بعد وفاة الشیخ ما یفوق العقد من الزمن ویلبس 
النعاس القندورة كل عام لونا تقریبا ألنھ ال یغیر ثیابھ إال كل عام فمنھا القندورة 
البیضاء ومنھا الزرقاء ومنھا الرمادیة وربما لھ في اختیار األلوان مقاصد تختلف 

  .باختالف تأویل المریدین
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 -بما فیھم الشیخ النعاس أنموذج الدراسة -وللذكر فان المجاذیب السالفي الذكر 
على رؤوسھم بالطریقة المحلیة أي ذات اللون األبیض أو ) اللحفایة(یلبسون العمامة 

ما عدا ) العراقیة بتشدید الراء(ذات اللون األصفر وتحتھا قلنسوة تسمى محلیا 
انظر (شبابیا كونھ ینتمي عمریا لھذه الفئة  المجذوب لخضر الذي كان یلبس لباسا
  ).في الملحق 02كمثال على لباس المجاذیب الصورة رقم 

أي شيء، ھذا العري الذي ال " الجیاللي بو لبة"في حین ال یلبس المجذوب 
یكاد الزائر ینتبھ لھ وھو مأخوذ بجاللة الموقف، وعري یغیب فیھ إدراك غیاب اللباس 

جسد الصوفي، عري یستدعي بحق ما یعرف بالتداخل ویستشعر فیھ حضور ال
، الذي یقوم على ثالثیات عدة منھا العري والغیاب intersémiotiqueالدالئلي 

تنتفي الكتابة األكادیمیة الباردة، وتنھض كتابة جدیدة لھا "والحال، حال عند تخومھ 
لباحث الھجرة بین ، ذلك أن ھذا التداخل الدالئلي یتیح ل11"صرامة البحث ودقة التحلیل

األدلة، ومساءلة عالقاتھا، والتسلل وراء كل معنى یتسرب إلى حیث تتجمع المعاني 
  .كلھا تحت قدم المجذوب

  الشیخ النعاس" المجذوب"تمثالت لباس  -3

م بضواحي مدینة 1905ولد الشیخ عبد الرحمن النعاس بن إبراھیم بورقبة عام 
لحة وتعرف للصالح قدره، وال أدل على الجلفة، ونشا وترعرع في كنف عائلة صا

ذلك من أنھم سموا ابنھم المولود ھذا باسم الولي الصالح الشیخ عبد الرحمن النعاس 
  .م1907بن سلیمان دفین مدینة دار الشیوخ والمتوفى سنة 

واختلفت الروایات في سبب جذبتھ، ذلك انھ كبر وصار رجال عادیا، یقال انھ 
لمدینة بالقرب من السوق المغطاة، وان المجذوب الشیخ كان بائعا في دكان وسط ا

الشاللي كان یتردد على دكانھ، ویلمح لھ في حدیثھ انھ سیصبح مجذوبا مثلھ، ویقال 
انھ بسبب فقده لزوجتھ التي كان یحبھا والتي انتزعت منھ انتزاعا مخلفة لھ طفلة 

ي البراري أیاما، وانھ ، وانھ على اثر ذلك ھام على وجھھ ف"عائشة"وحیدة ھي ابنتھ 
لما دخل المدینة لم یعد الى بیتھ بل صار یمشي في شوارع المدینة تتبعھ بضعة كالب، 
المھم انھ صار مجذوبا ذا مقام عال شھد بھ جمیع من زاره ونظر فیھ وعرف حالھ، 

وما تزال األغاني في " سلطان البالد"وتعددت حكایات كراماتھ حتى سمي ب
في المالعب ومختلف األناشید الدینیة تتغنى بھ وبخصالھ،  األعراس واألھازیج
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م وما یزال 1993افریل  07مؤرخة لكراماتھ ومناقبھ، وقد وافتھ المنیة یوم األربعاء 
  .إلى الیوم یوم وفاتھ یوم لقاء للمحبین والمریدین والزوار

خ ومنذ الحكایات األولى سندرك أن للباس أھمیة كبیرة في تمثالت قداسة الشی
حكایة الكرامة التي عنصر محیطي (ویشكل جزءا مھما في حكایة كل كرامة 

Elément périphérique  في مقاربة جان كلود ابریك ومنھ فھي آلیة من آلیات
ویكفي ان نحكي حكایة الوفد األزھري الذي زار ) الھیمنة داخل فضاء المجذوب

ا ومختلف العلوم التي تدرسھا ورام الوقوف على مستوى التعلیم فیھ" زاویة الجاللیة"
وكان شیخھا ومؤسسھا عطیة بن بیض القول مریضا وكان یخلفھ في الصالة وتدریس 

الذي لم یكن متضلعا في العلوم باستثناء القران ونظم الشعر " سي الھادي"القران 
فشكى األمر للشیخ وقال لھ أن الوفد قد حضر ویریدون مني تقدیم بعض الدروس في 

صول الفقھ والفقھ المالكي والفقھ المقارن والتفسیر وأنت یا سیدي كما المنطق وأ
تعرف أنني خاوي الوفاض من ھذه الفنون جمیعا فقال لھ الشیخ عندما تعتزم الشروع 

ولم یعرف ما الذي كان الشیخ ینویھ ولما " سي الھادي"في الدروس فاخبرني احتار 
" سي الھادي"وفد األزھري جاء حان موعد إلقاء شذرات من ھذه الفنون على ال

وأمر " قلنسوتھ"لشیخھ عطیة بن بیض القول واخبره فما كان من الشیخ إال أن نزع 
فوهللا ما إن شرعت في " سي الھادي"تلمیذه بوضعھا على رأسھ تحت العمامة یقول 

إلقاء الدروس حتى كان كتاب ینفتح أمامي أراه وال یراه الحاضرون فأقرأ منھ ما شاء 
 لي أن اقرأ حتى یشیر لي رئیس الوفد بالتوقف واالنتقال إلى فن أخر فینفتح أمامي هللا

كتاب آخر وھكذا دوالیك حتى أتیت على الفنون كلھا والوفد منبھر من غزارة علمي 
  .ومن مستوى ما طرحتھ من أفكار

ھذه الكرامة المتواترة عن الشیخ عطیة بن بیض القول یرویھا أكثر من واحد 
لتواترھا وھي ھنا محل شاھد ألنھا متعلقة باللباس اللباس الذي یرتقي من كونھ لباسا 

ویصبح شفرة قدسیة وحامال من محموالتھا في فضاءات " القداسة"عادیا إلى مستوى 
  .معینة

الشیخ عطیة مثل برنس الشیخ النعاس الذي لعب دور الواقي " قلنسوة"ومثل 
" الشیخ والدوریة العسكریة"مات وھي كرامة من الرصاص في إحدى حكایات الكرا

  .زمن االستعمار الفرنسي
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  :التمثل المركزي للباس الشیخ النعاس

تكتسي قطعة قماش من لباس الشیخ النعاس أھمیة كبرى كونھا حاملة للحاجة 
ولقد . 12التي یرید الزائر قضاءھا وغالبا ما تكون الشفاء من األمراض المزمنة

داخل الفضاء كیف ان معظم " المالحظة بالمشاركة"لتقنیة الحظنا باستعمالنا 
حیث یفتخر كل واحد منھم بما " تقدیس"المریدین یتحدثون عن لباس الشیخ بنبرة 

یملكھ من قطع ویسرد كل واحد منھم أھمیة تلك القطعة ودورھا في حیاتھ وحیاة 
عتزم افتتاح ب یتحدث كیف انھ یوم ا-رحمون) الخوني(المقربین منھ فھذا المرید 

مقھى في وسط المدینة وذھب لیشتري المستودع الذي سیفتتح فیھ المقھى وكان 
صاحبھ متمسكا بھ جدا ومغالیا في ثمنھ كیف انھ وضع قطعة من قندورة الشیخ في 

 -یقول–جیب سترتھ الداخلي بمحاذاة قلبھ حتى یھدیھ هللا للكالم الجمیل المقنع وبالفعل 
ورھا فتغیر حال البائع معھ وتنازل عن المستودع بسھولة فقد لعبت تلك القطعة د

س -وبثمن معقول جدا ثم یلتفت إلى الحضور ویقول  أنھا بركة الشیخ وھذا محمد
یروي كیف انھ وضع قطعة من قندورة الشیخ على رأس ابنتھ تحت الخمار یوم 

عال، أنھا بركة اجتیازھا امتحان البكالوریا، وكیف أنھا فاجأت الجمیع بنجاحھا بتقدیر 
  .ھكذا یضیف -الشیخ 

 26حوالي (الذي رحل عن الدنیا منذ زمن طویل " المجذوب النعاس"بین 
ع الذي یخفي في جیب سترتھ الداخلي قطعة -البشیر) المرید" (الخوني"وبین ) سنة

صغیرة من قندورة الشیخ عالقة تواصل ورباط وثیق تحققھما ھذه القطعة أن 
تمده بالشجاعة في المواقف الصعبة " فال خیر"القة شخصیة وك یتمثلھا كع" الخوني"

انھ تواصل بالمفھوم  -ھكذا حدثنا ھذا الخوني -وتسھل لھ أموره وتخفف عنھ أالمھ 
ال یتم من اجل ال شيء بل یأتي "الفعلي للكلمة ذلك أن التواصل عند بعض المنظرین 

ل االتفاق معھ وذلك عن طریق لربط عالقات مع الغیر بھدف التأثیر فیھ أو على األق
من واحد في  أكثروقد سمعنا من  ،13"تحریك اعتقاد آو تبریر قرار أو الدفع إلى عمل

یكفنوا لدى مفارقتھم الحیاة في ثوب من ثیاب الشیخ، عل  أنھذا الفضاء، انھم یتمنون 
  .القبر من ضمة وسؤال وغیرھا أھوالذلك یخفف عنھم معاناة 

  :خاتمة

لباس المجذوب في تمثالت المریدین یختلف عن اللباس  أنوبھذا نستنتج 
صفات  أیضالكونھ ارتبط بجسد ھذا الشخص المقدس، فانھ قد حمل ھو  إذالعادي، 
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، ویجعلھ بذلك منتجا للكثیر من المعاني "تمیمة" إلىالمرید یحولھ  أنقدسیة حیث 
الرمزیة، فبھ یتم االستشفاء، وبھ یتم قضاء الحوائج، وبھ یتم الخروج من الضیق، 
وجلب الرزق، ودفع الضرر، واالنتصار على العدو، والنجاح في الدراسة وفي 

ج الصالح ، والعثور على الزوجة الصالحة، والزوواإلنجابالتجارة وفي االنتخابات، 
بالنسبة للمرأة العانس، وبھ یتم العثور على الوظیفة، واالرتقاء في المناصب، 

  ..وغیرھا

 واإلجاباتبعض النتائج الجزئیة،  إلىقد یكون مقالنا ھذا مقتضبا، توصلنا بھ 
 أسئلة، ویستثیر آفاقاالسریعة، لكنھ بفكرتھ ومنھجھ وخطوطھ العریضة، یرسم 

عمقا وجرأة في الطرح  أكثراسا لھم في بحوث مقبلة ، یكون نبرآخرینلباحثین 
 أنوالتحلیل، وخاصة في مثل ھذه المواضیع االجتماعیة التي على البحث االجتماعي 

ینحو نحوھا تعمیقا لفھم مجتمعنا المحلي ومنھ المجتمع الجزائري، الذي ما یزال 
  .لھویة والتاریخالمتعلقة با أسئلتھدراسات سوسیولوجیة جادة تجیب على  إلىیحتاج 

  :قائمة المصادر والمراجع
  .القران الكریم بروایة ورش عن نافع -1
، اإلنجیل كما دونھ متى، جي سي سنتر، مصر الجدیدة، كتاب الحیاةاإلنجیل  -2

  .القاھرة، مصر، بدون تاریخ
،  المغاربي خالل القرن التاسع عشر اإلسالمالصلحاء مدونات عن ادموند دوتي،  -3

الشرق، الدار البیضاء، المغرب، بدون  إفریقیاترجمة، محمد ناجي بن عمر، 
  .2014طبعة، 

، الروایات، األول، األعمال الكاملة، الجزء األفعى والبحرمحمد زفزاف،  -4
  .1999، األولىمنشورات وزارة الشؤون الثقافیة، المغرب، الطبعة 

قاھرة، مصر، بدون طبعة، ، مكتبة مصر، الحكایات حارتنانجیب محفوظ،  -5
1975.  

التاریخیة والمحددات  األرضیةالشخصیة الجزائریة سلیمان عشراتي،  -6
  .2007، األولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الحضاریة

محمد بنیس، منشورات : ، ترجمةاالسم العربي الجریحالكبیر الخطیبي،  عبد -7
  .2009، األولى، لبنان، الطبعة الجمل، بغداد، العراق، بیروت

،  مطبعة رویغي، االغواط، األجدادبمناقب  األحفادتنبیھ علي بن عبدهللا نعاس،  -8
  .  2016الجزائر، بدون طبعة، 

التواصل  آللیاتمقاربة تداولیة معرفیة –عندما نتواصل نغیر عبدالسالم عشیر،  -9
  . 2006الشرق، الدار البیضاء، المغرب، بدون طبعة،  إفریقیا،  والحجاج
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التمثالت «اإلقصاء والتھمیش في ضوء حجاجیة : عبد الحمید كنش -10
  .، المغرب2008/5/10: ، یومجریدة االتحاد االشتراكي، »االجتماعیة
  :ملحق الصور

الشیخ النعاس واقفا یتامل وسط احد شوارع مدینة الجلفة زمن : 01الصورة رقم 
  السبعینیات

  
  

  المجذوب السعدي مرتدیا العمامة البیضاء: 02الصورة رقم 
  

  
  
  
  
  



   عبد القادر حمیدة / د 
  

  
 2020 ماي - 24: العدد                                                                              602

  المجذوب عمر بوجملین جالسا في السوق المغطاة مرتدیا القشابیة: 03الصورة رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الھوامش
                                                        

المغاربي خالل القرن التاسع عشر، ترجمة، محمد ناجي  اإلسالمادموند دوتي، الصلحاء مدونات عن  -1
 .2014الشرق، الدار البیضاء، المغرب، بدون طبعة،  إفریقیابن عمر، 

 .من الغالف األخیرةس، الصفحة .ادموند دوتي، الصلحاء، م -2
، جریدة االتحاد »التمثالت االجتماعیة«اإلقصاء والتھمیش في ضوء حجاجیة : عبد الحمید كنش -3

  .، المغرب2008/5/10: االشتراكي، یوم
 .56ص س،.ادموند دوتي، الصلحاء، م -4
، جي سي سنتر، مصر 48-43، اآلیات 8اإلنجیل كتاب الحیاة، اإلنجیل كما دونھ متى، اإلصحاح  -5

 .الجدیدة، القاھرة، مصر، ب ت
  .04ص ،1975 ،ب ط ،مصر ،القاھرة ،مكتبة مصرحكایات حارتنا، : نجیب محفوظ -6
  .05نجیب محفوظ، حكایات حارتنا، ص -7
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  :الملخص
خدمات المعلومات التي تقدمھا مكتبة تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على 

للتجارة بالجزائر من أجل استخدام مصادرھا ومقتنیاتھا أحسن  المدرسة العلیا
استخدام، وھي تتضمن مختلف الوظائف واإلجراءات والتسھیالت التي تقوم بھا 
المكتبة من أجل خلق الظروف المناسبة لوصول الباحث أو إشباع ما لدیھ من حاجات 

إجراءات عملیة للمعلومات، وتوصلت ھذه الدراسة إلى جملة من الخالصات بفضل 
وفنیة، تتمثل في تجمیع المعلومات، وتحلیلھا، وتنظیمھا وتوفیر الید العاملة 
المتخصصة من ذوي الخبرة العملیة واألكادیمیة وكذا وسائل االتصال وأجھزة 
معلومات مختلفة، ویمكن تقدیم ھذه المعلومات بأنواع متعددة من الخدمات بشكل 

  .قید الدراسةتقلیدي أو آلي من طرف المكتبة 

خدمات المعلومات؛ المكتبة األكادیمیة؛ مكتبة المدرسة العلیا : الكلمات المفتاحیة
  .للتجارة؛ المعلومات

Abstract  

The present study aims at identifiying the information services 
provided by the library of the college of Commerce in Algeriers 
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for a better use of their resources. To reach the information 
required by of the users, various functions, procedures and 
facilities of the library were investigated for an effective use of 
the library in order to create the appropriate conditions for the 
researcher's arrival or to satisfy his information needs. Thanks to 
technical and practical procedures a set of recommendations 
were obtained such as collecting, analysing and organizing 
information and providing better qualified workers with more 
practical and academic experiences. Communication tools and 
various information systems should be provided too. All 
information could be reached either through traditional services 
or automated ones provided by the studied library. 

Keywords:  Information services; Academic library; Library of 
higher school of commerce; Information. 

  :مقّدمة

تعد خدمات المعلومات في المكتبة إحدى العناصر األساسیة لنجاحھا وقدرتھا 
وفي وبالقدر المناسب على توفیر المعلومات المناسبة لروادھا في الوقت المناسب 

تعد تعتمد فقط على بنائھا وتنظیمھا ومقتنیاتھا  الشكل المناسب، ألن فاعلیة المكتبة لم
وموظفیھا بل أصبحت المكتبة تقیّم بمدى استخداماتھا، ومدى مسایرة العصرنة 

تمثل المكتبة المصدر الرئیسي لكل ما . بالتطور وما تقدمھ من خدمات للمستفیدین
لى مدى یحتاجھ المستفیدون من معلومات بشتى أنواعھا، وتتوقف فاعلیة المكتبة ع

نجاحھا في الربط بین مصادر المعلومات لدیھا وعدد المستفیدین منھا ومدى رضاھم 
عنھا وعن خدماتھا سواء كانوا فعلیین أو متوقعین، فنجاح المكتبة مھما كان نوعھا 

أصبحت خدمات المعلومات محور نشاط . یقاس بما تقدمھ من خدمات للمستفیدین
فة علم المكتبات الجامعیة الحدیثة، وذلك ألنھا المكتبات وجزءاً ال یتجزأ من فلس

خدمات المعلومات تعتمد اعتماداً كبیراً على مصادر المعلومات التي تحفظ في 
  .المكتبات
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تضم المكتبات األكادیمیة التشكیل المكتبي الجامعي بما فیھ من مكتبات مركزیة 
فالمكتبات األكادیمیة . وأخرى متخصصة باألقسام العلمیة أو الكلیات داخل الجامعة

إحدى المعاییر التي یتم عن طریقھا تقویم المؤسسة األم وھي الجامعة، وفي الدول 
التي تأخذ بنظام تقویم الجامعات ووضعھا كالوالیات المتحدة األمریكیة، فھي إحدى 

وقد تم تصنیف المكتبة  1.المقومات المھمة لتقویم الجامعات المعترف بھا دولیاً 
غرض الدراسة الحالیة على أنھا نوع من المكتبة األكادیمیة، ویقصد بھا تلك الجامعیة ل

المؤسسة التي تقوم الجامعة بإنشائھا وتمویلھا وإدارتھا بغرض تقدیم الخدمات المكتبیة 
  .2المختلفة للوسط األكادیمي

القلب الحیوي النابض بالنسبة للجامعة وإذا كان التعلیم  األكادیمیة المكتبة تعد
ھي محور  األكادیمیةالمكتبة  والبحث العلمي من أھم أھداف الجامعة فإن كادیمياأل

التعلیم والبحث بالجامعة ویناط إلیھا العدید من األمور والمسؤولیات التي ترتبط 
لمرحلة  في إطار تقدیم خدماتھا للطلبة والدارسین والباحثین األكادیمیةبخدمات المكتبات

البحث للھیئات التدریسیة  خدمات تقدیم راسات العلیا وكذلكالتدرج األولى ومرحلة الد
مھمتھا على تلك الخدمات فقط وإنما تمتد لتخدم األمة كلھا في میدان الحیاة  وال تقتصر

 .العملیة

إّن الزیادة الھائلة في حجم المعلومات المنشورة جعلت المجتمعات تھتم بوضع 
ذا من خالل ما تقدمھ المكتبات من إستراتیجیة معینة لتقدیم تلك المعلومات وھ

  .تسھیالت لفئة المستفیدین من الطلبة واألساتذة الباحثین

فأھمیة الدراسة أساسا تكمن في أھمیة الموضوع، بتقدیم حلول ومعالجة قضیة 
خدمات المعلومات في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة نظًرا ألھمیتھا ودورھا في خدمة 

لعلمي، الرتباطھا المباشر بعملیتي التعلم والتعلیم، وغایتھا التعلیم العالي والبحث ا
دعم المناھج والمقررات الدراسیة ومساندتھا من خالل توفیر المواد : األولى تكمن في

المكتبیة المختلفة وتقدیم أفضل الخدمات والسعي نحو تطویرھا وتوفیر إطارات 
. ة واألساتذة لتلبیة حاجاتھممؤھلة تؤمن بالعمل الذي تقوم بھ وتسعى إلرضاء الطلب

  :حیث تكمن أھمیة الدراسة في النقاط التالیة

ارتباطھ بالمدرسة العلیا للتجارة مع مختلف خدمات المعلومات الموجودة في  -
  .المكتبة
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تعد خدمات المعلومات من الموضوعات الجدیرة بالبحث والدراسة كما تعتبر مكتبة  -
  .والركن األساسي لضرورة عصرنة المعرفةالمدرسة إحدى مراكز المعلومات 

الدعم والمساھمة في بناء السیاسة الوطنیة للمعلومات وتعزیز مختلف الخدمات  -
  .المقدمة وتطویرھا

 .دراسة واقع خدمات المعلومات التي تقّدمھا مكتبة المدرسة العلیا للتجارة -

مات فضال عن ولقد أدى ھذا اإلحساس بالعقبات المتعددة للوصول إلى المعلو
قصور الخدمات المكتبیة التقلیدیة عن تلبیة االحتیاجات المختلفة للمتخصصین 
والباحثین إلى التفكیر في ابتكار أسالیب جدیدة یمكن بواسطتھا التحكم في ذلك الفیض 

. الھائل من المعلومات، وقد تمثل ھذا االبتكار في خدمات المعلومات بكافة أنواعھا
مكتبة ھو وصل مجتمع من المستفیدین بالموارد الببلیوجرافیة فالھدف من وجود ال

  .3لتحقیق غرض ما

تعد خدمات المعلومات من أھم المواضیع التي یجب أن تعطى أھمیة بالغة في 
مكتبة المدرسة العلیا للتجارة بالجزائر، ألن المكتبات تعد دعامة رئیسة للتعلیم العالي 

یق أھداف المدرسة وركیزة أساسیة في أداء والبحث العلمي وھي عنصر أساسي لتحق
رسالتھا حسب السیاسة المتبعة والمنوطة بھا، لذا جاءت المكتبات األكادیمیة لتقدیم 
خدماتھا المتعددة في إطار العمل على توفیر المعلومات، والقیام بوظائفھا ونشاطاتھا 

لعالي والبحث العلمي لكافة إذ یتحتم علیھا القیام بھذه الخدمة المكتبیة في مجال التعلیم ا
المتعاملین معھا من داخل الجامعة أو خارجھا، كون ھذه الخدمات حصیلة إنتاج 

  .فكري، یشمل جمع المعلومات واسترجاعھا وجعلھا في متناول المستفیدین

فمشكلة الدراسة تكمن في رصد واقع خدمات المعلومات في مكتبة المدرسة العلیا 
  :طرح التساؤالت التالیةللتجارة، فبھذا یمكننا 

ھي مختلف خدمات المعلومات المقدمة للمستفیدین في مكتبة المدرسة العلیا  ما -
  للتجارة ؟

  التعرف على خدمات المعلومات في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة ؟ -
  ھي خدمات المعلومات المتاحة في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة ؟ ما -

دمات المعلومات المقدمة في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة تتناول الدراسة واقع خ
بالجزائر، وقد استند ھذا البحث على مالحظات الباحث ومعایشتھ لإلجراءات 
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والخطوات التي تصاحب تقدیم ھذه الخدمات، بجانب استطالعھ آلراء مقدمي الخدمة 
فعیل الخبرة المھنیة ، مع ت)الطلبة والھیئة التدریسیة(والمستفیدین منھا ) الموظفین(

  .واالحترافیة للباحث في عملیة تنظیم وتسییر شؤون مكتبة المدرسة قید الدراسة

  تعریف خدمات المعلومات

ورد في أدبیات اإلنتاج الفكري في المكتبات تعریفات متعددة وكثیرة لمصطلح 
  :خدمات المعلومات من أبرزھا

االنتباه إلى المعلومات التي في بأنھا خدمة تھیئھا مكتبة متخصصة ھدفھا جذب "
حوزة المكتبة أو إدارة المعلومات، حسب طلبھا، وھذا یتم عن طریق تمریر ورقة 
باألخبار، ومسح اإلنتاج الفكري، وقوائم القراءة والمختصرات واالقتباسات من 

  .4"المقاالت المنشورة في المجاالت

علیھا المستفیدین من  النتیجة النھائیة التي یحصل: "وفي تعریف آخر بأنھا
المعلومات والتي تأتي نتیجة للتفاعل بین ما یتوافر ألجھزة المعلومات من موارد 
مادیة وبشریة، فضال عن تنفیذ بعض العملیات واإلجراءات الفنیة وتعتمد ھذه 
الخدمات على نشاط المستفیدین وأنماط احتیاجاتھم إلى المعلومات، أي أن كل خدمة 

مات تھدف إلى مساعدة المستفیدین على تخطي عقبة من العقبات من خدمات المعلو
  .5"التي وضعھا االزدیاد الھائل للمعلومات في طریقھم

مجمل ما سبق من التعریفات تصب في معنى واحد وذلك لتسھیل الحیاة العلمیة 
  .والعملیة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المعلومات بأقل جھد وتكلفة

التي تقدمھا المكتبات ومراكز المعلومات ھي الواجھة  الخدمات واألنشطةف
الحقیقیة التي تظھر بھا المكتبة والثمرة األخیرة التي یجنیھا المكتبي من وراء الجھود 
الكبیرة التي یبذلھا في العملیات الفنیة واإلجراءات التي تتم بمعزل عن المستفید وقد 

لت على أمین المكتبة عملیات تطورت الخدمات بتطور وسائل االتصاالت التي سھ
  .االتصال والوصول للمستفیدین، كما سھلت علیھ إجراءات تقدیم مجمل الخدمات

  أنواع خدمات المعلومات في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة

اإلعارة، والتصویر واالستنساخ، والخدمة (تعد الخدمات المكتبیة المباشرة 
الفھرسة، والتصنیف (، أو غیر المباشرة )رھاوغی...المرجعیة، والبحث البیبلیوغرافي

المرآة الحقیقیة التي تعكس نشاط وأھداف وقدرة المكتبات خاصة في ...) والتكشیف
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وتعتمد خدمات . تلبیة حاجیات روادھا أو فشلھا في ھذه المھمة التي وجدت من أجلھا
لمعلومات المستفیدین على كفاءة الموارد البشریة المؤھلة، وعلى مجموعة مصادر ا

التي تتوفر علیھا المكتبة بكافة أشكالھا، وكذلك وعي وطبیعة المستفیدین أنفسھم 
  6).المكتبة(وإمكانیة تفاعلھم واستفادتھم من ھذا المرفق 

ھناك العدید من التقسیمات التي یمكن إتباعھا لتوزیع األنواع المختلفة لخدمات 
لتي تحتوي على خدمات عامة وخدمات وفقا لفئات المستفیدین ا: المعلومات نذكر منھا

كما یمكن تقسیم الخدمات وفقا لوسائط نقل المعلومات وكذلك وفقا للغرض . خاصة
  .الذي تؤدیھ لمجتمع المستفیدین منھا

وفي ھذه الدراسة قسمنا خدمات المعلومات وفق حداثتھا وتطور أسالیب تقدیمھا 
خدمات المعلومات ، ت المتقدمةخدمات المعلوما، خدمات المعلومات التقلیدیة: إلى

  .التكنولوجیة

تحتوي خدمات المعلومات التقلیدیة الموجودة : خدمات المعلومات التقلیدیة -1
الخدمة المرجعیة، : على مستوى مكتبة المدرسة العلیا للتجارة على الخدمات التالیة

المستفیدین، خدمة اإلعارة، خدمة البیبلیوغرافیة، خدمة الدوریات، خدمة تدریب 
 .خدمات إعالمیة

تؤدي مكتبة المدرسة الخدمة المرجعیة من خالل إجابة : الخدمة المرجعیة
المكتبي على مختلف أسئلة وانشغاالت المستفیدین أو اإلجابة عن طریق البرید 
اإللكتروني الموجود على الموقع اإللكتروني لمكتبة المدرسة،وذلك للرد على 

مختلف األسئلة المطروحة، والتعریف  بمختلف مصادر  على االستفسارات أو اإلجابة
الورقیة منھا أو اإللكترونیة ومساعدة  الموجودة في المكتبة سواء المعلومات

  .المستفیدین للوصول إلیھا

تقدمھا مكتبة المدرسة  التي تعد ھذه الخدمات من أھم الخدمات العامة أو المباشرة
ھذه الخدمة بإمكان الرواد اكتساب المھارات وذلك باستقبال فئة المستفیدین، فب

األساسیة لتحقیق التعامل أكثر مع موارد المكتبة واستغاللھا أقصى درجة ممكنة، 
حیث تعقد مكتبة المدرسة جوالت إرشادیة خاصة عند بدایة العام الدراسي لتعرف 

واع متعددة كما أن ھناك أن. الطلبة الجدد على المكتبة وأقسامھا ومقتنیاتھا وخدماتھا
  :من الخدمات المرجعیة التي تقدمھا مكتبة المدرسة وھي كالتالي
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 اإلجابة والرد على كافة األسئلة المرجعیة؛ -

 المراجع؛ أماكن إرشاد الرواد وتوجیھھم إلى -

 وتدریب المستفیدین على استخدام المراجع المختلفة؛ تعلیم -

وإعداد قوائم بیبلیوغرافیة حسب  لباحثینتقدیم المراجع المناسبة للطلبة، األساتذة وا -
 المواضیع عند االقتناءات الجدیدة؛

  اختیار المراجع المناسبة وتوفیرھا لفئة المستفیدین؛ -

مرجعیة التي تشمل على المراجع والقوامیس والموسوعات واألدلة  توفیر خدمات -
 وغیرھا؛ واألعمال البیبلیوغرافیة المختلفة

 وإعادة المراجع إلى أماكنھا الصحیحة؛ األرففترتیب المراجع على  -

 ضبط اإلعارة الداخلیة للمراجع خاصة منھا المطلوبة بكثرة؛ -

 المتوفرة؛ اإلشراف على وضع قائمة للمراجع وإعداد فھرس خاص للمراجع -

الخدمات المرجعیة عن طریق الموقع  أیضا للمستفیدین الحصول على یمكن -
 اإلنترنیت؛ شبكةاإللكتروني الموجود على 

 عملیة تسجیل المستفیدین والقیام بإعداد مطویات توزع للطلبة للتعرف على المكتبة؛ -

تنظیم محاضرات للمستفیدین للتعریف بمختلف قواعد البیانات الموجودة في مكتبة  -
 .المدرسة مع كیفیة استعمالھا وطریقة االستفادة منھا

استراتیجیات البحث العلمي عن طریق تطویر تھدف الخدمة المرجعیة إلى 
االتصال المباشر بین أخصائي المكتبات من جھة والمستفید من جھة أخرى الذي 
یحتاج إلى معلومات معینة؛ بمعنى أنھا تنطوي على مساعدة فئة المستفیدین في سعیھم 

استفساراتھم التي یتوقعون  للحصول على المعلومات المطلوبة، من خالل اإلجابة على
  .اإلجابة علیھا من خالل ما تحتویھ المكتبة من مواد مرجعیة

إن نظام اإلعارة المتبع في مكتبة المدرسة بشكل عام یتمثل في : خدمة اإلعارة
عملیة إخراج الكتب من المكتبة وإعادتھا إلیھا، وذلك عن طریق اقتران اسم الكتاب 

ووفق مجموعة من المعار باسم المستعیر ضمن مختلف الطرق وأكثرھا فاعلیة 
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القواعد والتعلیمات التي تضعھا إدارة المكتبة للتحكم في عملیة اإلعارة لمكتبة 
  :المدرسة التي تتمثل في العملیات التالیة

المطالعة أو القراءة الداخلیة فھي اإلعارة الداخلیة لمختلف مصادر المعلومات من  -
، وتكون إعارة المواد النادرةلقوامیس، والموسوعات والدوریات كذلك الكتب بینھا ا

المكتبیة داخل المكتبة حفاظا علیھا وتھیئتھا للقراء، ألعضاء ھیئة التدریس 
استعمال المراجع داخل المكتبة أي في  ففي مثل ھذه الحالة یسمح للقارئ. وللباحثین

قاعة المطالعة خالل فترة محددة حیث تخرج الكتب وتعود إلى المكتبة في نفس 
حرصا على رصیدھا من الضیاع، كما یجب األخذ بعین االعتبار عدد  الیوم وھذا

تقدم ھذه الخدمة أیضا .المستفیدین المتوقع استعمالھم ووصولھم للمكتبة دفعة واحدة
  .للقراء من خارج المدرسة والذین یستفیدون من مختلف مصادر المكتبة

 عدد الوثائق المعارة لفئة المستفیدین؛ -

في اإلعارة الخارجیة، أي خارج قاعة المطالعة خالل فترة  المراجع المرخصة -
تنظم عملیة اإلعارة وفق لوائح تنظیمیة تضعھا إدارة معینة تحددھا المكتبة حیث 

 ؛ مكتبة المدرسة بما تقتضیھ أحوالھا

 المدة الزمنیة المحددة لإلعارة؛ -

زال المستعیر بحاجة تجدید اإلعارة للمواد المستعارة والتي انتھت مدة إعارتھا وما -
 إلیھا؛

 حجز الكتب عند استرجاعھا لبعض المستفیدین الذین ھم بحاجة قویة إلیھا؛ -

 متابعة المواد المتأخرة وتذكیر المستعیرین بذلك؛ -

كما توفر مكتبة المدرسة خدمة اإلعارة الخارجیة تعمل وفق نظام آلي المبنیة على  -
الذي یحدد كل القوانین ) SYNGEB(ب استخدام الحاسوب باستعمال نظام سینجا

 .الخاصة باإلعارة مما یوفر لھا الوقت والجھد

تعد اإلعارة أحد المؤشرات الھامة على فاعلیة المكتبة وعالقتھا بمجتمع 
المستفیدین، فھي معیار جید لقیاس مدى فاعلیة المكتبات في تقدیم الخدمات وتحقیق 

مختلفةفي الجامعة من طلبة في مرحلة التدرج، وتتم عملیة اإلعارة لفئات أھدافھا،
  .طلبة الدراسات العلیا، أعضاء ھیئة تدریس والباحثین
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تتمثل خدمات البیبلیوغرافیة لمكتبة المدرسة في : الخدمات البیبلیوغرافیة
  :إعداد قوائم بمصادر المعلومات لمختلف المواضیع الموجودة مثل

  إعداد قائمة الكتب لتخصص االقتصاد؛ -
 إعداد قائمة االقتناءات الجدیدة في تخصص مالیة مثال؛ -
  .استعمال قواعد البیانات العلمیة التي تشترك فیھا مكتبة المدرسة -

ویكون إعداد ھذه القوائم وفق طریقة تنظیمیة معینة ومحكمة بمداخل المؤلفین 
وترتیبھا ترتیبا ھجائیا حسب كل تخصص من التخصصات الموجودة مع مراعاة 

تلف الكشافات في نھایة القائمة البیبلیوغرافیة بالمؤلفین، العناوین ورؤوس مخ
لقد كان للتكنولوجیة الحدیثة خاصة اإلنترنیت دور بارز في ظھور . الموضوعات

آفاق جدیدة لھذه الخدمة من خالل البحث في قاعدة البیانات البیبلیوجرافیة للنظام اآللي 
أو عناوین المواد أو موضوعاتھا وعرض بیانات  للمكتبة باستخدام أسماء المؤلفین

  .المخرجات أو نتائج البحث على الشاشة أو وسائط أخرى

فإعداد القوائم البیبلیوغرافیة یعد من أھم الخدمات التي تقدمھا المكتبة للمستفیدین 
خاصة مع تضخم اإلنتاج الفكري وتعدد أشكالھ وموضوعاتھ ولغاتھ وتعقد احتیاجات 

تعد األدوات أو وسائل استرجاع المعلومات مفاتیح لمختلف . وتشعبھا المستفیدین
  .المصادر والتي تعبّر عن اإلنتاج الوثائقي وذلك من أجل تسھیل عملیة البحث

تعد الدوریات في غایة األھمیة خاصة في المكتبات : خدمة الدوریات
مكتبة المدرسة العلیا تقوم . الجامعیة حیث تشكل العمود الفقري بالنسبة لمجموعاتھا

للتجارة باالشتراكات العلمیة للدوریات المتخصصة بتقدیم العدید من خدمات 
  :الدوریات لمجتمع المستفیدین نذكر منھا

القیام بتنظیم الدوریات في المكتبة وتسییرھا حیث ترتب منفصلة عن باقي األوعیة  -
ھا البعض لتمكین الباحث األخرى ویتم التصنیف حسب العنوان الواحد مرتبة مع بعض

 من االطالع علیھا؛
 إعارة الدوریات لمجتمع المستفیدین؛ -
 السماح بإخراج الدوریات للتصویر واستنساخ المقاالت؛ -
االشتراك في مختلف قواعد البیانات للدوریات اإللكترونیة الموجودة في النظام  -

 ؛)SNDL(الوطني للتوثیق اإللكتروني 
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اإلمداد بالوثائق خاصة منھا مقاالت الدوریات وھذه الخدمة من خدمة توفیر أو  -
خدمات القراء التي تقدمھا مكتبة المدرسة بفضل عقد اتفاق مع مراكز بحث بحیث أنھا 
تلبي االحتیاجات األساسیة للمستفیدین من خدماتھا من خالل توفیر ما ال یجده المستفید 

مجموعاتھا من المصادر البدیلة، وقد  من مقتنیات المكتبة، وذلك بتعویض النقص في
فقد : تكون ھذه الوثائق عبارة عن مواد أخرى خالف مقاالت الدوریات أو الكتب

إلخ وغالبا ما تكون ھذه الخدمة لتوفیر ... تكون ھذه المواد معاییر أو براءات اختراع 
  .سیةالمواد لصالح الباحثین المستفیدین من طلبة ما بعد التدرج والھیئة التدری

إن عملیة تدریب المستفیدین في كیفیةاستخدام : خدمة تدریب المستفیدین
فتدریب المستفیدین على . مصادر المعلومات والخدمات المختلفة التي تقدمھا المكتبة

تعد خدمات ). المستفید والمكتبة(كیفیة استخدام المكتبة تعد قضیة مھمة للطرفین 
  .لتي تحظى باھتمام كبیر لدى مكتبة المدرسةتدریب المستفیدین من أبرز الخدمات ا

قد یواجھ المستفیدون من طلبة وأساتذة عند تعاملھم مع المكتبة أموًرا أو عوائق 
تعترضھم وال یعرفون عنھا شیئا، مما یستدعي تدریب المكتبي للمستفیدین وإكسابھم 

ما یحقق الالزمة للتعامل مع المكتبة وما تقدمھ من خدمات مالمھارات األساسیة 
من بین خدمات التدریب . أقصى استخدام لمصادر المعلومات المتوفرة لدیھا

  :للمستفیدین المستعملة في مكتبة المدرسة نجد

 عملیة تدریب المستفیدین على استخدام مختلف المصادر؛ -
إعداد دلیل لمكتبة المدرسة یحتوي على مختلف المعلومات حول المكتبة ونظامھا  -

 یتضمن تقدیمھا، نظامھا، كیفیة استعارة المواد وخدماتھا؛ الداخلي الذي
الجوالت الموجھة للمستفیدین بصحبة أحد العاملین للتعرف على مختلف المقتنیات  -

 والخدمات التي تقدمھا مكتبة المدرسة؛
التوجیھ واإلرشاد باستخدام اللوحات والوسائل اإلرشادیة بمختلف أشكالھا لتعریف  -

  ى األماكن التي یجدون فیھا ما یحتاجونھ من مواد وخدمات؛المستفیدین عل
تدریب المستفیدین على استعمال قاعدة البیانات للبحث البیبلیوغرافي بإعطاء  -

 معلومات عن مختلف المصادر؛
یتم تنظیم أیام دراسیة تكون فیھا دورات تكوینیة في مجال استخدام قواعد البیانات  -

تنظم  اعد الذین یوفرون كل المعلومات الالزمة لھا حیثتحت رعایة أصحاب تلك القو
إدارة مكتبة المدرسة بالتنسیق مع مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني 
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)CERIST(  وناشري قواعد البیانات محاضرات للمستفیدین حول كیفیة استعمالھا
 .واالستغالل األمثل لھا لالستفادة منھا

عملیة تسھر وتحرص علیھا مكتبة المدرسة إن خدمة تدریب المستفیدین ھي 
خاصة مع التحوالت الحدیثة وھي تتّخذ مختلف اإلجراءات والعملیات الجدیدة لتلقین 

  .عملیة البحث والعمل بقواعد البیانات المشتركة فیھا مكتبة المدرسة

الخدمات اإلعالمیة التي تقوم بھا مكتبة المدرسة بواسطة : الخدمات اإلعالمیة
  :األسالیب للترویج بمختلف األنشطة المتمثلة فیما یلي جملة من

  إقامة معارض للكتب لتعریف الرواد بالمقتنیات الجدیدة للمكتبة ومحتوایاتھا؛ -
إقامة المحاضرات للتعرف واالستفادة من مختلف قواعد البیانات الموجودة على  -

  وأساتذة وتدریبھم؛مستوى المكتبة والتي تدخل ضمن تكوین المستفیدین من طلبة 
إصدار دلیل لمكتبة المدرسة على شكل نشرة مطویة للتعرف أكثر على أھداف  -

  المكتبة، تنظیمھا، ساعات الفتح وكذا مختلف الخدمات المقدمة؛
وضع قوائم اإلصدارات الجدیدة على شكل قوائم مطبوعة تتضمن معلومات  -

لى أحدث اإلقتناءات خالل بیبلیوغرافیة شاملة مقسمة حسب المواضیع وتحتوي ع
فترة زمنیة معینة من السنة الجامعیة، حیث یقوم المكتبي بوضع القوائم لصالح 

  المستفیدین في قاعة المطالعة لالطالع علیھا؛
استعمال لوحة اإلعالنات لتبلیغ المستفیدین بمختلف األخبار التي تخصھم أو بكل ما  -

االشتراك في قواعد البیانات وكیفیة  د حولعالم الروایخص اإلقتناءات في المكتبة وإ
وضع مختلف اإلعالنات في الموقع اإللكتروني للمدرسة وكذا إعالم استعمالھا مع 

 المستفیدین عبر البرید اإللكتروني؛
  .تعاون موظفو المكتبة مع الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس لخلق جو من التواصل -

خدمات المعلومات المتقدمة الموجودة تشمل : خدمات المعلومات المتقدمة -2
خدمة التكشیف، خدمة : في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة على الخدمات التالیة

خدمة و) بام(االستخالص، خدمة اإلحاطة الجاریة، خدمة البث االنتقائي للمعلومات 
  .البحث باالتصال المباشر

ي التكشیف، بواسطة الطریقة التي اعتمدتھا مكتبة المدرسة ف: خدمة التكشیف
  .استعمال التكشیف الحر
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تكون ھذه العملیة في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة تحت إشراف مجموعة من 
المتخصصین في مجال علم المكتبات والتوثیق الذین یقومون بوضع كشافات خاصة 
من خالل اعتماد التكشیف الحر نظرا لعدم توفر كشاف متخصص في مجال العلوم 

والمالیة كما تكون ھناك عملیة االستعانة بقائمة رؤوس الموضوعات في  التجاریة
تفریع جغرافي، وزمني، ومكاني (مجال وضع التفریعات الخاصة بالكلمات الدالة 

  ).وشكلي

فھي عملیة حدیثة في المكتبة، إذ لم تكن المكتبة تقوم بھا : خدمة االستخالص  
استدعى عملیة رقمنة قائمة نظرا لغیاب المتخصصین وھي تسیر ببطء مما 

المحتویات الخاصة بالكتاب ووضعھا في مكان المستخلص أما الكتب باللغة األجنبیة 
تحتوي على المستخلص كامال بفضل عملیة تحویل المعلومات من قاعدة البیانات 

  .إلى القاعدة المحلیة سینجاب) Electre(العالمیة 

المدرسة العلیا للتجارة خدمة اإلحاطة تقدم مكتبة : خدمة اإلحاطة الجاریة 
  :الجاریة لفئة المستفیدین بعدة طرق وھي

 تزوید المستفیدین بالمقتنیات الحدیثة في مكتبة المدرسة؛ -
عرض الكتب الجدیدة على لوحة اإلعالنات وھي عبارة عن قوائم اإلقتناءات  -

ل المؤلفین متبوعة الحدیثة التي تحتوي على بیانات بیبلیوغرافیة مصنفة حسب مداخ
 بمختلف الفھارس للعناوین ورؤوس الموضوعات مع إتاحتھا في قاعدة المعلومات

لذا فإن إعداد وإصدار وسیلة لإلحاطة الجاریة تفید كل المستفیدین من خدمات مكتبة 
المدرسة وذلك بإعداد وإصدار قوائم إضافات بالمقتنیات الجدیدة التي ترد للمكتبة، 

 ؛القوائم للمستفیدین عبر البرید اإللكتروني لالطالع علیھاكما یتم إرسال 
إن تنظیم المعارض وسیلة من وسائل اإلحاطة الجاریة والتي تتبناھا مكتبة المدرسة  -

لعرض المصادر المقتناة حدیثا من أجل اطالع المستفیدین على كل المقتنیات 
 لخدمتھا بصورة جاریة مستمرة؛

تویات الدوریات الجاریة التي تقتنیھا مكتبة المدرسة تصویر واستنساخ قوائم مح -
حیث  لمعرفة محتویات مقاالت الدوریات الموجودة لتیسیر الرجوع إلیھا عند طلبھا،

أن الصفحات تشتمل على بیانات محتویات العدد باإلضافة إلى اسم الدوریة ورقم 
 ؛المجلد أو السنة ورقم العدد
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المدرسة تكمن في إفادة المستفیدین بعرض الوثائق  نشرة اإلحاطة الجاریة في مكتبة -
الحدیثة والتعریف بالوثائق المناسبة إلكترونیا وخاصة مقاالت الدوریات وكذلك 

 المعلومات الحدیثة التي تخص قواعد البیانات؛
تداول الدوریات العلمیة بین األساتذة والباحثین في الدراسات العلیا لبث المعلومات  -

اد الجاریة من الدوریات على فئة المستفیدین حول موضوع معین وتمریر األعد
مطلوب وذلك كل حسب احتیاجاتھ ومجال اھتماماتھ البحثیة، خاصة أن الدوریات 
المتخصصة لھا أھمیة ومكانة بین أوعیة المعلومات ودور كبیر في بث المعلومات 

 الحدیثة؛
ومركز البحث في اإلعالم العلمي وضع اتفاقیة بین مكتبة المدرسة العلیا للتجارة  -

والتقني في خدمة اإلحاطة الجاریة لتقدیم المعلومات البیبلیوغرافیة في موضوع 
معین ومقاالت الدوریات من مختلف بنوك المعلومات العالمیة إلتاحتھا للمستفیدین 

 .لما بعد التدرج واألساتذة الباحثین
العلیا للتجارة في التعرف على  تفید خدمات اإلحاطة الجاریة في مكتبة المدرسة

على مالحقة التطورات في مجال تخصص معین التیارات الفكریة والعلمیة الحدیثة و
كاالقتصاد أو المالیة مثال إلتاحتھا للمستفیدین، وھي ترتبط ارتباطا وثیقا بمدى 
الحرص على المشاركة في مجریات البحث والتدریس واالرتباط بھذه المجریات بأي 

  .ن األشكال ولكل وسیلتھ الخاصة لتحقیق ھذا الھدفشكل م

باستخدام  فھي خدمة مستحدثة تقدم: )بام(خدمة البث االنتقائي للمعلومات 
المستفیدین  اآللي إن وجد حیث تقوم المكتبة باختزان معلومات شخصیة عن الحاسب

المستفیدین  معلومات جدیدة إلى المكتبة یتم مضاھاة بیانات وعندما تأتي مصادر
المكتبة  المستفید ثم ترسل لھ باألوعیة الجدیدة واستخالص منھا ما یناسب احتیاجات

 الجدیدة وھي خدمات متخصصة وموجھة تقوم فیھا المكتبات إلعالمھ بتلك المواد
أفراد أو فئات  بعملیات انتقاء للمعلومات ومصادر المعلومات المناسبة الھتمامات

المصادر الحدیثة المتاحة للمكتبة حیث  ین منھا وھي من بینمن فئات المستفید معینة
غیرھم  المعلومات إلى الفئات أو األفراد من المستفیدین المعنیین بھا دون یتم بث تلك
متابعة  المكتبة مما یوفر علیھم الكثیر من الوقت والجھد المبذولین في من مجتمع
تتم في مكتبة  نتقائي للمعلوماتالبث االالحدیثة في مجاالتھم، إن خدمة  المعلومات

  :المدرسة بعدة طرق وھي كالتالي

 تصویر قوائم محتویات األعداد الواردة من الدوریات إلتاحتھا للمستفیدین؛ -
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 الجدیدة الواردة إلى المكتبة؛ إصدار نشرة بالمقتنیات -
 متخصصة وتصدر طبقا لطلب المستفید أو مجموعة من إعداد نشرات بیبلیوجرافیة -

 یحظى باھتماماتھم؛ موضوع معین المستفیدین بھدف حصر المواد المكتبیة في
 اإلعالنات إلعالم فئة المستفیدین؛ لوحة -
والسیما التي أضیفت مؤخرا لمجموعات المكتبة بتنظیم  عرض مصادر المعلومات -

الفتة تبین أنھا  وضع مع معرض لعرض الكتب الحدیثة االقتناء في أماكن خاصة
 لمكتبة المدرسة؛ المصادر الحدیثة الورودمن 

 .القیام بعملیة بث المعلومات إلى الباحثین عبر البرید اإللكتروني -
تعد خدمة البث االنتقائي للمعلومات من أرقى الخدمات التي تقدمھا مكتبة المدرسة     

مستفیدین العلیا للتجارة بھدف اإلعالم الجاري أو تقدیم المعلومات المختارة لمجتمع ال
من مختلف األوعیة التي وصلت حدیثا كل حسب مجاالت احتیاجاتھ واھتماماتھ من 
المعلومات في موضوع معین وذلك من خالل البث السریع للمعلومات الحدیثة إلى 
المستفید بصفة منتظمة، وتھدف إلى إبقاءه متماشیا مع آخر التطورات واإلنجازات 

  .الصادرة في حقل تخصصھ

خدمة البحث باالتصال المباشر من إن : ث باالتصال المباشرخدمة البح
الخدمات الھامة والحدیثة في مجال خدمات المعلومات وتكتسب ھذه الخدمة أھمیتھا 
من خالل ما توفره للباحث من معلومات كافیة في دقائق معدودة وفي أي وقت وأي 

بعملیة استرجاع المعلومات مكان یتوفر فیھ االتصال باإلنترنیت، فھذه الخدمة توصف 
ویستخدم تعبیر البحث باالتصال . من قواعد البیانات المحوسبة والفھارس اآللیة

المباشر لوصف عملیة االستجواب المباشر لنظم الحاسوبیة لالستجابة لطلبات محددة 
  .من المعلومات

بشكل فوري  نظاما السترجاع المعلومات المباشر تعد خدمات البحث باالتصال
التي تزود الباحثین بالمعلومات  ومباشر عن طریق الحاسب اآللي والمحطات الطرفیة

  .المعلومات المقروءة آلیاً  المخزنة في نظم وبنوك وقواعد

أما خطوات خدمة البحث باالتصال المباشر في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة     
  :فتتلخص فیما یلي
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البحث لفھم طبیعة  واألساتذة الباحثین قبل إجراءمقابلة مجتمع المستفیدین من الطلبة  -
احتیاجاتھم للمعلومات بدقة من خدمة تحدید مفاھیم ومصطلحات البحث والدراسة 

  المراد إجراؤھا؛
اإلجابة على مختلف االستفسارات التي تھدف إلى معرفة وجود المعلومات أو  -

في متناول ا وجعلھ) SYNGEB(الوثائق في قاعدة البیانات لنظام سینجاب 
 المستفیدین وتحضیر كل ما یصدر في مجال اھتماماتھم ورغباتھم؛

إعداد قوائم بیبلیوغرافیة بواسطة الحاسوب حسب احتیاجات المستفیدین من طلبة  -
 واألساتذة الباحثین؛

من خالل  طریق الخط المباشر تقدم مكتبة المدرسة العلیا للتجارة خدمة البحث عن -
البیانات والمعلومات التي تشترك بھا المكتبة دون مقابل البحث  قواعدتوفیر مختلف 

على شبكة اإلنترنیت التي تشمل على النصوص الكاملة للمقاالت كأمثلة على ذلك 
التي تتوفر ) SNDL( النظام الوطني للتوثیق عن بعد في قواعد البیانات الموجودة

، ثریة وجّد متنوعة لھا صلة بجمیع على الوثائق اإللكترونیة منھا الوطنیة والدولیة
التي األمریكیة ) JSTOR(قاعدة والبحث العلمي، كذلك میادین التعلیم العالي 

 .تحتوي على المجالت األكادیمیة، والكتب والمصادر األولیة
لتسھیل عملیة االتصال بین إدارة المكتبة وضع برید إلكتروني لھا في موقع  -

العالمیة لإلنترنیت في متناول فئة المستفیدین وذلك الستعمالھ المدرسة على الشبكة 
 .عند الضرورة والحاجة

خدمة البحث باالتصال المباشر ذات أھمیة بالغة خاصة في المكتبات تعد 
الجامعیة حیث تقوم بتلبیة رغبات مجتمع المستفیدین من داخل المكتبة وخارجھا، 

یة والحدیثة، كما توفر ھذه الخدمة وتمّكنھم من الحصول على المعلومات العلم
التسھیالت الالزمة للولوج إلى مختلف قواعد البیانات البیبلیوغرافیة الوطنیة 

التكنولوجیات الحدیثة خاصة عند إطالق بوابة زاد من أھمیتھا ظھورماووالعالمیة، 
الذي یعد شباكا وحیدا للدخول إلى كل ) SNDL( النظام الوطني للتوثیق عن بعد

  .مصادر التوثیق المتوفرة لصالح جمیع المجموعة العلمیة واألكادیمیة

في مجال خدمات المعلومات ولھا أثر  إن خدمة البحث باالتصال المباشر ثورة
كبیر في تسھیل عملیة البحث العلمي ولھا الكثیر من الفوائد التي یمكن جنیھا مثل 

لكاملة واإلجابة على اإلحالة لمصادر المعلومات والحصول على المقاالت ا
 االستفسارات وتسھیل تبادل الوثائق، لھذا نجد ضرورة بالغة في تفعیل ھذه الخدمة
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والعمل على إدخال كل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة 
 .لما فیھا من خدمة للمستفیدین وتوفیر في الوقت والمال والجھد

تحتوي خدمات المعلومات التكنولوجیة : التكنولوجیةخدمات المعلومات  -3
خدمة البحث في : الموجودة في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة على الخدمات التالیة

خدمة البحث في شبكات خدمة البحث في األقراص المدمجة، قواعد البیانات، 
  .المعلومات

نوع لقد أدى تضخم المعلومات وت: خدمة البحث في قواعد البیانات
إلى ظھور وانتشار قواعد البیانات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة المختلفة  استخداماتھا

وقد ساھم االنتشار الواسع . األنواع، البیبلیوغرافیة منھا، أو ذات النصوص الكاملة
لشبكة اإلنترنیت وتقدم االتصاالت وتبادل المعلومات إلى تقدم ظھور ھذه التقنیة 

عالجة ھذه المعلومات واالستفادة منھا تتطلب توثیق المعلومات وتطورھا، وأصبحت م
بطریقة آلیة آخذة في االعتبار البحث في محتوى النصوص والبیانات مع ما یستلزم 

  .ذلك من أدوات معلوماتیة

تقدم مكتبة المدرسة العلیا للتجارة خدمة البحث في مختلف أنواع قواعد البیانات 
خدمة البحث في قواعد أما عن عملیة . عد المصممة داخلیاعلى الخط المباشر أو القوا

  :البیانات التي تقدمھا مكتبة المدرسة العلیا للتجارة فھي كالتالي

تقوم مكتبة المدرسة بتوفیر خدمة البحث في قواعد البیانات بتوجیھ المستفیدین في  -
رصید المكتبة  عملیة البحث الخاصة بقاعدة البیانات المحلیة أي التي تتوفر على 

، حیث یتمكن )SYNGEB( تحت النظام المقنن لتسییر المكتبات یدعى سینجاب
المستفید من معرفة محتویات المكتبة من مصادر المعلومات عن طریق الفھرس 

الجامعة على   على صفحة المكتبة ضمن موقع بالبحث اآللي أو على شبكة اإلنترنیت 
عنوان الوثیقة أو المؤلف  المادة المطلوبة عن طریق  والوصول إلى  ، شبكة اإلنترنیت

  أو الموضوع؛
  إن مكتبة المدرسة العلیا للتجارة تقوم بدور الوساطة بین بنوك المعلومات من جھة

وبین المستفیدین من ھذه البنوك من جھة أخرى من خالل االشتراكات السنویة في 
، حیث )SNDL(للتوثیق عن بعد  قواعد البیانات المتكونة في النظام الوطنيمختلف 

تقدم مكتبة المدرسة بالتنسیق مع مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني 
)CERIST(   وناشري قواعد البیانات كل ما یمّكن الباحثون االستغالل األمثل لقواعد
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 )SNDL( حیث یعد نظام البیانات على وثائق إلكترونیة وطنیة ودولیة محل اشتراك
ھمزة وصل بین الباحث ومراكز البحوث العالمیة من أجل تثمین إنتاجھم العلمي مما 
یمكنھم االستفادة من خدمات البحث وتحمیل الوثائق بمختلف أنواعھا من كتب، 

 ودوریات، وأطروحات إلكترونیة، ورسائل جامعیة وغیرھا؛
رة الجامعیة لألس )SNDL(وضعت الھیئة الوصیة نظاما وطنیا للتوثیق عن بعد  -

عامة ولمكتبة المدرسة خاصة، یسمح بالحصول عبر االشتراك في قواعد بیانات 
على وثائق إلكترونیة وطنیة ودولیة ثریة وجّد متنوعة لھا صلة بجمیع میادین التعلیم 

 .العالي والبحث العلمي

  :الوثائق الدولیة مصنفة إلى قسمین

  لجمیع الطلبة، واألساتذة الباحثین القسم األول مسموح الولوج إلیھ دون تقیید
 .والباحثین الدائمین بالحرم الجامعي ومراكز البحث

 فھو موجھ لألساتذة الباحثین، الباحثین . أما القسم الثاني الذي یخص جانب البحث
، )المحّضرین لشھادة الدكتوراه والماجستیر(الدائمین، الطلبة بقسم ما بعد التدرج 

  .ین لدورة تكوینھم والماسترالطلبة المھندسین المنتھ

بالتنسیق مع المكتبات الجامعیة أما المصادر المتوفرة على المستوى الوطني وھذا  -
 وحتى مكتبة المدرسة العلیا للتجارة، یعمل مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني

)CERIST ( على مشروع تحدید، معالجة واإلشارة إلى المنتوج العلمي الوطني
ویتعلق األمر . فھذه المصادر وضعت من خالل ھذه البوابة. توفیره عن بعدوأیضاً 

، الفھرس الجزائري المشترك )موقع المجالت(ببوابة المجالت الجزائریة 
)CCDZ( البوابة الوطنیة للوصف البیبلیوغرافي لألطروحات ،)PNST( قواعد ،

أطروحات جامعیة ، رسائل )ALGERIANA& ASA(البیانات البیبلیوغرافیة 
 .كتب ودوریات: أو وثائق أخرى إلكترونیة

مصادر اإللكترونیة المتاحة من خالل بوابة النظام الوطني للتوثیق عن بعد توفیر ال -
: وتتمثل في المصادر المتحصل علیھا من خالل االشتراك لدى الممونین المؤھلین

والتقنیات، علوم الحیاة واألرض، العلوم : وھي مصنفة في أربعة مجاالت كبرى
وھذه المصادر متوفرة . العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، مجال متعدد االختصاصات

جرائد إلكترونیة، قواعد بیانات القیاسات العلمیة، كتب إلكترونیة، : في عدة أشكال
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كتب، (مصادر حرة في شبكة اإلنترنیت ویمكن أن تتعدد أشكالھا  كما توجد. إلخ...
 .)إلخ...الت، مجالت، قواعد بیانات القیاسات العلمیة، أطروحات، تقاریر، مداخ

ویتوفر لدى مكتبة المدرسة العدید من مصادر المعلومات اإللكترونیة عبر شبكة  -
  .اإلنترنیت من خالل اشتراك المكتبة في العدید من قواعد البیانات اإللكترونیة

إن استعمال المصادر اإللكترونیة عبر شبكة اإلنترنیت في إطار بوابة النظام 
ھو نظام ھدفھ توفیر شباك وحید للدخول إلى كل مصادر : الوطني للتوثیق عن بعد

التوثیق المتوفرة محلیاً وأیضاً تلك المتحصل علیھا من الخارج عبر االشتراك أو التي 
  . یع المجموعة العلمیة الوطنیةلدیھا صفة المصادر الحرة، لصالح جم

إن خطوات تقدیم خدمة البحث في األقراص : خدمة البحث في األقراص المدمجة
   :المدمجة على مستوى مكتبة المدرسة تتمثل في

توفیر األقراص المدمجة التي تضم معلومات في مختلف مجاالت المعرفة في  -
 المكتبة؛

طریقة الحوار المباشر بین الجھاز  علىاألقراص یعتمد  المعلومات في استرجاع -
والمستفید، وذلك باستخدام القرص، أو باستخدام دلیل القرص الضوئي المضغوط، أو 

 .المحمل علیھ باستخدام برامج التدریب
في مثل ھذه الخدمة من المتوقع أن یصبح المستفید النھائي ھو المستھدف، إذ 

الحواسیب المنتجة حدیثاً، فأصبحنا نرى أصبح وجود األقراص أمراً عادیاً في 
الموسوعات، كموسوعة دائرة المعارف البریطانیة، والقوامیس كمعجم أكسفورد، 
والمورد، وكتب عیون التراث العربي اإلسالمي، التي تشكل ركناً أساسیاً من أركان 

ھذه استخدام الحاسوب، مما یعني أن المستفید لن یلجأ إلى المكتبة للحصول على مثل 
  .7الخدمات المرجعیة، فھي متوافرة لدیھ متى شاء في األقراص

عرفت خدمة البحث في شبكة اإلنترنیت : خدمة البحث في شبكات المعلومات
تطورا ھائال في السنوات األخیرة وأصبحت من أھم الخدمات التي بدأت تحظى 

المتوفرة في  باھتمام كبیر، إذ تقدم مختلف الوسائل الستغالل المجموعات المكتبیة
جمیع أنحاء العالم، فاإلنترنیت تعد مكتبة عالمیة غنیة بالمصادر والمعلومات، فعلى 

فاإلنترنیت تقضي على . المكتبات مراجعة سیاستھا فیما یخص تطویر مجموعاتھا
  .المسافات والزمن، وتوفر الوصول إلى المعلومات بأیسر الطرق وأسھلھا
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لومات في مكتبة المدرسة العلیا للتجارة تتوفر خدمة البحث في شبكات المع
  :بمختلف الطرق وھي كالتالي

توافر في قاعة المطالعة للمكتبة خدمة البحث في شبكات المعلومات لإلنترنیت  -
یمّكن مجتمع المستفیدین من االطالع  )WIFI(بوجود تقنیة الالسلكي الویفي 

واالستفادة من خدمات الشبكة سواء بالنسبة لقواعد البیانات التي تشترك بھا المكتبة 
اإلنترنیت كفھارس المتوافرة على شبكة األخرى  و المعلوماتأبیانات للأو بالنسبة 

 ؛المكتبات العالمیة مثل مكتبة الكونغرس األمریكیة
  بة ومختلف أنشطتھا عبر موقعھا اإللیكتروني؛التعرف على المكت -
 الرد على مختلف االستفسارات عبر البرید اإللكتروني؛ -
تنمیة مصادر المعلومات عن طریق المواقع المتاحة للتزوید على الشبكة التي تقدم  -

مختلف المعلومات لألوعیة فمن خاللھا یقوم المكتبي بعملیة فحص للعناوین الجدیدة 
 الموردین، كما توفر المواقع قوائم بیبلیوغرافیة للناشرین؛ وطلبھا من

 االستفادة من نظام سینجاب في عملیة البحث عبر الشبكة؛ -
، شاركت )RIBU(مشروع الشبكة الجھویة للمكتبات الجامعیة الجزائریة من خالل  -

المكتبات في تبادل المعلومات بین المستفیدین فیما یخص مصادر المعلومات من 
كتب، دوریات، مقاالت الدوریات، رسائل ومذكرات جامعیة وحتى المواد غیر 
المطبوعة كاألقراص المضغوطة والمواد السمعیة البصریة على اختالف أشكالھا 

  .وأنواعھا
إن إتاحة مصادر المعلومات اإللكترونیة المتمثلة في كل من قواعد البیانات، 

ترونیة للبحث على الخط المباشر من شبكات األقراص الملیزرة والدوریات اإللك
خالل بوابات المكتبات الجامعیة على شبكة اإلنترنیت أصبح لھ دور مھم ویعد 
مصدرا جدیدا للمكتبات الجامعیة، في الوقت ذاتھ یبدو المجتمع األكادیمي قادرا على 

لھذا فالمكتبات الجامعیة عامة . البحث عما یحتاج إلیھ من تلك المصادر وتقییمھا
ومكتبة المدرسة خاصة اتجھت إلى اقتناء نظم آلیة جدیدة معتمدة ومتفقة مع مصادر 
المعلومات اإللكترونیة عالوة على ذلك میل كثیر من المستفیدین والباحثین إلى ھذا 

  .النوع من المصادر في اآلونة األخیرة

إن خدمات المعلومات : خدمات المعلومات اإللكترونیة التي توفرھا المكتبة -4
اإللكترونیة التي توفرھا مكتبة المدرسة العلیا للتجارة تتمثل في مختلف التقنیات 
الحدیثة حیث صاحب ھذا التطور كثیر من التغیرات الجذریة في كثیر من الخدمات 
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المكتبیة، حیث أصبحت المكتبة تقیَم بمدى إتاحتھا للمعلومات التي تحصل علیھا من 
من بین خدمات المعلومات . لما توافر لدیھا من إمكانات تقنیة متطورة شتى المصادر،

  :اإللكترونیة التي توفرھا المكتبة ما یلي

تتمثل خدمة موقع مكتبة المدرسة العلیا : خدمة موقع المكتبة على اإلنترنیت
للتجارة على اإلنترنیت في إتاحة بیانات ومعلومات شاملة عن تاریخھا ومختلف 

وفعالیتھا على موقعھا على الشبكة الدولیة، وقد شملت ھذه المعلومات ما أنشطتھا 
  :یلي

لمحة تاریخیة، أھدافھا، إدارتھا، مجموعاتھا مع : معلومات عامة عن المكتبة تشمل -
 وضع القانون الداخلي؛

معلومات تخّص الرصید الوثائقي لمختلف المصادر الموجودة من كتب، مذكرات  -
 وكذلك في شتى التخصصات التي تحتویھا؛ وأطروحات ودوریات

فھرس المكتبة على الشبكة ، )SYNGEB(االطالع على قاعدة البیانات المحلیة  -
نظام الوطني للتوثیق عن االستفادة من مختلف قواعد المعلومات العالمیة كالالعالمیة و

 الخ؛)...SNDL( ،)Maarifa( ،)Jstor(بعد 
اإلنترنیت بالتعریف على مختلف النشاطات، األخبار كما یقوم موقع المكتبة على  -

  .والخدمات التي تقوم بھا المكتبة وسبل االتصال بھا
نتوّصل إلى أن ھذه الخدمة تعد من الخدمات الرئیسیة باعتبارھا حاضنة لبقیة 
الخدمات المقدمة من خالل المكتبة على الشبكة وذلك لما تقدمھ ھذه الخدمة من حل 

لى مشكلة ضیق المكان عند توافد عدد كبیر من المرتادین في وقت مثالي للقضاء ع
وقد أثبتت الدراسات أن إطالق صفحة المكتبة یؤدي إلى قلة الحضور . واحد

، 8الشخصي للمستفیدین داخل المبنى، مع زیادة كبیرة في عدد مستخدمیھا عن بعد
تبة من قبل عدد كبیر من فموقع المكتبة على الشبكة الدولیة یتیح إمكانیة استخدام المك

المستفیدین أینما وجدوا دون اعتبار لحدود المكان أو الزمان، باإلضافة إلى السھولة 
  .والمرونة في تحدیث البیانات الخاصة بالمكتبة على فترات مناسبة

توفر مكتبة المدرسة خدمة الفھرس المتاح : خدمة الفھرس المتاح للمستفیدین
  : يللمستفیدین من خالل ما یل
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الولوج إلى موقع المكتبة على الشبكة الدولیة، ویمكن للمستفید البحث في الفھرس  -
سواء من داخل المكتبة أو خارجھا للبحث في قاعدة البیانات سینجاب، أي تقدیم 

 خدمات البحث اآللي للمستفیدین؛
كان یستطیع المستفید استخدام الفھرس اآللي للمكتبة من داخل المكتبة أو من أي م -

   :في العالم من خالل موقع المكتبة على شبكة اإلنترنت
)http://www.esc-alger.dz( 
یستطیع المستفیدون البحث في قواعد البیانات للنصوص الكاملة، كذلك الدوریات  -

) SNDL(نظام الوطني للتوثیق عن بعد اإللكترونیة التي تشترك بھا المكتبة كال
 .إلخ )...Maarifa( ،)Jstor(وقواعد البیانات العالمیة 

بوجود شبكة اإلنترنیت یمكن الدخول إلى فھارس المكتبات العالمیة، فھناك اآلالف  -
 .من فھارس المكتبات العالمیة المختلفة متاحة على شبكة اإلنترنیت

 استخدام جاالتیعد البرید اإللكتروني من بین أھم م: البرید اإللكتروني
 والبیانات لمعلومات ونقال اإللكترونیة الرسائل تبادل فھو یعنيفي المكتبة،  اإلنترنیت

 الرئیسة الممیزات أحد التقلیدیة، ویمثل الوسائل من بدالً  إلكترونیاً  والرسم والنصوص
 .عدیدة بمزایا اإللكتروني البرید انتشاراً، ویتمتع األكثر والوسیلة لإلنترنیت

لكتروني لمختلف شرائح المستفیدین من خالل ھذا تتیح مكتبة المدرسة بریدھا اإل
  ).bibliotheque@esc-alger.dz: (لتبادل المعلومات وھو كالتالي

 نظراً مكتبة المدرسة العلیا للتجارة وذلك من بین مجاالت استخدام اإلنترنیت في 
غزیرة  معلومات توفیر على العالمیة والقدرةالشبكة  بھا تتمیز التي الھائلة لإلمكانات

 استفسارات عن واإلجابة المرجعیّة الخدمات وتقدیم والكشافات، البیانـات قواعد في
  :للوثائق نجد ما یلي المتكاملة النصوص وإتاحة والمستفیدین، الباحثین

خاصة لوحة إعالنات مكتبة المدرسة عبر شبكة اإلنترنیت لتقدیم األخبار المتنوعة  -
  ؛)News(منھا الحدیثة 

الوصول إلى نصوص الوثائق الغیر متوفرة في مكتبة المدرسة واسترجاعھا،  -
  بالحصول علیھا على المستوى الوطني أو العالمي؛

التعلیم والتعلم من خالل البرامج المتاحة على شبكة اإلنترنیت لتعلیم وتدریب  -
  ؛)SNDL(عن بعد نظام الوطني للتوثیق الالمستفیدین الستخدام 
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أصبحت الخدمة المرجعیة والمعلوماتیة تقدم بأشكال إلكترونیة باستخدام شبكة 
، كشافات الدوریات، األدلة، اإلنترنیت كتوفیر المراجع اإللكترونیة كالموسوعات

القوامیس اللغویة، الفھارس وغیرھا، كما أنھا توفر رصیدا ضخما من مصادر 
إلى البیانات البیبلیوغرافیة للكتب، ومقتنیات المعلومات ونتوصل من خاللھا 

كما تساھم اإلنترنیت في بناء المجموعة المكتبیة وتطورھا بمعرفة المواد . المكتبات
  .المتوفرة عن موضوعات تخصص المكتبة

  الخاتمة

تعد خدمات المعلومات المنتج النھائي الذي تسعى المكتبة إلى تقدیمھ لمجتمع 
قیمة ألي معلومة یتم اختیارھا واقتناؤھا وإعدادھا فنیا ما لم المستفیدین منھا، فال 

یستفد منھا، كما أن خدمات المعلومات ھي المقیاس الحقیقي لنجاح العملیات المكتبیة 
وعلى ضوئھا تقاس فعالیة مؤسسات المعلومات ومدى قدرتھا على تحقیق أھدافھا 

مكانات ھائلة من حیث تنظیمھا، والمفاضلة فیما بینھا، كما وفرت التقنیات الحدیثة إ
بثھا وتبادلھا على نطاق واسع، كما أن ھناك الكثیر من خدمات المعلومات للمستفیدین 
من خالل توفر مجموعة من العناصر كالمتطلبات المالیة، التجھیزات الفنیة والتقنیة، 

ت مصادر المعلومات المتنوعة والید العاملة المؤھلة لضمان تقدیم خدمات معلوما
  .جیدة للمستفیدین

خدمات المعلومات للمستفیدین جاءت ھذه الدراسة لتسلیط الضوء على مختلف 
حیث تقع على  -أنموذجا -علیا للتجارة بالجزائر مكتبة المدرسة ال: في البیئة األكادیمیة

عاتق المكتبات األكادیمیة مسؤولیات كبیرة للنھوض واالرتقاء بالمستوى الثقافي 
ولكي تؤدي المكتبات رسالتھا على أكمل وجھ البد من توفیر العدید من الخدمات 

حیث تغیر مفھوم العمل في المكتبات األكادیمیة، بحكم  لجمھور المستفیدین،
ات المعلومات واسترجاعھا وبثّھا، وظھرت تبعاً التطورات الحدیثة في مجال خدم

لذلك خدمات ووظائف جدیدة، وأصبحت معطیات التكنولوجیا الحدیثة بدائل ضروریة 
لتفصیل عمل المكتبات، والرفع من مستوى األداء واإلنتاجیة، وظھور شبكات 

  .المعلومات في عصرنا الحاضر، التي جاءت نتیجة للتطورات الحدیثة

ورد یرى الباحث في ھذا اإلطار أن الھدف الرئیسي یكمن في عملیة من خالل ما 
الربط بین مختلف مصادر المعلومات وبین فئة المستفیدین من أجل تقدیم الخدمة 

  . المناسبة للمعلومة المطلوبة وفي الوقت المناسب
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  الملخص
یتناول ھذا المقال المتواضع األسس العلمیة والمنھجیة التي تتصل بإجراءات 
البحث عن طریق العینة التي تعتبر ضرورة من الضرورات التي تقتضیھا الظروف 

مجتمع البحث ووحدات العینة، الضوابط : بالبحث، حیث یبین كیفیة تحدیدالمحیطة 
واإلجراءات التي ترتبط بتحدید حجم العینة، أنواع المعاینات وكیفیة اختیارھا في 

  .عالقة مع موضوع وأھداف البحث؛ وكذا المجتمع الكلي للدراسة
  .البحث االجتماعيمجتمع البحث؛ البحث العلمي؛  العینة؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract  
The present study aims to investigate the scientific and 
methodological foundations that relate to the search procedures 
through the sample, which is considered one of the necessities 
required by the circumstances surrounding the research. 
Therefore, the researcher attempts to show how to determine: the 
research, sample, the sample units, the controls and procedures 
associated with determining the size of the sample, types the 
previews,  how they are chosen in relation to the subject and 
objectives of the research, as well as the whole population of 
study. 
Key words :  sample; research community; scientific research; 
social research. 
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  : مقّدمة

ال یخفى للقارئ أن موضوع اختیار العینة بطریقة علمیة قد اخذ حقھ ضمن 
منھجیة البحث بصفة عامة وتلك التي تتصل بموضوع اإلحصاء المؤلفات التي تتناول 

االجتماعي على وجھ الخصوص؛ لذلك فنحن ال نزعم أننا سنقدم جدیدا ضمن ھذا 
التي یتم ) العلمیة( اإلطار، ولكن سنوجھ بوصلة مقالنا ھذا إلبراز األسس المنھجیة

ذا المقال تحت وطأة واقع وقد بادرنا بكتابة ھ .وفقھا اختیار عینة ممثلة لمجتمع البحث
تنعدم فیھ ) خصوصا اغلب مذكرات الماستر وبعض أطروحات الدكتوراه(بحثي 

مراعاة اإلجراءات المنھجیة المتفق علیھا فیما یتعلق بالمعاینة 
)L’échantillonnage( ؛ ففي كثیر من األحیان نجد الباحثین یذكرون أنھم قد

الموضوع، المنھج، : أو طبیعة اعتمدوا عینة قصدیة دون مراعاة لخصوصیة
والتقنیات وھو ما یؤثر على عملھم ویجعلھ ناقصا ألنھ لم یراعي ضرورات البحث 

وبناءا على ذلك یأتي ھذا العمل المتواضع لیذكر باألسس العلمیة واإلجراءات . العلمي
 . المنھجیة التي تعتمد في مثل ھذه المواقف العلمیة

من الواجب اإلشارة إلى وجود نوعین من  ذلك فانھ وقبل الخوض في غمار 
قیام الباحث "؛ ویؤسس على )sondage total(المسح؛ یسمى األول بالمسح الشامل 

التي تشكل مجتمع بحثھ، ومن كافة ) الوحدات(بجمع بیانات بحثھ من جمیع المفردات 
أما . )1("الحاالت التي تنطبق علیھا خصائص معینة دون ترك أي مفردة أو حالة

مجموعة ممیزة من "؛ والعینة ھي )échantillon(الثاني، فیسمى بالمسح بالعینة 
مجتمع الدراسة : "كما تُعرف أیضا بأنھا. )2("السكان أو ضمن مجال معین من النشاط

وھي تعتبر جزًء من الكل، بمعنى انھ تُؤخذ . الذي تٌجمع منھ البیانات المیدانیة
ون ممثلة للمجتمع لتُجرى علیھا مجموعة من أفراد المجتمع على أن تك

إذن یتبین أن المسح الشامل ھو استجواب كل المفردات التي یقع علیھا  .)3("الدراسة
؛ أما العینة فیقصد بھا بحث )مجتمع البحث(جمیع طلبة جامعة الجزائر : البحث مثال

  . جزء من مجتمع  البحث بشرط أن یكون عدد المفردات الٌمختارة ممثال لھ

شكال الذي یطرح ال یرتبط بتحدید معنى المفاھیم، ولكنھ یتصل بالتأسیس إن اإل
العلمي والمنھجي أثناء عملیة اختیار الباحث لنوع المسح الواجب اعتماده عند نزولھ 
للمیدان؛ ھل یعتمد المسح الشامل أم یكتفي بعینة من مجتمع الدراسة؟ أو لنقل بصفة 
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ومتى یتوجب علیھ القیام بحصر شامل لجمیع  متى یحق للباحث أن یكتفي بعینة؟: أدق
  .مفردات البحث؟

طریقة المسح الشامل لمجتمع البحث ھي الطریقة التقلیدیة التي كانت "إن  
تستعملھا البحوث والدراسات االقتصادیة واالجتماعیة والتربویة والتي تدرس من 

وھي بذلك . )4("یةخاللھا جمیع وحدات مجتمع البحث التي تتعلق بھا الدراسة المیدان
لھذا فكر علماء اإلحصاء االقتصادي "تتطلب إمكانیات مادیة وبشریة كبیرة، 

واالجتماعي والتربوي منذ مطلع العشرینات من القرن العشرین بضرورة تبدیل 
األنماط المنھجیة لبحوثھم المیدانیة وبدئوا یتركون طریقة المسح السكاني الشامل 

  .)5("ویتجھون نحو طریقة العینات

) جمیع من یقع علیھم البحث( نحن نوافق ھذا الطرح، فإذا كان مجتمع البحث 
فانھ یٌكتفى بأخذ عینة ممثلة لھ فقط؛ ) عدد سكان مجتمع معین مثال(كبیرا جدا 

وبما أن ھذه األخیرة . وسنوضح أسس ذلك عند الحدیث عن كیفیة تحدید حجم العینة
في البحوث االجتماعیة من منطلق أنھا تعتبر  ھي من أكثر األسالیب شیوعا واستخداما

خطوة أساسیة ال یمكن تجاوزھا؛ ویتوجب على الباحث، قبل تحدیدھا، أن یراعي 
  :األسس العلمیة التالي ذكرھا

قبل تحدید حجم العینة فانھ یتوجب على  : مجتمع البحث ووحدات العینة -1
المفردات أو الوحدات التي جمیع "، وھو )الدراسة(الباحث تحدید مجتمع البحث 

تتوافر فیھا الخصائص المطلوب دراستھا؛ وعادة ما یُعرف مجتمع البحث باسم إطار 
والھدف من . )6("مجتمع البحث، الذي یشمل أسماء وعناوین مفردات مجتمع البحث

إن تحدید المجتمع یعني عملیا " ":دلیو فضیل"ھذا اإلجراء المنھجي یتجلى، في قول 
فمثال یمكن تحدید مجتمعات مختلفة مثل . دقیق للمجتمع موضوع الدراسةالتعیین ال

 .)7("الخ...سنة 25و  15السكان الجزائریین من الجنسین والذین تتراوح أعمارھم بین 

قائمة "بحیث ال یتجسد دائما في شكل ) مجتمعات البحث(وتعدد اطر العینة  
شكل خارطة جغرافیة تضم  تضم أسماء السكان أو المجتمع المحلي بل یكون على

ومن ھذه الخارطة . أسماء الشوارع أو البیانات أو المؤسسات الحیویة في المجتمع
یختار الباحث بالطریقة العشوائیة عدد من الشوارع أو البیانات أو المؤسسات التي 

 .)8("یعتمد علیھا في الحصول على المعلومات والحقائق عن مجتمع البحث

  :تقسم إلى قسمین) مجتمع الدراسة(المنھجیة أن اطر العینة یتفق اغلب علماء 
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السجالت، القوائم (اطر العینات المتعلقة بالمؤسسات والمنظمات االجتماعیة " -
  .)9(" )المفصلة التي تضم جمیع المنتسبین للتنظیم

كسجالت مدیریة األحوال المدنیة، (اطر العینة المتعلقة بأبناء المجتمع الكبیر " -
  .)10(" )الخ...سجالت التسجیل العقاري

العنصر المستقل الذي تتكون منھ العینة بعد "فھي وحدات العینة أما عن  
ووحدات العینة . ")11("تواجده وتفاعلھ مع العناصر األخرى التي تشكل العینة برمتھا

قد تتكون من أشخاص أو عوائل أو منظمات اجتماعیة كالمدارس أو المصانع 
والباحث ھو الذي . الخ...والمستشفیات والدوائر البیروقراطیة والمحاكموالمزارع 

یحدد وحدة عینتھ عند اختیاره للعینة وتحدیده لحجمھا وتحدید وحدة العینة یعتمد على 
  .)12("طبیعة البحث وأھدافھ والحقائق التي یرید كشفھا وبرھانھا

ل أن مجتمع البحث ھو كل وللتبسیط أكثر، وبناًء على ما سبق، فانھ یمكننا القو 
المفردات التي تتمیز أو تتوفر على الخصائص التي یرید الباحث أن یدرسھا؛ في حین 
یقصد بوحدات العینة، عدد المفردات التي یأخذھا الباحث لتكون ممثلة للمجتمع الكلي 

، وان عدد "س"بمدینة " ع"لنفرض انھ سنقوم بدراسة حول مصنع : مثال. للعینة
یمثل مجتمع  15000فالعدد . مفردة 150، والباحث یرید أن یبحث 15000 عمالھ بلغ

لكن كیف یتم تحدید حجم العینة  ،وحدات العینة 150البحث؛ في حین یمثل العدد 
 .منھجیا؟

أن تحدید حجم العینة یتوقف على عدة " محمد حسن"یؤكد  :حجم العینة -2
 :اعتبارات، أھمھا

وأھمھا درجة تجانس أو تباین وحدات المجتمع  ومدى ؛ االعتبارات الفنیة"-أ      
فإذا كان المجتمع األصلي متجانسا أمكن . الثقة التي یود الباحث أن یلتزمھا في البحث

أن تكون العینة صغیرة الحجم، أما إذا كان التباین واضحا في المجتمع، فمن 
  .)13("الضروري أن تكون العینة كبیرة الحجم للتقلیل من خطا الصدفة

الثقة التي یود الباحث أن یلتزمھا في البحث، "وھناك اعتبار آخر یتصل بمدى  
فإذا قبل الباحث أن یتسامح في . فمن الضروري أن یحدد نسبة الخطأ التي یتسامح فیھا

مثال، فانھ یستطیع أن یحسب الحد األدنى لحجم العینة بحیث  %05نسبة خطأ قدرھا 
  .)14("لذي ارتضاهال یخرج بھذا الخطأ عن الحد ا
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أن خطا المعاینة العشوائي یتوقف على حجم "وھناك اعتبر آخر یتمثل في 
الخطأ المعیاري في النسبة المئویة الناتجة في البحث، وانھ یتناسب تناسبا عكسیا مع 

  .)15("الجذر التربیعي لحجم العینة

إن تحدید حجم العینة ال یكون ھكذا خبط عشواء بل یؤسس على اعتماد 
خطا "األسالیب اإلحصائیة المتعارف علیھا لضمان عدم الوقوع فیما یسمى 

حول المتغیرات اإلحصائیة " أبراش إبراھیم"؛ للتوضیح أكثر نورد رأي )16("المعاینة
 :الواجب مراعاة عند القیام بذلك، حیث یؤكد انھ یتوجب معرفة

نختار منھ العینة، وھذا القیمة التقریبیة لالنحراف المعیاري لمجتمع البحث الذي " -
یمكن تخمینھ من قبل الباحث على أساس حقیقة تجانس أو عدم تجانس السكان فكلما 

  .)17("كان مجتمع البحث متجانسا، كلما كان االنحراف المعیاري اقل

درجة  2/1تحدید درجات الداللة للوسط الحسابي لمجتمع البحث التي تتراوح بین " -
الذي یحدد درجات الداللة، وھذه األخیرة تعتمد مستویات درجة، والباحث ھو  4إلى 

، )1.96(درجة داللتھ  %95الثقة التي یتعامل معھا الباحث، ومستوى الثقة 
  .)18()"وح 58(درجة داللتھ  %99ومستوى الثقة 

أو  %95تحدید مستویات الثقة التي یتعامل معھا الباحث وھذه قد تكون " -
99%")19(.  

إلحصاء على انھ توجد معادلة مشھورة لتحدید حجم العینة وتتفق اغلب كتب ا
  :بدقة ووفق أسس علمیة ومنھجیة تتمثل فیما یأتي

ع حــــــ    = ع .ن"
س

 2    

  .ھو حجم العینة المطلوب اختیارھا من مجتمع البحث ع؛.ن 

درجة )/ تقسیم(حد الثقة أو درجة الداللة للوسط الحسابي لمجتمع البحث على = س
  .%99أو  %95مستویات الثقة داللة 

 .)20("ھو االنحراف المعیاريع حـ؛ 

وأھمھا اإلمكانیات المادیة المخصصة للبحث االعتبارات غیر الفنیة؛ " - ب        
والوقت المحدد لجمع البیانات، ففي كثیر من األحیان یكون الباحث محددا بإنفاق مبلغ 

وفي اغلب ھذه الحاالت . معین ال یستطیع أن یتعداه، وبزمن محدد لجمع البیانات
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م العینة تكون اإلمكانیات المادیة والزمنیة المحدودة ھي الحاسمة في تحدید حج
  . )21("بصرف النظر عن الخطأ المحتمل وقوعھ

وعموما، وبعیدا عن ھذا التدقیق اإلحصائي ولضمان على األقل حد أدنى من 
تمثیل العینة لمجتمع البحث، فقد حاول بعض علماء المنھجیة وضع بعض المالحظات 

الذي "  موریس أنجرس"الھامة التي یتوجب أخذھا في الحسبان؛ ومن بین ھؤالء نجد 
  :یؤكد انھ یتوجب مراعاة ما یأتي

عنصر، فاألحسن االستعالم لدى ) 100(في مجتمع البحث الذي ال یقل عن مائة " -
  .)22("عنصر 100على األقل من مجموع  %50كل واحد منھم أو لدى 

أما في المجتمع الذي یقدر ببعض المئات إلى بعض اآلالف من العناصر، فاألفضل " -
من مجتمع البحث لما  %10عنصر من كل طبقة معدة واخذ إجمالیا ھو اخذ مائة 

  . )23("یكون متكونا من بعض اآلالف

أما في المجتمع الذي یقدر بعشرات اآلالف أو عشرات المئات من اآلالف من " -
العناصر، على عكس ما قد نفكر فیھ تلقائیا، فاألجدر أال نضیف حاالت كثیرة، الن 

من مجتمع البحث یكون كافیا؛ ویصبح ذلك صحیحا أكثر عندما یتعلق األمر  01%
  .)24("بمالیین العناصر

وبناء على ما سبق یتبین أن عملیة تحدید حجم العینة ال تؤسس على العشوائیة 
ومیوالت وأھواء الباحث، حیث تحكمھا ضوابط منھجیة متفق علیھا من قبل علماء 

و بلوغ درجات العلمیة والموضوعیة؛ لكن كیف یتم المنھجیة، والھدف من ذلك ھ
 .اختیار العینة؟ وما ھي أنواعھا؟ وعلى أي أساس یتم اختیار إحداھا دون غیرھا؟

تختلف أنواع العینات باختالف الطرق التي  :طرق اختیار العینة وأنواعھا -3
ثیال تٌتَبع في اختیارھا وان كانت جمیعھا تھدف إلى تمثیل المجتمع األصلي تم

. صحیحا، بحیث تحتوي العینة المختارة على جمیع ممیزات وخواص مجتمع البحث
المقصود بكل : وعموما تتعدد طرق وأنواع العینات؛ وھذا التنوع یحیلنا إلى بحث

وبصفة أدق ما لمقصود بكل نوع من . واحدة منھا، والضوابط المنھجیة التي تحكمھا
 ة ومنھجیة؟ أنواعھا؟ ومتى وكیف یوظف بطریقة علمی

ولإلجابة عن ھذه التساؤالت فانھ یتوجب الحدیث عن كل نوع على حدى؛ 
  :وفیما یأتي تفصیل لذلك
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ابسط أنواع العینات؛ وتقوم على االختیار  وھي العینة العشوائیة البسیطة؛   -
العشوائي الذي یتیح الفرصة لكل الوحدات للظھور أثناء عملیة االختیار العشوائي 

 les" (القائمین بالبحث المیداني"المبحوثین الذین ستجرى مقابلتھم من طرف ألسماء 
enquêteurs()25( . ،والعشوائیة ال یٌفھم یفھم منھا أن الباحث حر في عملیة االختیار

تتم وفقا لقواعد عملیة تعطي لجمیع الوحدات فرصا متكافئة في "الن ھذه العملیة 
فوا أو اعتباطیا أو حیثما اتفق، كاختیار الباحث أما االختیار الذي یتم ع. االختیار

لألشخاص القریبین منھ أو المحتكین بھ، أو اعتماده على المتطوعین، أو ترك العین 
الخ فال یمكن أن یعتبر ...تقع على أسماء مكتوبة أو األسماء التي تبدأ بحرف معین

الباحث في خطأ  اختیارا عشوائیا بالمفھوم العلمي الصحیح، بل یترتب علیھ وقوع
 :یتم اختیار العینة العشوائیة البسیطة وفق طریقتین؛ ھما  .)26("التحیز

وضع جمیع أسماء مجتمع "وتؤسس ھذه الطریقة على طریقة البطاقات؛  -أ
كل ورقة تحمل اسما من أسماء مجتمع ) قصاصات(البحث على أوراق صغیرة 

وبعد . بعضھا مزجا جیداوتوضع ھذه األوراق في صندوق ثم تمزج مع . البحث
مزجھا یختار الباحث عددا منھا بالطریقة العشوائیة والعدد المختار یٌَكِوٌن العینة 

فمثال إذا لدینا مجتمع البحث   .)27("العشوائیة التي یھتم الباحث بدراستھا دراسة علمیة
كعینة للدراسة، فانھ یتوجب  %10طالب ونرید أن نأخذ منھ نسبة  400متكون من 

لینا ا نكتب جمیع أسماء ھؤالء على قصاصات ورقیة ثم نضعھا في صندوق ثم نقوم ع
قصاصة تضم األسماء الذین یشكلون عینة بحثنا وھم المعنیین بمقابالت  40بسحب 

أنھا "أما عن سلبیات ھذه الطریقة فھي تتمثل حسب بعض الباحثین في  .جمع البیانات
مع كبیرا، ولذا اعد بعض العلماء جداول لیست طریقة عملیة وخاصة إذا كان المجت

  .)28("تٌعرف بجداول األرقام العشوائیة لتسھیل عملیة االختیار العشوائي

وتشبھ ھذه الطریقة طریقة القرعة، "العشوائیة؛ ) األعداد(طریقة األرقام  -ب
یُستبدالن بجداول ) أو الصندوق(والوعاء ) أو القصاصات الورقیة(إال أن الكرات 

موجودة في منشورات منفصلة أو في مالحق الكتب  )29(عشوائیةأرقام 
  :ویقتضي اختیار العینة وفق ھذه الطریقة مراعاة الخطوات اآلتیة. ")30("اإلحصائیة

  .تحدید إطار الختیار العینة -

  .اختیار جداول مالئمة لألرقام العشوائیة -
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ماء الموجودة في اإلطار وتشكل األس. اختیار أرقام من الجداول عشوائیا وتسجیلھا -
  .)31("التي تحمل ھذه األرقام عینة الدراسة

وللتدقیق أكثر فانھ یتوجب على الباحث أن یصمم جدول عشوائي یضم أرقاما 
أو القلم أو (ثم یضع األصبع . عشوائیة بعد أن یرقم عدد مفردات البحث قبل ذلك

لك عدد أرقام العینة، وإال عشوائیا ویسیر في اتجاه معین مراع في ذ) الخ...المسطرة
إذا كان لدینا عینة  )32(یكون العدد المختار اكبر من عدد مجتمع البحث الكلي؛ فمثال

مفردة، فانھ یجب أن  500من مجتمع متكون من  25عشوائیة بسیطة عدد مفرداتھا 
  .500تكون األرقام المختارة تساوي ثالث أرقام، وكذلك ال تتجاوز العدد 

وتؤسس ھذه الطریقة على برمجة  ؛)عن طریق الحاسوب(الفرز اآلليطریقة  -ج    
جھاز اإلعالم اآللي من خالل تزویده بأسماء وأرقام المبحوثین الذین یمثلون مجتمع 
البحث؛ ثم نطلب منھ، عن طریق برنامج مخصص لمثل ھذه العملیات، استخراج عدد 

؛ واألسماء التي تتصل بھذه من األرقام تساوي حجم العینة الذي حدده الباحث مسبقا
وھي بذلك تشبھ الطریقتین . )33(األرقام ھي المفردات المعنیة بالمقبالت البحثیة

  .السالفتین مع فاق أنھا تقوم على الفرز اآللي

وھي شكل من أشكال العینة العشوائیة یتم "العینة العشوائیة المنتظمة؛  -
وسمیت منتظمة ألننا نختار فیھا مسافة . اختیارھا في حالة تجانس المجتمع األصلي

علًما بان اختیار العینة األولى . ثابتة منتظمة بین كل رقم والرقم الذي یلیھ، وھكذا
یكون عشوائیا ثم یتم اختیار المفردات األخرى بشكل منتظم وبنفس التباعد 

  .)34("والمسافة

ول؛ ویقابلھ اسم الرقم األ(ومعنى ھذا الكالم أن یختار الباحث الوحدة األولى 
في العینة اختیارا عشوائیا ثم یختار بقیة الوحدات طبقا لما یقتضیھ ) المبحوث األول

حجم العینة مراعیا في ذلك انتظام المسافة بین الوحدات؛ بحیث تكون المسافة بین كل 
  .وحدة من وحدات العینة السابقة لھا ثابتة

د أن نأخذ عینة تتكون من تلمیذ، ونری 500لنفرض أن لدینا : مثال توضیحي
مفردة، فإننا نقسم العدد الذي یمثل مجتمع البحث على عدد أفراد العینة المراد  25

؛ وذلك )المسافة الثابتة والمنتظمة بین كل مفردات العینة(أخذھا لنجد معامل الرفع 
  :وفق ما یأتي
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  500=     معامل الرفع 
25

               =20   

  :وعلیھ فالعینة تكون كاآلتي. 10ولنأخذ مثال العدد العشوائي األول؛ ولیكن     

10 + 20  =30  

30  +20  =50  

50 +20  =70  

  الخ..... 90=  20+  70

إلى حین  ...70، 50، 30، 10(إن األرقام المكتوبة بالبنط العریض والمسطرة 
التي تقابلھا ھم المبحوثین ھي التي تشكل مفردات العینة واألسماء ) مفردة 25بلوغ 

  .الذین یتوجب على الباحث استجوابھم

عبد الباسط محمد "فیحدده ) البسیطة والمنتظمة(أما عن الفرق بین النوعین 
  :في النقاط اآلتیة" حسن

جمیع المفردات عشوائیا، في حین انھ في  في العینة العشوائیة البسیطة یتم اختیار" -
  .)35("ر المفردة األولى فقط عشوائیاالعینة المنتظمة یتم اختیا

بعد اختیار الباحث للمفردة األولى، في العینة المنتظمة، یتحدد اختیار بقیة مفردات " -
أما في العینة العشوائیة البسیطة فان اختیار كل مفردة من مفردات العینة . العینة

  .)36("یكون مستقال عن اختیار المفردات األخرى

، ولكن ھذا ال یحدث 5و  4العشوائیة البسیطة قد یختار الباحث الرقمین في العینة  -
مطلقا في الطریقة المنتظمة الن معنى ذلك أن تكون المسافة بین الوحدتین 

ومن المستحیل أن تحتوي العینة على جمیع وحدات المجتمع؛ . المتتالیتین واحدة
ف عشوائیة أو شبھ ومن ھنا یرى البعض أن العینة المنتظمة تعتبر عینة نص

  .)37("عشوائیة

إذن ھذه ھي األسس المنھجیة التي تقوم علیھا العینة العشوائیة المنتظمة؛ لكن  
السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا بحدة ھو كیف تختار عینة ممثلة لمجتمع البحث غیر 

  ؟)مجتمع یتشكل من طبقات أو مستویات مختلفة(المتجانس 
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صنف من المعاینة االحتمالیة الذي ینطلق "وھيالعینة العشوائیة الطبقیة؛  -
من فكرة أن ھناك خاصیة أو عدة خصائص تمیز عناصر مجتمع البحث والتي ال بد 

ویسمح ھذا اإلجراء بإنشاء مجموعات صغیرة . من أخذھا بعین االعتبار قبل االنتقاء
بقة لھا أو طبقات سیكون لھا بعض االنسجام ألننا نعتقد أن العناصر المكونة لكل ط

. )38("بعض التشابھ وان كل منھا یتمیز في نفس الوقت عن المجموعات األخرى
السن والنوع أو : "وتتمظھر أشكال الالتجانس فیما یتعلق بمجتمع البحث في متغیرات

أي انھ متكون من عدة طبقات تتصف كل منھا . الخ...المواطن أو الدین أو المھنة
ا بعضھا عن البعض اآلخر، ثم یتم االختیار ببعض الخواص والصفات التي تمیزھ

  .)39("العشوائي ضمن كل فئة أو كل طبقة

  :أما عن كیفیة اختیار عینة طبقیة؛ فانھ یتوجب إتباع الخطوات اآلتیة 

وذلك بتقسیمھ إلى فئات أو طبقات . نبدأ بتحلیل المجتمع األصلي تحلیال دقیقا" -
معینة تكون ھي موضوع  رئیسیة تختلف عن بعضھا في خاصیة أو خواص

  .)40("الدراسة

نحسب عدد الوحدات الموجودة في المجتمع، وكذا الوحدات الموجودة في كل طبقة "-
من الطبقات التي حددناھا، ثم نحدد حجم العینة وعدد الوحدات التي نریدھا من كل 

  .)41("طبقة

عشوائیة أو بطریقة نشرع في اختیار الوحدات من القوائم التي أعددناھا إما بطریقة "-
ونستمر في اختیار الوحدات المطلوبة من كل طبقة حتى تكتمل لدینا العینة . منتظمة

  .)42("الكلیة التي تمثل المجتمع األصلي

وبناًء على ما تقدم فانھ یتضح أن العینة العشوائیة المنتظمة تعتمد عندما یكون  
، المھنة، المستوى التعلیمي مجتمع البحث غیر متجانس من حیث السن، النوع، الدین

وغیرھا من المتغیرات األخرى، وھو ما یحتم علیھا تقصي مدى تمثیل العینة التي 
سنأخذھا للمجتمع الذي سنبحثھ؛ وال یكون ذلك إال من خالل اللجوء إلى ھذا النوع من 

لنفرض أن مجتمع : وللتوضیح أكثر نورد المثال اآلتي .العینات الذي یضمن ذلك
تصل بتالمیذ ثانویة من ثانویات الجزائر العاصمة؛ وان عدد التالمیذ الذي بحثنا ی

وبما أن اإلطار . %10تلمیذ، وكنا بصدد اختیار عینة بنسبة  400: یدرسون فیھا ھو
) من حیث السن، النوع، والمستوى التعلیمي(الذي ستأخذ منھ العینة غیر متجانس

  :تفصیل لذلك فنلجأ العتماد العینة الطبقیة؛ وفیما یأتي
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؛ فیكون عدد مبحوثي %10تلمیذ؛ وإذا أخذنا منھا نسبة  200تضم : السنة األولى -
  .مبحوثین 20: ھذه الطبقة مساو ل

؛ فیكون عدد مبحوثي %10تلمیذ؛ وإذا أخذنا منھا نسبة  100تضم : السنة الثانیة -
  .مبحوثین 10: ل ھذه الطبقة مساو

؛ فیكون عدد مبحوثي ھذه %10وإذا أخذنا منھا نسبة تلمیذ؛  100تضم : السنة الثالثة -
  .مبحوثین 10: الطبقة مساو ل

وإذا كانت ھذه ھي اإلجراءات المنھجیة التي تعتمد ألخذ عینة من مجتمع غیر  
متجانس؛ فما لعمل عندما یكون مجتمع البحث موزا على العدید من المناطق ضمن 

  مساحة شاسعة وواسعة؟

ھي إحدى أنواع العینات االحتمالیة التي تستخدم ألخذ والعینة المساحیة؛  -
ویكون ذلك عن . الخ...بلدة، مقاطعة: العینات المساحیة كما ھو الحال مع اختیار كتلة

مع ) مربعات مثال(تضم مناطق في شكل مساحات ) خریطة(طریق وضع شبكة 
  .)43(ترقیمھا تمھیدا ألخذ عینات منھا لتكون ممثلة لمجتمع البحث

أن العینة المساحیة تعتمد " عبد الباسط محمد حسن"ن ھذا السیاق یؤكد وضم
إذا كان حجم المجتمع األصلي كبیرا، وتعذر على الباحث اعتماد العینات السابقة، "

نظرا النتشار وحدات العینة في مساحات جغرافیة متشعبة، ونظرا لصعوبة إعداد 
كیز البحث في مناطق معینة، وذلك قوائم تفصیلیة لجمیع الوحدات فان من الممكن تر

 .)44("بإتباع أسلوب المراحل المتعددة

على مستویات متعددة تبدأ "أما عن كیفیة اختیار ھذا النوع من العینات فانھ یتم  
ویطلق على ھذه العینة أحیانا اسم عینة . من المستویات العامة إلى المستویات الخاصة

عینة المساحیة االحتمالیة، نظرا ألنھا تھدف إلى التجمعات، أو العینة المساحیة،أو ال
تمثیل مساحات متسعة بعینة صغیرة تمثلھا، تمھیدا الختیار مفردات العینة من 

  .)45("المساحات الممثلة

وبما انھ ال تتوفر للباحث معطیات بیانیة رسمیة حول المساحة أو المساحات  
إعداد خرائط "ي، فانھ یتوجب علیھ التي یرید أن یأخذ منھا عینة ممثلة للمجتمع الكل

دقیقة عن المنطقة التي یشملھا البحث، فیبدأ الباحث بتقسیم المجتمع إلى وحدات أولیة، 
یختار من بینھا عینة بطریقة عشوائیة أو منتظمة، ثم تقسم ھذه الوحدات إلى أخرى 
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وحدات ثانویة  ثانویة تختار منھا عینھا جدیدة، ثم تقسم الوحدات الثانویة المختارة إلى
فقد یختار الباحث مثال . ثم وحدات رباعیة، إلى أن یقف الباحث عند مرحلة معینة

عینة من المحافظات التي تدخل في إطار البحث، ثم یختار من بین المحافظات 
المختارة عینة من المدن، ثم یختار من بینھا عینة من األحیاء، ثم 

  .)46("وھكذا...المساكن

سیط فانھ یمكننا القول أن العینة المساحیة ترتبط بالبحوث التي ولمزید من التب 
یكون فیھا مجتمع البحث عبارة مكان أو منطقة أو مساحة شاسعة وواسعة؛ فمثال إذا 
كنا بصدد إجراء بحث حول مدارس مدینة الجزائر العاصمة، فالبد من توفر، أوال، 

لمناطق التي تتواجد بھا ھذه خرائط حول توزیع المدارس بھذه المدینة ، ثم نقسم ا
والثانویة ھي . المدارس إلى ثانویة ورئیسیة؛ فالرئیسیة ھي التي تنتشر فیھا المدارس

ثم نقسمھا إلى أجزاء لنصل في النھایة إلى تحدید األمكنة . التي تقل فیھا المدارس
كبر الختیار المدارس التي تمثل األخرى بحكم الموقع أو الفئات االجتماعیة لضمان ا

لكن ما لعمل إذا كان مجتمع البحث . قدر ممكن من تمثیل العینة للمجتمع الكلي للبحث
  .متشعب ومتعدد وغیر متجانس؟

: ھذا النوع من العینة بقولھ" أنجرس"موریس "یصف العینة العنقودیة؛  -
ربما یكون من المستحیل في البدایة الحصول على قائمة لكل العناصر التي سنسحب "

إن المعاینة العنقودیة تسمح . عینة بحثنا، كما قد یكون وضعھا مكلفا أو طویالمنھا 
بتجاوز ھذه الصعوبة مع ضمان حصولنا على معینة احتمالیة، وبالضبط فان األمر 
یتعلق بإجراء القرعة لیس على العناصر في حد ذاتھا، ولكن على الوحدات األخرى 

في المعاینة العنقودیة لیست ھي إًذا قائمة  إن قاعدة مجتمع البحث. التي تشتمل علیھا
. ربما تكون ھذه القاعدة ھي قائمة األقالیم. العناصر التي یتكون منھا مجتمع البحث

أیام األسبوع أو ساعات النھار، كأمثلة متنوعة، إذ یمكن اعتبار كل واحدة من ھذه 
مع المعطیات عن كل ثم، بعد االختیار العشوائي للعناقید، سنقوم بج. الوحدات كعنقود

  .)47("العناصر المنتمیة لھذه العناقید

" أنجرس"وللتوضیح أكثر فیما یتعلق بإجراءات ھذا النوع من العینات یضیف 
وبعد اختیارنا العشوائي للعناقید، نستطیع أن نحدد األفراد الذین ینتمون إلیھا : "بقولھ

ھا كحالة البحث حول أساتذة إن. والقیام بسحبھم عن طریق القرعة من داخل كل عنقود
التعلیم الثانوي في العلوم اإلنسانیة في والیة الجزائر لو قمنا أوال باختیار عشوائي 
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ثم نطلب بعد ذلك من كل ثانویة موجودة بھذه الدوائر المختارة تقدیم ) العناقید(للدوائر 
لصنفین إن ما نراه إذن ھو المعاینة العنقودیة، على عكس ا. قائمة عن أساتذتھا

اآلخرین من المعاینات االحتمالیة، یمكن إجراؤھا دون االستعمال المسبق لقائمة 
عناصر مجتمع البحث مع السماح بحساب احتمال أن یكون كل عنصر من بین 

  .)48("العناصر المختارة

أما عن الوضعیات والظروف البحثیة التي تستخدم فیھا مثل ھذه العینات 
كما . ا یكون إطار العینة غیر مالئم أو غیر متوافربشكل رئیس عندم"فتتمظھر 

یستخدم ھذا النوع عندما تكون الطرائق األخرى باھضة التكالیف، وعندما تكون 
وتتضمن ھذه العناقید المدارس والصفوف وفرق كرة . العناقید عامال مھما في البحث

ویة القدم والمستشفیات والشركات الصغیرة ومجموعات أخرى متكاملة ذات ھ
  .)49("مشتركة

: ، حیث یقول"رشید زرواطي"ولمزید من التبسیط نوظف المثال الذي قدمھ  
  :إذا أردنا دراسة مشكالت الفالح الجزائري فإننا نقوم بما یأتي"

  .وأخرى صحراویة) نسبة للتل(تحدید قرى تلیة  -

  .ثم تُختار من القرى التلیة قریة، ومن القرى الصحراویة قریة -

تُختار مجموعة من الفالحین من القریة التلیة المختارة، ومجموعة من الفالحین ثم  -
  .)50("من القریة الصحراویة المختارة

وبعد استعراض األسس العلمیة والمنھجیة التي یقوم علیھا ھذا النوع من العینة  
والطبقیة؟ الفرق بین العینة العنقودیة ا م: واألنواع التي سبقتھا قد یُطرح السؤال اآلتي

العناقید "وھذا سؤال مشروع لتقارب النوعین؛ ورغم ذلك فھما مختلفتان من حیث أن 
موجودة في الواقع، في حین أن الطبقات یتم إعدادھا أو إنشاؤھا من طرف الباحث أو 

توضیحا الجھ التشابھ والتمایز بین " رشید زرواطي"ویقد الدكتور . )51("الباحثة
  :ط اآلتیةالنوعین؛ حدد في النقا

تشبھ العینة العنقودیة العینة الطبقیة في أن كالھما یحتوي على تقسیم مجتمع البحث " -
  .)52("إلى مجموعات
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تختلف العینة العنقودیة عن العینة الطبقیة في أن مجتمع البحث في العینة العنقودیة " -
 وفقا لمعیار محدد غالبا ما یكون جغرافیا) عناقید(یُقسم إلى مجموعات 

  .)53("بطبیعتھ

وبناًء على ما تقدم یمكن القول أن العینة العنقودیة تعتمد عند محاولة دراسة  
المناطق ذات الكثافة؛ وھي متعددة األوجھ وتطبق على الظواھر المعقدة كدراسة 

). الدراسات التتبعیة متعددة األوجھ(االتجاھات العقائدیة التي تستغرق زمنا طویال 
  .حث أن یختار عینة قصدیة؟لكن متى یمكن للبا

ھي العینة التي یتعمد الباحث أن تتكون من "؛ )الغرضیة(العینة العمدیة  -
ففي بحوث الرأي . وحدات معینة ألنھ یعتقد أنھا تمثل المجتمع األصلي تمثیال صحیحا

العام مثال وجد القائمون باالستفتاءات أن بعض المناطق تعطي نتائج قریبة جدا لنتائج 
في ھذه الحالة یتعمد كثیر من الباحثین أن تكون العینة مكونة من . مع األصليالمجت

ھذه الوحدات طالما أنھم یعملون بخبرتھم السابقة ألنھا تعطي صورة صحیحة 
  .  )54("للمجتمع بأكملھ

یوفر على الباحث كثیرا من "ویتفق اغلب الباحثین أن ھذا النوع من المعاینة 
ھ في اختیار العینة إال أنھا تستلزم معرفة المعالم اإلحصائیة الوقت والجھد الذي یبذل

بالنسبة للمجتمع األصلي، وبالنسبة للوحدات التي یرغب الباحث في اختیارھا، وھذا 
ثم إن ھذه الطریقة تفترض بقاء خصائص . أمر قد ال یتیسر في جمیع األحوال

ع الظواھر تخضع الوحدات على ما ھي علیھ، وھذا أمر غیر مضمون حیث أن جمی
للتغیر المستمر، ومن المحتمل جدا أن تتغیر خصائص الوحدات بحیث ال تبقى ممثلة 

  .)55("لخصائص المجتمع األصلي

وبناًء على ما تقدم یمكن القول أن العینة العمدیة تؤسس على اختیار الباحث 
ذا لمبحوثیھ بشكل قصدي بشرط أن یكون على درایة تامة بخصائص مجتمع بحثھ؛ وإ

بمعنى تغیر حالة الظواھر (سلمنا بالقاعدة التي تقول انھ ال شيء ثابت إال قانون التغیر 
عندما " عبد الغني عماد"فھذا یجعلنا نتفق مع ما ذھب إلیھ الدكتور ) بمرور الزمن

یسمى أحیانا العینة بالخبرة، فالباحث یحدد حجم "یقول أن ھذا النوع من المعاینة 
اختیار وحداتھا بالطریقة ) القائم بمقابلة المبحوثین(مقابل العینة ویطلب من ال

واألسلوب الذي بالئمھ لذلك یأتي االختیار معتمدا على أفكار وأراء وذوق ومصلحة 
الُمقَابِل، الذي من الطبیعي  أن یعمد إلى اختیار القریبین منھ والذین یرتاح لھم أو 
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لكن متى . )56("أرائھ وقیمھ وأدوارهتنطبق أرائھم وقیمھم وأدوارھم االجتماعیة مع 
عینة (یمكن للباحث، أو القائم بعملیة سبر اآلراء خاصة، أن یختار عینة عرضیة 

  .؟)الصدفة

ھي تلك المعاینة غیر االحتمالیة التي "؛ )عینة الصدفة(العینة العرضیة  -
نع لو أردنا معرفة وجھة نظر عمال مص. تواجھ صعوبات اقل أثناء انتقاء العناصر

حول موضوع معین، فسنلتقي بأولئك المترددین على المقھى أثناء وقت الغذاء أو 
نرصدھم عند خروجھم من المصنع في نھایة النھار، دون أن نتساءل عن أولئك الذین 
ال یتناولون غذائھم بالمقھى في منتصف النھار وال عن أولئك الذین ال یخرجون من 

  .)57("المصنع ساعة وجودنا للترصد

ال تقتضي "أما عن اإلجراءات المنھجیة التي ترتبط بھذا النوع من العینة فھي 
أیة إجراءات منتظمة الختیار المبحوثین، بل تتكون وحداتھا من أولئك األفراد الذین 
قابلوا الباحث بالصدفة حیث صادف وجودھم ھناك في ذلك الوقت ولھذا سمیت عینة 

  .)58("الصدفة

ما "لتي یستخدم فیھا ھذا النوع من العینات فكثیرا أما عن أھم المجاالت ا
نالحظھ في المقابالت التي یقوم بھا مراسلو التلفزیون حیث یخرجون إلى الشارع 
ویختارون أي فرد یصادفھم، ویتحدثون معھ حول موقف أو رأي ما ویعتبرون أنھم 

للمجتمع، وال  ولكن مثل ھذه العینة ال یمكن أن تكون ممثلة. اختاروا عینة من الناس
وعلیھ فالعینة العرضیة تكون  .)59("یمكن االعتداد بآرائھم عند اتخاذ أي قرار

ارتجالیة ال تخضع ألي نظام أو انتظام؛ فالباحث من خاللھا یختار كما یشاء؛ وھي 
لكن إذا كان مجتمع . شدیدة التحیز لذلك فھي تعتمد في المجال اإلعالمي بصفة خاصة

من الشرائح االجتماعیة فما ھو نوع العینة التي یتوجب على  البحث یتصل بمجموعة
  الباحث أن یعتمده؟

عینة الحصص إجراء یحدد فیھ الباحث حصص "العینة الحصصیة؛  -
للمبحوثین الذین سیُختارون من مجموعات محددة في المجتمع بعد تعریف أسس 

من  60(، ویحدد حجمھا )خال...الجندر، الحالة االجتماعیة، االثنیة، التعلیم(االختیار 
، ویُترك خیار اختیار )وھكذا...معلما 66شرطیة، و 35آباء أطفال صغار السن، 

  . )60("المبحوثین عادة للشخص المقابل
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یكثر استخدام العینة عن طریق الحصة في بحوث الرأي العام، فیقسم "و
على تمثیل كل المجتمع إلى طبقات أو فئات بالنسبة لخصائص معینة، ثم یعمل الباحث 

أما عن كیفیة تقسیم العینات إلى  .)61("فئة من العینة بنسبة وجودھا في المجتمع
: تقسم بالنسبة لعوامل ثالث"حصص، خاصة البحوث التي تُعنى بالرأي العام، فھي 

السن، النوع، والطبقة االجتماعیة إذ ٌوجد أنھا تعطي فروقا في الرأي لھا داللتھا 
بدء في جمع البیانات تُعطى التعلیمات للقائمین بالمقابلة باستیفاء وقبل ال. اإلحصائیة

شروط العینة بالنسبة لكل عامل على حدة، أو بالتزام حدود عددیة بالنسبة للعوامل 
ولمزید من التوضیح حول ذلك یورد الدكتور  .)62("الثالثة مرتبطة بعضھا مع بعض

  : الجداول اآلتیة" عبد الباسط محمد حسن"

 

  

 

  

  ا

  

  

 .461 ص، "مرجع سبق ذكره"عبد الباسط محمد حسن، : المصدر

بین العینة الحصصیة الفرق ا وقد یتبادر إلى ذھن القارئ سؤال مفاده م
والطبقیة؟ وھذا سؤال منطقي نظرا للتشابھ الكبیر بینھما؛ ولكن موطن التمایز بینھما 

الباحث في العینة العشوائیة الطبقیة یختار األفراد ضمن كل طبقة "یكمن في أن 
أما في العینة الحصصیة فیختار الباحث األفراد كما یرید، دون . بطریقة عشوائیة

وعلیھ فالعینة . )63("سلوب العشوائي، ودون أن یلتزم بأي شروطاستخدام األ
الحصصیة تعتمد عند محاولة اخذ عینة قصدیة من فئات متعددة ترتبط بمتغیرات 
السن، الجنس، والحالة االجتماعیة وھي تتطلب من الباحث أن تكون لھ معرفة تامة 
بخصوصیة مجتمع البحث الذي سیأخذ منھ عینتھ الحصصیة وان لم یتوفر ھذا الشرط 

 قة االجتماعیةالطب

 3 علیا

 4 وسطى

 14 دنیا

 20 المجموع

 السن

20- 29 4 

30- 44 6 

45- 64 7 

 +65 3 

 20 المجموع

 النوع

 09 ذكور

 11 إناث

 20 المجموع
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مى بخطأ المعاینة، حیث تكون العینة المختارة غیر ممثلة فانھ یمكن الوقوع فیما یس
    .لكن ماذا یفعل الباحث عندما یكون مجتمع بحثھ مجھوال؟. للمجتمع الكلي

؟ وإلجابة تتمثل في )كرة الثلج(قد یٌتساءل لماذا ھذه التسمیة عینة كرة الثلج؛  -
لتالل أو الجبال إلى أخذت من حالة الكتلة الثلجیة التي تتدحرج من أعالي ا"أنھا 

حولھا مزیدا من الثلج فیزداد حجمھا عبر تدحرجھا ) الكتلة الثلجیة(السطوح فتجمع 
وتسمى كذلك بالنسبة لألشخاص عندما یطلب الباحث من . )64("من األعلى إلى األسفل

المبحوثین، الذین أجریت معھم أولى المقابالت، إلیصالھ إلى زمالئھم، ممن یقع علیھم 
وھؤالء یٌعرفوه على أصدقائھم، وھكذا تستمر السلسلة إلى حد بلوغ عدد  البحث،

  . )65(معتبر من المبحوثین

إننا نلجأ . وھكذا فان أفراد مجتمع البحث ھم الذین سیساعدوننا في بناء العینة"
إلى ھذا األسلوب عندما یكون الوسط غیر معروف كلیا، أو أن ھذا الوسط منغلق على 

   . )66("ندما نرید دراسة شبكة تأثیراتنفسھ نسبیا أو ع

وبناًء على ما سلف فانھ یمكن القول أن ھذا النوع من المعاینة یٌلجئ  إلیھ عندما 
یكون مجتمع البحث مجھوال لدى الباحث، وفي المقابل یعرف عددا ال یفي بالغرض 

ھم یتعرف فیلجا إلى ھذه الطریقة، حیث یقوم في البدایة بمقابلة من یعرفھم ومن خالل
على باقي األفراد اآلخرین؛ ویشیع استخدام ھذا النوع من العینات في البحوث التي 
بجوانب خفیة وصعبة االقتحام كجماعة المدمنین على المخدرات، المجرمین، المثلیین 
الجنسیین وغیرھم من الجماعات االجتماعیة المغلقة التي تتطلب عادة تقنیة المالحظة 

  .بالمشاركة

  :خاتمة

 :إن محاولة قراءة ھذا المقال قراءة نقدیة یمكننا من تسجیل النقاط اآلتیة

لكل عینة مجتمع بحث تنتمي إلیھ، وھو ما یحتم على الباحث أن یحدد بدقة المجتمع   -
الكلي الذي یدخل موضوع بحثھ ضمن نطاقھ؛ وھذا الفعل المنھجي ال یكون بطریقة 

منطقیة وعقالنیة ولعل أبرزھا، في  متسرعة بل یتوجب أن یؤسس على إجراءات
المؤلفات (اعتقادنا، یرتبط باالطالع على التراث النظري المتوفر حول الموضوع 

؛ وكذا استشارة )والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت جانب من الموضوع
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الذین لھم باع ) أساتذة المنھجیة والمتخصصین في میدان البحث المیداني(الخبراء 
 .ي مجال البحث االجتماعيطویل ف

إن عملیة تحدید حجم العینة ونوعھا ال یكون ھكذا خبط عشواء بل تحكمھ أسس  -
علمیة ومنھجیة تحكمھا وھي تتوقف أساسا على طبیعة الموضوع المدروس، وھدفھ؛ 

العشوائیة البسیطة، المنتظمة، (فضال عن العینات تصنف إلى عینات احتمالیة 
؛ وقد )العمدیة، العرضیة، الحصصیة، كرة الثلج(وغیر احتمالیة  ).الطبقیة، العنقودیة

رأینا سالفا متى وكیف یستخدم كل نوع من ھذه األنواع؟ وقدیما قیل من أراد علما 
  .فلیدقق وإال ضاع دقیق العلم
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  آثار النمو الحضري على دینامیكیة المجال الحضري للمدینة الجزائریة

The Effects of Urban Growth on the Dynamics of the 
Urban Area of the Algerian City 
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  : الملخص
تعتبر المدینة المجال الجغرافي الذي تتقاطع فیھ األشكال والھیاكل العمرانیة   

والفعالیات واألنشطة التي یمارسھا السكان، وتفاعل ھذه الھیاكل مع الفعالیات یشكل 
في النھایة مجاال حضریا،ولكن یبق ھذا المجال الحضري مرھونا بعدة عوامل قد 
تنعكس سلبا أو إیجابا على سیرورة المدینة في ظل مختلف التغیرات التي تطرأ على 
المجتمع والعمران بصفة عامة، باإلضافة إلى مشكالت النمو الحضري كالنقل 

ومن خالل ھذه . واإلسكان والكثافة السكانیة والتلوث والالتجانس والنمو الحضري
العالقة التي تربط المجال الحضري للمدینة الورقة البحثیة سنحاول تقدیم صورة لواقع 

الجزائریة بدینامیكیة النمو الحضري من حیث التأثیرات التي یمارسھا ھذا األخیر 
  .على مجال المدینة
  .النمو الحضري، المجال الحضري، الدینامیكیة الحضریة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
The city is the geographical area where shapes, urban structures, 
events and activities practiced by the population intersect. The 
interaction of these structures with events ultimately constitutes 
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an urban area. However, this urban area remains confined to 
several factors, which may negatively or positively reflect on the 
city’s process in the light of the various changes that affect 
society and urbanization in general from one hand, on the other 
hand, issues of urban growth, such as transport, housing, 
population density, pollution, heterogeneity, and urban growth. 
The current research attempts to investigate the relations that 
link the urban area of the Algerian city with the dynamic urban 
growth in terms of the effects that the latter has on the city area. 
The dynamics of urban growth in terms of the effects of the latter 
on the city area. 
Key words: Urban growth, urban sphere, urban dynamics. 

  
  : مقّدمة

إن الحدیث عن المدینة یقودنا بالضرورة إلى الحدیث عن ظاھرة النمو   
التغیرات والتحوالت على جمیع  الحضري باعتبارھا ظاھرة أفرزت العدید من

المستویات واألصعدة، سواء على مستوى نسق العالقات االجتماعیة التي تحكم 
المجتمع وفعالیاتھ داخل المدینة، أو على مستوى شكل المدینة  وتركیبتھا المجالیة، 
وعنف ھذه التحوالت والتغیرات یمكننا فھمھا من خالل طبیعة التفاعالت الیومیة 

المجال الحضري للمدینة، ومن ھنا یتبین حجم التأثیرات البالغة التي یمارسھا وشكلیة 
حضریة تتعلق بحركة السكان على المدینة خاصة -النمو الحضري كظاھرة سوسیو

على مستوى مجالھا الحضري، ھذا المجال الذي یعد امتدادا عمرانیا ناتجا بالضرورة 
  . عن قوى النمو الحضري 

نمو الحضري والمجال في المدینة الجزائریة ھي عالقة في والعالقة بین ال  
الغالب تأخذ مساقات سلبیة نظرا لإلشكاالت التي تطرحھا ھذه العالقة، وتظھر 
االنعكاسات المجالیة للنمو الحضري على المدینة الجزائریة بالخصوص في ما 

رة األحیاء یطرحھ ھذا األخیر من مشكالت اجتماعیة واقتصادیة التي من أبرزھا ظاھ
الھاشمیة وإشكالیات التخطیط الحضري ومسألة المركزیة الحضریة والمشاكل التي 
تطرحھا البیئات الحضریة المستحدثة خاصة على مستوى العالقات االجتماعیة 
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 جتھ في ھذه الورقة البحثیة وبناءواستخدامات المجال السكني وھذا ما سنحاول معال
ما ھي انعكاسات النمو الحضري على المجال : تاليعلى ذلك یمكننا طرح التساؤل ال

  الحضري للمدینة الجزائریة؟   

  :أھمیة الدراسة

ھذه الدراسة في متغیراتھا، فمتغیر المجال الحضري كبناء  أھمیةتتجلى   
حضري تفاعلي لھ عدة تغیرات وتحدیات یواجھا تجاه المشكالت الحتمیة التي تفرزھا 
المدینة وتفاعالت السكان مع البیئة الحضریة ویأتي ھنا اآلثار التي تلحق على 

ئیة والعمرانیة المجاالت الحضري في ظل النمو الحضري الھائل ومشاكلھ البی
  .واالجتماعیة والثقافیة

  :أھداف الدراسة

  .توضیح مفھوم المجال الحضري من البعدین السوسیولوجي والعمراني -

  .التعرف على واقع المدینة الجزائریة في ظل المخططات العمرانیة الراھنة -

  .تتبع سیرورة تطور العمران الحضري وتكون المجاالت  بعد االستقالل -

  .رف على بعض اآلثار التي تنعكس على حركیة المجاالت الحضریةالتع -

  المفاھیم المشكلة لبنیة الدراسة: المبحث األول

 :مفھوم النمو الحضري :المطلب األول

تعتبر ظاھرة النمو الحضري من الظواھر الجوھریة التي تأثر بشكل كبیر  
نوعي للسلوكیات خاصة على مرفولوجیة المدینة وأبعادھا الوظیفیة، فھي مؤشر 

المدینة  السلوكیات غیر المنتظمة، كما أنھا تضفي على المدینة طابع دینامي بوصفھا
نظام یمیل نحو االرتباط واالتصال أو بعبارة أدق انتشار ذلك النظام عند وصولھ إلى 
حد أو حافة حرجة نتیجة تأثیر القوى الحضریة بأشكالھا المختلفة كمدخالت للنظام 

لي وكنتیجة لذلك یتمزق النسیج الحضري القائم بحثا عن مناطق الجذب وبالتا
  1الحضري خارج حدود النسیج كمخرجات للنظام

ویفھم من خالل ھذه الدینامیكیة أن النمو الحضري ھو نظام معقد یتحكم فیھ  
التوسع العمراني والتغیرات الوظیفیة، فالتوسع العمراني یشیر : بعدین أساسیین ھما

لتغیرات على مستوى الفضاء أو المجال الحضري أي االنتقال من مناطق غیر إلى ا



  صالح الدین خذري  –إسماعیل بن السعدي / د.أ 
  

  
 2020 ماي – 24: العدد                                                                             650

مبنیة إلى مناطق حضریة، أما التغیرات الوظیفیة فھي تشیر إلى التغیر الحاصل على 
مستوى األنشطة المتمثلة في استخدامات األرض وعلى ھذا األساس فان عنصر 

األساس الذي یقوم علیھ النمو یشكالن ) المجال(الفعالیة إلى جانب عنصر الفضاء 
  . الحضري

االنتشار "والنمو الحضري بھذا المعنى یشیر إلى ظاھرة أخرى وھي  
من   -الذي یعني الزحف العمراني الناتج في األساس عن الھجرة الداخلیة " الحضري

نتیجة لظروف اقتصادیة في الغالب تتحدد في الفقر وعدم توفر  -األریاف إلى المدن
من  -لعمل ونقص الخدمات في المناطق الریفیة، وكذا الھجرات الخارجیة مناصب ا

بغرض التنمیة، وال  ننسى كذلك الزیادة الطبیعیة، وبالتالي یعتبر الزحف  -خارج البلد
العمراني أولى خطوات النمو الحضري، وھناك من ینظر إلى ھذا األخیر كونھ 

: المشكالت التي طرحھا مثل ظاھرة مرضیة تستدعي العالج والتدخل نظرا إلى 
الخ مثل ما ھو حاصل في البلدان النامیة، ..البیروقراطیة وأشكال التخلف والجریمة 

وھناك من ینظر إلیھ باعتباره ظاھرة طبیعیة للمدن واستجابة طبیعیة لألنماط الحالیة 
  .2لمختلف القوى االجتماعیة التي تشكلھ

ري ھو ظاھرة تتعلق بأبعاد ومعاني یتبین من خالل ما تقدم أن النمو الحض  
كثیرة بحیث تعتبر حركة السكان وما یتبعھا من زیادة سكانیة في المناطق الحضریة 
مقارنة مع نسبة السكان في األریاف من أھم المؤشرات اإلحصائیة الدقیقة للنمو 
الحضري وھو األمر الذي یجعل من ھذا األخیر ظاھرة دینامیكیة مستمرة تتعلق 

المجال الحضري على مستوى األنماط الشكلیة المكانیة للمدینة ھذا من جھة  بأبعاد
ومن جھة أخرى تتعلق بأبعاد الفعالیات الداخلیة للمدینة على مستوى استخدامات 

غیر (األرض، أما الطریقة أو المنھاج الذي یتبعھ ھذا النمو فقد یأخذ اتجاھا سلبیا 
ا مرھون بطبیعة أسالیب الحیاة الحضریة كما قد یأخذ اتجاھا ایجابیا وھذ) مخطط

  . داخل المدینة 

  :مفھوم المجال الحضري:مطلب الثانيال

یعتبر مفھوم المجال من المفاھیم التي تأخذ أبعادا ودالالت مختلفة و متعددة وترجع 
الذي یعني بھ " ھابرماس"جذور ھذا المفھوم وأولى استخداماتھ إلى عالم االجتماع 

مساحة اجتماعیة تتیح ألفراد المجتمع النقاش الجماعي الحر غیر المقید، وتكوین "
والقضایا المشتركة بینھم، بھدف الوصول على توافق رأي عام فیما یتعلق بالمصالح 
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وإذا كان المجال بوجھ عام حسب رؤیة . 3"بشأن المصلحة العامة وكیفیة تحقیقھا
یأخذ أبعاد سیاسیة واجتماعیة وثقافیة وتقنیة فانھ من الناحیة الحضریة " ھابرماس"

جغرافي مكونا ما ذلك النطاق الذي یؤثر ویتأثر بالمدینة ویحیط بھیكلھا ال" یعني 
یعرف بإقلیم المدینة، وھو یعتبر المدخل العلمي والمنھجي لدراسة المدینة، إذ ال یتم 

  .4"تخطیط مدینة أو تنمیتھا بعیدا عن ذلك المحیط الجغرافي واإلقلیم العمراني لھا

ویشیر مفھوم المجال الحضري كذلك إلى االمتداد الحضري أو ما یمكن   
" ھربر و كوتمان"الذي یعني حسب تعریف كل من " لعمرانيالتوسع ا"تسمیتھ بـ 

االنتشار واالمتداد خارج الحدود الموضوعیة للمدینة، أي توسع الھیكل الحضري "ب
، وإذا "دون التقید بحدود المناطق التي حدثت فیھا تلك العملیة) SPRWL(وانتشاره 

ل فإن تعریف الدكتور عبد كان ھذا التعریف یشیر أكثر إلى األبعاد االیكولوجیة للمجا
لیشمل میل السكان لالستقرار "الرزاق عباس حسین یضیف إلى ذلك البعد البشري 

في المدن من جھة وتوسع حجوم تلك المدن من جھة أخرى والسیما المدن الكبرى، 
  .5"وقد تكون ھذه العملیة قد تمت بشكل عشوائي غیر منظم أو بشكل علمي ومخطط

لتعریفات أن المجال الحضري ھو امتداد عمراني یتشكل ویفھم من كل ھذه ا  
نتیجة النمو الحضري الواقع في المدینة، وھذا االمتداد یتعدى حدود المدینة لیشمل 

المدینة وما "كذلك المساحات المجاورة لھا لیصبح المجال الحضري بھذا المعنى 
ھا المدینة األم یجاورھا ویدخل تحت نفوذھا ویشكل معھا بیئة عمرانیة تتقاسم فی

والمناطق المجاورة لھا نمط الحیاة المتحضرة بسبب التفاعالت والتبادالت المختلفة 
بینھا وكذا مع محیطھا الطبیعي لتشكل نظاما بیئیا عمرانیا متكامال ومتوازنا إذا تم فیھ 

  .6"مراعاة شروط ومعاییر االستیطان البیئیة

  في الجزائردینامیكیة النمو الحضري  :المطلب الثالث

إن فھم دینامیكیة ظاھرة النمو الحضري في الجزائر یطلب منا ربطھا   
بسیاقھا التاریخي من خالل تتبع المراحل التاریخیة للظاھرة الحضریة، إلى جانب فھم 

  .  التوزیع المجالي والجغرافي لسكان الجزائر

  :التطور التاریخي للظاھرة الحضریة في الجزائر

حضریة في الجزائر من الظواھر القدیمة وھو ما یؤكده قیام تعتبر الظاھرة ال
الحضارات المتعاقبة وكذا الكثیر من الحفریات والشواھد التاریخیة بحیث كانت 
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الجزائر محطة لقیام العدید من الدول والحضارات، والقارئ لتاریخ المجتمع 
ین أو نمطین من الجزائري على مستوى بنیتھ وتركیبتھ یمكنھ أن یمیز بكل سھولة شكل

نمط ریفي وآخر حضري وھذا ھو حال كل المجتمعات، والمراحل : ھذه التركیبة
المتعاقبة للنمو الحضري في الجزائر أفرزت بدورھا تراكم وتنوع ثقافي یصب في 

وبدون الغوص في الجذور التاریخیة . 7دائرة أحداث التغیر في أنماط الحیاة الحضریة
تاریخ الجزائر  طویل حافل بالعدید من المراحل للظاھرة الحضریة بحكم أن 

التاریخیة التي ال یكفي المقام لذكرھا جمیعا األمر الذي یجعلنا نكتفي بالنظر إلى 
االستعمار ( المراحل التاریخیة القریبة التي یمكن أن نحددھا في الفترة الكولونیالیة

ت الظاھرة الحضریة كونھا الفترة األھم في تاریخ الجزائر وكیف تطور) الفرنسي
  .فیما بعد الفترة االستعماریة

حینما احتلت فرنسا الجزائر أول ما قامت بھ ھو فرنسة األرض الجزائریة   
) senatus consult(ذلك من خالل إصدار بعض القوانین أبرزھا قرار المشیخي 

، 1873جویلیة  26في   vernierإلى جانب قانون  1863أفریل  22المؤرخ في 
وغیرھا من القوانین الجائرة التي دفعت بالسكان إلى ترك أراضیھم واالتجاه نحو 

مالیین ھكتار من األراضي  3المدن فحسب اإلحصائیات قد تم سلب نحو حوالي 
ملیون  3.5الزراعیة وتم تسلیمھا إلى األوروبیین، كما قد تم االستیالء على حوالي 

من ) 1962-1954(وتعتبر مرحلة . 8وجعلھا كملكیة خاصة للدولةھكتار من الغابات 
مرحلة  -أكثر المراحل في الفترة االستعماریة التي شھدت زیادة كبیرة لسكان الحضر 

وتعود أسباب ھذه الزیادة إلى المنھج الذي اعتمدتھ اإلدارة الفرنسیة  -الثورة التحریریة
حرمة في الجبال مما دفع بأغلب السكان المتمثل في سیاسة التجمع وخلق المناطق الم

إلى ھجرة األریاف والجبال والتوجھ نحو المدن، وقد تضاعفت الزیادة في نسبة سكان 
بحیث تمیزت ) 1966-1962(الحضر بعد االستقالل مباشرة في الفترة الممتدة ما بین 

روبیین ھذه الفترة باالنتقال الھائل من األریاف إلى المدن المھجورة من طرف األو
نسمة إلى  320000فحسب اإلحصائیات فان نسبة سكان الحضر انتقلت من 

  . 9)1966-1954(في فترة مابین  1620000

فقد عرف النمو الحضري تطورا ) 1977-1966(أما في الفترة الممتدة بین   
نسمة وتعود  6686785ملحوظا فقد وصل عدد سكان المدن في ھذه الفترة إلى 

اسة المنتھجة من طرف الدولة الجزائریة آنذاك التي تتحدد في األسباب إلى السی
التركیز على عملیات التصنیع مما أدى إلى ھجرات غیر مسبوقة من األریاف نحو 
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المدن بحثا عن العمل، وأھم ما میز ھذه الفترة ھو النمو العمراني الذي لم یراعى فیھ 
وھو ما یمكن تفسیره بالسیاسة )  التوسع العمراني العشوائي(معاییر البناء والتعمیر 

المتبعة خالل ھذه الفترة التي ركزت على الجوانب االقتصادیة وأھملت الجوانب 
   .10العمرانیة والمعماریة

تتابع زیادة سكان الحضر بشكل ) 1987-1977(عرفت فترة ما بین " كما قد  
ومعدل زیادة  %71 :ـأقل من العشریة التي سبقتھا أي بنسبة زیادة عامة قدرت ب

سجلت فیھا ) 1998-1987: (، أما المرحلة التي تلتھا مابین"%5.5: ـسنویة قدر ب
بنسبة زیادة قدرت  %58.3 نمو أكبر من المراحل السابقة بحیث بلغت نسبة التحضر

أھم ما میز ھذه الفترة ھو التوسع العمراني العشوائي سواء على  11%9.3 :ـب
انیة القدیمة، األمر الذي یعطینا صورة للظروف األطراف أو داخل األنسجة العمر

بحیث شھدت ) فترة العشریة السوداء(القھریة التي مرت بھا الجزائر في ھذه الفترة 
انخفاض كبیر في مستوى المعیشة داخل األریاف وبالتالي الزیادة في معدالت النزوح 

  . 12الریفي

مقارنة مع الفترة تراجعت نسبة سكان الحضر ) 2008-1998(وفي سنوات   
 أي بنسبة زیادة وصلت إلى %63حوالي  2008السابقة حیث بلغ معدل التحضر سنة 

وھذا راجع إلى جملة من االعتبارات من بینھا السیاسة المنتھجة من طرف  4.7%
السلطة الجزائریة لتخفیف الضغط على المدن من خالل وضع البرامج لمختلف 

الذي أفضى إلى نتائج ایجابیة بحیث أدى إلى  مشاریع السكن خاصة السكن الریفي
، أما المرحلة األخیرة الواقعة بین 13تثبیت نسبة معتبرة من سكان األریاف في أماكنھم

یتبین فیھا بوضوح الزیادة الكبیرة في نسبة سكان الحضر ) 2015-2008(سنتي 
ة من أجمالي السكان، وھي في الواقع ظاھر %70 بحیث أصبحت النسبة أكثر من

تحتاج إلى التدخل من طرف المسئولین والمختصین إلیجاد مقاربات جدیدة للحد من 
ظاھرة النزوح الریفي، وإذا كانت اإلحصائیات خیر دلیل على وجود مشكالت، فإن 
اإلحصائیات السابقة تدل بما الشك فیھ أن الجزائر تعاني من مشكلة الھجرات المكثفة 

كلة في الواقع ذات أبعاد اقتصادیة في المقام لسكان األریاف نحو المدن، وھي مش
األول تتحدد في تراجع النشاط الزراعي مما تترتب على ذلك تراجع اإلنتاج الفالحي 
وارتفاع األسعار على مستوى المدن الكبرى كالجزائر العاصمة، وھران، 

الخ وھو ما یستدعي مرة أخرى الوقوف والتفكیر ملیا في ھذه الظاھرة ...قسنطینة
  .14إلیجاد حلول سریعة لھا والتخفیف من حدتھا
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  التوزیع المجالي لسكان الجزائر  :المبحث الثالث

مقدمة في دراسة " :ـفي ھذا المساق یرى محمد السویدي في كتابھ الموسوم ب  
إلى ثالث مناطق ) جغرافیا(أن سكان الجزائر یتوزعون مجالیا " المجتمع الجزائري

االقتصادیة التي یمارسونھا وعالقتھم بالظروف  رئیسیة حسب طبیعة األنشطة
المنطقة الصحراویة، ومنطقة السھوب : الطبیعیة، وھذه المناطق الثالث تتمثل في

، أما توزیع السكان في ھذه المناطق نجده قد تم بشكل غیر متكافئ 15ومنطقة التل
یة من سكان الجزائر یتواجدون في المنطقة الشمال %63.50بحیث نجد أن نسبة 

فقط  %9.1، و)في منطقة السھوب(یتواجدون في الھضاب العلیا  %24.7، و)التل(
  . 16في الجنوب

توضح بأن أغلبیة التجمعات الحضریة تتركز في ) 1( وإحصائیات الجدول رقم
  .المناطق الشمالیة بوجھ عام

مجاالت البرمجة 
  اإلقلیمیة

  المجموع  التصنیف

میتروبو
  ل

حضریة 
  جغرافیة

مجاورة   حضریة
  للمدن

نصف 
  حضریة

  215  131  40  38  5  1  وسط  الشمال

  128  77  21  19  4  2  شرق

  134  81  24  24  4  1  غرب

  477  289  90  81  13  4  الشمال

الھضاب 
  العلیا

  49  31  0  15  3  0  وسط

  111  80  0  23  8  0  شرق

  46  31  0  13  2  0  غرب

ھضاب 
  علیا

0  13  51  0  142  206  

  49  28  0  16  5  0  شرق  الجنوب

  12  7  0  3  2  0  غرب
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ھقار 
  طاسیلي

0  0  2  0  5  7  

  68  40  0  21  7  0  الجنوب

  751  471  90  153  33  4  المجموع

  ONS ،2011، لإلحصاءالدیوان الوطني : المصدر
  

التجمعات الحضریة تتمركز في الشمال بصفة عامة مع نوع من  أغلبیة إن  
التوازن بین الوسط، الشرق والغرب، في مناطق الھضاب العلیا تبقى الجھة الشرقیة 

  .ھي التي تجمع اكبر عدد من التجمعات الحضریة
یمثل توزیع التجمعات الحضریة حسب مجاالت البرمجة االقلیمیة في : 01شكل 
2008  
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  الھجرة الریفیة كمیكانیزم للنمو الحضري في الجزائر  :الرابع المبحث

تتمیز الھجرة الداخلیة في الجزائر عموما بأنھا ھجرة ذات اتجاه واحد أي من   
األریاف نحو المدن، األمر الذي تسبب وال یزال یتسبب في الكثیر من المشاكل 

یة والضواحي التلقائیة األحیاء القصدیر(العمرانیة في المدن مثل ظاھرة الھوامش 
وما یترتب عن ذلك من مشكالت أخرى منھا على وجھ التحدید ) الخ...غیر المخططة

تراجع النشاط الزراعي وبالتالي تراجع في اإلنتاج الفالحي، وھو ما یمس بطریقة 
مباشرة اقتصاد الوطن، كما أدت إلى ازدحام المراكز الحضریة وغیرھا من 

تبع لظاھرة الھجرة الریفیة في الجزائر یمكن أن یمیز بین والمت.17المشكالت األخرى
  .المرحلة االستعماریة، ومرحلة ما بعد االستعمار: مرحلتین أساسیتین

  )االستعمار كعامل أساسي في الھجرة الریفیة(المرحلة االستعماریة  :المطلب األول

إن المتأمل في تاریخ المجتمع الجزائري في بنیتھ وتركیبتھ یجد أن الھجرة   
الداخلیة ترجع في األساس إلى الخلل الموجود بین اإلنسان الریفي واألرض، وھي 
عالقة في الواقع تأثرت بعامل خارجي یتمثل في االستیطان األوروبي في الریف 

، وبما أن االستعمار الفرنسي كما 1830الجزائري منذ بدایة االحتالل الفرنسي سنة 
ھو معروف عنھ استعمار سكان ولیس استعمار واستغالل فقط، فإنھ من البدیھي أنھ 
سیبحث عن المناطق األصلح لالستیطان األوروبي، وھو ما وقع بالفعل بحیث استقر 
عدد كبیر من األوروبیین في المناطق والسھول الشمالیة التي تحدھا جنوبا جبال 

لس التلي، وإقامة نوع من الحدود تحد مراكز استقرار األوروبیین بھدف حمایة األط
المستوطنین وطرد سكان ھذه المناطق خارجھا، وعندما اتسعت مناطق االستیطان بدأ 
األوروبیین یطالبون باألسلحة لتكوین فرق عسكریة لمساعدة االحتالل الفرنسي ضد 

  .  18الجزائریین

عماریة المبنیة على االستیطان ونھب األراضي ونتیجة للسیاسة االست  
: الفالحیة تشكلت حركات سكانیة وھجرات كثیفة، وقد اتخذت ھذه الھجرة شكلین

، وھجرة نحو المدن )فرنسا، أوروبا، المشرق العربي(ھجرة إلى خارج الوطن 
تحدیدا نحو مزارع المعمرین، وقد دلت اإلحصائیات أن نسبة سكان الحضر فیما بین 

كما قد سجلت إحصائیات األمم المتحدة  %10قد بلغت ) 1966-1954(تي سن
 ـبنسبة قدرت ب) 1965-1960(مساھمة الھجرة الریفیة في الزیادة السكانیة مابین 

  .19وھو رقم یشیر إلى النزوح الریفي الكبیر نحو المدن 54%
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  مرحلة ما بعد االستعمار  :المطلب الثاني

  :بین ثالث محطات أساسیة یمكن التمییز في ھذه المرحلة

تمیزت ھذه  ):1966-1962(الھجرة في السنوات األولى من االستقالل   
السنوات باآلثار البالغة لالستعمار وتركتھ الثقیلة على مستوى الھجرة وبحسب 
السنوات اإلحصائیة فإن معدل النمو الحضري السنوي في الجزائر قد وصل إلى 

دخول الالجئین من البلدان : من مجموع السكان، وأسباب ھذا النزوح یعود إلى 30%
واستقرارھم في المدن التي تركھا المعمرون، وكذا تبني ) تونس والمغرب(المجاورة 

التي لم تراعي خصوصیة ) التسییر الذاتي(الدولة الجزائریة السیاسة الزراعة 
ف مما دفع بھم إلى الھجرة نحو المدن المجتمع ولم تتوافق مع مبادئ سكان األریا

  .20بحثا عن العمل

  الھجرة أثناء النظام االشتراكي :المطلب الثالث

بحیث تبنت الدولة الجزائریة النظام االشتراكي  1966بتداًءا من سنة إوذلك   
الذي تضّمن مجموعة من المخططات التنمویة، األمر الذي صاحبھ عملیة تصنیع 

ملیون نسمة، لكن مع  1.7جرة ریفیة على نطاق واسع بلغت مكثفة مما أدى إلى ھ
مع نمو  %1بدأت معدالت الھجرة في االنخفاض، فقد وصلت إلى  1987بدایة سنة 

وھو ما یمكن تفسیره بالسیاسة التي تبنتھا الدولة الجزائریة  %4حضري ال یتجاوز 
تثمار فیھ في مقابل آنذاك التي تدخل في إطار إعادة االعتبار للقطاع الفالحي واالس

صعوبة العیش في المدن بسبب األزمات االجتماعیة واالقتصادیة خاصة في قطاع 
نتیجة  1991التشغیل والسكن، إال أن األزمة التي شھدتھا الجزائر منذ بدایة سنة 

التوقف في المسار االنتخابي وانتشار ظاھرة اإلرھاب كانت لھا انعكاسات سلبیة على 
مما أجبر الكثیر من سكان األریاف إلى الھجرة نحو المدن بحثا عن  المناطق الریفیة

  . 21األمن

  الھجرة الریفیة في سیاق التحوالت الجاریة :المطلب الرابع

وفي ظل التحوالت والتغیرات الجذریة المتمثلة  20تسعینات القرن  مع بدایة  
وتوظیفھ كبدیل  في فتح المجال أمام االستثمارات األجنبیة وتشجیع القطاع الخاص

للقطاع العام أفرز كل ذلك جملة من اإلشكاالت االقتصادیة واالجتماعیة منھا على 
وما  %28وجھ التحدید الزیادة في نسبة البطالة التي بلغت في ھذه المرحلة أكثر من 
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ترتب عن ذلك تدني في مستویات المعیشة والزیادة من حدة أزمة السكن إلى جانب 
لعنف بشتى أشكالھ، وال ننسى كذلك الدور الذي لعبتھ المأساة انتشار الجریمة وا

  . 22التي قذفت باآلالف نحو المدن والحواضر) العشریة السوداء(الوطنیة 

  النمو الحضري وانعكاساتھ على المجال في الجزائر  :المبحث الخامس

  عیةت األبعاد الثقافیة و االجتماإشكالیة التخطیط المادي ورھانا :المطلب األول

السكن ھو إنتاج معماري یظل على الدوام مرتبط بالخصوصیة الذاتیة، إال   
أن تعقد الحیاة وظھور متطلبات جدیدة یتعین وفقا لذلك إنشاء مباني جدیدة كافیة 

، وعلى ھذا األساس یستوجب 23الستیعاب مختلف فعالیات اإلنسان المتجددة باستمرار
العوامل الثقافیة، والمقصود بالعوامل الثقافیة في على التخطیط أن یأخذ بعین االعتبار 

أنھا حصیلة تفاعل "  :"حسن فتحي"د رأي المعماري المصري ھذا المقام على ح
ذكاء اإلنسان مع البیئة التي یعیش فیھا في عملیات استفاء حاجاتھ الروحیة 

ناخیة ، وبالتالي على المخطط في عملیات تصمیمھ أن یراعي األبعاد الم24"والمادیة
والجوانب الفیزیولوجیة للمدینة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى مراعاة خصائص 

  .اإلنسان الفسیولوجیة واالجتماعیة والسیكولوجیة عند تصمیمھ لمسكنھ

أما واقع التخطیط الحضري في الجزائر في بنیتھ وتركیبتھ في ضوء التوسع   
طبیعة فرنسیة بحكم تبعیة الحضري یبدو واضحا أنھ قائم على أسس بیروقراطیة ذو 

فكریة وتقنیة موروثة عن استعمار طویل، ینظر إلى المدینة بصورة جامدة بحسب 
معاییر كمیة ووظیفیة وأنماط مسبقة مبسطة من دون النظر إلى األبعاد النوعیة 
والمكانیة والتاریخیة، أي بصورة أدق االعتماد على األسالیب اإلنشائیة في التصمیم 

ي تتجسد في نمطیة اإلنشاء وإھمالھ ألھم العناصر الثقافیة واالجتماعیة وھو والبناء الت
   .25بذلك ال یعطي أھمیة لحاجات األسرة البیولوجیة والثقافیة واالجتماعیة

إشكالیة المركزیة الحضریة والعالقة بین المجال الحضري القدیم  :المطلب الثاني
  والجدید 

إلى إھمال البیئة التاریخیة وإحداث أدى التوسع العمراني في الجزائر   
القطیعة بین التوسعات الحضریة الجدیدة والمراكز الحضریة القدیمة التي كانت 
مؤھلة الحتضان الحیاة الحضریة، األمر الذي یشیر إلى أزمة المركزیة التي تؤثر 
بطریقة أو بأخرى على وظائف وأدوار المدینة، وتتعلق إشكالیة المركزیة بالخصوص 
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شكالیة التراث العمراني وبالتحدید المدینة اإلسالمیة التي أھملت من طرف مالكھا بإ
األصلیین وإغفالھا من جھة مشاریع إعادة التأھیل، كما قد أصبح السكن في المدینة 

إستراتیجیة یراد بھا الحصول على سكن في التجمعات ) األحیاء العشوائیة(القدیمة 
ر سوءا تصورات الدولة ونخبھا التخطیطیة التي ال السكنیة الجدیدة، وما زاد األم

تتوافق في الغالب مع خصوصیات المجتمع ومعطیاتھ، وتمثل ھذه الثنائیة المتأزمة 
القائمة بین المدینة والتراث العمراني كأحد أبعاد الحالة االنفصامیة للمدینة 

  .26الجزائریة

  إشكالیة الھوامش :المطلب الثالث

المناطق التي بنیت في الغالب على أطراف المدینة  یقصد بالھوامش تلك  
والتي تتخذ توسعات عمرانیة عشوائیة تغیب فیھا أدنى شروط ومعاییر البناء المعمول 
بھا، یعیش بداخلھا أنماط من الجماعات تتمیز بعزلتھا وانفصالھا وانغالقھا على نفسھا 

اسیة واالجتماعیة وعدم قدرتھا على المشاركة في مختلف مجاالت الحیاة السی
واالقتصادیة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى افتقارھا الشدید إلى مختلف المرافق 
والخدمات االجتماعیة، وظاھرة الھوامش في الجزائر التي تتحدد أساسا في األحیاء 
القصدیریة ترجع إلى جملة من العوامل على رأسھا الھجرة الریفیة المرھونة بعوامل 

س، فتباین الظروف االقتصادیة بین المناطق الحضریة والریفیة اقتصادیة في األسا
ھو ما شكل في الواقع ھجرة ریفیة نحو المدن في ضوء عوامل الجذب والطرد 
السكاني، وإذا تمعنا النظر أكثر في ھذه العوامل االقتصادیة نجدھا تتحدد في قلة 

مارات أو انعدامھا في الخدمات، وقلة فرص العمل وارتفاع نسب البطالة، وقلة االستث
المناطق الریفیة عموما باعتبارھا عوامل الطرد، أما عوامل الجذب فأبرز سبب سجل 

في الجزائر في تشكیل الھجرة الریفیة وخلق األحیاء القصدیریة،  1966منذ عام 
یكمن في فرص العمل المتاحة في المدن خاصة في المجال الصناعي المتمركز حول 

 ومالحظاتھ حول" بارسونز"لتحدید، وھو ما یمكن تفسیره برؤیة الشریط الساحلي با
أن عملیات التصنیع تؤدي إلى قیام "بحیث یرى " أسس قیام البیوت القصدیریة"

البیوت القصدیریة، وتعزل ھذه األسر عن شبكتھا القرابیة في مرحلة أولى ثم تقلص 
عة إلى وحدة سكنیة حجم المجموعات العائلیة إلى عائالت نوویة، وتتحول المجمو

استھالكیة ألنھا فقدت وظیفتھا اإلنتاجیة، ولم یبقى لھا من دور سوى التنشئة 
  .27االجتماعیة لألطفال وتحقیق التوازن النفسي للكبار
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وظاھرة األحیاء القصدیریة في الجزائر ھي في الواقع ظاھرة تشیر إلى   
كن التي أصبحت الھاجس مشكالت اجتماعیة واقتصادیة عمیقة، من بینھا أزمة الس

األكبر الذي یالحق السلطات بالرغم من الجھود المتواضعة التي بذلتھا في سبیل 
، والحدیث عن )من خالل البرامج السكنیة المخصصة(التخفیف من ھذه األزمة 

األحیاء الھامشیة ال یتوقف عند ھذا الحد بل یتعدى إلى ما ھو أخطر من ذلك على 
ء ھي الموطن األصلي لمختلف أشكال الجریمة، وھذا بحسب ما اعتبار أن ھذه األحیا

أثبتتھ مختلف الدراسات االجتماعیة والنفسیة، التي عجزت السلطات المحلیة عن حل 
  .مشكالتھا إلى اآلن

إشكاالت البیئة الحضریة المستحدثة وانعكاساتھا على المجال  :المبحث السادس
  الحضري 

الحضریة بكل أبعادھا العمرانیة والبشریة تأثیر بالغ مما الشك فیھ أن للبیئة   
على سلوكیات اإلنسان من حیث بناء وتكوین شخصیتھ أو في تشكیل ذھنیتھ وتفكیره، 
وإذا أسقطنا ھذه الرؤیة على الواقع الحضري في الجزائر سواء على مستوى تأثیرات 

ي أو على مستوى البیئة العمرانیة بكل مكوناتھا على سلوكیات اإلنسان الجزائر
تأثیرات ھذه السلوكیات على المجال الحضري، نجد أنھا في كال المستویین عالقة 
یشوبھا الكثیر من القلق والتوتر وھو ما یظھر تداعیاتھا في االستخدامات الخاطئة 
لألرض والمجال الحضري، كما یظھر كذلك على مستوى الخلل الذي أصاب 

  .ن مستعملي المجالالعالقات االجتماعیة الرابطة بی

والمناطق الحضریة الجدیدة في الجزائر التي صممت بھدف تخفیف الضغط   
على المدینة المركز والتحكم في نمو المدن وتنظیمھا ھي بمثابة المیدان الذي تظھر 
فیھ سلوكیات المستعمل اتجاه المجال الذي یحتویھ بوضوح، وھذا راجع إلى ما تملكھ 

الذي صمم بعقلیة " البناء العمودي"عمرانیة والتي یمثلھا  ھذه المناطق من نماذج
معماریة في الغالب أھملت كل المعطیات الثقافیة واالجتماعیة وبجودة ردیئة في أغلب 
األحیان، األمر الذي یمكن أن نلمسھ من خالل مستوى العالقات االجتماعیة 

  .واستخدامات الساكن اتجاه المجال 

  العالقات االجتماعیة  على مستوى:المطلب األول

أجریت حول موضوع واقع العالقات االجتماعیة  أثبتت أغلب الدراسات التي  
في البیئة الحضریة الجزائریة بوجھ عام والبیئة الحضریة المستحدثة بوجھ التحدید، 
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أن ھناك خلل كبیر على مستوى ھذه العالقات القائمة بین مستخدمي المجال، خاصة 
ي أصبحت تبنى على أسس مكانیة بمنطق القرب المكاني خصوصا عالقات الجیرة الت

في ضوء السكنات العمودیة، وھذا لھ ما یبرره خاصة إذا علمنا أن مثل ھذه النماذج 
العمرانیة تبنى بمنھج مادي بحت من خالل جمع أكبر عدد ممكن من السكان في 

یس تقنیة تتعلق بأبعاد مساحة جغرافیة صغیرة نسبیا، فھي بذلك ھیاكل تتحكم فیھا مقای
الجدران وأحجام الغرف وأنظمة قاسیة تسمح بسرعة اإلنجاز، ناھیك عن الشكل 
الداخلي لھذا النمط الذي یتمیز في الغالب بنمطیة الغرف وأشكالھا التي ال تتوافق في 
الغالب مع حجم األسرة الجزائریة ومعطیاتھا البیولوجیة واالجتماعیة والنفسیة، وھذا 

مكانھ إنتاج وإعادة إنتاج عالقات اجتماعیة سطحیة محكومة بأبعاد مادیة بحتة كلھ بإ
  .تغیب فیھا أغلب العناصر الثقافیة المتعارف علیھا في اإلرث االجتماعي 

  ستخدامات المستعمل للمجال السكنيا :المطلب الثاني

یمكن قیاس عالقة المستعمل بمجالھ السكني من خالل استخداماتھ لھذا   
   .المستوى الداخلي للمجال والمستوى الخارجي: المجال على مستویین

إن القراءة المباشرة في خصائص نمط : على مستوى المجال الداخلي  
تمكننا من فھم طبیعة العالقة الواقعة ) السكن العمودي(العمران الحدیث في الجزائر 

د كشفت العدید من بین المستعمل للمجال الحضري وبیئتھ العمرانیة الحدیثة، فق
الدراسات المیدانیة على المستوى المحلي أن أغلب سكان العمارات یلجئون إلى إدخال 
تغییرات في مجاالتھم الداخلیة بھدف التكیف مع متغیراتھا، من بین ھذه التغیرات 
توسیع داخل السكن فقد یكون ھذا التوسیع بخلق مجاالت مثل الشرفة بھدف توسیع 

لصالة لتتناسب مع حجم األسرة، أو قد یكون ھذا التغییر في شكل حجم الغرفة أو ا
لیستوعب ) وسط الدار(خلق مجاالت أخرى كانت غائبة في ھذا النوع من السكن مثل

نشاطات األسرة وفعالیاتھا وغیرھا من التحویالت األخرى، أما الساكن الذي ال تسمح 
لھ إلى مقاومة ذاتیة تظھر في لھ ظروفھ المادیة بإحداث تغییرات فقد تتحول ردة فع

  .28الحد من نمو حجم العائلة

من خالل المالحظة العابرة على مستوى  :على مستوى المجال الخارجي  
المجال الخارجي للبیئة الحضریة في الجزائر یمكننا أن نتأكد بوجود انتھاكات 
صارخة في حق ھذا المجال، سواء تلك المجاالت المعدة للراجلین أو تلك المخصصة 

الخ، خاصة إذا ترك المختص ثغرة في ...لفضاءات لعب األطفال أو المساحات الحرة 
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تصمیم لیجد المستعمل فرصة للتدخل بما یناسب حاجیاتھ، كما أن ظاھرة التفرد ال
وحب الذات في ضوء غیاب الوازع االجتماعي بإمكانھا أن تخلق جو من المنافسة 

، وكل ھذه 29والصراع من أجل احتالل المجال العام بشتى الوسائل والطرق
ذي أصاب العالقات االجتماعیة االنتھاكات بإمكانھا أن تكون مؤشر قوي على الخلل ال

  .بین مستعملي المجال ومدى تأثیر ذلك على المجال الحضري بوجھ عام

  :نتائج البحث

تم التناول في ھذه الورقة البحثیة موضوع النمو الحضري وانعكاساتھ على المجال 
الحضري في المدینة الجزائریة في ضوء دینامیكیة حضریة وقد تبین فیھا بوضوح 

  : االستنتاجات التي یمكن أن نوجزھا في النقاط التالیةجملة من 

النمو الحضري ھو ظاھرة تعبر عن سلوك تظھر تداعیاتھا في النظام الحضري  -
ككل تقوم بإنتاجھ قوى حضریة تتعلق بأبعاد الحركة السكانیة من حیث الھجرة 

  . ومن حیث الزیادة الطبیعیة) الداخلیة والخارجیة(

المجال الحضري من الناحیة السوسیولوجیة یشیر إلى ردة فعل أو نتیجة لسلوك ما،  -
كما یعبر عن امتداد حضري یتشكل وفقا لمخرجات النمو الحضري التي یمكن 
تحدیدھا في الفعالیة وطبیعة األنشطة الممارسة داخل النسیج الحضري، إلى جانب 

  . طبیعة استخدامات األرض

من أھم المراحل التي ) 1962-1830(ستعماریة في الجزائر تعتبر المرحلة اال -
یمكن من خاللھا فھم دینامیكیة النمو الحضري والمساقات التي یتخذھا وما یترتب عن 

  . ذلك من تغیرات في المجال الحضري للمدینة الجزائریة

تعتبر الھجرة الریفیة األساس الذي یقوم علیھ النمو الحضري في الجزائر وھي  -
ترجع في األساس إلى عوامل تاریخیة تتمثل في الخلل الذي  -الھجرة الریفیة -رة ظاھ

أصاب العالقة بین اإلنسان الریفي واألرض بحیث یعتبر االستعمار الفرنسي ھو 
تتمثل في التناقض الواقع بین ) مادیة(السبب الرئیسي في ذلك، وإلى عوامل اقتصادیة 

توفر مناصب (ات المادیة التي تملكھا المدینة عالم الریف والمدینة من حیث المغری
  . في مقابل فقر األریاف والنقص الشدید في الخدمات) الشغل، توفر الخدمات

انعكاسات النمو الحضري على المجال في الجزائر تظھر في شكل إشكاالت تتحدد   -
مشكالت تتعلق بالتخطیط الحضري الذي یغلب علیھ : على مستویات متعددة أھمھا
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لطابع المادي والنظرة اإلقصائیة للخصوصیة الثقافیة لمستعملي المجال، ومشكلة ا
المركزیة الحضریة من حیث االنفصام الحاصل بین المراكز الحضریة الحدیثة 
والقدیمة، وإشكالیة األحیاء الھامشیة وما یترب عنھا من مشكالت اجتماعیة مثل 

على مستوى خلل العالقات  الجریمة، ومشكالت البیئة الحضریة التي تتحدد
  .   االجتماعیة واالستخدامات الخاطئة لألرض والمجال

  :خاتمة  

المجال الحضري ھو المدینة  أن إلىنخلص من خالل ھذا المقال  األخیرفي   
 أوكبناء فیزیقي اجتماعي ثقافي تتسم بنمط من العالقات المتبادلة والمشتركة في حیز 

بالنمو  إلیھبالحركیة الدائمة وھذا ما یشار  اأیضفضاء حضري محدود، ویتسم 
  . الحضري كما ورد في نتائج الدراسة

النمو الحضري ھو حتمیة دینامیكیة ویجب مواكبة ھذا النمو  أنونستنتج   
 وأجھزةالحضري وتحدیاتھ عن طریق سن القوانین العمرانیة وسیاسات التعمیر 

والمجتمع المدني بھدف حمایة  التخطیط ، وكذا تدخل ھیئات الجماعات المحلیة
  . المجاالت الحضریة في ظل دینامیكیة النمو الحضري

  
  :الھوامش
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  الملخص 

یعتبر االتصال أحد أھم الركائز التي تقوم علیھا المؤسسات باعتباره شریان 
الحیاة فیھا وارتباط ارتفاع مستوي كفاءتھا بنجاح ھذا االتصال وفاعلیتھ، لكن نجد 
داخل المؤسسات الجزائریة عدة عوامل تعرقل العملیة االتصالیة وتشوبھا الكثیر من 

أسباب مختلفة منھا مالھ عالقة بمسائل تنظیمیة  المشاكل التي تحول دون نجاعتھ لعدة
وأخري بخلفیات ثقافیة ذات عالقة بالتنشئة االجتماعیة لإلفراد في المؤسسة باعتبارھا 
تنظیم اجتماعي، وباعتبار االتصال سلوك إنساني بالدرجة األولي، عملت  ھذه 

ة بأسالیب الدراسة علي البحث فیما مدي عالقة  السلوك االتصالي داخل المؤسس
التنشئة االجتماعیة، وتنبع أھمیة  الدراسة من أھمیة الموضوع في حد ذاتھ ألن 
موضوع االتصال یعد من أھم المواضیع التي اھتم بھا المختصون، فاالتصال سواء 
كان في مؤسسة ذات طابع صناعي أو خدماتي یعتبر أحد أھم العناصر التي یرتكز 

حیث یعمل على إحداث التنسیق بین مختلف  علیھا عملھا علي كل المستویات ،
األطراف والمستویات داخل المؤسسات في نقل المعلومات واألوامر وھو ینمي 
العالقات االجتماعیة واإلنسانیة ویستطیع أن یصل بالعمال إلدراك  دورھم وأھمیتھم 

كما في تحقیق أھداف مؤسستھم وبالتالي تحفیزھم أكثر لالجتھاد والمزید من العطاء، 
  . یعتبر من أبرز دعائم المؤسسة في اتخاذ القرارات

نظام  ؛سلوك أنساني ؛المؤسسة ؛التنشئة االجتماعیة ؛االتصال: الكلمات المفتاحیة
  .اجتماعي
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Abstract 

Communication is one of the most important pillars of the 
foundations of institutions being a vital aspect, its correlation 
with its high level of efficiency is related to the success and 
effectiveness of this connection. But we find within the Algerian 
institutions several factors that hamper the communication 
process and a lot of problems that prevent its effectiveness. 
Several reasons, including those related to organizational issues 
and others related to cultural backgrounds affilliated to the 
socialization of individuals in the institution as a social 
organization. Moreover, considering the communication as a 
human behavior in the first place, this study investigates the 
relationship of communication behavior within the institution 
with the methods of socialization. The importance of the study 
stems from the importance of the topic of communication that 
concerned specialists, communication, whether in an industrial 
or service-oriented institution is one of the most important 
elements on which the institutions base their works on at all 
levels. Considering it as a social systemm the communication 
works to develop coordination between different parties and 
levels within the institutions in the transfer of information and 
orders, it develops social and human relations and can help the 
workers to realize their role and importance in achieving the 
objectives of their institution and thus motivate them for more 
diligence and tender, it is viewed as one of the main pillars of the 
institution in making decisions. 
Keyword: Communication; Socialization; Human behavior; the 
foundations; social system.  

 مقدمة    

تعد التنشئة االجتماعیة الوعاء الذي یتلقى منھ اإلنسان منذ طفولتھ إلى شبابھ 
كل القیم والعادات والتقالید والمفاھیم والمبادئ التي تبنى على أساسھا شخصیتھ بحیث 
تبدأ من األسرة كنواة أولى یكتسب منھا الطفل المبادئ والمالمح األولى لتكوین 
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م والتكوین التي یحظى بھا اإلنسان بشكل مبرمج شخصیتھ ثم مختلف طرائق التعلی
عن طریق المدرسة ومختلف معاھد التكوین والتربیة وأیضا ما یتلقاه من المجتمع 
تلقائیا من عناصر أخرى تكسبھ اتجاھات ومیوالت تشكل مع خصائصھ العقلیة 
والجسمیة والنفسیة شخصیتھوتوصلھا إلي شكلھا النھائي حسب القیم التي من 

روض أن تبنى علیھا شخصیة الطفل بمختلف الثقافات والمجتمعات،ھذا المزیج المف
من التلقي والتعلم یعمل على جعلھ فردا لھ دور في المجتمع یتأقلم مع مختلف أفراده 
من حیث الثقافة الواحدة والعادات والقیم التي نشأ علیھا إال انھ قد یتخلل ھذا التطبیع 

ر واتجاھات سلبیة لدى الفرد تؤثر في سلوكھ اتجاه والتكوین عناصر قد تكون أفكا
نماط السلوكیة اآلخرین وینعكس ذلك في العمل داخل المؤسسة في مختلف األ

  .واالتصالیة لدیھ

وقد تناولت العدید من الدراسات موضوع السلوك داخل المؤسسة وعالقتھ بالتنشئة  
االجتماعیة من ناحیة االنضباط والتسییر لكن في بحثنا ھذا سوف نعمل علي دراسة 

  .سسة  بأسالیب التنشئة االجتماعیةعالقة السلوك االتصالي بالضبط لألفراد داخل المؤ

  مشكلة الدراسة 

الجتماعیة اإلنسان وتصقلھ حسب المنظومة القیمیة التي تشكل التنشئة ا
یتواجد فیھا بكل أجابیاتھا وسلبیاتھا ، وباعتبار ھؤالء األفراد الوافدین من األسر 
والمجتمعات ھم من یكونون المؤسسات في شقھا اإلنساني فان ھذه الموارد البشریة 

ل علي التأثیر في سلوكیاتھم تأتي حاملة لما تلقتھ من التنشئة االجتماعیة والتي تعم
داخلھا وبالتالي السلوك االتصالي  لدیھم الذي یعتبر من أھم عناصر نجاح ووصول 
أي مؤسسة لتحقیق الكفاءة إذ بدون اتصال جید وتواصل واعي تبرز عدة عراقیل 
وعوائق تؤدي بالعملیة اإلنتاجیة أو الخدماتیة في أي مؤسسة إلي االنسداد لذلك سوف 

دراسة علي البحث في ما مدي عالقة السلوك االتصالي داخل المؤسسة تعمل ال
بأسالیب التنشئة االجتماعیة لإلفراد ، وھدفنا في ھذه الدراسة تسلیط الضوء علي احد 
أھم المشاكل التي تزرع االختالل في عصب المؤسسة وابرز أعمدتھا والتنبیھ إلي 

  . حقیقة أھم أسباب مشاكل ھذا االتصال وخلفیاتھا

  أھمیة الدراسة 

ممارسة مختلف العملیات اإلداریة بالمؤسسة انطالقا من عملیة التخطیط "إن 
وھذه العملیات ھي جد  1...."والتنظیم والتنسیق والقیادة والمراقبة تتوقف علي االتصال
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مھمة وتبني علیھا كل معامالت المؤسسة داخلیا وخارجیا ویرتكز علیھا عملھا مما 
ھمیة بالغة ودور أساسي في نسیج كل مؤسسة وأي خلل یشوب یجعل لالتصال أ

العملیة االتصالیة فیھا یجعل المؤسسة تتعرض لعدة عراقیل في مسیرة تطورھا 
  ونجاحھا،

وتكتسي أیضا ھذه الدراسة أھمیة ثانیة بالنظر إلبرازھا جوانب أخري لم 
تصال المتعلقة تتطرق لھا الدراسات السابقة والتي ركزت علي البحث في مشاكل اال

  .بالجوانب التسییریة والھیكلیة للمؤسسة

مجموعة من الدراسات علي البحث في السلوك داخل المؤسسة  عملت وقد
وعالقتھ بالقیم الثقافیة  فمثال لدینا في الجزائر دراسة قیرش عبد القادر بعنوان أثر 

ؤسسة ، أطروحة البعد القیمي والثقافي في تغییر وتحسین أداء السلوك اإلداري للم
دكتوراه دولة والتي تناولت الخصائص والدوافع الشخصیة الفردیة وما مدى 
مساھمتھما في تطویر السلوك الفردي والجماعي وتماسكھ ودورھا في ترسیخ 
واكتساب المھارات والقیم اإلداریة في المؤسسة، ودرست واقع نظم القیم والثقافة 

وتوصلت  ھذه الدراسة إلي ، سسة الجزائریةوأثرھا في أألداء والسلوك داخل المؤ
  : 2نتائج من بینھا انھ

  ــ ھناك ارتباط واضح بین دور المھارات الشخصیة في تكوین ثقافة قیادیة 

رغم نسبة التأطیر العالیة واإلمكانیات البشریة في المؤسسة محل الدراسة إال أنھا ما  -
زالت بعیدة عن األداء المطلوب وھذا یعود إلى طبیعة القیم السلبیة السائدة في 

  .  المجتمع والتي أثرت في قیم القیادات واألفراد

تصورات القادة لمستقبل  إن بناء أي نظام ثقافي وقیمي قوي في المؤسسة ینطلق من -
المؤسسة ، وفھم طبیعة حاجات وسلوكیات وتصرفات ونفسیة ونظرة المجتمع 

والتي ینبغي إتقانھا وترسیخھا ) الخ....العمل، الوقت، االنجاز(للعدید من القیم 
  .باألفعال

دور التنشئة االجتماعیة في التأثیر "كما جاءت دراسة میادة خاوي بعنوان 
 ."ل بالمؤسسةعلي سلوك العام

تھدف للكشف عن العالقة بین التنشئة االجتماعیة للفرد وأثرھا في عقلنة 
وتحدید سلوكھ داخل المؤسسة ومحاولة اإلجابة علي كثیر من األسئلة المطروحة علي 
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مستوي المؤسسة الجزائریة ، والتي رغم توفرھا علي اإلمكانیات المادیة والبشریة إال 
عجز والقصور االقتصادي وتسیر بنصف طاقتھا اإلنتاجیة و أنھا تعاني كثیرا من ال

  الخدماتیة 

كیف یتأثر سلوك العامل : وعملت الدراسة علي طرح التساؤل العام التالي
بالتنشئة االجتماعیة التي یتلقاھا من خالل تعلمھ للثقافة في مجملھا بفضل األسرة 

نھا وھي أن للتنشئة والمدرسة؟، وأكدت الدراسة صحت الفرضیة التي انطلقت م
االجتماعیة التي یتلقاھا الفرد من مختلف المؤسسات االجتماعیة دور في التأثیر علي 

  :3سلوكھ في مكان العمل ،وتوصلت إلي أن

دور األسرة في تكوین شخصیة الفرد والتأثیر علیھ حقیقة علمیة وال خالف وال  -
  .اختالف بشأنھا بالنسبة لجمیع المجتمعات البشریة

غیاب روح المسؤولیة وعدم االھتمام والالمباالة التي ینشأ علیھا الطفل والتي یرھا  -
في سلوكیات أفراد مجتمعھ المحلي وعدم إدراكھ ألھمیة الوقت ، كل ھذه مظاھر 

  .تؤدي إلي غیاب ثقافة االنضباط لدي الفرد 

االجتماعیة التي أسباب عدم احترام مواعید العمل تعود بالدرجة األولي إلي التنشئة  -
  .تلقاھا الفرد

و استخلصت الدراسة أن البعد الثقافي بما فیھ التنشئة ھو السبب في كثیر من  -
المشاكل التي تعاني منھا المؤسسات من تغیب وإھمال وانخفاض الرضي المھني 

  .    وسوء العالقات بین العمال وانعدام الثقة بین العمال والمسئولین

  ماھیة االتصال -1

لقد برزت عدة مفاھیم لالتصال تختلف حسب التخصصات  :مفھوم االتصال
واألھداف نظرا الن میادین شتى تستعملھ مثل علم النفس وعلم االجتماع وعلوم 

وقد  ركز علماء النفس علي الجوانب النفسیة للعملیة االتصالیة في  ، اإلدارة 
سي والتوافق مع الغیر ومع تعریفاتھم فھم یعتبرون أن االتصال یخلق التوازن النف

   .البیئة المحیطة بالفرد

أما مفھوم االتصال في علم االجتماع فھو قدیما نسبیا ، ویري علماء 
االجتماع أن االتصال ھو ظاھرة اجتماعیة لھا دور في بناء مختلف العالقات 
االجتماعیة وتعمل على تقویة الروابط بین األفراد حیث یعرفھ تشارلز كولي وجون 
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، كما یعرف 4"عملیة اجتماعیة تنتقل بھا األفكار والمعلومات بین الناس"یوي  بأنھ د
عملیة تفاعلبین طرفین، وضرورة من ضروریات استمرار الحیاة االجتماعیة "بأنھ 

  .5"لتحقیق التكامل االجتماعي

نجد أن المختصین في علم االجتماع یركزون علي التفاعل االجتماعي الذي 
االتصال ھذا األخیر الذي یعتبر قناة نقل األفكار والمشاعر والمواضیع تتضمنھ عملیة 

بین األفراد وعلي قدر كفاءة ھذه القناة ونجاعتھا تصل األفكار والمعلومات بشكل جید 
  .ومفھوم

المرسل (كما تكون العملیة االتصالیة ناجحة بین أطراف االتصال 
دادات ذھنیة وممیزات شخصیة ذات إذا ما كانوا ھم أنفسھم لھم استع) والمستقبلین

عالقة بكیفیة التواصل مع الغیر اكتسبوھا من خالل التنشئة االجتماعیة تجعلھم علي 
  .درایة بأھمیة ھذا االتصال في تحقیق االنسجام والتفاھم

العدید من الكتاب ال "یقول الدكتور حسین حریم  :مفھوم االتصال التنظیمي
) مستقبل(ألخر ) مرسل (رسال معلومات من طرف یعتقدون أن االتصال ھو مجرد إ

بین طرفي االتصال ) اإلدراك(بل ھو عملیة اجتماعیة تبادلیة تتضمن تبادل الفھم 
  .6"والتأثیر في السلوك لتحقیق أھداف المنظمة

وظیفة إداریة تتصل بطبیعة العمل "بأنھ كما یعرفھ محمود سلمان العمیان 
وتوجیھ ورقابة، ویعني االتصال تبادل األفكار  اإلداري من تخطیط وتنظیم وتنسیق

واآلراء والمعاني بقصد إحداث تصرفات معینة، ومعنى ذالك أن العمل اإلداري 
یتطلب فھما لطبیعة العمل وعالقاتھ الوظیفیة ومجال السلطة المستخدمة وطبیعة 

  .7"المسئولیات واالختصاصات وكل ھذا یقتضي تبادل المعلومات بغرض إیجاد فھم

ھنا نالحظ أن تعریفات االتصال التنظیمي أیضا تجعل من االتصال عملیة  
اجتماعیة یتم فیھا التفاعل االجتماعي وتبادل للمعلومات ، سوءا كان ھذا االتصال بین 
العمال أو بین المسئولین والموظفین، بل حتى كل العملیات اإلداریة المرتبطة 

لكن داخل إطار المؤسسة، ومادام االتصال  باالتصال ، كل ذلك یعتبر تفاعل اجتماعي
أو السلوك االتصالي داخل المؤسسة یعتبر تفاعل اجتماعي فینطبق علیھ كل ما ذكر 
سابقا من حیث تأثیر االتجاھات الوالدیة في أنماطھ وأشكالھ باعتبار أطراف العملیة 

  . االتصالیة ھم أفراد یحملون مختلف الطبائع باختالف خلفیاتھم التربویة
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ولمحاولة اإلحاطة بكل جوانب الموضوع جیدا و : مفھوم السلوك االتصالي
حتى نكون علي درایة أوسع نتطرق لمفھوم السلوك اإلنساني حتى نفھم السلوك 

  .االتصالي

مصدر كل القیم في حیاة البشر وھو مجموع كل "یعتبر السلوك اإلنساني 
السلوك اإلنساني االیجابیة منھا األنشطة في مختلف مجاالت الحیاة وتنعكس اثأر 

والسلبیة علیھ وعلي من یحیطون بھ ویتعاملون معھ سواء بشكل مباشر أو غیر 
   .8"مباشر

ینسحب التعریف السابق علي السلوك االتصالي للفرد حیث نستطیع أن نقول    
أن السلوك االتصالي یحمل القیم الثقافیة للبشر باختالفاتھم التي یحملھا السلوك 
اإلنساني ككل كما ورد في التعریف كما أن  اثأر السلوك االتصالي لإلنسان االیجابیة 
والسلبیة تنعكس علي من حولھ من أفراد وجماعات في األسرة والمجتمع وفي أماكن 

  .العمل وعلي كل من یتعاملون معھ

   التنشئة االجتماعیة ماھیة -2

المؤسسة االجتماعیة األولى التي تعتبر األسرة  :مفھوم التنشئة االجتماعیة
ینشأ فیھا الطفل وھي النواة التي تأثر بشكل كبیر في سلوك الفرد من خال التطبیع 
الذي یتلقاه منذ صغره، وتستمر التنشئة االجتماعیة عبر كل مراحل نموه من خالل 

التي المدرسة والمجتمع فیما بعد حیث یتلقى الفرد مختلف القیم والمعاییر االجتماعیة 
  .تساعده علي االندماج، ویطلق علي ذلك أیضا التطبیع االجتماعي

العملیة المعقدة والمستمرة التي تبدأ منذ لحظة الوالدة وال "وتعرف بأنھا تلك 
تنتھي إال بوفاة الشخص لیتحول الطفل من خاللھا إلي كائن اجتماعي قادر علي 

 .9"العیش والتأقلم مع الظروف االجتماعیة

عملیة التشكیل والتغییر واالكتساب التي یتعرض لھا "علي أنھا كما تعرف 
الطفل في تفاعلھ مع األفراد والجماعات، وصوال بھ إلي مكانھ بین الناضجین في 

ومعاییرھم وعاداتھم وتقالیدھم،وھي عملیة التفاعل  المجتمع ، بقیمھم واتجاھاتھم
 ،10"جتماعیة التي تعكس ثقافة المجتمعاالجتماعي التي یكتسب فیھا الفرد شخصیتھ اال

   .ھذه الجماعات التي یضمھا المجتمع تكون في عالقة مستمرة نسبیا مع الفرد
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وتعمل التنشئة االجتماعیة علي تعلیم وتلقین الفرد طریقة التواصل والتعامل 
مع اآلخرین حسب ثقافات األسر والمجتمعات المختلفة حیث یكتسب األفراد أنماطا 

 متباینة ومتناقضة أحیانا في طریقة تواصلھم سوءا مع بعضھم أو مع وإشكاال
  .مسئولیھم في العمل

أن التنشئة  G.Handle)(وھاندل  )E.Eliken(الكن إذ یري كل من 
االجتماعیة ھي كیفیة تعلم الفرد القدرة علي التعامل مع مجتمعھ آو بیئتھ 

د أھم األسس التي یقوم علیھا ھذا التعامل الذي یتضمن االتصال كأح، 11االجتماعیة
یستمر مع الفرد في أسرتھ ثم مختلف الجماعات والبیئات التي ینضم إلیھ بما فیھا 
المؤسسات كأماكن عماللتي یندمج فیھا ویصبح احد عناصرھا،  بمعني سلوكھ 

  .التواصلي یحدد مدي اندماجھ وحصولھ علي دور في جماعتھ

إن لألسالیب المختلفة التي :  االجتماعیةاألسالیب الوالدیة في التنشئة 
یمارسھا اآلباء اتجاه أطفالھم خالل محاولة تربیتھم وتقویم سلوكیاتھم أثرا قویا على 
تكوین شخصیتھم على الصعید النفسي واالجتماعي، فإذا كانت ھذه األسالیب منطویة 

أما إذا كانت  على الحب والحوار تكون ایجابیة وتوجد بیئة نفسیة سلیمة عند الطفل 
تعمل على إثارة الخوف والرعب والالأمن فإنھا تخلق لدى الطفل اضطرابات مختلفة 
اجتماعیة ونفسیة غیر محمودة تؤدي إلى فقدان االستقرار والتوازن النفسي وصعوبة 

  .التواصل والتفاعل االجتماعي مع اآلخرین

انعكاسا لما "ت إال ھذه األسالیب التي یمارسھا اآلباء في معاملة أطفالھم لیس
تعرضوا إلیھ في أیام صباھم، فھناك فئة من اآلباء و األمھات تمارس مع أطفالھا نوع 

وتتخذ ھذه االتجاھات الوالدیة . 12"المعاملة التي كانوا یتلقونھا أثناء مراحل طفولتھم
أھمیة كبیرة في صالح شخصیات األطفال أواضطرابھا عند بلوغ الرشد ، حیث یؤكد 

انعدام الحب األسري وخاصة في المراحل "في كتابھ ویعتبر أن  لى ذالكربیل ع
  .13"األولى من عمر الطفل بخطورة مرض السل أوالزھري

ومن الطبیعي أن یكون لكل آسرة اسلبوھا الخاص في تربیة أوالدھا حسب 
ثقافتھا ومحیطھا ومستواھا االجتماعي فكل ھذه العوامل تحدد أسالیب واتجاھات 

في عملیة التنشئة االجتماعیة باإلضافة إلي العوامل الوراثیة فھي مصدر من  الوالدین
مصادر المؤثرة في ذالك إلي جانب المصادر الثقافیة المتعددة المكتسبة من المجتمع ؛ 
ونستطیع أن نقول أن االھتمام بدراسة ھذا الموضوع كان منذ القدم ومن عھد الفالسفة 
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ال ھم أساس كل تغییر اجتماعي وان التنشئة القدامى حیث اعتبروا إن األطف
  .االجتماعیة ھي أساس بناء المجتمعات

وسوف نركز علي أھم أسلوبین أو اتجاھین في التربیة نظرا إلي أھمیتھما في 
  :بحثنا ھذا وھما

یعتبر أھم األسالیب من ناحیة نتائجھ االیجابیة في  : األسلوب الدیمقراطي
عملیة التنشئة االجتماعیة لألطفال، حیث یشعر األبناء أن أبائھم یسمحون لھم 
بالتصرف في شؤونھم الحیاتیة الخاصة ویتركونھم یتخذون قراراتھم ویحاولون حل 

  .ائج سلوكھممشاكلھم وھذا یجعلھم یشعرون بالثقة في أنفسھم ویتحملون مسؤولیة نت

وأظھرت الكثیر من الدراسات على أن أسلوب االستقالل وتشجیع األبناء على 
اتخاذ القرارات الخاصة بمستقبلھم بحریة ودون تدخل منھم لھ نتائج ایجابیة إال أنھا 
أكدت على تعلیم األبناء الضبط الذاتي وأن التدخل ال یكون إال عند الضرورة ، حیث 

انھ من األفضل أن یكون اآلباء غیر متطرفین ) Diana Baumrind )1967تري 
وان یسمحوا ألبنائھم بقدر من الحریة إلي جانب بعض القیود والضوابط ولكن في 

، وتزداد رغبة األطفال في المزید من االستقالل الذاتي في تصریف 14حدود معقولة
ن ناحیة أخري شؤونھم ویستاءون من الحمایة الزائدة التي یبدیھا الوالدان نحوھم وم

یمیل األطفال الذین یشجعھم آباؤھم على االستقالل إلى إظھار عالقات وتفاعالت 
  .15اجتماعیة أفضل

  : 16ویبرز ھذا األسلوب في المظاھر التالیة: أسلوب التسلط والتشدد

عدم إتاحة الفرصة للطفل إلبداء رأیھ بأي موضوع سواء یتعلق باحتیاجاتھ الخاصة  -
  .أو بأمور یراھا تحدث في محیطھ فیحاول تفسیرھا ومناقشتھا

  .استخدام العقوبة الجسدیة ضد الطفل إلخضاعھ ألوامر أمر ما  -

ذا وال تفعل افعل ك(ـ استخدام فعل أمر من قبل الوالدین، أنجز أمر ما من قبل الطفل 
  ...)كذا

ویرى إبراھیم عبد الكریم الحسین أن أسلوب التسلط لدى الوالدان لھ أثار 
  : 17علي األبناء، حیث تظھر في سلوكیاتھم تصرفات غیر مرغوب فیھا مثل

  .ـ العناد والعدوان والنشاط الزائد والفوضى
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  .ـ تكون درجاتھم متدنیة على مقاییس الذكاء

  .تكیف مع بیئة الصف والتعامل مع الزمالءـ یظھرون مشكالت في ال

  .ـ قد یحصلون على درجات أدنى على مقاییس تقدیر الذات

كما یوضح رفیق صفوت أن االتجاھات الوالدیة الموصوفة بالتسلط تعمل 
تكوین شخصیة تشعر بالقلق والحیرة غیر واثقة من نفسھا، تنزع إلى الخروج "على 

  .18"الحرمان العاطفي وفقدان االستقاللیةعن القواعد واألنظمة كتعویض عن 

، ...من كان مرباه بالعسف والقھر من المتعلمین"أما ابن خلدون فیقول أن 
سطا بھ القھر وضیق عن النفس في انبساطھا ، وذھب بنشاطھا ودعاه إلي الكسل 
وحمل علي الكذب والخبث، وھو التظاھر بغیر ما في ضمیره، خوفا من انبساط 

بالقھر علیھ، وعلمھ المكر والخدیعة لذلك وصارت لھ ھذه عادة وخلقا، األیدي 
وبعد أن یسرد  ،19"وفسدت معاني اإلنسانیة التي لھ من حیث االجتماع والتمرن

العالمة ابن خلدون أمثلة عن أمم ضاعت بسبب اعتمادھا علي التسلط في التربیة 
باء والمعلمین باعتبارھم والتأدیب والتعلیم یقول في مختصر القول كالنصیحة لإل

ینبغي للمعلم في متعلمھ والوالد في " :یحملون مسؤولیة تربیة وتنشئة األجیال مایلي
  .20"ولده أن ال یستبد

عالقة األسالیب الوالدیة في التنشئة االجتماعیة بالسلوك االتصالي داخل -3
 :المؤسسة 

الشخصیة في تعتبر المھارات : داخل المؤسسةمھارات األفراد االتصالیة 
االتصال من العناصر المھمة في رفع األداء والكفاءة في المؤسسة وذالك ألن كل 
التفاعالت في المؤسسة تمر عبر ھذا االتصال من أوامر وتوجیھات وكذا المناقشات 
بین المسئولین والعمال، واالجتماعات، فان تمیز المدراء والمسئولین والعمال 

  .ؤدي ھذا بطبیعة الحال إلى الكفاءةبمھارات شخصیة في التواصل ی

نموذجا للعالقات والتفاعالت بین  ERIC BERNEویقدم اریك بیرن 
المرسل والمستقبل في العملیة االتصالیة یحتوي على شخصیة األب والطفل 

 ویحاول ألطراف االتصال، وشخصیة الناضج ویعبر على الحاالت الذاتیة والشخصیة
  .لوكیة في عملیة االتصالجوانب السمن خاللھ تحلیل ال
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تحمل شخصیة األب الكثیر من السلوكیات التي تتضمن : شخصیة األب -أ
في طیاتھا أدوار األب مثل األوامر والتوجیھ والصرامة، كما تتضمن كذالك حاالت 
المساعدة وتقدیم الحلول والبدائل بمعنى ھذا النوع من الشخصیة إما أن تكون شخصیة 

وفي عملیات االتصال ، النصح والبدائل أو شخصیة تمیل إلى النقدتعمل على تقدیم 
فالشخصیة التي تحمل صفات األب الناصح والمساعد تكون شخصیة ناصحة أما 
الشخصیة التي تحمل صفات األب الناقد والصارم تكون في العملیة االتصالیة 

  . شخصیة مسیطرة وتسلطیة ومعطیة لألوامر
تحمل شخصیات األفراد عناصر كثیرة من یمكن أن : شخصیة الطفل -ب

ویكون فیھا ممیزات حسنة وأخري سیئة ، ولشخصیة الطفل عدة جوانب  طفولتھم
  .وھي

الجانب الطبیعي للطفولة والجانب الخاص بتأقلم الطفل مع البیئة من حولھ، 
والجانب اإلبداعي ، ففي الجانب الطبیعي نجد الطفل یتمیز بالتركیز على حاجاتھ 

وعدم وجود ھیكل ثابت وقوي للقیم واألخالق، )... األكل والشرب(سیة مثل األسا
وفي جانب التأقلم نجد الطفل یحاول التعبیر عن . ..والتمیز بالفرح السریع واالنفعال

سلوكھ، وتقلید سلوك اآلباء، ومحب للمعرفة من أجل الحصول على التقدیر، وھو 
أما الجانب اإلبداعي فیتمیز بمحاولة .. یھیذعن مرة ویثور مرة، ویتدخل في ما ال یعن

الطفل السیطرة على األمور ، فیحاول أن یحل مشاكلھ وان كانت بطریقة ساذجة أو 
  .21ضیقة األفق
ھذا الجزء من شخصیتنا ھو الجزء المنطقي والعاقل،  :الشخص الناضج -ج

یحاول أن یجمع المعلومات أو یعطي "ویتمیز الشخص الناضج في اتصاالتھ بأنھ 
حقائق واضحة ویحلل المعلومات التي یحصل علیھا، ویختبر الطرف األخر من خالل 

، حقائقویتخذ قرارات مبنیة على .. .أسئلة استفھامیة، ویحسب احتماالت المواقف
ویحسب ردود األفعال، وتتمیز ھذه التصرفات بعدم االنفعال والھدوء وعدم تغییر 

ومصطلحات متخصصة وعادة تستخدم لغة  ...نبرة الصوت أو تغیرات الوجھ
،  إذا نجد ھذه النماذج الثالثة للشخصیات المختلفة تختلف من ناحیة 22"ووظیفیة

ة بھا في العمل وھذا االختالف راجع طریقة االتصال مع األخر ومع البیئة المحیط
إلي نوعیة التنشئة االجتماعیة  واالتجاھات الوالدیة في العملیة التربویة حیث انھ من 
خالل ھذه األسالیب المختلفة تتكون ھذه الشخصیات المتناقضة بداخل كل فرد حسب 

یقتدي األسلوب الذي نشأ عنھ سوءا كان دیمقراطیا أو تسلطیا وحسب النموذج الذي 
بھ الطفل في صغره والذي یالحظھ ویتبناه ھو في شخصیتھ بطریقة ال إرادیة من 

ویستمر ھذا النموذج ویتطور مع باقي مراحلھ العمریة والدیھ إذ انھ یري فیھم القدوة 
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والذي یحاول أن یندمج بھ ویفرضھ في محیطھ سوءا داخل المجتمع أو بیئة العمل 
  .التي یعمل ضمنھا 

 إليعلي شرح الموضوع وتحلیلھ أكثر من خالل التطرق وسوف نعمل 
طبیعة تفاعالت االتصال بین األفراد داخل المؤسسة باالعتماد علي النماذج الثالثة 
السابقة لنؤكد عالقة األسالیب المتبعة في التنشئة االجتماعیة علي مجمل العملیات 

ي یتأثر ویؤثر في نفس االتصالیة داخل المؤسسة باعتبار ھذه العملیات سلوك إنسان
  الوقت  في مختلف العناصر المحیطة بھ 

والمقصود ھنا ھو طبیعة عالقات االتصال بین : طبیعة تفاعالت االتصال
، فیمكن مثال ي تمیز العملیة االتصالیة بینھماالتالمرسل والمستقبل أي مجمل التفاعالت

ویوجد ثالثة . المستقبلسلوكیات تصدر من طرف المرسل مع الرسالة تحدد رد فعل 
  :أنواع من تفاعالت االتصال ندرجھا في ما یلي

تحدث ھذه التفاعالت بین طرفي العملیة االتصالیة : التفاعالت المكملة -أ
حینما یكون المرسل یتوقع رد فعل المستقبل فإذا قبل المستقبل ھنا المساعدة، فان رد 

ف بشخصیة األب وكان یتوقع رد فعل المستقبل كان متوقعا لدى المرسل الذي یتصر
  :والشكل التالي یوضح ذلك. فعل یراه مناسبا لھ وھو تصرف االبن أو الطفل

  یمثل التفاعالت المكملة): 1(الشكل 

  المستقبل           المرسل            دعني أساعدك     

  

  

  

  ؤ

  

  

 نعم فاني محتاج لھذه المساعدة... أساعدكدعني 

، الدار )مدخل بناء المھارات(السلوك التنظیمي  ،2003احمد ماھر، :  المصدر
 .379 الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ص

 والد
 

 والد

 ناضج ناضج
 

 طفل
 طفل
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یوضح الشكل، كیف أن التفاعالت تسیر على نفس الخط، فالوالد یتحدث إلى 
على ما إذا كان المرسل یحصل  طفلھ والطفل یرد على والده، وتستند معرفة العالقة

  .الذي یتوقعھ) رد الفعل(على اإلجابة 

ھنا التفاعالت تكون عكس ما یتوقعھ المرسل، : التفاعالت المعاكسة -ب
حیث یصدر المرسل رسالة ویعرض مثال المساعدة فتأتي اإلجابة معاكسة لتوقعاتھ 

ى المرسل وال یمثل رد ، ھنا الرد كان غیر متوقع لد"ال شأن لك بي"مثال الرد یكون 
ل تعتبر رد فعل من والد إلى فعل ابن نحو أبیھ  مثل التفاعالت األولى المكملة ، ب

  .، یعني عكس المتوقعولده

  التفاعالت المعاكسة): 2(الشكل 

  المستقبل        المرسل             دعني أساعدك

  
    
   

 
   

 
 
 

    
  اھتم بشؤونك بدال من مساعدتي

  

 ، مرجع سابق،)"مدخل بناء المھارات(السلوك التنظیمي "، حمد ماھرأ:  المصدر
 .379، ص2003

یوضح الشكل انعكاس رد الفعل عما یتوقعھ المرسل، ویسبب ذالك نوعا من 
الحرج واالرتباك، أو ربما یسبب أیضا الغضب واالھانة، األمر الذي یؤدي إلى 

  .مشاكل بین الطرفین

في ھذا النوع من التفاعالت تكون ھناك رسائل  :التفاعالت الخفیة -ج
ضمنیة وأشیاء أخرى مقصودة في الرسالة بین طرفي العملیة االتصالیة وممكن حتى 

 والد

 ناضج

 طفل

 والد

 ناضج

 طفل
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رد الفعل من طرف المستقبل ھو أیضا یحمل في طیاتھ رسائل خفیة ومعاني أخرى 
   .بما یسمى الظاھرة الخفیة

دعني أساعدك ولكن نطقھا وتعبیرات الوجھ تشیر إلى "إذا قال المرسل مثال 
استطیع أن أقوم بالعمل أفضل (التھكم ، ھنا یمكن أن نقول أن ھناك معنى أخر مثل 

ال فأنت ( فقد یعني معنى أخر خفیا مثل) أشكرك(وإذا كان الرد أیضا بسخریة ) منك
  .23)"ال تستطیع

  التفاعالت الخفیة): 3(الشكل 
  

  المستقبل                   المرسل       

  

  

  

  

 
  

 أستطیع أن أقوم بالعمل أفضل منك

  فأنت ال تستطیع.... ال 
، مرجع سابق، )"مدخل بناء المھارات(السلوك التنظیمي " ،2003حمد ماھر، أ:  المصدر

 .380ص 

یوضح الشكل نوعا من األالعیب الخفیة التي یمارسھا الناس، حیث یقولون 
شیئا ویعنون شیئا أخر، یؤدي ھذا عادة إلى تعقید عالقات االتصال، والى إساءة الفھم 

 .    والتوتر واالضطراب

یحتاج كل قائد  :المھارات األساسیة للقائد والمسئول اإلداري الفعال
ھارات التي تعمل على مساعدتھ في القیام بعملھ على أحسن ومسئول إلى الكثیر من الم

وجھ، والتي تتضمن العدید من أنواع المھارات التي تساعده على إیجاد الحلول 

 والد

 ناضج

 طفل

 والد

 ناضج

 طفل
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المناسبة للمشاكل، وكذا تفھم التغیرات الطارئة في المؤسسة وتعلمھ ھذه المھارات 
اءة مؤسستھ والتحكم في أیضا استثمار كل المعلومات والمواقف االیجابیة للرفع من كف

  .كل المتغیرات المحیطة

وقد قسم المختصون ھذه المھارات إلى مھارات فكریة وأخرى إداریة 
ومھارات شخصیة تضمن لھ القدرة على التعامل مع العاملین وغیرھم، وھذه األخیرة 
ھي التي تھمنا في دراستنا وسوف نتطرق لھا بإسھاب بعد اإلشارة إلى المھارات 

  .األولى

یعتمد نجاح القائد أو المسئول اإلداري على : مھارات القائد الفكریة -أ
بناء االستراتجیات وتنمیة السیاسات وإعداد الخطط  " مھاراتھ الفكریة التي تساعده في

وتساعده ھذه المھارات على  ،24"اإلستراتیجیة وحشد الجھود والموارد لتنفیذھا بكفاءة
إدراك كل المواقف بنوع من التبصر مما یجعلھ یتعرف على أسباب االختالالت، 
وحدیثا یجب على القائد أن یتحكم في تقنیات االتصاالت الحدیثة ویمتلك الخبرة في 

  .الحاسوبات اآللیة

وتساعده ھذه المھارات في اختیار مساعدیھ : مھارات القائد اإلداریة -ب
وتشكیل فرق العمل المتجانسة والفعالة التي یعھد إلیھا بمھام تتطلب التعاون، كذالك 

مرتبة متفوقة في ھیكل المھارات القیادیة للقائد " إدارة األداء"تحتل مھارة 
  .25المعاصر

أما المھارات التي نقصدھا نحن ونرید التركیز علیھا لما لھا من أھمیة في 
في النجاح والوصول إلى تحقیق كفاءة المؤسسة وجعلھا مساعدة القائد أو أي مسئول 
   .تحافظ على مكانتھا التنافسیة

وھي تتضمن قدرتھ على التواصل والتفاعل  :مھارات القائد االتصالیة -ج
مع من یحیطون بھ، حیث یقول علي السلمي أن مھارات القائد الفعال تكتمل حین 

ع العاملین وغیرھم من البشر الذین یتصل تتوفر لدیھ  القدرة على التعامل والتفاعل م
  .بھم عملھ سواء من داخل المنظمة أو خارجھا

بل یذھب إلي أكثر من ذالك ویؤكد على أن قمة مھارات القائد الفعال عندما 
الكفاءة في اكتساب ثقة اآلخرین وكسب تعاونھم والقدرة على التأثیر فیھم "تكون لھ 

حیث یستخدمھا في مواقع العمل وخارجھ .... الةمن خالل العالقات اإلنسانیة الفع
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لحفز الموارد البشریة على التعاون من أجل تحقیق األھداف المحددة للمنظمة ، 
  .26"وبالتالي یساھمون في تحقیق أھدافھم الشخصیة

إن ھذه القدرات والمھارات االتصالیة التي یجب أن تكون في كل قائد 
لنجاح والتفوق ھي مھارات متعلقة بشخصیة ومسئول یرید أن یعبر بمؤسستھ إلى ا

القائد واإلداري وھي ذات أھمیة كبیرة ،وإننا نقول أن ھذه المھارات االتصالیة تعود 
  .إلى أبعاد ذات عالقة بالتنشئة االجتماعیة لألفراد سواء أكانوا مسئولین أو عمال

سابقا قلنا  :المشاكل التي تبرز في المؤسسة وعالقتھا بطریقة االتصال -4
أن مسألة اتخاذ القرار ھي أھم مرتكزات العمل داخل المؤسسة والتي ترتكز علي 

غیر رسمي   نوعیة المعلومات التي تصل عبر االتصال سواء كان بشكل رسمي أو
وتعتمد علي األفراد القائمین علیھ وعلي شبكاتھ وبالتالي تتدخل أنماط شخصیاتھم 

  .في طریقة التواصل مع غیرهالمختلفة كل حسب تنشئتھ االجتماعیة 
ومختلف العملیات  ،الخ...وتوجد الكثیر من األنشطة مثل القیادة والمراقبة

اإلداریة تعتمد بشكل كبیر علي االتصال، ھذه القیادة مثال تكون بأشكال مختلفة بل 
حتى متناقضة في األسالیب التي یعتمدھا المسئولون اتجاه العمال والموظفین الذین 

تحت سلطتھم، كما نالحظ أیضا إن مختلف المشاكل التي تفرز النزاعات بین یعملون 
األفراد في المؤسسة وتعمل علي تقسیمھم إلي جماعات متفرقة بحیث تبحث كل 

ن أفراد ھذه الجماعات أل جماعة علي مصالحھا الخاصة، اغلبھا بسبب عدم التفاھم،
یستطیعون أن یجعلوا اآلخرین  یحملون أفكار مختلفة وخلفیات ثقافیة واجتماعیة ال

یستوعبونھا ویتفھمونھا بسبب سوء التواصل وانعدام الحوار الذي یمكن أن یؤدي إلي 
حل ھذه المشاكل والصراعات، ھذا األسلوب الحواري الذي لم یتلقونھ ولم یتعودوا 
علیھ خالل مراحل تنشئتھم منذ الطفولة إلي الشباب مما جعل شخصیاتھم تتسم بالعنف 

  .لتمسك بالرأي والتعصب لھ وعدم قبول األفكار المختلفةوا
  الخاتمة 

بعد عرض نماذج الشخصیات داخل المؤسسة باختالفھا والمتضمنة في كل 
من المسئولین والعمال بدرجات متفاوتة والتي تتكون أصال عبر سیاقات ومنابع 
التنشئة االجتماعیة بأدوات محددة والمتمثلة في االتجاھات الوالدیة  المختلفة في تربیة 

وریة التي تؤثر كثیرا علي سلوك األفراد أبنائھم، ھذه االتجاھات التسلطیة أو التحا
داخل اآلسرة وكذالك في المجتمع ككل ومن ثم في أماكن الشغل، وبالتالي تؤثر علي 
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السلوك االتصالي لھم داخل المؤسسة وحسب التفاعالت االتصالیة داخل المنظمة التي 
سبة من طرحنھا سابقا، فقد بینت ھذه التفاعالت حجم تأثیر أنواع الشخصیات المكت

في العملیة االتصالیة بین  )األب، الولد، الشخص الناضج(التنشئة االجتماعیة 
المسئولین والعمال وھذا یبین العالقة الوطیدة بین أسالیب التنشئة االجتماعیة والسلوك 
االتصالي داخل المؤسسة، أضف إلي ذلك الدراسات السابقة التي توصلت إلي أن 

المشاركة في اتخاذ القرار علي عكس التربیة التي  التسلط یؤدي إلي العزوف عن
تتضمن الحوار الذي یعمل علي تكوین شخصیات تقبل علي المشاركة في اتخاذ 
القرارات ھذه النتائج تدعم دراستنا بحكم أن المشاركة في اتخاذ القرار یعتبر مؤشر 

ئة االجتماعیة من مؤشرات االتصال الجید باإلضافة إلي دراسات تأكد مدي تأثیر التنش
في السلوك داخل المؤسسة ككل، ونستطیع أن ندرك في األخیر أن المشاكل التي 
تعرقل االتصال في أھم مرتكزات النشاط داخل المؤسسة من مشاركة في اتخاذ 
القرارات إلي أنماط القیادة والعملیات اإلداریة كما ذكرناھا سابقا والتي تؤثر علي 

   .شكل كبیر إلي  خلفیات متعلقة بالتنشئة االجتماعیةكفاءة العمل داخلھا تعود ب

  :التوصیات

علینا أوال كمختصین التنبیھ لجانب مشاكل السلوك االتصالي داخل المؤسسة  -
المتعلق بالتنشئة االجتماعیة عبر الدراسات الجدیة واألبحاث والمحاضرات 

المناسبة للنھوض وورشات میدانیة تعالج  الموضوع من اجل اقتراح الحلول 
  .بمؤسساتنا

نشر الوعي عبر كل الوسائل السمعیة والمرئیة من اجل تغییر طرائق التنشئة  -
االجتماعیة في األسر أو محاولة أصالحھا بما یضمن تنشئة اجتماعیة علمیة ترتكز 

  .علي تقییم الفرد منذ طفولتھ وإعطائھ حقھ في التربیة السلیمة

من خالل تنظیم دورات تثقیفیة للعمال والمسئولین حول  نشر التوعیة في المؤسسات -
ایجابیات التواصل الجید والمشاركة في اتخاذ القرارات وزرعھا كثقافة مؤسسة 
تحاول القفز أو تحیید الثقافة الفردیة لكل شخص جزئیا باقتناعھ بأھمیة ذلك في 
تطویر مؤسستھ من طرف مختصین بشكل رسمي ومنظم من طرف الھیئات 

  .مخول لھا ذلكال

النمذجة تعتبر أھم العناصر التي لھا تأثیر في المتلقي بحیث تعرض نماذج مؤسسات  -
  .عالمیة ناجحة مثل مؤسسات الیابان في مجال االتصال داخل المؤسسة
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إقناع المسئولین بضرورة االھتمام باالتصال والمشاركة في اتخاذ القرارات  -
ي زرع الوالء للمؤسسة وبالتالي الوصول إلي واالبتعاد عن التسلط وأھمیة ذلك ف
  .الكفاءة المطلوبة بالعمل كفریق واحد

  :المراجعالمصادر و
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  : الملخص
یھدف ھذا المقال إلى إبراز الواقع العملي لموضوع اإلشراف في المؤسسة            

االقتصادیة الجزائریة، وذلك من خالل دراسة میدانیة قامت بھا الباحثة على مستوى 
مؤسسة سیجیكو سكیكدة، ونظرا لطبیعة الموضوع فقد تم االعتماد على المنھج 

االعتماد على أداة المقابلة في  الوصفي لإلحاطة النظریة بموضوع الدراسة، كما تم
الجانب المیداني وذلك باستخدام دلیل المقابلة موجھ لعینة المشرفین، وبعد ذلك قامت 
الباحثة بتحلیل وتفسیر البیانات المحصل علیھا باستعمال تقنیة التحلیل التواتري 

  . المناسب لمثل ھذا الموضوع ومن ثم استخالص النتائج

  .إلشراف؛ المؤسسة االقتصادیة الجزائریةا: یةالكلمات المفتاح

Abstract: 

           This article aims to highlight a reality of supervision  in the 
Algerian economic  company. Through a field study on SIJICO 
foundation of  Skikda. Has been relying on research methods used in 
social studies, where they were resorting to the descriptive approach 
in the theoretical aspect of this study, as well as interview as means to 

                                                        
  المؤلف المرسل  1
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collect data with interview guide aspect to supervisors. After that, the 
researchers analyzed the data obtained by frequent data analysis, then 
draw conclusions. 

Key words: Supervision; Algerian economic company. 

  :مقدمة

تمر مسیرة المؤسسات بمنعطفات ھامة فالمتتبع لھا یجد أنھا قد مرت بتطورات 
كبیرة في جمیع جوانبھا، سواء فیما یخص التكنولوجیا أو الموارد البشریة أو اإلدارة 

  .ملیاتھا، لذا فقد أصبح كل منھا شامال لجمیع جوانب المؤسسةوع

ومن أھم جوانب ھذه المسیرة اإلشراف إذ یعتبر على قدر واسع من األھمیة 
لدوره األساسي في خدمة إدارة المؤسسات، فقد حظي باھتمام كبیر من قبل الباحثین 

نتاجیة، وازدادت أھمیتھ والمسؤولین لتأثیره الكبیر في تحسین العملیات اإلداریة واإل
نتیجة التطورات المعرفیة والتكنولوجیة التي یشھدھا العالم في میدان اإلدارة 
والتنظیم، وألن اإلشراف ھو بمثابة حلقة الوصل بین جمیع مدخالت التنظیم 
ومخرجاتھ كان لزاما على اإلدارة العمل على تطویر جوانبھ المختلفة كي تحقق 

برنامجا متكامال لھ أسالیب فردیة وجماعیة تنتج عن الحوار  أھدافھا، فاإلشراف یعد
وتفاعل األفكار من مبادرات أو حلول للمشاكل تفتح المجال أمام العمال لإلبداع 

األمر الذي یتطلب مسایرة ھذه التغیرات وتفعیلھا بفضل مدیر أو مشرف . واالبتكار
األفضل ومواكبة كل ما  ناجح، یوجھ العمال ویشرف علیھم حتى تتطور أعمالھم نحو

  . ھو جدید لرفع مستوى الخدمة التي یؤدوھا لتزید إنتاجیتھم

ولھذا فإن أي مؤسسة تسعى للتطویر واالستمرار علیھا أن تركز على الجوانب 
المادیة والبشریة معا لتضمن لھا انطالقة فعالة، مع إلزامیة التخلي عن األسالیب 

ي یغلب علیھا الطابع االشتراكي في ظل نظام اإلشرافیة المتبعة في المؤسسات الت
  .رأسمالي یعتمد على سوق حرة وتنافسیة

ومن ھنا نبعت الحاجة لدراسة الممارسات اإلشرافیة لدى المشرفین في 
المؤسسة االقتصادیة الجزائریة المعاصرة ضمن واقعھا في مؤسسة سیجیكو 

  .نافسیةبسكیكدة، ولما لھا من أھمیة ودور في تعزیز قدرتھا الت
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 اإلطار النظري للدراسة: أوال

یعتبر اإلشراف من العملیات اإلداریة المھمة في : أھمیة ومبررات الدراسة -1
المؤسسة واستمرارھا، فالمؤسسات باختالفھا تسعى جاھدة إلى االستحواذ على 
الطاقات اإلشرافیة، وأمھرھا في میدان العمل، لقدرتھا على وضع البرامج والخطط 

  .والسھر على تنفیذھا

إن الواقع المؤسسي الجزائري والتحوالت نحو سوق حرة  وما یطرحھ من 
رھانات تحتم على المؤسسة االقتصادیة  أن تھتم  بتحسین منتجاتھا لضمان 
استمراریتا في المنافسة والبقاء، وذلك عن طریق تحدید جملة مـن المتطلبات 

  . ى العناصر اإلشرافیة الفاعلة والمبدعةللحصول على ذلك ومن بینھا  التركیز عل

وألن اإلشراف بطبیعتھ المرنة یتطلب منا المزید من الدراسة والتحلیل حتى 
نتمكن من تحدید أبعاده والمتغیرات التي تتحكم فیھ، لذا فإن أھمیة ومبررات الدراسة 

  :تبرز من خالل ما یلي

الواقع المؤسسي الموجھ نحو القیام بدراسة میدانیة تبحث واقع اإلشراف في ظل  -
، وذلك باالعتماد على مجموعة )مؤسسة سیجیكو بسكیكدة نموذجا(اقتصاد السوق 

 .من الخطوات واألدوات المنھجیة المناسبة
 .وجود أطر معرفیة تضم مجموعة من الدراسات التي تناولت اإلشراف وأسالیبھ -

   :تھدف ھذه الدراسة إلى: أھداف الدراسة -2

 .على واقع اإلشراف السائد في مؤسسة سیجیكو بسكیكدةالتعرف  -
 .الكشف عن أقرب أسلوب إشرافي یفسر واقع اإلشراف في المؤسسة میدان الدراسة -

تدل كافة المؤشرات على تزاید االھتمام بموضوع : مشكلة الدراسة -3
اإلنتاجیة، اإلشراف نظرا الرتباطھ بمستوى أداء الفرد للوظیفة التي یشغلھا وكفاءتھ 

غیر أن تحسین اإلنتاجیة ھو التحدي الذي یواجھ المنظمات على اختالف أنشطتھا في 
سعیھا لكسب المیزة التنافسیة واستمرارھا، فمن الحقائق المسلم بھا أن ارتفاع تكلفة 
اإلنتاج یؤدي إلى عدم قدرة المؤسسة على المنافسة خاصة في ظل توجھ البالد نحو 

مر الذي یتوجب على المؤسسات إیجاد أسالیب حدیثة أثناء قیامھا اقتصاد السوق، األ
  .بعملیاتھا اإلداریة لتحسین إنتاجیتھا والتي كان من بینھا عملیة اإلشراف
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إن اإلشراف متغیر أساسي في المؤسسة لتنسیق وتوجیھ عمل اآلخرین، 
ممكنة بما یتعلم العمال وتتحسن مھاراتھم للوصول إلى أفضل المستویات ال فبواسطتھ

  .یحقق أغراض المؤسسة

بالمقابل تتحكم باإلشراف مجموعة من المقومات الداخلیة المشكلة للمؤسسة 
والتي تتفاعل بشكل مباشر مع أفراده وتشكل صورة  تؤثر في سلوكھم، فمثال كلما 
توسع نطاق اإلشراف بالسماح للعمال المشاركة في عملیة اتخاذ القرارات یساھم في 

التفاھم والتعاون وتحمل المسؤولیة وتزداد قابلیتھم الكتساب المھارات خلق جو من 
 . والتعلم ما یزید من فعالیة المؤسسة وإنتاجیتھا

لھذا جاءت ھذه الدراسة للبحث في موضوع اإلشراف بالمؤسسة االقتصادیة 
الجزائریة، من خالل میدان بحث تمثل في مؤسسة سیجیكو بسكیكدة، والتعرف على 

شراف بھا في ضوء أراء المشرفین، والكشف عن أي من األسالیب اإلشرافیة  واقع اإل
  :التالیة التساؤالتاألقرب لتفسیر ھذا الواقع،  وذلك من خالل اإلجابة على 

مؤسسة سیجیكو سكیكدة –ما ھي دالئلھ الواقعیة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة  -
 نموذجا؟  -

 ب لواقع اإلشراف بھا؟ أي األسالیب اإلشرافیة األقر -

یعتبر المفھوم أداة بحثیة تقود أیة دراسة اجتماعیة : شبكة مفاھیم الدراسة -4
من بدایتھا إلى نھایتھا، فالمفاھیم تتضمن دالالت ومعاني بما یرید الباحث تجسیده 
میدانیا، وعلى اعتبار أن الكثیر من المفاھیم تتعدد معانیھا وتتشعب دالالتھا فھي 

  : وھذا ما نسعى لھ في الدراسة الراھنة والتي تضم المفاھیم التالیة ،1لتحدیدتتطلب ا

ورد تعریف اإلشراف في معجم المصطلحات : في داللة مفھوم اإلشراف -
فن بناء العالقات اإلنسانیة بین كلمن المشرف والمشرف علیھم، : "اإلداریة على أنھ

. 2"العمل وتحقیق أھداف المنظمة والذي یقوم على مسؤولیة وتعاون كل منھما لنجاح
حصر ھذا التعریف اإلشراف في العالقات اإلنسانیة ودورھا في العمل والتي یتفاعل 
وفقھا المشرف وجماعتھ بطریقة تسمح بتحقیق األھداف المرسومة للمنظمة، في حین 

عملیة التوجیھ والرقابة بكل ما یدور في مجال "یرى علماء آخرون أن اإلشراف ھو
الوحدة، القسم، اإلدارة من أنشطة إداریة وتنفیذیة بغرض تحقیق أكبر قدر من (ل العم

كما وكیفا وبأقل قدر من التكلفة في الموارد البشریة ) إنتاجیة، خدمات(اإلنجاز 
أصحاب ھذا التعریف یركزون في اإلشراف على الجانب الفني في قیادة  .3"والمادیة
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المھام وتحقیق الكفایة اإلنتاجیة، في جانب  وتنسیق وتوجیھ جھود اآلخرین إلنجاز
وظیفة اجتماعیة ونفسیة "وظیفة اإلشراف باعتبارھا  "رنسیس لیكرت"آخر صنف 

   .4"قبل أن تكون مھمة رسمیة وإداریة

بعدا آخر للعملیة اإلشرافیة یتمثل " رنسیس لیكرت"في ھذا التعریف أعطى 
لرسمي متصدرا األولویة على حساب في الجانب االجتماعي والنفسي ذو الطابع غیر ا

الجانب اإلداري الرسمي، حیث یقوم فیھ المشرف بإشباع حاجیات أتباعھ وتحقیق 
جورج "متطلباتھم المختلفة قبل انجاز المھام المنسوبة إلیھم، في المقابل قدم العالم 

إثارة االھتمام : "أنھ supervising people تعریفا أكثر شمولیة في كتابھ" ھیلسكي
في كل فرد نحو عملھ وتعلیمھ كیفیة أداء العمل المطلوب منھ، وقیاس ذلك األداء، 
والقیام بتصویب أخطاء العمل، وتفعیل مبدأ الثواب والعقاب، وأخیرا إشاعة الوئام بین 
المرؤوسین في وحدة اجتماعیة، كل ذلك بالعدالة والبر واللباقة، حتى یھیئ لكل فرد 

یعد ھذا التعریف شامال  . 5"یؤدي عملھ بمھارة ودقة، ونباھة، وحماسة، وشمول أن
بحیث جمع فیھ بین الوظائف الفنیة والوظائف االجتماعیة التي یقوم بھا المشرف اتجاه 
مرؤوسیھ عن طریق إثارة دوافعھم ومیوالتھم وتحفیزھم لتأدیة عملھم بكفاءة مع 

  .الحرص على توفیر بیئة عمل داعمة

ما سبق، ومھما اختلفت وجھات نظر العلماء والباحثین في إعطاء تعریفا م
دقیقا لھذا المفھوم إال أننا نستطیع القول أن اإلشراف ما ھو إال توجیھ صادر عن فرد 
منحت لھ سلطة رسمیة لتنسیق وتنظیم أعمال مرؤوسیھ بما یتالءم مع أھداف 

یذھا واألخذ بعین االعتبار حاجات المؤسسة، مع تنفیذ قرارات اإلدارة ومراقبة تنف
  .عمالھ، وإشباعھا

یصعب تحدید ماھیة المؤسسة : في داللة مفھوم المؤسسة االقتصادیة -
االقتصادیة لتعدد مدلوالتھا ولغرض التبسیط والتوضیح یعتمد عدد كبیر من الكتاب 

  :ثالثة مدلوالت للمقاربة عند تعریفھم للمؤسسة نستعرض بعضا منھا كالتالي

المؤسسة التي لھا : "تعرف المؤسسة االقتصادیة في السیاق القانوني بأنھا
صبغة اعتباریة مستقلة وتحمل اسما مستقال ولھا ممیزاتھا المستقلة  ونظامھا الخاص 
بھا، ولھا حسابھا المصرفي كما لھا خطتھا الخاصة بھا وھذا الكیان القانوني 

سة واتجاه الدولة ولمعرفة النجاحات الضروري والھام بتحدید حقوق وواجبات المؤس
یندرج ھذا التعریف ضمن المفاھیم القانونیة التي تعتبر المؤسسة  ،6"الحاسبیة
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االقتصادیة مستقلة مالیا ولھا شخصیة اعتباریة، تنتج سلعا وخدمات للسوق ولھا 
المؤسسة  ومن الناحیة اإلداریة والتنظیمیة عرف ماكس فیبر. مسؤولیة اجتماعیة

تركیب بیروقراطي وظیفي یحتوي على مجموعة من القواعد واإلجراءات : "بأنھا
التي تحدد شكل المؤسسة في مكتب وفي كل منظمة باإلضافة إلى وجود ھیكل تركیبي 
معین یحدد العالقات وتدفقات السلطة وحدود كل قسم حیث یتم تركیب البیروقراطیین 

، تطرق ھذا التعریف 7"الوظائفیةفي سلم أوتوقراطي یضمن الرقابة بالقواعد 
للمؤسسة كتركیب بیروقراطي مبني على قواعد وإجراءات تحدد شكل ووظیفة 

أما . المؤسسة والعالقات االجتماعیة بھا ولم یتطرق إلى البناء االقتصادي للمؤسسة
أنساق فرعیة تتدخل في " ":شستر برنارد"الجتماعیة یعتبرھا االمؤسسة من الناحیة 

بالنسق التعاوني ویتكون من عناصر مركبة فیزیقیة بیولوجیة شخصیة  نطاق یعرف
واجتماعیة  تنشأ بینھما عالقة منظمة من نوع خاص كنتیجـة للتعاون بین شخصین أو 

أھمل ھذا التعریف الجانب التنظیمي  ،8"أكثر من أجـل تحقیق ھدف واحد على األقل
جانب االجتماعي للمؤسسة واالقتصادي الذي تقوم علیھ المؤسسة وركز على ال

باعتبارھا انساق متفرعة متعاونة تتحكم فیھا عالقات منظمة بین األشخاص لتحقیق 
  . أھداف مشتركة

عبارة عن إطار قانوني لتجمع بشري "یرى أن المؤسسة  "نوري منیر"أما 
ھادف یتم في نطاق توجیھ وتنسیق جھود األعضاء لتحقیق أھداف معینة، كما یمكن 

نظام مستقل أنشء من أجل غایات معینة ومحددة حسب طبیعة المؤسسة،  اعتبارھا
وھي مفتوحة على النظام االقتصادي والذي من خاللھ نحصل على عوامل اإلنتاج 
وتؤثر فیھ عن طریق منتجاتھا، وھي مسیرة من طرف مجموعة بشریة منظمة 

ي أیضا مركز وتشكل خلیة اجتماعیة خاصة لھا وسائل قانونیة ومالیة ومادیة، وھ
، نالحظ أن تعریف نوري منیر استطاع أن یجمع في تعریفھ البعد 9"التخاذ القرار

 "ناصر دادي عدون"القانوني واالقتصادي واإلداري واالجتماعي للمؤسسة، وأشمل 
كل تنظیم اقتصادي مستقل مالیا في "تعریفا شامال للمؤسسة  االقتصادیة على أنھا 

/ وتبادل سلع أو/ ن، ھدفھ دمج عوامل اإلنتاج من أجل أوإطار قانوني واجتماعي معی
وخدمات مع أعوان اقتصادیین آخرین، بغرض تحقیق نتیجة مالئمة، وھذا ضمن 
شروط اقتصادیة تختلف باختالف الحیز المكاني والزماني الذي یوجد فیھ، وتبعا 

  . 10"لحجم ونوع نشاطھ
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شء من أجل غایات معینة إذن المؤسسة االقتصادیة عبارة عن نظام مستقل أن
ومحددة حسب طبیعة المؤسسة، وھي مفتوحة على النظام االقتصادي والذي من 
خاللھ تتحصل على عوامل اإلنتاج وتؤثر فیھ عن طریق منتجاتھا، وھي مسیرة من 
طرف مجموعة بشریة منظمة تشكل خلیة اجتماعیة لھا وسائل قانونیة ومالیة ومادیة، 

  . القراراتوھي أیضا مركز التخاذ 

یعتبر موضوع اإلشراف من أقدم مواضیع السلوك : األسالیب اإلشرافیة -5
التنظیمي، والدراسات الخاصة بھ عرفتھ وحددت أنواعھ وأبعاده، إال أنھ یبقى میدان 
اھتمام العدید من الباحثین والدارسین للتنظیم ألھمیتھ في عملیات التسییر وتحقیق 

) القائد(ول الكثیر من الباحثین تحدید سلوكیات المشرف حیث حا .الفعالیة التنظیمیة
التي لھا عالقة بفعالیة األسلوب اإلشرافي، غیر أن نتائجھا تشیر إلى أن أسالیب 
اإلشراف والقیادة متعددة وال یوجد أسلوب أحسن من غیره وصالح لكل زمان ومكان، 

كھ مع مرؤوسیھ ، والمشرف الفعال ھو القادر على تحدید األسلوب المالئم لسلو
ولإلطالع أكثر على مختلف األسالیب اإلشرافیة سنقدم ابرز البحوث التي تناولتھا 

 :  منھا

 Ronald lippitt Ralph K. White Kurt &"حاول   :دراسات جامعة أیوا -
Lewis" من  األكثر فعالیة إجراء محاوالت على  مجموعة تحدید سلوكیات القائد

الطالب في سن العاشرة من العمر في أندیة الھواة حیث قسموا إلى مجموعات یشرف 
على كل منھا مشرف ذو نمط قیادي مختلف على اآلخر، وركزوا  في أبحاثھم على 

  : ، وھي 11ثالثة أنماط كسلوكیات المشرف

عال في ھذا النمط یحتفظ المشرف بجمیع القرارات واألف): األوتوقراطي(المتسلط  -أ
والتصرفات التي تجري ضمن نشاطات المنظمة وعدم المشاركة، وإتباع أسلوب 

  .الثواب والعقاب، وھو بمثابة مركز االتصال في الجماعة

ھنا یتم اتخاذ القرارات بمشاركة الجماعة، ویستخدم أسلوب الثواب  :الدیمقراطي -ب
الت والعقاب بصورة موضوعیة إلى جانب حریة أكبر للمشرف في االتصا

  . والتفاعالت بین األفراد

وھنا یترك المشرف األمور واتخاذ القرارات وتوزیع األعمال، وال  :المتساھل -ج
یستخدم أسلوب العقاب والثواب، كما أنھ لم یقم بأي جھد أو مشاركة أو توجیھ 

   .لألفراد
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  : ومن النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة ما یلي

على النمط األول ھي أعلى إنتاجیة من جماعات النمط إن الجماعات المركزة  -1
  .الثاني لوجود قائد یمارس الضغط على األفراد

إن الجماعات المركزة على النمط الثاني ھي أكثر قدرة على االبتكار من جماعة  -2
النمط األول باإلضافة إلى أنھا ذات أداء متمیز وتتمتع بروح الفریق والتفاعل 

  . االجتماعي

   .12الجماعات المركزة على النمط الثالث ھي ذات إنتاجیة منخفضة إن -3

حددت دراسات القیادة من قبل مكتب بحوث األعمال  :دراسات جامعة أوھایو -
  : في جامعة أوھایو بعدین أساسین لسلوك القائد ھما

ویشیر ھذا البعد إلى وصف سلوك القائد للعالقة بینھ وبین أعضاء : مبادأة الھیكل -أ
مجموعة العمل في محاولة تجدید نماذج التنظیم، وقنوات االتصال وطرائق 

   .إجراءات العمل بشكل جید

ویشیر ھذا البعد إلى السلوك الدال على الصداقة الثقة المتبادلة : االعتبار -ب
   .واالحترام ودفء العالقة بین القائد وأعضاء جماعتھ

  : ھما وقد بنیت ھذه الدراسة على افتراضین أساسیین

  .أن ھناك فروق بین القیادة الفعالة والقیادة غیر الفعالة -
  . أن یتم تقییم القیادة بعد وصفھا -

وللحصول على البیانات تم جمع المعلومات في قاعدة جویة أمریكیة عن 
. طریق توجیھ مجموعة من األسئلة حول سلوكیات القادة الذین یعملون في القاعدة

: ل اتضح أن ھناك أربعة أبعاد أساسیة لسلوك القائد ھيومن خالل نتائج التحلی
وقد تبین نتیجة الدراسة أن  .الحساسیة -التركیز على اإلنتاج - مبادأة الھیكل - االعتبار

العاملین األخیرین لم یقدما إال الشيء القلیل لذلك تم إسقاطھما وبقي العاملین األول 
  .13والثاني فقط

في أواخر األربعینات من القرن الماضي قدم الباحثون  :دراسة جامعة میتشغان -
أین وركزوا على تحدید . في جامعة میتشغتان برنامجا للقیام ببحث سلوكیات القیادة

النمط القیادي الذي یحقق األداء الفعال، وذلك من خالل القیام بمقابالت مع مجموعات 
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ھؤالء الباحثون إلى  ذات أداء عالي ومنخفض في المنظمات المختلفة، وقد توصل
  : نموذجین رئیسیین لسلوكیات القائد ھما

وھذا النموذج ینظر للعامل على أنھ ذو أھمیة : المشرفین المركزین على العامل -أ
  . ذاتیة، ویؤكد على فردیة العامل وحاجاتھ

وھذا النموذج یؤكد على اإلنتاج والنواحي : المشرفین المركزین على اإلنتاج -ب
العمل، أي ینظر للعامل على أنھ مجرد آلة یجب أن تدار لتحقیق وسیلة الفنیة في 

  . معینة

وتوصلت الدراسة إلى نتیجة ھي أن المشرفین في األقسام اإلنتاجیة ذات األداء 
المتمیز كانوا یطبقون بعد اإلشراف العام واالھتمام بالعاملین، على عكس المشرفین 

تدني الذین كانوا یطبقون بعد اإلشراف المكثف في األقسام اإلنتاجیة ذات األداء الم
  . 14واالھتمام باإلنتاج

من "Rensis Likert"یعتبر : دراسات رنسیس لیكرت في دراسة نظم اإلدارة -
أھم الباحثین السیكولوجیین الذین درسوا السلوك التنظیمي، وقدموا مقاییس لقیاس 

الل دراستھ لمختلف أنماط السلوك إذ اھتم بدراسة السلوك اإلشرافي، وتوصل من خ
التسییر والسلوك اإلشرافي، والتمییز بین أربعة أنماط إشرافیة  واعتبارھا كأطر 
لتسییر السلوك اإلشرافي في المنظمة، نقدمھا بشكل وجیز مع التركیز على النمط 

  .الرابع المقترح من طرف لیكرت كأحسن أسلوب للتسییر واإلشراف

لي تسلطي یتم في إطار اتخاذ القرارات بطریقة وھو نمط استغال :األول النمط
مركزیة شدیدة دون إتاحة الفرصة للمرؤوسین للمشاركة في عملیة اتخاذ القرارات 

  .بواسطة التغذیة العكسیة أو االتصال الصاعد

وھو نمط تسلطي یختلف عن األول إال اإلحساس الطیب الذي  :النمط الثاني
سیھم فاإلحساس واالھتمام ال یتعدى نطاق یوجد عند الرؤساء نحو حاجات مرؤو

دراسة ھذه الحاجات وإمكانیة إشباعھا والتركیز أساسا إنما یكون على الحاجیات 
  .المادیة فقط

وھو نمط استشاري یسمح فیھ بممارسة المشورة والتغذیة  :النمط الثالث
یم العكسیة ومشاركة المرؤوسین في عملیة اتخاذ القرارات بإعطاء الرأي، وتقد
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المعلومات الضروریة، ورغم ھذه المشاركة فإن القادة في إطار ھذا النمط یحتفظون 
  . بالدور الحاسم في اتخاذ القرار النھائي

وھو نمط المشاركة الكلیة حیث یشجع األتباع والمرؤوسین على : النمط الرابع
الضروریة، ویقدم المشاركة الفعلیة في اتخاذ القرارات بإبداء الرأي وتقدیم المعلومات 

النمط الرابع كنموذج للتسییر یمكن لألفراد والجماعات والمنظمات من إشباع وتحقیق 
حاجیتھم، وأھدافھم معتبرا ھذا النموذج كأحسن نمط لتبادل التفاعل والتأثیر بین 

  :وأوضح خصائصھ في النقاط التالیة .15األفراد والجماعات والمنظمات

شعور كل فرد في المنظمة بأن قیم وأھداف المنظمة التي یشتغل فیھا عبارة عن  -
 . انعكاس لقیمة وأھدافھ

توحید كل فرد في المنظمة مع أھداف ھذه األخیرةـ ومقاصد جماعة العمل التي  -
 . ینتمي إلیھا

 . فعالیة عملیة االتصال التنظیمي -
 .اتخاذ القرارات في المنظمةقدرة كل فرد على ممارسة التأثیر في عملیة  -
مجال ممارسة التأثیر في عملیة اتخاذ القرارات في إطار النمط الرابع أكبر من أي  -

 . 16مجال آخر في أطر األنماط األخرى

تفترض ھذه النظریة أن فعالیة القیادة تتوقف على تبني سلوك  :النظریة الموقفیة -
یادیة التي تتناسب مع تلك المواقف والتي یالئم متطلبات الموقف، وتقترح األسالیب الق

  . تحقق رضا العاملین واإلنتاجیة

ومن الدراسات الرائدة في ھذا المجال تلك الدراسة التي قدمھا 
"Ralph.U.Stogdill " والتي استخلص منھا أن األسلوب اإلشرافي الفعال ال یتحدد

وتحدد . ائد نشاطھبخصائص القائد فقط وإنما یحدده الموقف الذي یمارس فیھ الق
متغیرات الموقف عنده بالقائد نفسھ، والجماعة والموقف،  فالموقف السائد إذن ھو 

  .الذي یحدد الكیفیة التي یجب أن یتصرف بھا القائد لحث مرؤوسیھ على العمل

حیث خلص إلى أن فعالیة " Fiedler"أما الدراسة الثانیة فقد قدمھا الباحث 
سلوب القیادة مع مالئمة الظروف كأھم عامل یتحكم في القیادة تتوقف على تفاعل أ

تغیر العالقة بین القائد وأداء الجماعة، ألن ذلك العامل یؤثر في عدة متغیرات وأبعاد 
سلوكیة أخرى كسلطة القائد، سلوك الجماعة، والتفاعل بین األفراد، ویؤثر فیھ ثالثة 

      .17ة بین القائد والمرؤوسینالعالق-نمط العمل  -نفوذ المركز: أبعاد رئیسیة وھي
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 Robert Blake & Jane"تعود ھذه النظریة للباحثان  :نظریة شبكة التسییر -
Mouton " الذین قدما النماذج القیادیة المختلفة التي یمكن أن یعتمدھا القائد، ویؤكدان

، وتتخذ شبكة 18واألفراد) العمل(اإلنتاج : أن القائد یھتم بمتغیرین أساسیین ھما 
  : التسییر اإلداري الشكل التالي 

 Robert Blake & Jane "یبین شبكة التسییر اإلداري لـ  -1الشكل رقم 
Mouto"   

                                                                                                                        

  

  

  

  

  

  

  منخفض    1           2          3       4       5      6     7     8     9مرتفع  

  )العمل(یتعلق ھذا المحور باإلنتاج 

، الدار السلوك التنظیمي وإدارة الموارد البشریة: حنفي عبد الغفار: 1الشكل رقم 
  .534، ص 1997الجامعیة اإلسكندریة، دط، 

ھذا الشكل یوضح أنھ توجد عدة ترتیبات ممكنة بین األھمیة التي یعطیھا 
  : المسیر للمتغیرین، وقد أستخلص الباحثان خمسة نماذج وأسالیب إشرافیة ھي كالتالي

القائد یعطي أھمیة قلیلة جدا للعمل ولألفراد، وال یقبل األعمال : )1-1(لنموذج ا
قاء اللوم على اآلخرین، ویعرف ھذا النوع التي تشكل خطرا علیھ ویبرر أخطائھ بإل

  .بالقیادة الضعیفة

ھذا النموذج القیادي یركز اھتمامھ على العالقات اإلنسانیة حیث  ):1-9(النموذج 
  . یوجد تفاھم وتعاون بین الرئیس والمرؤوس، أما درجة اھتمامھ باإلنتاج فھي ضعیفة

)9-9)                                            (9 -1(  
  ینجز العمل لتحقیق أعراض          تعطي األولویة

  وثقة متبادلة ومصلحة مشتركة      للحاجات الخاصة باألفراد عامة
  الموازنة بین متطلبات العمل

  )المدخل الوسیط(والرضا النفسي 
)5-5(  

  إنتاج مرتفع مع إعطاء قدر بسیط     تعطي الحدود الدنیا من االھتمام لألفراد
  ز العملمن االھتمام للعامل البشري       یبذل الحد األدنى من الجھد النجا

  )1-1) (إدارة ضعیفة)          (1-9(
  

 یتعلق ھذا المحور باألفراد

9  
8  
7  
6  
5  
4  
3 
2 
1  
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لحل الوسط، بمعنى أن ما یبحث المسیر في ھذا النموذج على ا ):5-5(النموذج 
یؤثر على سلوكھ ھما عامل اإلنتاج وعامل األفراد، فھو یعمل لمصلحة الطرفین بتلبیة 

  . حاجات األفراد وتحقیق أھداف المنظمة

القائد ھنا یھتم بشكل خاص باإلنتاج وال یھمل عالقاتھ مع  ):9- 1(النموذج 
قائد أوتوقراطي یعتبر األفراد  التابعین أي أنھ ال یعطي أھمیة لحاجات األفراد، فھو

  .مثل عوامل اإلنتاج األخرى

في ھذا النموذج المسیر قادر على إعطاء درجة عالیة من  ):9-9(النموذج  
االھتمام لكل من اإلنتاج واألفراد فھو قادر على تحقیق التعاون بین األفراد وتلبیة 

لى تحقیق إنتاجیة حاجاتھم وتحقیق مناخ عمل مالئم، وفي نفس الوقت ھو قادر ع
عالیة من خالل إشراك األفراد في اتخاذ القرارات، ویعطي أھمیة لألعمال المنجزة 

  .19من قبل المرؤوسین، وفي نظر الباحثان ھو النموذج المثالي في التسییر

الدراسات المختلفة انطلقت من مبدأ تحسین  أنمن خالل ما تقدم یمكن القول 
المؤسسات وربطھا بالعملیة اإلشرافیة، حیث سعى الباحثون اإلنتاجیة المنخفضة في 

والقیادة الفعالة آخذین في االعتبار اإلشراف ) القائد(إلى تحدید سلوكیات المشرف 
والنظرة المتشددة التي خلفتھا مدرسة الفكر اإلداري التقلیدي ) العمل(المھتم باإلنتاج 

المحصورة في نطاق ) یروقراطیةاإلدارة العلمیة للعمل، التكوین اإلداري والب(
اإلشراف الضیق واألسلوب المستبد في التسییر الذي یمارس فیھ المشرف سلطة 
مطلقة على المرؤوسین بتوجیھ التعلیمات وإعطاء األوامر لتنفیذ المھام والرقابة 
اللصیقة واالھتمام بالوسائل والمعدات وإھمال حاجیات ورغبات العامل واعتباره آلة 

وذلك من خالل تحویل االھتمام . قابل راتب والتلویح بالعقاب طلبا لالمتثالتنفیذ م
باإلنتاج إلى االھتمام باألفراد كبعد آخر لتحقیق الفعالیة، نتجت عنھا نماذج عدیدة 

 -)االعتبار(نفوذ المركز  - بتعدد المرتكزات التنظیمیة التي تناولتھا كمبادأة الھیكل
الموقف؛ فكل دراسة استطاعت أن  -المرؤوسین نضوج -فاعلیة - طبیعة العمل

  .التوصل إلى بدائل قابلة للتطبیق

والحقیقة أن لكل من ھذه الدراسات  وجھة نظر تمثل كل منھا رؤیة سلیمة، 
كما یمكن أن تضیف دقة لمفھوم اإلشراف، فالمشرف الفعال لیس مجرد مجموعة من 

ھج العلمیة واإلداریة والسلوكیة، الصفات الشخصیة بل ھو مزیجا بین العادات والمنا
أي في مجال تعاملھ مع األفراد وقدرتھ لفھم الظروف والمجموعة والھدف والتفاعل 
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فال عبرة من صفات ما لم تؤثر على طبیعة العالقة بین الرئیس . والتعامل مع ھذا كلھ
والمرؤوسین وتأثیره فیھم ثم تقبلھم لھ، فلیس كل مشرف غیر ناجح سيء الصفات، 
ولیس كل مشرف فعال كامل ھذه األوصاف، فنحن یھمنا البحث عن المشرف الذي 
یتصف بحد أدنى من الصفات الشخصیة االیجابیة مع عادات إداریة وسلوكیة ینتھجھا 
كأسلوب عمل وتعامل باإلضافة إلى فھم وتقدیر للظروف والموقف والمجموعة 

  .والھدف وفھم للعملیة اإلشرافیة وقدرتھ علیھا

بعضا من اإلسھامات المعرفیة التي تناولت اإلشراف وساعدتنا في  ھذه
التعرف على األسالیب اإلشرافیة الفعالة بشكل أدق، أما عن دالالتھا الواقعیة  فھذا ما 

 - سنتناولھ في العنصر الموالي الذي نتطرق لھ في الدراسة المیدانیة بمؤسسة سیجیكو 
  .سكیكدة

  سةاني للدرااإلطار المید - ثانیا

، لكونھ األنسب لمثل ھذا المنھج الوصفيتقوم ھذه الدراسة على : المنھج  -1
النوع من الدراسات  االستكشافیة، والتي نسعى من خاللھا الكشف عن واقع اإلشراف 

في مؤسسة سیجیكو بسكیكدة و التعرف أكثر على أسلوبھ  والتصورات النظریة  
  .األقرب لتفسیر واقعھ الفعلي

كأداة لجمع المعطیات المیدانیة المقابلة اعتمدنا على  :لمستعملةاألداة ا -2
بالتفاصیل، من خالل توظیف دلیل المقابلة الذي یناسب طبیعة األسئلة الموضوعة 
التي تجمع بین أسئلة أغلبھا مفتوحة وأخرى مغلقة والتي تسمح لنا بالكشف عن 

م التي تنتج عنھم لتوظیفھا الحقائق ومالحظة ردود أفعال المبحوثین وتسجیل مفرداتھ
  : أثناء عملیة التحلیل، وقسم دلیل المقابلة إلى محورین

  .یتعلق بالمعاییر المعتمدة في اختیار المشرفین: المحور األول -

خصص ألراء المشرفین حول أسلوب اإلشراف المتبع في : المحور الثاني -
  . مؤسستھم

وللوصول إلى أھداف الدراسة تم إجراء دراسة میدانیة بمؤسسة سیجیكو 
یوما، وبعد االنتھاء من المقابالت وجمع ) 15(بسكیكدة دامت قرابة خمسة عشر 

؛ الذي التحلیل التواتري تقنیةالمعطیات تم الشروع في تحلیل وتفسیر البیانات وفق 
تعد من أقدم أنواع التحلیل كرونولوجیا واألكثر استعماال تطبیقیا، فھي تعتمد على 
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القراءة الرقمیة للمحتوى، ألنھا تقوم على تقدیم صیغة إحصائیة للوحدات اإلخباریة، 
، وتعمل وفق تقسیم 20تمكننا من معرفة مكانة المفردات من خالل حجمھا وتكراراھا

    .21فات لھذه الوحدات، في شكل فئات محددةالنص إلى وحدات و تصنی

انحصرت عینة الدراسة في فئة المشرفین كعینة : عینة الدراسة ومجاالتھا -3
مشرفین ) 08(قصدیة موجھة من خالل موضوع دراستنا، والمقدر عددھم بثمانیة 

بمؤسسة سیجیكو، والتي تقع جنوب شرق والیة سكیكدة، موزعین على مختلف 
  .31/05/2016إلى غایة  16/05/2016فترة زمنیة امتدت من أقسامھا خالل 

 : عرض معطیات الدراسة وتحلیلھا وتفسیرھا -4

  المعاییر المعتمدة في اختیار المشرفین: المحور األول

لقد أظھرت التحلیالت المنھجیة المستخدمة لإلجابة على أسئلة المحور األول 
  : النتائج التالیة

سنة بنسبة ) 14(جمیع المبحوثین ال تقل عن أربعة عشر  إن الخبرة المھنیة لدى -
، بالمقابل نجد %25، في حین بلغت نسبة الحاصلین على شھادة جامعیة 100%

سنوات لجمیع المبحوثین ) 08( أقدمیھ المشرفین في مناصبھم  كمشرفین تفوق ثمان
المؤسسة أو ، وعدم تلقیھم ألي تكوینا في مجال اإلشراف سواء داخل %100بنسبة 

، أما السؤال المھم والذي %100بنسبة " ال"خارجھا والذي عبروا عنھ جمیعھم بـ 
إداریة، (تمحور حول معاییر اختیارھم  كمشرفین على األقسام المختلفة في المؤسسة 

، فكادت تكون اإلجابة متفقة تماما مع معیار الخبرة )الخ...فنیة، إنتاجیة، تسویقیة، 
لصالح معیار الكفاءة التي  %10ونسبة  %90بنسبة ) ات العملعدد سنو(المھنیة 

لمعیار حسن السلوك وجودة العالقات  %00تعبر عن الجمع بین الشھادة والمھارة، و
  .مع الزمالء

توضح لنا ھذه النسب أن تعیین المشرفین في مؤسسة سیجیكو ال یعتمد على معاییر 
جودة العالقة مع الزمالء وإنما یعتمد موضوعیة تجمع بین الكفاءة والخبرة المھنیة و

على معیار وحید ھو الخبرة المھنیة خاصة على األقسام اإلنتاجیة التي تتطلب القدرة 
مشرفین نجد ) 08(والمھارة الفنیة للتحكم في اآلالت والمعدات فمن مجموع ثمان 

  .    %75منھم  عینوا عن طریق معیار األقدمیة في العمل بنسبة ) 06(ستة 
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بعا لھذه األجوبة نستنتج أنھ لیست ھناك معاییر موضوعیة ثابتة یعتمد علیھا ت
أصحاب القرار بالمؤسسة لتعیین المشرفین رغم أھمیتھم في تسییر مختلف األقسام، 
فأغلب المبحوثین ال یحوزون على مؤھل علمي، ألن اإلدارة تعطي األولویة للعمال 

األقسام وقدرتھم على التحكم في اآلالت القدامى لإلشراف بحكم خبرتھم وتدرجھم ب
والمعدات التي لم تستبدل منذ سنین وكذا عدم اھتمامھا بعملیة التكوین الذي یعمل على 

نقل الخبرات وصقل المھارات وإبراز القدرات، فھي ترى أن أصحاب الخبرة المھنیة  
  .جیة بالمؤسسةوحدھم القادرون على تسییر األقسام والتحكم في العمال وتحقیق اإلنتا

  آراء المشرفین حول نوع اإلشراف المتبع في مؤسستھم: المحور الثاني

  : من خالل تحلیل إجابات المبحوثین عن أسئلة المحور الثاني توصلنا إلى مایلي

اإلجابة عن السؤال المتعلق بنطاق اإلشراف الساري على األقسام  أفاد 
واثنا عشرة ) 08(وح ما بین ثمانیة المبحوثین أن عدد العمال المشرف علیھم یترا

وسبعة ) 03(تعود إلى األقسام اإلنتاجیة، ومابین ثالثة  %80عامال بنسبة ) 12(
أفراد لبقیة  األقسام، فالمشرفین على األقسام اإلداریة یرون أن العدد لیس كبیرا ) 07(

ھم بذل جھدا مقارنة باألقسام اإلنتاجیة التي یقر مشرفوھا بأن العدد كبیرا، یتطلب من
المتدني للعمال ھذا ما  أكبر ورقابة لصیقة ومراجعة مستمرة وھذا راجع للمستوى

  .رجم على أن نطاق اإلشراف  السائد في المؤسسة ھو نطاق اإلشراف الواسعیت

على أنھم یزودون مرؤوسیھم بكل ما یحتاجونھ من  %100أجمع أفراد العینة بنسبة  -
الھم بدقة وفي الوقت المحدد ویعتبرونھا من بین معلومات وتوضیحات إلنجاز أعم

  . المھام المرتبطة بعملیة اإلشراف

ومسألة تطویر معارف المشرف علیھم فھم على استعداد تام لنقل خبراتھم  -
ومھاراتھم ألعوانھم لیتمكنوا من تحقیق أھداف العمل، غیر أن مسألة الفروق 

یستدعي منھم التدخل ومتابعة مجریات الفردیة لدیھم تخلق لھم المشاكل في العمل، 
  .تنفیذ األعمال على مدار الوقت مما یجھد المشرف ویقلل من فعالیتھ

كما أظھرت بیانات المبحوثین حول سعیھم للتعاون مع المشرف علیھم وتوفیر  - 
بضرورة نشر روح التعاون  %100المزایا والمنح لھم ، حیث بلغت اإلجابة نسبة 

وتوفیر المزایا لھم خاصة المادیة منھا لزیادة رضاھم ومن ثم  بینھم وبین العمال
ترتفع روحھم المعنویة وتقوي عالقاتھم بتابعھیم، فحرص المشرف على تحفیز 
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التابعین لھ والعمل على حل مشاكلھ في العمل سواء ما تعلق بالعمل أو الشخصیة 
من العینة  %35 ناھیك على نسبة. منھا تزید من والء العمل وترفع من إنتاجیتھ

یثنون على تابعیھم الممیزون ویفتخرون بانجازاتھم وقدرتھم على  تنفیذ العمل بدقة،  
ویعتقدون أن العامل یحتاج إلى إشباع الرغبات النفسیة واالجتماعیة إلى جانب 

  .الحاجات المادیة

من المبحوثین والمحسوبة على  %65وعلى النقیض نجد نسبة ال باس بھا تقدر بـ  -
األقسام اإلنتاجیة ال تعیر اھتماما لقرارات العمال وذلك العتقادھم بأن العامل 
مطالب بتنفیذ عملھ وال داعي للثناء علیھ فھو یتقاضى أجرا مقابل العمل، وال یسمح 

كما في حالة . لھم بالتدخل في قراراتھ بشأن العمل ألنھ الوحید المخول لھ قانونیا
أ أثناء تأدیة عملھ تباینت إجابات أفراد العینة فھناك من تأخر العامل أو ارتكابھ للخط

أعتبر أن معاقبة العامل  شرط أساسي لتحقیق االنضباط وتقویم سلوك العامل بنسبة 
والنسبة المتبقیة ترى أن العفو عن الخطأ ومعالجتھ  مباشرة یحافظ على  45%

  . حسن العالقة معھ وعلى تماسك الجماعة لتحقیق الفعالیة

لتقرب أكثر من المشرفین ودرجة رضاھم عن اإلشراف، الحظنا أن معظم ل -
المشرفین راضون عن عملھم كمشرفین في المؤسسة لكن الوضعیة المالیة المزریة 
للمؤسسة أثرت كثیرا على ظروف العمال االجتماعیة خاصة أنھم لم یتقاضوا 

  . فعالیة اإلشرافمرتباتھم لفترات لیست بالقلیلة أثرت على عملھم ومن ثم على 

 .%80فریق لم یقدم أیة إجابة عن نوع اإلشراف السائد بالمؤسسة بنسبة  -

والفریق األخر قدم إجابة عن نوع اإلشراف والمتمثل في النوع االتوقراطي  -
  .%20المشارك بنسبة 

كما یبدو من خالل النسب السابقة أن الفریق األول لم یقدم إجابة محددة عن 
سؤالنا، ھذا راجع لعدم درایتھم بالتخصص العلمي وبعید كل البعد عن العملیات 
اإلداریة األساسیة في التنظیم مثل التخطیط والتنظیم والرقابة والتوجیھ ومفاھیمھا، أما 

ابعة من معرفة علمیة ألنھم درسوا تخصصات الفریق الثاني فكانت إجاباتھم  ن
اجتماعیة وإنسانیة واقتصادیة فكانت إجاباتھم محددة وأن النموذج االتوقراطي 
المشارك بكل ایجابیاتھ وسلبیاتھ ھو األقرب لتفسیر واقع اإلشراف في مؤسسة 

ب سیجیكو بسكیكدة؛ فالمبادئ التسییریة المعتمدة في مؤسستھم ھي نفسھا مبادئ  أسلو
اإلشراف األوتوقراطي المشارك، لھذا فالسلوك األكثر مالحظة یعكس شخصیات 
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بیروقراطیة تركز على الجوانب الرسمیة مثل احترام التسلسل الھرمي للسلطة، 
ویعتمدون على قنوات االتصال الرسمیة في إصدار األوامر والتعلیمات والقیادة 

  .النفسیة واالجتماعیة للمرؤوسین األوتوقراطیة مع مراعاة إشباع بعضا من الجوانب

  النتائج والتوصیات -5

سئلة المطروحة مجمل ما ذكر سابقا نخلص لمجموعة من النتائج التي تجیب عن األ   
  :في اإلشكالیة وھي

من خالل المیدان اتضح أن ھناك وضوحا لدى المشرفین فیما یتعلق باإلشراف،  -
 : حیث خلصنا من خالل المقابلة إلى وجود

اتجاھات ایجابیة ألغلبیة المشرفین نحو اإلشراف الصارم والدقیق خاصة في  -1
 .األقسام اإلنتاجیة

اتجاھات ایجابیة لبعض المشرفین وخاصة في األقسام اإلداریة نحو اإلشراف  -2
الدیمقراطي المبني على الحوار والتفاھم والمعاملة الحسنة من خالل التعاون 

 . لمشرف وتابعیھواالحترام المتبادل بین ا

توصلنا أیضا من خالل ھذه الدراسة أنھ یوجد مشرف لھ میزات القائد بحیث  -
یستطیع أن یقود جماعة العمل بكل سالمة من خالل ما یتسم بھ من سمات 
شخصیة منحتھ القدرة على التحكم في التابعین وفي مجریات العمل ككل بعیدا عن 

 .أنواع اإلشراف المعروفة

لھ في النھایة أنھ ال یوجد أسلوب إشراف محدد سائد في مؤسسة وما یمكن قو
سیجیكو بسكیكدة یمیزه سواء كان اإلشراف الموجھ نحو اإلنتاج وإن كان ھو الغالب 

   .أو اإلشراف الموجھ نحو العمال وان كان تواجده ضعیفا

ال شك أن اإلشراف عملیة أساسیة في عملیات التسییر ألي مؤسسة، ألنھ 
الجھاز العصبي الذي یوجھ جمیع عملیاتھا، وھذا بفضل ما تحتویھ من طاقات بمثابة 

إشرافیة مبدعة، تساھم بشكل ایجابي في استمراریتھا وتمیزھا، وبالرغم من تعدد 
اإلسھامات المعرفیة التي تناولت اإلشراف إال أنھا تبقى مجرد افتراضات قد تصدق 

لمنشأ، وبالتالي ال تكون صالحة دائما في تفسیر واقع ما وقد تخطيء ألنھا غریبة ا
لھذا من الضروري استمرار البحث في . لتفسیر واقع المؤسسة االقتصادیة الجزائریة

ھذا المجال من أجل الوصول إلى صیاغة تصور نظري واضح ودقیق لواقع 
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par rapport à la situation. Elle permet la construction de connaissances 

enseignant/apprenant, comme outils d’abord implicites de solution 

dans une situation didactique. Ce qui facilite de transforme en objets 

de savoir explicites. Son effet réside dans sa vision globale à des 

niveaux hiérarchisés du système d’une grande plasticité pour mener la 

fonction a sa finalité, par plusieurs voies, dont la plus efficace qui est 

indiqué. L’efficience  de la systémique dans le sens intervention d'un 

enseignant ou d'un formateur sur un système doit être conçue comme 

un système. En effet, il nous sera possible de mettre sur pied un 

nouveau système destiné à améliorer l’action didactique dans 

l’enseignement supérieur et trouver les solutions adéquates.  

 Il convient de dire que ce mode d’approche a sommé une organisation 

de l’ensemble des éléments structuraux et fonctionnels. Ces choix ont 

eu pour effet d’induire de profonds représentations et appréhension 

dans l’enseignement supérieur en s'appuyant sur la perception globale 

plutôt que sur l'analyse détaillée. La situation actuel de l'enseignement 

supérieur reflète à la fois une croissance exponentielle et un 

changement démographique de la participation des étudiants. Les 

établissements d'enseignement supérieur au sein des structures 

existantes ne seront pas en mesure   de répondre à la demande. Un tel 

model systémique répond aussi  à l'enseignement ouvert et à distance, 

afin  d'alléger certaines des pressions. 

Si la systémique sert de guide, c’est pour refléter comment un 

système crée et partage des informations, communique des concepts 

importants et génère des espaces des connaissances. L’enseignement 

supérieur reflète à la fois une réponse à ces questions qui permettent à 

l'enseignement supérieur de comprendre le monde en mutation et d'y 

répondre et de rester ainsi pertinent pour la société. 
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aussi de capacité de l’enseignant d’agir de manière adéquate à partir 

de ses compétences s’appui sur des théories psychopédagogiques 

(exemple, le contrôle de situation : interne/externe ; stable/instable) : 

Ce processus peut s’opérationnaliser sous forme: 

 - Auto-contrôle des processus cognitifs : Par interprétation (situation 

d’un savoir par rapport à des savoirs antérieurs), application 

(utilisation des savoirs par rapport à des savoirs antérieurs) et 

consolidation (passage à l’automatisme, à la mémoire à long terme), 

- La flexibilité des processus conatifs, entre les positions 

relationnelles ; le but étant de favoriser la souplesse des processus 

d’interaction utiles ; à certains moments, pour apprendre à changer, à 

d’autres moments, pour apprendre à maintenir la persistance de 

certaines caractéristiques. Entre processus de socialisation et 

processus d’individualisation. 

- L’évaluation formative qui a pour objet des rapports (rapport à la 

tâche, rapport à l’erreur) et des relations (ce qui se passe entre former 

et formateurs), une dynamique interpersonnelle, repérable chez les 

deux partenaires dans les comportements d’une part et les 

représentations de l’autre. Selon Bériot (2006, p.71), pour réguler le 

système, les acteurs ou les sous-systèmes concernés se trouvant 

contraints de modifier leurs relations, de remettre en cause leurs 

habitudes, passeront par des phases plus ou moins difficiles avant de 

retrouver leur équilibre. Il sera par conséquent nécessaire de les aider 

à cheminer vers un nouveau mode de fonctionnement. 

Conclusion : 

L’approche systémique didactique contribuée au 

réaménagement de l’ensemble structural individu/groupe/formateur, 
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passer d'un savoir savant des connaissances livresques, à un savoir à 

enseigner, suivie par une transposition, de la  mise en acte par les 

enseignants celui des savoir-faire.  

                        

 

Figure5 : Transposition du savoir 

 

 

 

En phase de décontextualisation, il y a construction des 

représentations, un modèle qui met en relief les situations de 

transférabilité et, en phase de recontextualisation, l’apprenant 

formalise ses connaissances pour les utiliser dans plusieurs nouvelles 

tâches et l’elaboration de situation de réutilisation. La 

recontextualisation du savoir l’un des objectifs qui marque la 

reproblèmeatisation, qu’est une des formes d’itérations qui aboutit a 

l’émergence de nouveau résultat. Cela explique aussi, l’évolution des 

fonctions cognitives de l’apprenant en particulier. Tardif (1999) 

considère que  le transfert fait essentiellement référence au mécanisme 

cognitif qui consiste à utiliser dans une tâche cible une connaissance 

construite ou une compétence développée dans une tâche source.                  

5-5- D’un palier cognitif à un autre : Lorsque l’apprenant 

construit un palier cognitif, il perçoit les similarités entre deux ou 

plusieurs  tâches, il devient en mesure de réutiliser les connaissances 

construites dans la tâche source tout en les  améliorant et en les 

ajustant aux objectifs cibles. Le passage à un autre palier et le ressort 
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Il est parfois difficile d'appréhender la dynamique du système, 

qui n'est pas seulement son historicité, mais aussi, son évolution dans 

le temps. La bonne méthode pour (Le Gallou, F. 1999/2000) c’est 

d'examiner d'abord l'aspect diachronique à travers le temps et d’en 

noter les stades synchroniques successifs.  

5-3- Qualité des actions didactiques : Rendre cohérent le 

diagnostic d’une situation didactique et les pistes d’amélioration de 

celle-ci, fait appel à certaines actions de qualité facilitant 

l’appréhension, dont les suivantes : 

-  Saisir les variables en jeu dans les séquences d’enseignement-

apprentissage, 

-  Structurer une série d’actions et de modalités de formation. 

- Introduire plus de cohérence entre les différents paramètres d’un 

dispositif didactique. 

-  Structurer le réseau conceptuel des enseignants en matière de 

représentations des actions didactiques.  

5-4- Transposition didactique : L’action à poser pour 

soutenir le transfert est le processus permettant de faire le lien entre 

les phases de contextualisation, de décontextualisation et de 

recontextualisation (Jonnaert, 2002). La transposition didactique et les 

pratiques de référence prennent comme source un savoir 

décontextualisé, dont celui-ci, fait alors, l'objet d'une transposition et 

problématisation, dans ce processus, la systémique parait efficace dans 

l’enseignement supérieur. Elle va guider la transposition, en 

surmontant les contraintes de l’action didactique, et fait émerger un 

savoir recontextualisé par modélisation de la situation précaire afin de 

trouver la solution approprié (Figure5). La transposition faisant donc 
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5-1 - Un savoir et une pratique : La démarche doit se faire 

par étapes d’observation du système sous divers angles, et analyse de 

leurs interactions, afin de définir le système sous chaque aspect : 

structural, fonctionnel et dynamique, d'où vient et où va le système, la 

modélisation doit tenir compte du temps, des séquences, de l'espace et 

expérimentation pour obtenir un consensus. Il doit être à la fois : 

réfléchie sans idées préétablies, afin de rechercher la meilleure 

appréhension possible des situations qui visent à comprendre et à 

enrichir la connaissance. 

5-2- Une efficience opérationnelle :  L’efficacité d’un model 

ou d’une méthode scientifique, selon Rovero (1997) découle de la 

minimisation de la distance savoir-pratique. Cette propriété 

spécifique, qui a rendu l’approche systémique un des paradigmes les 

plus opérationnels dans l’enseignement en générale et le supérieur en 

particulier.  La systémique est non seulement un savoir, mais aussi 

une pratique, une manière d'aborder concrètement la complexité. La 

pédagogie à mettre en œuvre doit être novatrice tant dans sa démarche 

générale que dans les outils employés. Le tableau (2) explique cette 

forte liaison. 

La forme particulière de la boucle ‘rétroaction’ d’un système 

didactique, comme tout système mécanique, biologique ou 

sociologique a besoin de régulation pour résister aux perturbations 

nuisibles. Son aspect permanent, que l’on modélise par un ensemble 

constitué des éléments du système avec leurs propriétés et de leurs 

relations, selon des normes et des règles de fonctionnement. A un 

instant donné, l’état du système en mouvement « dynamique » montre 

une situation structurale. La structure et le fonctionnement sont 

généralement hiérarchiques avec des rétroactions entres les différents 

niveaux.  
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L’interaction des trois grandes voies dans l'enseignement 

supérieur sont continuellement développés. Les niveaux 

d’organisation ont l’intérêt d’ordonner hiérarchiquement les détails 

d’un problème complexe, ce qui permet de l’étudier par 

approfondissements successifs. La confusion des niveaux ou 

l’appréhension du problème à un niveau inadéquat sont des erreurs 

classiques qui handicapent la compréhension. Une innovation réussie 

lorsque les organisations combinent la bonne idée dans la bonne 

structure. Comme l'affirme Sawyer (2017), l'innovation émerge au fil 

du temps: aucun acteur unique ne donne une vue d'ensemble. 

Ainsi, les éléments (enseignant, apprenant, savoir) du dispositif 

de formation de type appropriatif prennent compte, voire favorisant la 

diversité des procédures et leurs actions sur les conduites des acteurs 

et la dynamique du système, pour passer d’une vision linéaire de 

l’analyse de l’enseignement supérieur et de l’acte de formation à une 

perspective circulaire, en boucles successives. 

5 -La systémique pour achever les objectifs  

Le model systémique peut constituer une vision dans le cadre 

des activités d’enseignement liées au mouvement de la didactique 

générale. Mais, ce mode d’approche a exigé une organisation 

formalisée, visant à impulser des changements et réduisant les 

distances (méthodologiques, conceptuelles, psychologiques) ont 

cherchant à flexibiliser le système d’action collective par l’ouverture 

de tous les acteurs à leurs potentialités d’innovation. Les repères de 

L’efficience de l’approche systémique peut se présenter explicitement 

dans les grands axes suivants. 
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La triangulation systémique se développe en combinant les 

trois voies indispensables. Plus exactement, on se déplace d'un aspect 

à un autre au cours d'un processus en hélice qui permet, à chaque 

passage, de gagner en approfondissement et en compréhension, mais 

sans que jamais on puisse croire que l’on a épuisé cette 

compréhension. 

4-4- Emergence de finalités: L’interaction positive est 

présente au niveau élémentaire de chaque liaison entre les constituants 

du système et du sous-système, et dans sa totalité, que  représentent 

les trois grandes voies  et émergence de finalités assignées.  

L’ensemble des interactions entre les éléments du système, qui 

réalisent ses fonctionnalités (caractéristiques fonctionnelles), peut être 

représenter par un réseau de sous processus entre les trois processus 

précédents (A, B, C), (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

NB: A ˭ triade pédagogique ; B ˭  méthodes didactiques ; C ˭  aspects 

organisationnels. 

Figure 4 : Interactions des trois grandes voies et émergence des  

finalités. 
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4-3 - Aspects organisationnels : L’organisation d’un système 

fonctionnel et dynamique découle de la constitution selon différentes 

formes structurelles mais complémentaires, sont liées à un point de 

vue particulier de l'observateur (Le Moigne, 1990). La figure (3) 

illustre les fondements des aspect organisationnels du model.  

4-3-1- structure: Vise à décrire la structure du système, 

l'agencement de ses divers composants. L'accent est mis bien 

davantage sur les relations entre composants que sur les composants 

eux-mêmes et sur la structure globale que sur l'élément.  

4-3-2- fonctionnement: Est surtout sensible à la finalité ou 

aux finalités du système. On cherche spontanément à répondre aux 

questions : que fait le système dans son environnement ? A quoi sert-

il?  

4-3-3- Dynamique : Est lié à la nature évolutive du système, 

doté d'une mémoire et d'un projet, capable d'auto-organisation. Seule, 

l'histoire du système permettra bien souvent de rendre compte de 

certains des aspects de son fonctionnement. Pour les systèmes 

sociaux, c'est même par elle qu'il convient de démarrer l'observation.  

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Les aspects organisationnels 



Kadidja Zerdoum - Slimane Djarallah 
 

 

Issue: 24 – May 2020                                                                                758 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : L’interaction pédagogique personnalisée. (Source : Annie. 

M, 1991) 

 

Les relations entre ces trois points, peuvent mettre en place des 

situations formatives significatives, par leurs interactions circulaires et 

récursives, selon le schéma suivant. (Figure2).  

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Relations des points d’articulations des méthodes 

didactiques 

La sélection des éléments significatifs et leurs agencements 

permettent à la médiation, technique et compétence du formateur des 

liaisons et des interactions (entrée, sortie, relation spécifique). 
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- Une appréhension globale et rapide du système représenté.  

- D’englober une forte densité d'informations dans un espace limité 

(économie de moyens).  

- Une sémantique de faible variabilité d'interprétation et semi formel. 

4– Eléments structurels et organisationnels du système 

pédagogique :  

4-1-Eléments fondamentaux de la situation pédagogique : 

 Ces éléments peuvent être représenter  par les trois entités suivantes 

qui  la retracent : L’enseignant, l’apprenant et le savoir, ces éléments 

délimitent les frontières du système (Figure1).  

 

 

 

 

 

Figure1 : triade pédagogique 

4-2 – Points d’articulation : La gestion de la triade 

pédagogique s’articule sur trois points essentiels qui déterminent la 

typologie des méthodes a employés (tableau 1). 
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- rechercher leur agencement,  

- établir leurs liaisons,  

-préciser leurs caractéristiques (entrée, sortie, relation spécifique).  

3ème étape : recherche du comportement,  

- identifier les invariants et les contraintes,  

- déterminer les variables et les paramètres,  

-préciser le fonctionnement du système et sa dynamique d'évolution  

4ème étape : vers l'action,  

- valider le modèle par des tests,  

- simulation algorithmique pour approfondissement quantitatif,  

-simulation heuristique (scénarios) pour approfondissement qualitatif.  

3-2- L'analogie: Le raisonnement analogique réclame une 

validation rigoureuse pour toute transposition de résultat d'un domaine 

dans un autre, mais qui peut être très performant. Il favorise la 

découverte et joue le rôle de la compréhension. Ce mode de 

raisonnement établit une correspondance entre quelques traits du 

système étudié et les traits d'un modèle théorique.
 

3-3- Le langage graphique: La carte fait partie du champ 

graphique, elle est une représentation d'un territoire, comme l’explique 

(Le Gallou (1999/2000). Il est utilisé dans le domaine technique 

(schémas, idéogrammes carte).  C'est un véritable langage à côté des 

langages naturels discursifs écrits ou parlés et du langage 

mathématique formel, qui recourent volontiers au langage graphique 

par des schémas et idéogrammes ainsi que par la géométrie et la 

théorie des graphes. Il permet:  
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distinguer ce qui fait partie du système de ce qui appartient à 

l'environnement.  

- Faire autant d'itération que nécessaire pour éviter les pièges de la 

linéarité, assurer au moins la cohérence fonctionnel/structural, 

global/local, synchronique/diachronique, et vision externe / vision 

interne.  

- Il n’est pas nécessaire d’avoir tout compris pour décider, pourvu 

qu'on se ménage des possibilités d'amélioration.  

L'outil de modélisation est au cœur même de la Systémique. Nous en 

présenterons trois avant d'exposer notre tentative de modélisation. 

3-1- Modélisation: Modéliser est un processus qui permet de 

se représenter, dans un but de connaissance et d’action, un objet ou 

une situation voire un événement. On l'utilise dans tous les domaines 

scientifiques concernés par la complexité. Mais la modélisation est à 

considérer comme un art avec lequel le modélisateur exprime son 

talent d'interprète. Elle apporte une grille de compréhension féconde, 

permettant de s’orienter dans la complexité et d’agir efficacement.  

 L’exemple suivant de modélisation en quatre étapes itératives, 

particulièrement adaptée à l'étude des systèmes sociaux, dont 

l’enseignement supérieur est compris. 

1ère étape : définition du champ de modélisation,  

- fixer les finalités,  

- délimiter les frontières.  

2ème étape : conception du modèle,  

- sélectionner des éléments significatifs  
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 2-5-2- L’émergence: En modélisation systémique il est 

fortement recommandé de se poser la question : à quoi ça sert le 

système?  Avant de se demander comment ça marche? Chaque 

système a sa finalité propre. Il met en œuvre des moyens pour 

atteindre ses fins, on dit qu’il exerce des fonctions en agissant sur son 

environnement pour transformer les éléments fondamentaux. Ainsi, 

les structures émergentes possèdent des propriétés de ses parties 

2-5-3- Le réseau et boucle de rétroaction: La boucle 

constitue une chaîne de relation entre deux éléments ou plus. Elle peut 

relier deux éléments ago-antagonistes ou rétroagir sur un seul élément 

positivement ou négativement. Lorsque plusieurs boucles se coupent 

ou se superposent on a affaire à un réseau, qui est la représentation la 

plus générale d'un système. De ce fait, l'évaluation de l'enseignement 

par ses destinataires est une boucle de rétroaction pratiquement 

indissociable à tout acte de formation (Romainville, 2010). 

Wiener appellera la cybernétique (Wiener, 1948) qui aura pour but 

principal l'étude des régulations chez les organismes vivants et les 

machines construites par l'homme. 

3- La modélisation, c’est posé le problème en terme systémique:  

La pédagogie est plus un art qu'une technique, comme la 

modélisation. Nous retiendrons quelques conseils préliminaires :  

- Savoir alterner la théorie (concepts) et la pratique (apprentissage).  

- Préciser au départ la finalité que l'on vise et les limites qu'on se fixe 

(en moyens, en durée) pour éviter de se disperser ou de dépasser les 

délais.  

- Apprendre à décomposer le système (selon des critères précis 

d'analyse fonctionnelle) en niveaux d'observation, en sous-systèmes 

et en modules fonctionnels, et reconnaître sa frontière pour pouvoir 
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variété et variabilité des relations entre humains, y compris les 

relations ambiguës et les paradoxes. 

Le couple globalité-interaction est souvent présenté comme la 

dialectique du local et du global (figure1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - concepts de base de la systémique 

 

La connaissance de ces quatre concepts est essentielle, mais le 

chemin est long pour une bonne connaissance de la systémique. Il 

nous faut maintenant évoquer d'autres concepts plus directement 

opérationnels. 

2-5- Autres concepts  de la systémique: 

2-5-1- L'information: Un concept de la cybernétique, qui a 

précédé l'émergence systémique, mais y est aujourd'hui totalement 

intégré. Considérant que l'information circulante à traiter, comme de 

la matière première ; et l'information structurante énergie de 

commande, à utiliser comme de la matière grise.  
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Ce concept regroupe toutes les difficultés de compréhension 
(cybernétique, chaos, incertain, ambiguë, aléatoire) qui se traduisent 
en fait par un manque d'information accessible ou non.   

 2-2 - Le système : Ce concept constitue le socle sur lequel 
repose la systémique. De multiples définitions en ont été données, 
celle que nous privilégions pour des raisons d'économie est : "Un 
système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, 
organisé en fonction d'un but".  

L'aspect le plus notable de ce concept est sa généralité, que traduit 
l'expression "système général": tout ce qui est organisé peut être 
considéré comme un système, quelle que soit la nature des éléments 
constitutifs (objets, individus, sociétés, événements). Sa bonne 
appréhension est indispensable à qui veut vraiment appliquer la 
systémique. 

2-3 - La globalité : C'est l'entrée dans la démarche systémique, 
mieux vaut parler d'approche globale. On entend par là qu'il convient 
d'aborder tous les aspects d'un problème, progressivement mais non 
séquentiellement : partir d'une vue générale (globale) pour approfondir 
les détails, avec de nombreuses itérations et retours en arrière pour 
compléter ou corriger la vision antérieure.  

En fait, cette globalité traduit à la fois l'interdépendance des 
éléments du système et la cohérence d'ensemble. Malheureusement, 
souvent ce concept riche est traduit superficiellement par la formule 
vague "tout est dans tout".  

 2-4 - L'interaction : Ce concept complète celui de globalité 
car il s'intéresse à la complexité au niveau élémentaire de chaque 
liaison entre les constituants du système, pris deux à deux. L'École 
systémique américaine de Palo Alto a étudié et montré la grande 
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institutionnalisées, destinées à assurer une fonction définie ; par un 

ensemble de moyens interdépendants qui sont mis en synergie pour 

obtenir un résultat. Cette approche permet de : structurer, hiérarchiser, 

modéliser, pour faire apparaître une interprétation du fonctionnement 

du système considéré et de mettre en évidence les dynamiques menant 

par plusieurs chemins pour apprendre la même chose et les boucles de 

rétroaction permettent de régler, réorganiser et mener le système a sa 

finalité. En général, cette approche est recommandé par les 

scientifiques occidentaux, elle a pour objectifs de connaître, 

d'expliquer, de comprendre, de prédire et de contrôler la réalité. 

2- La Systémique, pour l’appréhension de la complexité 

L'ambition de la systémique, pour l'appréhension de la 

complexité, implique de nouveaux concepts. Algoud (2002) propose 

un paradigme systémique comme base de réflexion, organisée autour 

de sept axiomes fondateurs à la démarche systémique. Nous 

proposons ci-après une présentation sommaire réduite à quatre 

concepts de base et autres concepts complémentaires les plus orientés 

vers l'action. : 

2-1 - La complexité : La théorie de la complexité pour faire 

progresser l'éducation, suggérant que l'accent soit mis sur l'ensemble 

du système plutôt que sur les vues réductionnistes que l'on trouve 

souvent dans la «science dominante» (Mason, 2008). Elle est la cause 

de la lente émergence de la systémique. Sans complexité, le 

rationalisme était suffisant pour appréhender le monde et la science. 

Mais avec son apparition au début du 20ème siècle (théories de la 

relativité et des quantas) puis la complexification de nos sociétés 

humaines, un changement de vision s'est imposé dès les années 50 : la 

systémique a émergé.  
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dizaine d'années. Mais, son enseignement et ses applications 

demeurent encore trop limités, du fait du changement culturel qu'elle 

sollicite (notamment l’interdisciplinarité). Mais le changement dans 

l'éducation est une noix difficile à casser en raison des différences de 

perspective, de responsabilité et des différences d'appropriation et de 

responsabilité (Fullan, 2007). la systémique regroupe des démarches 

théoriques, pratiques et méthodologiques ; il pose des problèmes 

concernant les modes de fonctionnement, de représentation et de 

modélisation ou de simulation ; enfin, il se donne pour objectifs de 

préciser la notion de système en délimitant  ses frontières,  ses 

relations internes et externes, ses structures et ses lois ou propriétés 

émergentes. Les fondements de se paradigme  peuvent être 

appréhender et facilite un tel processus dynamique complexe du 

nommé système didactique. 

Le model systémique peut intégrer les nouvelles technologies 

informatique, afin de perfectionner le système d’enseignement 

supérieur. Parallèlement à la  massification et l'internationalisation, 

une troisième tendance mondiale dans l'enseignement supérieur est la 

numérisation qui agit comme un catalyseur (van der Zwaan, 2017).  

Dans les système d’enseignement, la numérisation est en plein 

extension, tel que, télé enseignement où l’interaction enseignant-

apprenant et le système : Modular Object Oriented  Dynamic Learning 

Environment (MOODLE), servant à créer des communautés 

d'apprenants autour de contenus et d'activités pédagogiques. En raison 

des changements, des développements sociétaux et de 

l'internationalisation les programmes d'études dans l'enseignement 

supérieur sont continuellement développés. L’approche systémique 

considère que tous problèmes ou des constituants du système  doivent 

être approchés comme un ensemble d’éléments en interrelation 

mutuelle, il faut examiner tout fonctionnement de manière unitaire. 

C’est un ensemble de procédés et de pratiques organisées ou 
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، الطرق التعلیمیة والجوانب التنظیمیة، ثم تنفیذ )األستاذ، الطالب، المعرفة(التعلیم : الثالثة
بالتالي، فإن التفاعل اإلیجابي القائم في المستوى األول بین مكونات النظام . ذلك بفعالیة

العمل البیداغوجي مع مرور الوقت . منظومةوالنظام التحتي، و كذللك على مستوى كل ال
یولد معرفة و إعادة صیاغة الوضعیة غیر المستقرة وإیجاد الحلول المناسبة من خالل 

 . االنتقال من مستوى معرفي إلى مستوى أعلى

 .؛ النمذجة ؛ المركب ؛ التفاعل ؛ التعلیم العاليالمقاربة النسقیة  :الكلمات المفتاحیة

 

1-Introduction: 

L’expression systémique est devenue omniprésente dans les 
écrits pédagogiques. Le mot système dérive du grec ‘systema’  qui 
signifie un ensemble organisé .Watzlawick et al (1972)  défini le 
système comme un ensemble d’objets et les relations entre ces objets 
et entre leurs attributs ; les objets sont les composants ou éléments du 
systèmes, les attributs sont les propriétés des objets et les relations ce 
qui fait tenir ensemble le système. Selon Bertalanffy (1973), un 
système est un complexe d’éléments en interaction. Pour de Rosnay 
(1975, p.53), un système est un ensemble d’éléments en interaction 
dynamique, organisés en fonction d’un but. Le Moigne (1978) 
considère un système comme un objet qui, dans un environnement, 
doté de finalités, exerce une activité et voit sa structure interne évoluer 
au fil du temps, sans qu’il perde pourtant son identité unique. La 
définition de Mélèze (1972, p.53) répond à l’environnement de 
l’enseignement supérieur, qui est : Des finalités et des buts étant 
exprimés sur un environnement, un système finalisé est un ensemble 
organisé de moyens, méthodes, règles et procédures qui permet 
d’obtenir des réponses satisfaisantes de l’environnement. 

Pour aborder la complexité, la systémique, c’est la voie par 
excellence qui est préconisée, son audience s'élargie depuis une 
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au fil du temps fait émerger un savoir recontextualisant la situation 
précaire et trouver les solutions adéquates en passant d’un palier 
cognitif à un autre. 

Mots clés: approche systémique ; complexité ; modélisation ; 
interaction ; enseignement supérieur.    

Abstract: 

This study aims to analyse the fundamental aspect of the systemic 
approach; and we proposed a recontextualisation  model of knowledge 
to understanding the complexity of higher education system. We seek 
the efficiency of this approach as a complex dynamic system in 
organising the interaction between structural elements of higher 
education, and posed the pedagogic process in terms of a dynamic 
system. Whereas, this dynamic process allows to guiding the multi-
paths of interactions between three components: education (professor, 
student, knowledge), educational methods and organisational aspects. 
Then, the system performing positively the interaction between 
elementary component of each level  of the system and the subsystem, 
and in its entirety. Therefore, didactic action over time give 
emergence of new knowledge, this recontextualisation  will modeling 
the precarious situation and find the adequate solution by passing from 
cognitive level to another.  

Keywords: systemic approach; complexity; modelisation; interaction; 
higher education. 

  : الملخص

النسقیة واقتراحھ كنموذج إلعادة تحیین المعرفة  أسستھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل 
كون المقاربة النسقیة تقوم بالبحث في النظام ككل . یسمح بمعرفة تعقیدات نظام التعلیم العالي

و مركب، من خالل تنظیم المكونات البنائیة المتفاعلة وطرح مشكلة التعلیم العالي كنظام 
تسمح بتوجیھ آلیة مسارات تفاعالت المكونات  حیث أن ھذه العملیة الدینامیكیة. دینامیكي
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Résumé:  

Cette étude vise à analyser l’aspect fondamental de l’approche 

systémique et proposé un modèle de re-contextualisation des 

connaissances pour l’appréhension de la complexité du système de 

l’enseignement supérieur. Nous recherchons l’efficience de l’approche 

systémique comme un ensemble complexe organisant les éléments 

structurels en interaction de ce système et posé le problème de 

l’enseignement supérieur en terme de système dynamique. 

L’efficience de ce processus permet de s’orienter dans la complexité 

des interactions de trois éléments: triade pédagogique (enseignant, 

apprenant, savoir), méthodes didactiques et aspects organisationnels 

du système pour agir efficacement. Ainsi, L’interaction positive est 

présente au niveau élémentaire de chaque liaison entre les constituants 

du système et du sous-système, et dans sa totalité. L’action didactique 
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 Les sciences sociales dans notre pays ont généré jusqu’à 

maintenant un discours idéologique ; aujourd’hui elles doivent 

évoluer dans un cadre scientifique. 

 L’histoire des sciences prouve bien que le progrès ne peut se 

faire que pour l’ensemble des sciences considérées dans leur 

profonde unité. Or, il convient de rappeler combien les différentes 

sciences sociales entretiennent des rapports étroits et ne peuvent 

réellement progresser que si elles connaissent des conditions 

autorisant leur profonde unité. 

 La contribution des sciences sociales à la modernité sociale, 

nous paraît unique car les sciences sociales disposent de la 

problématique, de la méthodologie en mesure d’assumer la 

mission : examen critique, scientifique de la société. 

 Les sciences sociales s’inscrivent pleinement dans la 

mouvance du processus de naissance de l’économie de marché.  

 Par conséquent elles ont un rôle important à jouer afin 

d’analyser les conditions dans lesquelles la société algérienne subit 

le changement ; elles doivent préparer les conditions dans 

lesquelles la société algérienne entre en relation avec les divers 

partenaires internationaux dans le cadre de la mondialisation.  
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qu’elle entretient avec la société, nous constatons qu’en Algérie le 

problème se pose toujours au niveau de cette relation ; en fait aussi 

bien du côté des organismes formateurs (universités) que celui des 

organismes utilisateurs, le problème subsiste. 

 Il revient à la sociologie de s’imposer comme science 

créatrice, capable de participer à l’édification des assises d’un 

développement économique social et culturel. Dans le  but de 

réaffirmer l’importance du rôle du sociologue, il convient au 

préalable d’examiner et de revoir la situation actuelle de la 

sociologie dans notre pays, d’abord celle de son enseignement qu’il 

s’agit d’améliorer puis d’aborder la question essentielle du statut et 

du rôle du sociologue qu’il s’agit de réaffirmer et ce à travers 

quelques propositions que nous nous permettons de présenter. 

 1- Mise au point d’un nouveau programme d’enseignement 

en sociologie ; la refonte de programme de licence et la conception 

d’un nouveau contenu doit intégrer une donnée essentielle : le 

passage du pays vers un nouveau système économique, une 

nouvelle politique économique sociale et culturelle. Le contenu des 

programmes doit insister sur les études pratiques, intensifier et 

encourager les analyses qui relèvent au niveau des études 

sociologiques et ne pas limiter les recherches au niveau des thèses. 

2- Etablir des relations avec le secteur productif avec la 

création d’une organisation chargée d’assurer les liaisons entre les 

unités d’enseignement  de recherche et les divers secteurs de 

l’activité nationale.  

 3- Recherche de l’unité entre les sciences sociales. 
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sociologie est caractérisée suivant le système LMD de déboucher 

sur un profil professionnel. 

 Des lors se pose donc la question de savoir comment est 

assuré dans le cursus universitaire, l’enseignement et la formation 

de cette discipline tout comme est également posée la question de 

la formation des enseignants chargés d’assurer l’enseignement de 

cette discipline. 

 La question qui se pose est elle du contenu de la formation à 

disposer, la qualification pédagogique des enseignants  concernés. 

En ce qui concerne l’initiation à la recherche empirique, qui doit se 

faire à travers le module de la méthodologie elle ne se réalise qu’à 

travers le mémoire de Master. Ce qui fait que l’initiation à la 

recherche sur le terrain est dispensée de manière insuffisante 

puisqu’elle se limite au mémoire. 

 Cette situation est extrêmement préjudiciable à la formation 

que reçoivent les étudiants et par la même à leur insertion 

professionnelle future. Une action est nécessaire visant la 

promotion d’une «pédagogie du terrain» la mise au point du 

contenu d’enseignement préparant à la recherche empirique. 

 Sachant que l’établissement de liaisons structurelles entre 

organisations qui reçoivent le futur sociologue sortant de 

l’université, et l’université (organisme formateur)  est de plus en 

plus nécessaire. Aujourd’hui l’ouverture du système de formation 

empirique sur la société est nécessaire, une politique cohérente doit 

lier le système éducatif à celle-ci. 

 Il en ressort en définitive que la situation de la sociologie se 

présente comme aléatoire. Sachant que toute pratique de la 

sociologie passe par une réflexion consciente sur les rapports 
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L'orientation de la recherche en sociologie exige une 

culture d'évaluation des processus d'enseignement de cette science. 

La nécessité de bilans en objectifs afin de procéder à des 

réajustements s'impose. L'évaluation permettra de savoir si les 

objectifs de la formation sont atteints et permettra d'améliorer la 

qualité de l'enseignement de cette science; amélioration qui doit se 

faire par rapport à l'objectif qui vise à préparer les étudiants à 

l'emploi. 

En conclusion, la sociologie doit entretenir avec l'ensemble 

des processus de développement économique, politique et culturel, 

une relation opérationnelle et acquérir un véritable rôle. 

Il s'agit d'affronter la société et de soumettre: «l'ensemble 

de son univers de référence à la critique rationnelle»15. 

La situation de la sociologie doit être nécessairement 

appréhendée dans cette phase de changement au moment où le pays 

entre dans le système mondial. 

Mais nous devons retenir que l’utilité de la sociologie se 

réalise à travers un ensemble d'organisations. Celles–ci ne sont pas 

toujours aptes à répondre aux besoins du sociologue. La situation 

devient le produit de tout un système. 

 

En conclusion 

 L’enseignement de la sociologie à l’université pose le 

problème de l’initiation à la recherche empirique. En effet, la 

recherche empirique constitue un aspect nécessaire puisque la 
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La réhabilitation de la recherche exige en premier lieu la 

valorisation du chercheur universitaire par un statut adéquat. Il 

s'agit de reconnaître son utilité de le considérer comme un élément 

actif dans la société. 

L'orientation de la recherche doit se faire dans le sens de 

développer une culture de la recherche en sociologie et à l'intérieur 

de l'université dans la pluridisciplinarité, «toutes les sciences 

sociales recherchent finalement les réponses au même genre de 

problèmes». Selon M. Gravitz13 l'unité entre les sciences sociales et 

le besoin de synthèse dans les résultats de ces sciences sont 

nécessaires pour les travaux en équipes pluridisciplinaires étant 

donné la complexité de la société. De cette pluridisciplinarité doit 

se dégager une réflexion qui permettra des solutions aux 

phénomènes sociaux , économiques, culturels ou autres. 

Dans un contexte d'échange et de partage doit s'effectuer 

l'orientation de la recherche par la confrontation avec d'autres 

universités afin d'actualiser l'information scientifique comme le 

souligne M. Merdaci «l'ouverture de l'information et de la 

communication sont essentielles pour l'acquisition du savoir qui fait 

défaut en Algérie» et rappelle comment «l'accélération des 

échanges sociéto-économiques et politiques s'accompagne du 

renouvellement des gisements d'idées, des ressources prospectives 

et des schémas opératoires de fonctionnement à travers la recherche 

fondamentale, les découvertes technologiques, la simulation 

critique, la mobilité des échanges, les parcours et les inventaires de 

risques»14. 

Il importe aussi de procéder à des séminaires pour faire 

apparaître les problèmes que vit la société algérienne. 
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publiques considère que les recherches, les analyses produites par 

l'université seront d'un apport secondaire. 

L'université aujourd'hui est une usine à diplômes», la 

structure actuelle de l'université empêche l'enseignant d'utiliser ses 

capacités intellectuelles pour mieux gérer et diriger son activité de 

recherche.  

Ce qui explique l'importance de la fonction didactique par 

rapport aux activités de recherche. Les activités de l'université 

restent dominées par l'enseignement. La fonction de recherche étant 

plutôt liée aux centres de recherche à plein temps où activent des 

chercheurs permanents. Les enseignants à l'université se trouvant 

bien défavorisés par rapport aux chercheurs permanents, et ce sur 

tous les plans. H. Khelfaoui souligne que même pour« l'accès aux 

différents grades de la hiérarchie professionnelle l'enseignant est 

soumis à des critères plus sévères dans les universités que dans les 

centres de recherche»12. 

5- Orientation de recherche en sociologie. 

L'objectif de notre enquête consiste à énumérer les 

problèmes inhérents à la recherche en sociologie et surtout essayer 

de présenter un essai de propositions pour une stratégie de 

recherche à la lumière des résultats obtenus. 

Il importe que la pratique en sociologie réponde aux 

conditions du changement social avec une restructuration 

conforme; ceci peut se réaliser grâce à une nouvelle orientation de 

la recherche en sociologie. 

5-1/ Propositions pour l'orientation de la recherche en 

sociologie 
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contrôlées par le pouvoir dans un contexte politique et socio-

économique toujours dirigé. 

4-6/ Recherche en sociologie et développement social 

Il est important d'intégrer la recherche en sociologie au 

développement social. La recherche doit répondre aux exigences de 

la conjoncture économique et sociale de la compétitivité 

internationale. 

Mais actuellement se pose réellement le problème relatif 

aux modalités de l'existence et de l'importance de l'utilité de la 

sociologie comme science capable de répondre aux besoins de la 

société. 

La production en sociologie a été importante dans le passé 

car elle a suivi les lignes tracées par le pouvoir pendant la phase de 

la «révolution agraire» et la phase de la «révolution industrielle» 

pendant la construction du régime socialiste en Algérie. Mais 

aujourd'hui comme l'affirme A. A. Bouacha: «on ne m'en voudra 

pas de chercher à soutenir le paradoxe selon lequel les sciences 

sociales en Algérie "n'existent pas"», et il ramène le problème de 

ces dernières à la question déterminante de la légitimité: pour se 

faire entendre le discours en sciences sociales doit non seulement 

faire preuve de la scientificité mais aussi construire en quelque 

sorte sa légitimité11. 

Le retard de cette science s'explique par la coupure entre la 

recherche universitaire et l'environnement social. 

Compte tenu de l'absence de la demande sociale, 

l'intervention de la recherche en sociologie émanant de l'université 

n'a pas lieu. En effet le cadre dirigeant au niveau des structures 
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2- Restructuration des entreprises et transfert technologique sur le 

plan socio-économique. 

3- Planification urbaine et rurale. 

4- Problèmes concernant les valeurs socioculturelles: Suite à 

l'ouverture de la société principalement les problèmes qui 

arrivent à toucher les jeunes; éventuellement le travail informel, 

les problèmes relatifs à leur intégration aux différents systèmes 

de développement. 

5- Des problèmes liés à l'université, à la recherche scientifique et à 

sa relation avec l'environnement social. 

4-5/Recherche et demande sociale 

La demande faisant l'objet de la recherche en sociologie, 

émanant des institutions n'existe pas aujourd’hui. 

On peut classer les raisons de l'absence de demande 

comme suit: 

La principale raison relève du changement structurel, la 

phase de changement actuel ne favorise pas la demande surtout 

dans le domaine de l'entreprise sur le plan économique. 

Aussi l'absence de journées d'études, d'information 

constitue un obstacle à cette demande et ne favorise pas une 

stratégie étatique d'un éventuel partenariat pouvant assurer la 

relation de la recherche en sociologie avec la société. 

La demande n'existe pas en raison de l'absence d'un 

partenariat établissant des conventions entre l'université et les 

structures publiques: celles–ci font plutôt appel à des bureaux 

d'études, en cas de besoin et les décisions de ces bureaux sont 
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Les thèmes de recherche s'avèrent être liés à cette phase de 

changement qui s'opère dans le pays, mais l'impact de leurs 

résultats n'est toujours pas évident ; on peut affirmer que la 

sociologie se trouve dans l'incapacité de résoudre les phénomènes 

sociaux les plus urgents à traiter vu la complexité de la société. 

Les thèmes de recherche sont donc bel et bien choisis en 

fonction du changement social actuel mais les résultats des 

recherches demeurent au niveau de l'université; ils ne sont pas 

exploités par les organismes sociaux par lesquels ils peuvent être 

utilisés. L'absence de la demande sociale aggrave la situation de 

précarité de cette science; il est important de souligner qu'à travers 

l'activité académique existe effectivement à l'université des thèses 

réalisées à travers les diplômes, mais ces dernières ne sont pas 

connues ni exploitées, alors que comme l'affirme M. 

Boutefnouchet: «ce mouvement analytique axé essentiellement sur 

la microanalyse en sociologie constitue effectivement un 

mouvement explicatif analytique»9. 

On peut conclure que la participation à l'analyse et à 

l'interprétation des phénomènes sociaux n'a pas d'effet réel sur la 

société car les résultats demeurent au niveau de l'université, alors 

que le rôle crucial du chercheur en sociologie s'inscrit autour de son 

implication au changement social. Ainsi confirme H. Mondras: «les 

sciences sociales ont vocation à fournir la culture de l'avenir»10. 

Les thèmes sociaux les plus urgents à traiter à l'heure 

actuelle sont ceux qui sont liées au développement social 

principalement: 

1- Organisation administrative au niveau des institutions 

publiques. 
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stratégie qui s'impose car cette science doit participer à l'heure 

actuelle au développement social qui s'opère dans le pays. 

D'un autre côté existe le problème de l'absence de la 

demande sociale et l'absence d'un partenariat qui doit relier les 

institutions publiques à l'université. 

4-2/ Évaluation des thèses et mémoires de recherche 

Le problème majeur qui se pose concernant les thèses et 

mémoires est lié au manque de l'esprit interprétatif chez les 

étudiants. Les thèses et les mémoires réalisés montrent le recours à 

la description à travers des données. 

Sur le plan méthodologique apparait la pratique d'une 

recherche émanant d'un recollage des travaux de thèses déjà 

soutenues. Le plagiat, le bas niveau de connaissance et le manque 

de sortie sur le terrain ne permettent pas une véritable recherche. 

Les thèses de recherche en sociologie restent limitées à des sujets 

déjà étudiés. 

 

4-3/ Recherche en sociologie et analyse critique : 

Le contrôle politique et idéologique sur les analyses en 

sociologie n'est pas important. Le sociologue jouit d'une liberté et 

la recherche peut obéir aujourd'hui aux différents courants liés à la 

démocratie et à la politique d'ouverture: mais malgré cet état de 

fait, l'étudiant manque d'un esprit critique et ne peut profiter de la 

vocation critique indispensable à la pratique sociologique. 

4-4/ Recherche et changement social 
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du secteur économique et social du pays. Sachant que la demande 

des entreprises publiques pour les diplômés en sociologie étant 

inexistante, le problème essentiel est celui de l’institution d’une 

sociologie qui doit déboucher sur des profils professionnels.  

 On doit noter que jusqu’en 1982, aucun étudiant titulaire 

d’un diplôme en sciences humaines n’était concerné par le 

chômage.  

 Par conséquent l’adéquation entre les compétences acquises 

à l’université et celles exigées par le monde du travail doit être 

considérée aujourd’hui. L’action en vue de cette adéquation doit 

être entreprise par le rapprochement de l’enseignement de la 

sociologie au monde du travail. 

 L’évaluation permettra de savoir si les objectifs de 

formation en sociologie sont atteints et permettra d’améliorer la 

qualité de son enseignement, amélioration qui doit se faire par 

rapport à l’objectif qui vise à préparer les étudiants à l’emploi.  

 Cette évaluation doit tenir compte des spécificités du secteur 

économique, politique et social du pays et doit tendre à adopter 

l’enseignement à ces principaux secteurs en tenant compte des 

besoins du marché du travail. 

4- Évaluation du système de recherche en sociologie. 

4-1/Organisation du système de recherche 

Il existe réellement des problèmes qui bloquent la pratique 

de la recherche en sociologie. 

Le problème majeur relève de l'absence d'une stratégie 

favorisant une politique régissant la recherche universitaire, 
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affirmant que « l’enseignement universitaire n’a pas seulement 

pour but de délivrer des diplômes ayant une valeur marchande sur 

le marché du travail, mais aussi celui de former des esprits 

disposant de l’indépendance d’esprit, des hommes qui ne reçoivent 

par passivement des connaissances mais qui contribueront ensuite à 

améliorer le savoir en le remettant en cause »6. 

 A cet effet il s’agit de procéder à l’évaluation des processus 

d’enseignements. Dans le cadre de la reforme LMD, l’organisation 

de ce système nouveau se verra concrétisée par des mesures 

toujours renouvelées dans le domaine pédagogique concernant le 

contenu et les méthodes d’enseignement selon des critères 

d’orientation se basant sur des études de terrain pour permettre 

l’adaptation des enseignements qui pour N. Bouzid est « quasi-

inexistante »7. 

 De nos jours confirme A. Amrani : « l’enseignement 

supérieur s’apprécie par la pertinence : lien avec les préoccupations 

de la société et la modernité des programmes de formation » partant 

de ces considérations, l’enseignement est un processus qui 

nécessite une mise à jour régulière des profils et des contenus de 

formations »8. 

 Mais nous constatons aujourd’hui que l’évaluation des 

processus d’enseignement en sciences sociales est quasi-

inexistante ; la nécessité de bilans objectifs périodiques afin de 

procéder à des réajustements s’impose aujourd’hui. 

 Les propositions et orientations dans le cadre du système 

LMD qui cherchent à améliorer la qualité de l’enseignement de la 

sociologie doivent s’inscrire dans la tendance internationale de 

l’enseignement comme elles doivent tenir compte des spécificités 
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Les étudiants manquent de stages pratiques de formation, 

d’enquêtes sociologiques nécessaires à leur profil, enquêtes mettant 

en pratique le module de méthodologie enquêtes si nécessaire en 

sociologie.    

 D’autre part, le système d’enseignement ne prédispose pas 

l’étudiant à un esprit de réflexion, à l’esprit critique interprétatif. 

 En résume, l’enseignement de la sociologie aussi bien dans 

son contenu, ses méthodes de transmission demeure coupé de la 

réalité sociale et présente toutes les caractéristiques, d’un 

enseignement qui doit toujours être réformé.    

 Par conséquent aujourd’hui l’enseignement de la sociologie 

faute de produire des connaissances propres aux contextes actuels 

produit une sociologie qui n’arrive pas à suivre le changement 

social. 

 La solution qui consiste à adapter l’enseignement de la 

sociologie aux besoins socio-économiques spécifiques du pays 

reste soulevée. 

3- Propositions en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement 

 En premier lieu, le contenu de l’enseignement doit participer 

à la formation d’esprits ouverts ; l’ouverture d’esprit est le moyen 

d’éviter l’enfermement. Il importe d’initier l’étudiant à l’esprit 

critique : Il s’agit en fait de l’esprit critique nécessaire à une 

formation universitaire qui est particulièrement important en 

sciences sociales. 

 Il faut noter l’importance de la liberté académique celle-ci 

doit être un moyen qui permet à l’enseignant d’évoluer et de 

réaliser ses propres fins, Olivier Beau relate cette liberté en 
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Actuellement, en sociologie, on peut dire que l’enseignement 

présente des lacunes qui relèvent des programmes.  

2- Evaluation du système d’enseignement de la sociologie 

 En premier lieu, nous pouvons affirmer que les emprunts 

théoriques et les concepts utilisés s’avèrent le plus souvent non 

adaptés aux spécificités de la société algérienne et empêchent un 

enseignement lié réellement à un terrain préparant l’étudiant à été 

opérationnel. 

 L’enseignement de la sociologie s’est imposé comme un 

enseignement scientifique mais nous considérons que toujours la 

sociologie suit le modèle des pays occidentaux dans la conception 

de l’enseignement (Français et anglo-saxon). 

 Les sciences sociales se sont construites à partir 

d’expériences des pays occidentaux donc en fonction de la société 

industrielle d’origine européenne. H. Vandervelde confirme le 

problème en soulignant comment «les concepts, les théories, les 

méthodes et les techniques d’investigation se sont révélés inadaptés 

au cas des sociétés du tiers monde »5.   

 Afin de palier à ce problème, les enseignants essayent de 

donner aux modules qu’ils sont chargés d’enseigner le contenu 

qu’ils considèrent positifs ; et ce suite à des réunions périodiques 

tenues avec les responsables pédagogiques, mais ces pratiques 

pédagogiques confirment la situation de répétition des programmes 

d’une année à une autre et souvent les programmes restent liés à 

l’ancien système d’enseignement. 

 Aussi les problèmes d’enseignement relèvent de questions 

d’ordre méthodologique liés à la recherche empirique sur le terrain. 
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que connait la société Algérienne. Avec la nouvelle manière de 

concevoir les formations, la reforme permettra d’harmoniser la 

qualité de la formation, de l’améliorer ; de proposer des parcours de 

formation diversifiés ; de mettre en place un mode de gestion 

efficace de la recherche ; et de promouvoir l’autonomie des 

établissements sur le plan pédagogique et surtout d’adopter 

l’enseignement aux besoins socio-économiques et son actualisation 

par rapport aux normes internationales de qualité. 

 Ce nouveau système d’enseignement peut contribuer à 

améliorer l’enseignement, mais les conditions sur le terrain ne sont 

toujours pas réunies. A côte des problèmes pédagogiques 

apparaissent des problèmes concernant principalement les textes 

réglementaires qui ne sont toujours pas clairs appliqués de manières 

différentes au niveau des facultés.  

 Aussi l’application de la réforme pose le problème d’un 

manque de stratégie de communication afin d’orienter les étudiants 

ainsi que les enseignants et de les informer sur ce nouveau système. 

L’université fonctionne toujours suivant l’esprit et les procédures 

de l’ancien système d’enseignement, de même que l’on peut 

affirmer qu’il n’existe toujours aucune compatibilité de l’offre de 

formation avec l’attente du milieu socio-économique qui est le but 

de la reforme LMD, formation qui en principe doit être en prise 

directe avec l’environnement social afin d’accompagner les 

étudiants vers la réussite académique, et professionnelle, et ce 

particulièrement en sociologie. 

 L’université a donc traversé un long parcours depuis sa 

création, son effort d’adaptation aux besoins de la société 

algérienne a donc été marqué par différentes réformes mais elle 

n’arrive pas à garantir la qualité de l’enseignement. 
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 Cette période correspond aussi à l’effort d’arabisation des 

sciences sociales, période caractérisée aussi par le discours 

socialiste, période où la présence de l’Etat a été importante.  

- De 1981 à 1998, la période correspond à la nouvelle carte 

universitaire ayant pour but de planifier l’enseignement 

supérieur toujours en se basant sur les besoins de l’économie et 

de la politique de développement. 

- La période de 1998 à 2004 a voulu toujours lier le changement 

politique, économique à l’enseignement supérieur, période où 

les tendances sont nombreuses compte tenu de l’environnement 

au niveau national et international, période où « l’unicité de 

l’Etat va s’opposer à la diversité des représentations de la 

société »4. 

 Mais la période sera marquée par le gonflement 

considérable des effectifs des étudiants qui entraine des 

dysfonctionnements et des difficultés de gestion, problèmes que vit 

l’enseignement supérieur à l’heure actuelle. 

- Depuis l’année 2004, le système universitaire en général vit une 

nouvelle reforme suite au décret exécutif n° 04-371 du 8 chewal 

1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création du 

diplôme de licence « nouveau régime ». 

 Ce nouveau système d’enseignement LMD qui signifie 

Licence Master Doctorat vise un enseignement ouvert, efficace qui 

permettra à l’université de s’intégrer au système international de 

l’enseignement supérieur ; la reforme des enseignements, permettra 

de répondre aux grands défis de la mondialisation et de l’évolution 

rapide des sciences et de la technologie, ainsi qu’au changement 
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modèle de la période coloniale ; loin de la réalité de la société 

algérienne1. 

 L’enseignement était conçu suivant les théories des premiers 

précurseurs de la sociologie, exemple : Auguste Conte, Durkeim, 

Max Weber et Karl Marx ; le contenu des programmes était surtout 

théorique2.  

- De 1967 à 1970, des changements dans le programme de 

sociologie vont intervenir avec la réorganisation de 

l’enseignement grâce à la participation de Pierre Bourdieu, 

premier sociologue spécialiste dans l’analyse de la société 

Algérienne.  

- L’étape 1971 à 1980 correspond à l’étape où les programmes vont 

de nouveau changer avec la reforme de 1971 où il s’agit 

d’intégrer des enseignements basés sur des poste de travail 

définis. La reforme touche tout le système d’enseignement 

universitaire et la recherche scientifique. L’enseignement va être 

reformé dans le but d’adapter l’université à la réalité sociale et 

de concevoir l’enseignement de la sociologie suivant un type de 

programmes algériens.  

 Il s’agit d’intégrer des enseignements basés sur des postes 

de travail définis en quantité et en qualité avec les secteurs 

utilisateurs. 

 La reforme vise un contenu de programmes qui doit éviter 

« des enseignements pléthoriques conduisant à un enseignement 

encyclopédique inefficace » mais un enseignement constamment lié 

à la pratique : travaux pratiques, et par l’organisation de stages sur 

le terrain3. 
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Nous nous demandons si la formation en sociologie 

prédispose réellement l’étudiant au monde du travail à la sortie de 

l’université. 

Il s’agit d’étudier la qualité des programmes 

d’enseignement par l’analyse de la conformité des programmes 

d’enseignement avec la réalité sociale. 

 

1- Evolution historique de l’enseignement de la sociologie au 

sein de l’université algérienne 

 L’enseignement de la sociologie à l’université algérienne a 

débuté vers les années 50, mai7s la sociologie ne s’est détachée 

(comme spécialité) des autres sciences que vers les années 70 

période où la conception de l’enseignement de cette discipline 

suivant un type de programmes algériens commence à se réaliser. 

Son enseignement a donc suivi les étapes suivantes :  

- De 1958 à 1962, la période est marquée par l’institution de 

l’enseignement de la sociologie ; seulement il n’existe pas de 

documents pour illustrer le type d’organisation de 

l’enseignement de cette science ; la sociologie était confondue 

avec les sciences humaines (lettres et sciences humaines). 

- Après 1962, l’université a assuré la continuité du système 

d’enseignement et du type d’organisation des années 

précédentes. 

- De 1962 à 1967 le contenu des programmes n’a relativement pas 

changé ; ce qui suppose que la sociologie est conçue suivant le 
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نالحظ وجود غموض حول وضعیة علم االجتماع والممارسات العلمیة، ما یبعد  أنناإال 
 .الجامعة عن دورھا الفعال في الوسط االجتماعي

إذا ما ھي أھمیة تدخل . الھدف من دراستنا ھو التطرق إلى دراسة ھذه الوضعیة
 األخصائیین االجتماعیین في الوقت الحالي؟ 

Introduction 

Depuis l'année 1988, l'Algérie a dû adopter une nouvelle 
politique de développement. Le modèle de développement choisi 
suppose les tendances suivantes: démocratie, économie libérale et 
ouverture dans le cadre de la mondialisation. Cette nouvelle 
politique de développement ne se réduit pas à un processus 
économique ou politique mais comporte aussi des dimensions 
sociales et culturelles. Un projet social nouveau doit s'instaurer 
pour dégager un véritable consensus social en vue d'atteindre ces 
objectifs. Dans le cadre de ce projet le rôle social qui assurera 
l'équilibre de la société revient aux sciences sociales et 
particulièrement à la sociologie. 

Mais il se pose le problème de la crise de la sociologie 
comme science et come discipline universitaire. L’objectif de notre 
étude consiste en l’analyse de sa situation. 

À partir de l'université, notre étude viserait à la 
compréhension de la situation de cette science et les enjeux qu'elle 
définit en tant que discipline scientifique et universitaire. 

Par une approche organisationnelle, nous procédons en 
premier lieu à un essai d’évaluation de la réalité de l’enseignement 
de cette science avant de procéder à l’analyse de sa pratique. 

En effet la question de l’acquisition de la connaissance et 
des savoirs utiles pour notre société se pose. 
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 Résumé 

 Aujourd'hui, en Algérie, une société nouvelle est en 

construction. L'université est appelée par la recherche en sociologie à 

participer par l'analyse des phénomènes sociaux qui peuvent 

apparaître. Mais aujourd'hui on constate une absence de clarté de la 

situation de la sociologie et sa pratique, situation qui éloigne de plus 

en plus l'université de son environnement social. 

 En effet l’enseignement de la sociologie pose le problème de 

l’initiation à la recherche empirique étant donné que la recherche 

pratique en sociologie constitue l’aspect necessaire suivant le système 

de formation LMD. 

Mots clés : sociologie ; enseignement ; pratique ; recherche ; 

formation ; université. 

 ملـخـص

في تكوین، مما یستدعي الجامعة للمشاركة بالفكر،  انرى الیوم في الجزائر مجتمع

. معتمدة على البحث العلمي في علم االجتماع، في دراسة الظواھر االجتماعیة التي تحصل
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statement hearer to carry out 

the act is stated. 

Want statement The speaker states 

his/her desire that the 

hearer carries out the act. 

Conventionally 

Indirect Strategies 

Suggestory 

formulae 

A suggestion is made to 

carry out the 

act. 

Query 

preparatory 

A reference to ability or 

willingness is 

made using a modal 

verb. 

Nonconventionally 

Indirect Strategies 

Strong hints Partial reference to 

object needed for 

completing the act. 

Mild hints No reference to the 

object of the act is 

made. But it is 

interpreted as a request 

by context. 

Supportive Moves (Blum-Kulka, p.287) 

Supportive 

move 

Definition 

Checking 

availability 

A phrase preparing the hearer for the request 

by checking his/her availability or asking 

his/her permission 

Getting a 

precommitment 

An attempt to get the hearer’s commitment 

Grounder Giving reasons, explanations or justifications 

that either precede or follow for a request 

Sweetner Announcing a reward due on fulfillment of the 

request 
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Situation 10  

Suppose you want to have an appointment with the teacher this week 

for asking some questions about your term project. How do you ask 

him for an appointment?  

You:  .................................................................................................  

Appendix Two: Coding Scheme 

The requests coding scheme, designed by Blum-Kulka et al. 

(1989) in their Cross Cultural Speech Act Realization Project 

(CCSARP).  

Alerters Prior The Head Act 

 

Address Term 

  

With Attention 

Getter 

Excuse me plus title 

Sorry plus title 

Without Attention Getter Title 

 

Core (Head act) Strategies Used in Making Requests 

 (Blum-Kulka, p.18) 

Type Strategy Definition 

 

 

Direct Strategies 

Mood derivable The grammatical mood 

of the verb 

indicates the 

illocutionary act. 

Explicit 

performatives 

The illocutionary act is 

explicitly 

named. 

Hedged 

performative 

The naming of the 

illocutionary act is 

modified by hedges 

Obligation The obligation of the 
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Situation 5  

The teacher has announced the date of the first term exam but you 

have another exam on that same day. How would you ask your teacher 

to change the date of the exam?  

You:  .................................................................................................  

Situation 6  

Suppose the teacher is using power point for teaching writing in the 

class. How would you ask your teacher for the power point file?  

You:  .................................................................................................  

Situation 7 

Suppose you have got 14 on your reading test and you are sure that 

your score must have been higher. How would you ask your teacher to 

check your paper again?  

You:  .................................................................................................  

Situation 8  

Suppose you need a recommendation letter for teaching at an English 

language institute very urgently for tomorrow. How would you ask 

your teacher to do that?  

You:  .................................................................................................  

Situation 9  

Suppose that you need to have your teacher’s phone number in case 

you might have some questions while studying. How would you ask 

for his/her phone number?  

You:  .................................................................................................  
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Appendix One: The Written Discourse Completion Test (WDCT) 

The speech act of request realization 

Please read each of the following situations. Write how you would 

react in each one. 

Situation 1  

Suppose you have not understood what the teacher has just explained 

about “simple past tense”. How do you ask for explanations about the 

structure of this tense?  

You:  .................................................................................................  

Situation 2  

Suppose you have a listening class and you cannot hear what is played 

on T.V. How would you ask your teacher to turn it up? 

You:  ...............................................................................................  

Situation 3  

Suppose the teacher is writing with a red marker on the board, and the 

color really disturbs your eyes. How would you ask the teacher to use 

a different color?  

You:  .................................................................................................  

Situation 4  

Suppose you have been absent the previous session, and you have not 

understood a specific part on your own. How would you ask your 

teacher to give a brief explanation about that part?  

You:  .................................................................................................  
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the use of politeness strategies. Lastly, the group interview results 

indicated that the difficulties that students encountered on the 

pragmatic competence task performance referred to the deficiency in 

grammar and vocabulary (structure and expression) which prove their 

luck of unawareness of the pragmatic competence requirements.  

All in all, it should be noted that the manifestation of the three 

request strategy types followed a typical tendency across all most all 

the situations. More importantly, the frequent use of the conventional 

indirect request strategies in all the situations amongst students can be 

attributed to Austin’s (1962), Searle’s (1969),and Blum-kulka (1989)   

universal pragmatic principles. Furthermore, It can be argued that the 

contextual variables of power, distance, and imposition have a very 

slight effect on students’ performance of the speech act of request. 

This finding contrasts Brown and Levinson’s (1978, 1987) assumption 

that the contextual variables of power, distance, and imposition are the 

most influencing factors on speakers’ linguistic choices. Adding to 

that, students faced many difficulties when performing the pragmatic 

competence task. These perceived difficulties are the lack of grammar 

and vocabulary, which are not the main pragmatic competence 

requirements. Yet, the students’ performance on pragmatic 

competence task lacks some pragmalinguistic knowledge and 

sociopragmatic competence. This result is in similar vein with Ellis 

(1994). Study which claimed that lower proficiency EFL learners 

don’t possess enough pragmalinguistic and sociopragmatic knowledge 

to formulate a different request for a different situation. Depending on 

the results of the study, a number of other ideas for further research is 

needed including examining the factors affecting 

students’performance on pragmatic competence task. 
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task from their own perspectives are the lack of vocabulary and the 

deficiency in grammar. The WDCT findings also proved that they 

depended almost on one strategy type in performing the request, and 

they did not pay enough attention to the social factors in selecting the 

linguistic forms. Therefore, it can be determined that most students 

lack enough pragmalinguistic and sociopragmatic knowledge. This 

finding is in line with Zarepour (2016) study. 

 

Conclusion: 

The paper at hand mainly aimed at investigating third year 

EFL students’ performance on pragmatic competence tasks, focusing 

more on realizing the speech act of request. To this end, we analysed 

the request strategies used by students in terms of frequency and 

typology, studied the effect of the social factors on their choices of the 

linguistic forms and politeness norms, and identified the difficulties 

they face in performing a pragmatic competence task. We  collected 

data from a total of thirty-five third year EFL students at the 

department of English Batna2 university using an adapted written 

discourse completion test and a group interview. The gathered data 

were analysed on the basis of BLUM-KULKA and OLSHTAIN, 

(1984) and BLUM-KULKA and all (1989) request realization 

patterns, as well as Brown & Levinson (1978, 1987) politeness theory. 

The WDCT results indicated that the conventionally indirect request 

strategy, the query preparatory represented the most predominant 

among all the other used strategies, which means that students have 

only one strategy type to make a request. Moreover, the social factors 

of social distance, power and imposition did not affect the students’ 

choice of pragma linguistic elements but rather had a slight effect on 
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In answering this research question, we examined students’ 

answers to the interview questions. After expending on their own 

WDCT answers, the interviewees were asked to state the difficulties 

they faced during their performance. First, all the respondents agreed 

that their main problem in performing the task is addressing the 

teacher as all the situations were formal. In this study we deliberately 

selected formal situations (with the teacher)with which students 

aresupposed to be familiar. Yet, these students still find it difficult to 

make a simple request to their teacher. Some of the participants 

further added that they did not understand all the situations especially 

situation six and seven regardless of their clear explanation. 

Moreover, most of them claimed that they did not have the exact 

words and the right expressions to form their requests. They also 

noticed that they made a lot of grammatical and spelling mistakes, 

which were not taken into consideration in this study. 

More importantly, these interviewees were asked why 

performing a pragmatic competence task is that difficult? To answer 

this question, students made reference to the following reasons: One, 

they do not have sufficient vocabulary. Two, the task itself is difficult. 

Three, they do not practice enough. The analysis of students’ answers 

indicated that the major problems in performing a pragmatic 

competence task from their perceptions are: the lack of vocabulary, 

the deficiency in grammar, and the lack of practice. It should be noted 

that the majority of respondents are not aware of what is required to 

perform a pragmatic competence task. They rather hold external 

factors responsible for their failure.  

The discussion of the interviewfindings helped us in answering 

the third research question (What difficulties do third year EFL 

students face on performing a pragmatic competence task?)The main 

difficulties that students faced in performing a pragmatic competence 
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address term pattern (Sir) not mainly to address the hearer’s face but 

rather referring to the Algerian culture equivalent expression (Echikh). 

One last thing, almost a fifth of the study sample are not aware of the 

way they should address a requestee, they focus only on the request 

realization interrupting the teacher directly. 

It is werth mentioning that students used other external 

devices to soften their requests such as please. The latter 

represents the most frequently used mitigating strategy across all 

the situations.  This points out that it (please) is the most 

common and clearest marker of politenessHouse (1989). It is 

also noticeable that some students used this device (please) twice 

in the same situation. The display of this overuse expressed the 

effect of the students’ own culture on their way of constructing a 

request in the foreign language. The use of such device confirms 

an other time the universality of pragmatics. 

The former discussion helped us in answering the second 

Research Question: (To what extent do the social variables of social 

distance, social power, and imposition influence students’ linguistic 

choices and politeness strategies in realizing the speech act of 

request?)the social variables of social distance, social power, and 

imposition did not affect students choices of pragma linguistic 

elements, especially in selecting the supportive move to their requests. 

They rather had a slight effect on their use of the politeness strategies. 

This result differs from Brown & Levinson (1978, 1987) belief that 

the social factors have a strong influence on the speaker’s choices of 

linguistc forms. 

III.3. Third Research Question: What difficulties do third year EFL 

students face on performing a pragmatic competence task? 
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Table 2 illustrates the results of the adjuncts used by students 

in all the speech acts of request. Concerning the availability (0.0%), 

the sweetner (0.86%) and the disarmer (0.29%), almost all students 

didn’t use them as a supportive move to their requests. The findings 

signified that either students prioritized saving their face as to the 

teacher’s face by avoiding the use of the sweetners and the disarmers 

or they were restrained by the request situation itself where the teacher 

was available. Regarding the precommitment (10%) and the cost 

minimize (4.86%), only few students managed to use them to support 

their request which explains that students’ accounts were speaker 

oriented giving a little importance to the listener’s face. For the 

grounders (47.14%), the results represented the most used supportive 

move among students mainly to protect their face.  

The above research question also analysed the students’ use of 

the address term that alerts the requestee either with an attention getter 

(Sorry sir, Excuse me sir) or without an attention getter (Sir).  

Table 3: Address Term use by students in all request situations 

 

Table 3 illustrates the results of the students use of the address 

term with or without an attention getter while formulating a request in 

the ten provided situations. The students’ use of the address term with 

the attention getter (36.57%) was nearly similar to that without an 

attention getter (42.57%), while (20.86%) presented no use of the 

address term. This indicates mainly three things. One, only a third of 

the study sample are aware of how to alert the requestee and prepare 

him/her for receiving the request and therefore saving his/her face. 

One second thing, nearly half of the study sample used the habitual 
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explained as the following: most students know only one way of 

requesting, using the conventional indirect strategy) can, could, would 

you). This strategy is a commonone among native speakers of English, 

representing the most famous pragmalinguistic element of request. For 

this reason, this study supports the universality of pragmatics 

proposed byAustin (1962), (Brown and Levinson (1987) and BLUM-

KULKA and OLSHTAIN (1984). 

III.2. Second Research Question: To what extent do the social 

variables of social distance, social power, and imposition influence 

students’ linguistic choices and politeness strategies in realizing the 

speech act of request? 

To answer this question, we examined students’ use of 

adjuncts as a supportive move to the head act which consists of six 

different elements (checking availability, precommitment, grounder, 

sweetner, disarmer, cost-minimizer) for further detailssee appendix 

two. 

As an illustration, this example (Excuse me sir, but could we 

have an appointment to discuss the project you gave me, if you have 

free time this weekend, as I have some questions to ask.) contains ( a 

cost minimize ‘if you have free time this weekend’ and a grounder ‘as 

I have some questions to ask’). Blum-Kulka and Olshtain (1984). 

Table 2: Supportive Move use by students in all request situations 
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use of the direct strategies as well as the non-conventional indirect 

strategies indicates that students took into consideration their teachers’ 

social power and social imposition in constructing the request. It also 

shows that they don’t have enough expressions to use the former 

strategies while protecting the social distance. Yet, some students 

managed to apply the direct strategy (want statement) to deliver their 

request especially in situation ten (e.g,’I want to have an appointment 

with you this weekend’). 

Regarding the conventionally indirect strategies, we 

distinguished a very low use of the suggestory formulae strategy 

(1.43%) and a very high use of the query preparatory strategy 

(78.29%). The findings identify the students’ restricted use of a unique 

type of strategy (the query preparatory) while formulating a request, 

which makes it a standard like image for requesting 

(‘Can/Could/Would you …’). 

Finally, some students didn’t manage to use any of the 

strategies to formulate their requests (14.57%). Three main reasons 

might stand behind such failure. One is that students didn’t understand 

the given request situation at all, for example, (‘Sir, I have an urgent 

recommendation from you so I can teach tomorrow’). Another one, 

students refused to request their teachers mainly to save their face (‘I 

don’t say anything because I know the teacher will not accept.’). One 

last reason, some students confused between forming a request and 

complaining especially in situation seven (‘This can’t be my mark. 

Sorry. It can’t be.’). 

 The above discussion helped us to answer the first research 

question (How do third year EFL students produce the speech act of 

request in terms of strategy frequency and typology?) indicating that 

the students performed their request depending almost on one strategy 

type (the query preparatory) across all the situations. This could be 
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strategies classified in three main types: direct, conventionally 

indirect, non-conventionally indirect. 

A direct request shows an identical connection between the 

language structure and its function (e.g, ‘Please lend me your book’). 

A conventional indirect request refers to the pragmalinguistic 

elements that the society members conventionally agreed on as a 

precondition to perform a request Blum-Kulka and Olshtain (1984) 

(e.g,‘Could you lend me your book’). A non conv entional indirect 

request is unconditionally performed with no particular reference to 

illocutionary force (e.g,’I have to do a summary of the book’). 

Table1: Request Strategies use by students in all request 

situations 

 

Table 1 illustrates the results of the strategy used by students in 

all the requestive situations. Concerning the direct strategies and the 

non-conventional indirect strategies, almost all students didn’t use 

them in the ten situations (0.29% for the mood derivable, 0.0% for the 

explicit performatives, 0.86%for the hedged performatives, 0.0% for 

the obligation statement, 1.71% for the want statement, 2% for the 

strong hints, 0.86% for the mild hints). The students’ highly limited 
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the difficulties they encountered in constructing the speech act of 

request. 

The coding Scheme: 

The scheme adopted in this study represents the requests 

taxonomy realization presented in Blum-Kulka and Olshtein 1989 

CCSAR project, see appendix two. It involves three key aspects of 

request: the address term,the Head act, and the Supportive move. 

These three elements indicate the request level of directness. 

However, in this study, we did not focus onthe other different 

modifying linguistic devices (upgrader and downgrader modifiers) 

presented in the scheme.  

Data analysis and interpretation: 

The main purpose of the current study was to investigate EFL 

students’ performance on pragmatic competence task with a particular 

focus on the speech act of request realization. Data collected from 

both the discourse completion test and the group interview were 

examined based on Blum-Kulka and Olshtain (1984)Blum-Kulka and 

all (1989) frame work of request realization and Brown and Levinson 

(1978,1987) politeness strategy respectively. The speech act of request 

coding scheme used in this study consists of three main segments 

(Address Term, Head Act, Supportive Move) with different levels of 

influence on the realization of the request Blum-Kulka and all(1989), 

see appendix two. 

III.1. First Research Question:How do third year EFL students 

produce the speech act of request in terms of strategy frequency 

and typology? 

To answer this question, we focused only on analyzing the 

head act part which is the heart of the request. It involves nine 
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II.2.2.The group interview: 

In order to explore the factors that affect students’ production 

of the speech act of request, a group interview was conducted. This 

interview was meant to gain some qualitative insights of students’ 

perceptions concerning the difficulties of performing a pragmatic 

competence task. Only seven students participated in this 

interview,which is considered as a supplementary tool to help us 

better analyse the DCT data. The interviewees were asked to quickly 

read their copies of the completed tests so as to remember the 

situations and their own responses. Then, they were asked to comment 

on the difficulties they encountered in the comprehension and the 

productionof the pragmatic task in general and the speech act of 

request in particular.   

II.3. Procedure:  

This research is carried out through a mixed method procedure 

which encompasses both qualitative and quantitative designs 

(Dörnyei, 2007).EFL students’ performance on pragmatic competence 

task was quantitatively and qualitatively analysed based on Blum-

Kulka and Olshtein (1984)and  Blum-Kulka andall(1989) request 

realization taxonomy as well as Brown and Levinson (1978, 1987) 

politeness theory. For this purpose, participants were asked to 

complete a WDCT which mainly focuses on the speechact of request 

realization. For a better understanding of the WDCT results, we 

focused more on the qualitative analysis depending on another tool. 

Assuming that understanding students’ difficulties in performing a 

pragmatic competence task is far from possible, we decided to ask 

them directly using a group interview which is considered to be a 

useful tool to access students’ perceptions.Ibid The interviewees were 

asked to elaborate on the way they completed the WDCT to find out 
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The study sample involves one group of third year EFL 

students at the department of English/Batna2 University. Students 

were asked to voluntarily take part in thisstudy, therefore35 students 

have completed the written discourse completion test (WDCT), and 

only seven of them acceptedto participate in the group interview. 

Assuming that completing a WDCT is a relatively difficult task and 

requires a certain levelof pragmatic competence, we have decided to 

work onthird year EFL students. Depending on their third year level, 

they are expected to have developed a minimum level of pragmatic 

competence through their previous learning experience.Leech (2014) 

affirms that advanced EFL learners may have enough pragma-

linguistic knowledge and be more sensitive to sociopragmatic 

requirements. 

II.2. Instruments: 

II.2.1.The written discourse completion test: 

In order to evaluate students’ performance on pragmatic 

competence task, a written discourse completion test was used with a 

particular focus on realizing the speech act of request. The chosen 

WDCT was first developed on the basis of multiple choices in the 

study of Birjandi& Rezai (2010)   . Yet, as the main aim in this 

investigation is to analyse students’ own performance, it was 

mandatory to give them the chance to produce a language of their 

choice. The adapted test then consisted of incomplete discourse 

sequences that represent various scenes which might take place in the 

classroom. Each piece of discourse provides the students with a clear 

picture of the given situation focusing on the setting, the interlocutor 

status, and an enough space to complete the dialogue with their own 

answers, see appendix one. 
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major differences between the native and non native speakers of 

English in constructing the speech act of request and apology. 

More recently, Zarepour (2016) conducted a study of 

requesting strategies, mitigating elements and supportive moves used 

in 61 e-mails sent by Iranian EFL learners to their professors. This 

study found out that Iranian students tended to use more direct 

strategies than indirect ones due to the influence of their first language 

principles and culture norms. They are also used to deploy mitigating 

elements and pre-request supportive moves to minimize the force of 

requests. As conclusion, there was a lack of pragmatic knowledge 

among Iranian EFL learners, and thus, they need to have a thorough 

view of the norms of requestive e-mails written by native speakers of 

English. 

II- Methodology: 

This paper is meant to examine the way third year EFL 

students perform on pragmatic competence tasks. In order to meet this 

objective, we try to answer the following research questions: 

How do third year EFL students construct the speech act of request in 

terms of strategy frequency and typology? 

To what extent do the social variables of social distance, social 

power, and imposition influence students’ linguistic choices and 

politeness strategies in realizing the speech act of request? 

 What difficulties do third year EFL students face on 

performing a pragmatic competence task? 

II.1.The study sample: 
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particular culture. Some of these behaviours might include being 

thoughtful, modest and sympathetic toward othersCompernolle 

(2014). 

Brown and Levinson (1978) theory of politeness is based on 

the premise that many speech acts are basically face threatening in 

that they do not support the face wants of the speaker and / or that of 

the hearer. They identified face-threatening acts (FTAs) in terms of 

two main principles: whose face is being threatened (the speaker’s or 

the hearer’s) and which type of face is being threatened (positive or 

negative)(. Brown and Levinson’s (1987)politeness model measured 

the significance of a FTA according to the following factors: The 

social distance (D), The social power(P), and The absolute ranking(R) 

of imposition of the speaker and the hearer in a particular culture. 

They furthermore asserted that the three wants have to be considered 

if the speaker aims to protect the hearer’s face. Whereas, if the speaker 

intends to do a FTA, he/she can do it using off-record and on-record 

strategies. The former is usually realized encompassing indirect 

linguistic forms while the latter can be performed without redress 

(baldly) and with redress paying attention to Positive and Negative 

politeness. In this respect, positive politeness addresses positive face, 

as Negative politeness fulfils negative face. Brown and Levinson’s 

major argument (1978, 1987) is that the social variables of D, P and R 

are the most significant and key factors which can affect speakers’ 

linguistic choices.  

Modern pragmatic studies are focusing more on the speech 

acts performance. A very outstanding study in the field was carried 

out by Blum-Kulka and Olshtain (1984). It used Discourse 

Completion Tests to scrutinize the issue of universality in pragmatics 

through cross-cultural perspectives. This investigation discovered 
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hearer to do an act which speaker wants hearer to do, and which it is 

not obvious that hearer will do in the normal course of events or of 

hearer's own accord” (p. 66). In this respect, request is regarded as a 

Face Threatening Act (FTA) as imposing the speaker’s desire on the 

hearer requires enough cultural and linguistic expertise from the one 

performing the request (Brown & Levinson, 1978, 1987).  

According to Leech (2014), realizinga request requires the 

speaker to have a sense of pragmalinguistic and sociopragmatic 

knowledge through using the linguistic forms (pragmalinguistics) and 

paying attention to the contextual variables (sociopragmatics). 

Requests can be made by different linguistic structures such as: 

declaratives, interrogatives or imperatives. The requester has to deploy 

some strategies to minimize causing offence and to protect the 

requestee’s face(Achiba, 2003). 

Depending on Austin (1962) speech act theory, request can be 

realized directly and indirectly. Therefore, direct strategies involve 

only one meaning or illocutionary force. Whereas, indirect strategies 

carry more than one meaning (Clark, 1979). The request strategies 

based on earlier research, primarily on that of Austin (1962) and 

Searle (1969) and reviewed by Brown and Levinson (1978, 1987), 

were classified by Blum-Kulka and Olshtain (1984);Blum-Kulka and 

all (1989). In this study however,we will rely on the latter clacification 

proposed by Blum-Kulka andall (1989), see appendix two.  

I.3- Politeness strategies: 

In any culture,politeness is believed to be that fixed concept, 

referring to the conventionally recognized action as a polite social 

behaviour. It would then be possible to predetermine a set of different 

principles to consider someone polite   in a social interaction within a 
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adapted written discourse completion test (Birjandi& Rezai, 2010) and 

a group interview to assess third year EFL students’ level of pragmatic 

competence.  

I- Literature Review: 

I.1- Pragmatic competence 

Generally speaking, pragmatics is “the study of language from 

the perspective of users, especially of the choices they make, the 

constraints they encounter in using language in social interaction and 

the effects their use of language has on other participants in the act of 

communication Crystal (1997): 301 cited in Compernolle (2014). The 

main interest of pragmatics from that perspective is on how actions 

are performed through wordsKasper and Rose (2002)..Pragmatic 

competence, or the ability to do things with words (Austin, 1962), the 

ability to communicate in a culturally accepted manner by the target 

language community, or the ability to interact without causing any 

misunderstanding or pragmatic failure (Brown and Levinson, 1987) is 

currently considered as the most important goal in learning a foreign 

language. Yet, developing EFL students’ pragmatic competence 

should be the central focus of EFL teachers so as to help them 

intelligibly receive and produce any target language discourse. Here, 

EFL learners are required to have a cover range of the pragmatic 

aspects among which: speech acts, and politeness strategies.  

I.2- The Speech Act of Request:  

Amongst the different speech acts, request represents a highly 

needed one, especially between the teacher and the learner in the 

academic setting. Taking into account Searle’s (1969) illocutionary 

acts’ categorization which includes representatives, directives, 

expressives, commissives, and declarations, request is considered to 

be a directive speech act. It is rather defined as “an attempt to get 
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Introduction 

The present paper is an attempt to investigate EFL students’ 

performance on pragmatic competence task in terms of request 

realization. It is meant to extend our understanding of the factors that 

affect their performance including using their first language principles 

when communicating with the target language and over generalizing 

the target language patterns in different contexts. This study can 

contribute to the conceptualization of pragmatic competence regarding 

speech act and politeness constructs in an Algerian EFL context. 

Students’ performance on pragmatic competence tasks is studied 

depending on BLUM-KULKA and OLSHTAIN (1984) ; Blum-

Kulkaand all (1989) request realization patterns, as well as Brown & 

Levinson (1978, 1987) politeness theory. The study aims at finding 

out whether third year EFL students are able to form a request in a 

culturally accepted way, using politeness strategies. The paper uses an 
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