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القبض والقنوت عند اإلمام محمد بن عيل السنويس

إعداد :
د .محمد سليامن آدم جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية
أ .فرج املربوك آدم جامعة عمر املختار

ملخص البحث
تقــوم هــذه الدراســة بتســليط الضــوء عــى فقيــه مــن فقهــاء هــذه األمــة يف العــر املعــارص  ،والــذي كان لــه
اجتهــاده ضمــن مذهبــه املالــي  ،ومــا لهــذا الفقيــه مــن قــدرات عاليــة وملكــة نــرة يف الوصــول إىل صحيــح األحــكام عــى
وفــق أصــول مذهبــه  ،ونرصتــه لصحيــح الســنة برتجيحــه لصحيــح األدلــة  ،ولذلــك كان املبحــث األول  :يتحــدث عــن كل
مــا يتعلــق بحيــاة اإلمــام  ،وكان يف عــدة مطالــب متناولــة اســمه ونســبه ونشــأته وتعلمــه ومصنفاتــه وأقــوال العلــاء فيــه
 ،أمــا املبحــث الثــاين  :فقــد تناولنــاه بقضيتــن مشــهورتني وهــا القبــض والقنــوت  ،وقــد كان للاملكيــة خــاف يف توجيههــا
داخــل وخــارج املذهــب  ،وقــد عرضنهــا مســتوفيتان يف مطلبــن  ،و انتهــت الدراســة بجملــة مــن النتائــج والتوصيــات.
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املقدمة
الحمــد للــه الــذي أمرنــا بإتبــاع مــا أنــزل يف كتابــه قــال تعاىل(:اتَّبِ ُعـوا َمــا أ ُْنـ ِـز َل ِإلَ ْي ُكـ ْـم ِمـ ْـن َرِّب ُكـ ْـم َوَل تَتَّبِ ُعـوا ِمـ ْـن
ِ
اصبِـ ُـروا
ـب ِر ُ
ـه(:وَل تََن َازُعـوا فَتَ ْف َشـلُوا َوتَ ْذ َهـ َ
يح ُكـ ْـم َو ْ
ُدونِــه أ َْوِلَيـ َ
ـاء)( ســورة األعراف،اآليــة ،)3وأمرنــا بعــدم التنــازع بقولـ َ
ِ َّ
ـع الصَّابِ ِريـ َـن)( ســورة األنفــال ،آليــة .)46
إ َّن اللــهَ َمـ َ
والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد ()الــذي أتــاه اللــه الحكمــة وفصــل الخطــاب فدعــا النــاس إىل الهدايــة وحثهــم
عــى التمســك بالكتــاب والسـ ّنة .
أما بعد،،،
فــإن مــن أجـ ّـل األمــور شــأناً ،وأرفعهــا قــدرا ً اإلقــدام عــى دراســة العلــوم الرشعيــة وبخاصــة الفقــه وأصولــه ،فــإن اللــه
هيــأ لهــا جامعــة مــن العلــاء عملــوا عــى نقــل موادهــا وتحريــر قواعدهــا ،فكانــت لهــم جهــود مبذولــة ال تنكــر
وأيــادي بيضــاء ال تنــى.
وال يخفــى عــى أي باحــث مــا لعلــاء هــذا الفــن  -الفقــه وأصولــه  -مــن دور بــارز يف حيــاة املســلم يف جميــع مناحيهــا
الفرديــة والجامعيــة.
والحــق أنــه مــن بــن أســافنا مــن هــم جديــرون بالبحــث والدراســة ؛ إلب ـراز جهودهــم العلميــة يف فــروع العلــوم
املختلفــة.
وهــذا البحــث يســهم مســاهمة متواضعــة يف إب ـراز جهــود عــامل مــن علــاء اإلســام يف هــذه البــاد أال وهــو اإلمــام
محمــد بــن عــي الســنويس ت1276هـــ ،وقــد عنونــاه بـــــــ (القبــض والقنــوت عنــد اإلمــام محمــد بــن عــي الســنويس).
أسباب اختيار املوضوع وبيان أهميته :
دفعتنــا أســباب متعــددة الختيــار هــذا املوضــوع منهــا مكانــة ابــن الســنويس ضمــن أعــام اإلســام ملــا لــه مــن جهــود
و اجتهــاد يف املذهــب املالــي ،ومــن أســباب اختيارنــا لهــذا املوضــوع القيمــة العلميــة لهــذا العــامل الجليــل التــي تتجــى
يف الدعــوة إىل االجتهــاد وتــرك التقليــد  ،وطرقــه للعديــد مــن املســائل الفقهيــة ودراســتها ووقوفــه عــى صحــة األدلــة
وترجيحــه ملــا ثبــت عنــده قوتــه .
وقد قسمنا البحث إىل مقدمة ومبحثني و خامتة ،أعقبناها بفهرس املصادر واملراجع .
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املبحث األول  -التعريف باإلمام ابن السنويس ومصنفاته :
املطلب األول – اسمه ونسبه ونشأته.
املطلب الثاين – نشأته وتصانيفه وأقوال العلامء فيه.
املبحث الثاين -اختيارات ابن السنويس يف القبض والقنوت
املطلب األول – حكم القبض.
املطلب الثاين –مسألة القنوت.
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املبحث األول  -التعريف باإلمام ابن السنويس ومصنفاته .
املطلب األول  :اســمه ونسبه
الفرع األول  :اسمه ونسبه
هو اإلمام مح َّمد بن عيل بن السنويس الخطايب اإلدرييس الحسني(.)1
يرجــع نســبه -رحمــه اللــه تعــاىل  -إىل ســالة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب -ريض اللــه عنــه  -وفاطمــة الزهــراء
بضعــة املصطفــى( )أثبــت هــذا النســب حفيــده امللــك إدريــس الســنويس -رحمــه اللــه تعــاىل  -ت1983م.
يف مقدمــة كتــاب ابــن الســنويس إيقــاظ الوســنان()2؛ حيــث قــال« :األســتاذ ســيدنا مح َّمــد بــن عــي بــن
الســنويس بــن العــريب بــن مح َّمــد بــن عبدالقــادر بــن شــهيدة بــن ُحــ ّم بــن القطــب يوســف بــن عبداللــه بــن
خطــاب بــن عــي بــن يحيــى بــن راشــد بــن أحمــد املرابــط بــن منــداس بــن عبدالقــوي بــن عبدالرحمــن بــن
يوســف بــن زيــان بــن زيــن العابديــن بــن يوســف بــن حســن بــن الحســن بــن عــي وفاطمــة بنــت رســول
الله(.»)
الفرع الثاين  :الكنية واللقب
يكنــى بــأيب عبداللــه( ،)3ومل نعــر لــه عــى غريهــا ،أمــا ألقابــه فهــي متعــددة ،ولــكل منهــا ســبب يف التســمية ،وقــد
أورد ابــن الســنويس هــذه األلقــاب يف العديــد مــن مؤلفاته()4منهــا:
اإلدريــي :الــذي جــاءه مــن األدارســة املنتســب إليهــم ،وكان جدهــم األكــر هــو املؤســس لدولتهــم يف املغــرب األقــى،
وهــي مــا تعــرف يف التاريــخ بدولــة األدارســة.
الحسني :حيث كان جده ينتسب إىل الحسن بن عيل بن أيب طالب -ريض الله عنهم  -كام ذكر.
الخطايب :وقد جاءه من جده خطاب بن عيل بن يحيى ،وكانت هذه األرسة تعرف بآل الخطاب(.)5
وأطلق عليه أصحاب الرتاجم ألقابًا منها:
الشلفي :نسبة إىل وادي شلف بالجزائر.
والجغبويب؛ ألنه دفن بها.
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وامليك؛ لهجرته إليها(.)6
الفرع الثالث  :مولد و أرسته
أوالً  :مولده
اتفقــت املصــادر عــى مــكان والدة ابــن الســنويس يف محلــة يقــال لهــا الواســطة ،وهــي تقــع يف بلــدة تســمى مســتغانم
تقــع عــى الســاحل الجزائــري؛ حيــث كانــت تقيــم أرستــه بجــوار نهــر شــلف ،كــا اتفقــت عــى تاريــخ مولــده يف شــهر
ربيــع األول 1202هـــ املوافــق  22ديســمرب 1787م(.)7
ثانياً  -أرسته
مل يعــرف ابــن الســنويس حيــاة االســتقرار منــذ صبــاه ،ويبــدو أن الــزواج مل يكــن شــغله الشــاغل ،غــر أن عمتــه نجحــت
يف إقناعــه بالــزواج مــن إحــدى قريباتــه مبســتغانم ،لكــن هــذا الــزواج مل يــدم طوي ـاً فبعــد أن رزق مــن زوجــه مبولــود
مــات مبكـرا ً لحقــت بــه أمــه بعــد عامــن ،مــا ســبب يف تخفيــف حمــل ابــن الســنويس فعــاد إىل الرتحــال وطلــب العلــم.
ويف أثنــاء وجــوده بالحجــاز التقــى بشــيخه أحمــد بــن إدريــس (ت  1253هـــ) الــذي أهــدى إليــه جارية حبشــية اســمها
خديجــة الحبشــية (ت  1296هـــ) ،وقــد ذكــر صاحــب (الفوائــد الجليــة) أنهــا أنجبــت لــه أربعــة عــر مولــودا ً كلهــم كانــوا
ســقطا دفنــوا جمي ًعــا يف مكــة املكرمــة( ،)8ومل يذكــر ذلــك صاحــب كتــاب (الســنويس الكبــر).
ومل يعقــب إال مــن زوجتــه الثالثــة وهــي فاطمــة بنــت أحمــد بــن فــرج اللــه الطرابلــي التــي تزوجهــا يف الزاويــة
بالبيضــاء ســنة 1259هـــ .وهــي أم ولديــه مح َّمــد املهــدي ومح َّمــد الرشيــف ،وكان هــذا الــزواج مبعــث بهجــة ورسور كل
اإلخــوان.
أمــا الزوجــة الرابعــة فكانــت تدعــى فاطمــة بنــت حســن البســكري التــي أنجبــت لــه ولــدا ً ســاه عل ًيــا ،وقــد تــويف
ودفــن بالحجــاز ،ثــم توفيــت هــذه الزوجــة بالجغبــوب ودفنــت فيــه(.)9
ثالثا  -أبناؤه وعقبهم
ســبق الذكــر أنــه مل يعــش البــن الســنويس ولــد مــن غــر فاطمــة بنــت فــرج اللــه ،ومل تنجــب لــه غــر ولديــن ،كونــا
فيــا بعــد فرعــن رئيســيني لذريــة الســنويس وهــا :
مح َّمــد املهــدي :أول أبنائــه ،ولــد بالجبــل األخــر يف الزاويــة البيضــاء ليلــة األربعــاء مــن شــهر ذي القعــدة ســنة
1260هـــ /املوافــق نوفمــر 1844م ففــرح اإلخــوان مبولــده ،كــا فــرح والــده عندمــا أتــاه البشــر بقدومــه وهــو مبدينــة درنة
فســاه مح َّمــد املهــدي ،وتكفــل برتبيتــه بعــض اإلخــوان فعلمــوه صغ ـ ًرا وحفــظ القــرآن وبعــض املتــون(.)10
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رحــل إىل الحجــاز ليكــون يف كنــف والــده عــام 1267هـــ ،ثـ َّم عــاد إىل الجغبــوب ودام بقــاؤه فيهــا ســتاً وثالثــن ســنة،
انتقــل بعدهــا إىل الكفــرة ،وكان يف تلــك الفــرة يــرف عــى ســر الحركــة مــن الجغبــوب ويعاونــه عــدد كبــر مــن اإلخــوان
عــى رأســهم ابــن أخيــه الســيد أحمــد الرشيــف ،ثـ َّم انتقــل إىل رحمــة اللــه ســنة 1320هـــ وهــو مل يبلــغ الســتني مــن العمر،
بعــد أن عــاش حيــاة أمــى جلهــا يف تســيري الحركــة السنوســية ،كــا حــرص عــى أن يقتفــي خطــوات أبيــه يف أســلوبه
وطريقتــه غــر أنــه مل يهتــم بالتأليــف كأبيــه(.)11
مح َّمــد الرشيــف :هــو االبــن الثــاين البــن الســنويس ولــد ســنة 1262هـــ يف بلــدة درنــة بزاويتهــا السنوســية،

تــرىب مــع والدتــه فيهــا وشــقيقه مح َّمــد املهــدي حتــى بلــغ ســن السادســة مــن عمــره ،وكان والــده بالحجــاز؛
حيــث اجتمــع بــه هنــاك كــا اجتمــع بــه يف مكــة ســنة 1268هـــ ،ومكــث بالحجــاز حتــى أرســل إليــه والــده يطلــب
منــه اللحــاق بــه يف الجغبــوب بعــد وصــول أخيــه مح َّمــد املهــدي ،فصــار إما ًمــا بار ًعــا يف العلــوم الدينيــة والعربيــة
واألدبيــة ،وقصــده طــاب العلــم مــن كل ناحيــة خاصــة اإلخــوان السنوســيني ،ومل يــرك التدريــس مبعهــد الجغبــوب
إىل سنة وفاته 1313هـ(.)12
أمــا عــن عقــب مح َّمــد املهــدي فقــال صاحــب الفوائــد الجليــة« :إنــه تــزوج مــن النســاء بثامنيــة ...وولــد لــه مــن
الجميــع ســتة عــر مولــو ًدا ،مثانيــة ذكــور ومثانيــة إنــاث ...عــاش مــن الذكــور اثنــان هــا الســيد مح َّمــد إدريــس،
والســيد مح َّمــد الرضــا»(.)13

أمــا عقــب الســيد مح َّمــد الرشيــف فهــم :الســيد أحمــد ،والســيد مح َّمــد هــال ،والســيد مح َّمــد صفــي الديــن،
والســيد مح َّمــد عابــد ،والســيد عــي الخطّــايب(.)14
املطلب الثاين  :نشأته وتصانيفه
الفرع األول  :نشأتــه
تذكــر املصــادر أن بيــت الســنويس مشــتهر بالعلــم ،فقــد كان والــده وأعاممــه وأبنــاء أعاممــه مــن أهــل العلــم ،وكان
مــن قضــاء اللــه وقــدره قبــل أن يبلــغ الغــام الســنتني أن ينتقــل والــده إىل الــدار اآلخــرة ،وهــو كان مــن الرجــال الذيــن
يجمعــون بــن العلــم والصــاح والتقــوى والفروســية والرمايــة ،كــا أعقبتــه والدتــه بقليــل ،وتــركاه صغـ ًرا ،فتولــت عمتــه

فاطمــة التــي كانــت مــن فضليــات أهــل زمانهــا ،متبحــرة يف العلــوم منقطعــة للتدريــس والوعــظ ،يحــر دروســها الرجــال،
فقامــت برتبيتــه ورعايتــه وتعليميــه وتنشــئته تنشــئة صالحــة ،فظهــر عــى إثرهــا شــغف ابــن الســنويس بالعلــم يف ســن
مبكــرة ،فحفــظ عندهــا القــرآن الكريــم وكثـ ًرا مــن املتــون يف علــوم شــتى ،وملــا توفيــت عمتــه هــذه كفلــه ابــن عــم لــه
اســمه الشــارف  ،وكان رجــل علــم ،فتابــع العنايــة بــه عــى حــد عبــارة الدجــاين الــذي مل يذكــر شــيئًا عــن ذلــك الرجــل وال

عــن مصــدر تلــك املعلومــات مؤكـ ًدا يف هامشــه «أنــه مل يتعــرض أحــد مــن مؤرخــي السنوســية لهــذه النقطــة بالذكــر»(.)15

مــن هنــا ميكــن القــول أن نشــأة ابــن الســنويس يف بيئــة علميــة وتأثــره مبــن حولــه حبــب إليــه العلــم وفتــح عينيــه
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عــى حقائقــه الكثــرة  ،كــا أن للتقاليــد واألعـراف التــي ورثتهــا أرستــه عامـاً مهـاً ســاعد يف صقــل شــخصيته ،باإلضافــة
إىل مــا شــهده مــن ثــورات يف الوطــن العــريب ضــد الســلطة العثامنيــة ،أو كــا ملســه -أيضـاً  -مــن بدايــة الغــزو األوريب يف
التغلغــل إىل الوطــن العــريب ،ليصبــح بديـاً عــن الدولــة العثامنيــة ،كل ذلــك أثــر يف تشــكل شــخصيته الفكريــة والعلميــة،
وهكــذا فــإن مــا حــاط بنشــأة ابــن الســنويس مــن عوامــل متعــددة ،أبرزهــا الفكــري جعلتــه رجــاً مفكــرا ً يدعــو إىل
التجديــد واإلصــاح ،فنجــح يف تأســيس الحركــة السنوســية التــي قامــت بــدور مهــم يف النهــوض باملســلمني يف ليبيــا وغريهــا،
كــا قامــت بنــر اإلســام بــن غــر املســلمني يف أفريقيــا.
ورغــم نشــأة اإلمــام يتيـ ًـا فقــد كانــت مقومــات اإلصــاح متوفــرة لــه ،وعوامــل االســتقامة تتــدرج مــع ســنه بتدرجــه
يف الحيــاة  ،حيــث البيئــة الصالحــة التــي ولــد فيهــا ،والرتبيــة اإلســامية الصحيحــة التــي نشــأ عليهــا يف محيــط هــذه البيئــة
كان يعيــش فيهــا جميــع أفـراد أرستــه ومجتمعــه مــن ســيدات وســادة.
كل هــذا أســهم يف جعلــه منتهجـاً لطريقــة أســافه ،كــا دفعــه الطمــوح إىل إصــاح األمــة التــي يــرى أن ســبيل إصالحهــا
هــو ورود مناهــل العلــم وتبديــد ظــام الجهــل( ،)16واتحــاد جميــع الشــعوب اإلســامية وتعاونهــم عــى املصلحــة العامــة
التــي تضمــن لهــم الوقــوف يف وجــه كل طامــع فيهــا(.)17
الفرع الثاين  :تصانيفه
اضطــرب مؤرخــو السنوســية حــول عــدد مصنفــات ابــن الســنويس؛ فمنهــم مــن يقــول إنهــا أقــل مــن العــرة ،ومنهــم
مــن يقــول هــي أكــر مــن ذلــك ،والقــول األخــر يقــرره حفيــده الســيد أحمــد الرشيــف؛ حيــث قــال« :وتآليفــه -رحمــه اللــه
خصوصــا علمــي الجفــر
ال تــكاد تحــر ،وقــد رسدنــا بعــض الــيء منهــا للتــرك ،وإال فــا قــدرة لنــا عــى إحصائهــا كلهــا،ً
والتوقيــت ،فــإن لــه فيهــا تآليــف عديــدة ،غــر أنهــا يف مســوداتها ،ومل نجــد لهــا أســاء»(.)18
ناصــا
وقــد أوصلهــا صاحــب (هديــة العارفــن)( )19إىل أكــر مــن أربعــن مصن ًفــا يف مختلــف العلــوم مــن كتــاب ورســائلً ،
عــى عنــوان كل منهــا ،وإن كان أغلــب مــا ذكــره منهــا يف الســنة والتصــوف ،مــع مالحظــة أن تصانيفــه تتميــز بالتأصيــل
الرشعــي املســتمد مــن ت ـراث األمــة يف الســر بالدعــوة والحركــة الفكريــة إىل خطــوات متقدمــة؛ حيــث يقــول صاحــب
كتــاب الســنويس الكبــر« :هــذا ،ومــع أن مشــاغل اإلمــام الســنويس ببعــث مــكارم األخــاق وتجديــد معــامل الديــن الحنيــف
وبالتأســيس واإلنشــاء والتعمــر والتعليــم ،كانــت ال تــرك لــه متس ـ ًعا مــن الوقــت ميكّنــه مــن التأليــف الــذي يعــد مــن
وســائل نــر العلــم والفكــر ،ولكنــه مــع هــذه املشــاغل الشــاغلة أرص عــى أن ال يكــون مجــال التأليــف خال ًيــا مــن أثــره
ومآثــره ،فألــف يف الديــن والتاريــخ والفقــه واالجتــاع ،ومــا إىل ذلــك مــن مختلــف العلــوم الحيــة»( ،)20ثـ َّم ذكــر أســاء
مؤلفاتــه التــي حفظــت مــن العبــث ذاكـ ًرا أنهــا قليــل مــن كثــر فاملفقــود منهــا أكــر مــا ذكرنــا(.)21
وهذه قامئة مبؤلفاته:
الشموس الشارقة فيام لنا من أسانيد املغاربة واملشارقة.خ
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البدور السافرة يف عوايل األسانيد الفاخرة ،لخصه من الشموس الشارقة السابق.خ
املنهل الروي الرائق يف أسانيد العلوم وأصول الطرائق.ط
سوابغ األيد يف مرويات أيب زيد.خ
السلسبيل املعني يف السالسل األربعني.ط
املسلسالت العرشة املنتخبة من فهرس أيب سامل العيايش.ط
الكواكــب الدريــة يف أوائــل الكتــب األثريــة ،قيــل عنهــا :هــي أجمــع وأبــدع وأغــرب مــا أُلــف يف فــن األوائــل منــه نســخة
محفوظــة بالخزانــة العامــة بالربــاط برقــم (.)22()40608
التحفة الرشيفة يف أوائل مشاهري األمهات الحديثة .خ
مقدمة موطأ اإلمام مالك ط.
رســالة شــاملة يف مســألتي القبــض والتقليــد ،أســمها شــفاء الصــدر بــأري( )23املســائل العــر ط ،لخصــه مــن كتــاب
بغيــة املقاصــد.ط
بغية السول يف االجتهاد والعمل بحديث الرسول.خ
طواعن األسنة يف طاعني أهل السنة .خ
هداية الوسيلة إتباع صاحب الوسيلة.خ
إيقاظ الوسنان يف العمل بالحديث والقرآن.
بغية املقاصد وخالصة املراصد ،واملعروف باملسائل العرش مطبوع ضمن املجموعة املختارة(.)24
شذور الذهب يف محض محقق النسب(.)25
الفرع الثالث :أقوال العلامء فيه
يف تراجــم بعــض العلــاء عــن ابــن الســنويس قــال الكتــاين« :فقــد كان يف العــر املنــرم شــامته الواضحــة ،وغرتــه
ورب وه ـذّب مــن الخالئــق مــع االعتــدال والف ـرار بالدعــوة ،وكانــت لــه همــة
الناصعــة ،مبــا نــر مــن الســنة وعلومهــاّ ،
عاليــة ورغبــة عظمــى يف العلــم وجمــع الكتــب ،وكان ينــدب جامعــات مــن طالبــه لـراء وانتســاخ الكتــب ...وأخــذ عنــه
النــاس طبقــة بعــد طبقــة»(.)26
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كــا نقــل الكتــاين قــول مفتــي الحنابلــة مبكــة املكرمةمح َّمــد بــن عبداللــه الحنبــي()27
(ت 1295هـــ) ،قولــه يف ابــن الســنويس؛ حيــث قــال« :أعظمهــم قــد ًرا -يعنــي مشــايخه  -وأشــهرهم ذكـ ًرا ،وأشــدهم اتبا ًعــا
للســنة النبويــة ،وأمدهــم با ًعــا يف حفــظ األحاديــث ،وأكرثهــم لهــا رس ًدا ،وأوفرهــم لكتبهــا جم ًعــا وتتب ًعــا ،العالمــة املرشــد
الســيد مح َّمــد بــن عــي الســنويس»(.)28
وقــال عنــه صاحــب كتــاب (السنوســية ديــن ودولــة)« :وعــى الرغــم مــن علــو كعبــه يف علــوم الديــن وغريهــا
ودراســته الواســعة وقيامــه بالوعــظ واإلرشــاد بــن املســلمني عــن جــدارة ومقــدرة فقــد كان -رحمــه اللــه تعــاىل  -عظيــم
الشــغف بالجلــوس إىل كبــار علــاء الــرع الرشيــف والديــن الحنيــف ممــن اشــتهر ذكرهــم وعــرف العــامل اإلســامي
أمرهــم وعــا قدرهــم ،ولذلــك فقــد رغــب الســيد يف األخــذ مــن هــؤالء العلــاء األفاضــل ،والســفر إىل مراكــز التعليــم يف
أقطــار اإلســام»(.)29
وقــال عنــه صاحــب التعليقــات الحســان مــن املعارصيــن« :إن مكانــة اإلمــام الســنويس يف العلــوم واملعــارف والتصــوف
والســلوك والتزكيــة قــد شــهد بهــا القــايص والــداين واملوافــق واملخالــف ،وإن بيــان قيمتــه مــا يقــر عنــه فصحاء اللســان...
وممــن أوىل هــذا اإلمــام اهتاممـاً خاصـاً وأشــاد بقيمتــه ومكانتــه العلميــة واألخالقيــة مــن العلــاء الفحــول محقــق الحنفيــة
االســتاذ بــرم يف كتابــه صفــوة االعتبــار مبســتودع األمصــار واألقطــار»(.)30
الفرع الرابع  :وفـــاتـــه
بعــد الرتحــال بــن املغــرب واملــرق قــرر ابــن الســنويس أن يحــط رحلــه بالجغبــوب التــي تقــع يف الــرق الجنــويب
ملدينــة بنغــازي ،ومنهــا انتــرت الطريقــة السنوســية يف ربــوع البــاد ،وكان بهــا خزانــة كتــب تحتــوي عــى أكــر مــن مثانيــة
آالف مجلــد يف مختلــف العلــوم مــن أحاديــث وأصــول فقــه وكتــب العلــوم املعقولــة والعلــوم الطبيعيــة ،ويف الجغبــوب كان
هنــاك العديــد مــن العلــاء واألدبــاء وغريهــم(.)31
كــا كان يحــث كبــار تالميــذه ومريديــه باللحــاق بــه واســتقدام أبنائــه مــن الحجــاز للبقــاء بالقــرب منــه ليتعلمــوا
بعــض العلــوم عــى يديــه ،كــا أراد أن يــرز ابنــه الســيد املهــدي بتعزيــز مكانتــه بــن اإلخــوان ليكــون خليفتــه عــى الرغــم
مــن صغــر ســنه(.)32
ويبــدو أن اإلمــام كان يشــعر بــاألمل منــذ مــدة ،لكنــه كان يصارعــه بالصــر وقــوة العزميــة ،ويف شــهر شــعبان مــن ســنة
1275هـــ اشــتد عليــه املــرض حتــى صــار يغيــب عــن إحساســه وكان يقــول« :أهــل اللــه ح ّملونــا شــيئًا كبـ ًرا لــو نــزل عــى
الجبــال الراســيات ملــا أطاقتــه»( ،)33ثـ َّم ارتفــع بعــد ذلــك املــرض عليــه يف شــهر شــعبان 1276هـــ حتــى صــار يغيــب أحيانًــا
ويفيــق أحيانًــا إىل أن دعــاه مــواله ولفــظ أنفاســه األخــرة يــوم األربعــاء التاســع مــن صفــر مــن عــام 1276هـــ ،املوافــق
 22ســبتمرب 1859م ،وهكــذا صعــدت روحــه الطاهــرة إىل ربهــا راضيــة مرضيــة ودفــن جســده الطاهــرة بالجغبــوب بعــد
الصــاة عليــه ،وقــف تلميــذه عمـران بــن بركــة وألقــى خطبــة معــرة معزيًــا نفســه وأبنــاءه ومواسـ ًيا اإلخــوان يف مصابهــم
الجلــل ،ث ـ َّم أعقبــه الســيد فالــح الظاهــري وتــاه بقيــة اإلخــوان يف التأبــن والرثــاء ،وانتقلــت مهــام الحركــة إىل خليفتــه
18

اإلصدار اإلكرتوين -العدد السابع 2019 -

الســيد مح َّمــد املهــدي(.)34
املبحث الثاين  :اختيارات ابن السنويس يف مسألتي القبض والقنوت
املطلب األول :يف حكم القبض
القبــض يطلــق عــى عــدة معــانٍ منهــا :قبــض عــى يشء يف كفــه ضام ـاً عليــه أصابعــه يريــه منــه شــيئاً ،وقيــل :قبــض
الشــخص كفــه نشــزت وارتفعــت()35
وقيل :القبض امللك ،والقبضة من اليشء :ما قبضت عليه من ملء كفك()36
والقبــض املـراد هنــا هــو القبــض يف الصــاة بعــد تكبــرة اإلحـرام  -أي وضــع اليــد اليمنــى عــى اليــرى  -خــاف الســدل:
وهــو إرســال اليديــن حــذو املنكبني.
وهــذه املســألة مــن املســائل جــرى فيهــا االختــاف بــن الفقهــاء ،إىل قولــن عــى املشــهور وســبب الخــاف يرجــع إىل
اآلثــار املرويــة يف هــذا الشــأن  ،وكذلــك نظــر الفقهــاء إىل أقــرب املواضــع إىل الخشــوع والتســنن بهيئــة صــاة الرســول()r
القــول األول  :ذهــب جمهــور الفقهــاء الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة إىل أن مــن ســنن الصــاة القبــض وهــو وضــع اليــد
اليمنــى عــى اليــرى( )37وقــال بذلــك بعــض الصحابــة والتابعــن ودليلهــم عــى ذلــك مــا روي عــن وائــل بــن حجــر« :
أنــه رأى النبــي( )rرفــع يديــه حــن دخــل يف الصــاة كــر ووضــع يديــه حيــال أذنيــه  ،ثــم التحــف بثوبــه  ،ثــم وضــع يــده
اليمنــى عــى اليــرى فلــا أراد أن يركــع أخــرج يديــه مــن الثــوب  ، )38(»...وكذلــك مــا روي عــن عــي بــن أيب طالــب ريض
اللــه عنــه أنــه قــال يف قولــه تعــاىل  :فصــل لربــك وأنحــر (ســورة الكوثــر اآليــة  ()2أنحــر قــال :هــو وضــع اليمنــى
عــى اليــرى يف الصــاة ) ()39
ووجــه الداللــة عندهــم  ،أن الســنة تقتــي وضــع اليمنــى عــى اليــرى ملــا فهــم مــن هــذه الداللــة أن الســنة عــن
النبــي  القبــض ملــا أخــذ عــن فعلــه  واملنقــول بطــرق صحــاح .
القــول الثــاين  :وهــو املنســوب إىل مالــك رحمــه اللــه وهــو كراهــة وضــع اليمنــى عــى اليــرى واســتحباب إرســال اليديــن
 ،إال أن الــرواة عــن مالــك اختلفــوا يف هــذه املســألة ،فمنهــم مــن روى عــن مالــك أنــه قــال  :ال أعــرف ذلــك يف الفريضــة
وكان يكرهــه  ،ويف النوافــل إذا طــال القيــام فــا بــأس( ،)40وهــذا القــول البــن القاســم وروى ابــن املاجشــون ومطــرف عــن
مالــك أنــه قــال  :توضــع اليمنــى عــى اليــرى يف الصــاة يف الفريضــة والنافلــة قــال مالك:البــأس بذلــك ()41
وهــذا عمــوم ماقيــل يف املســألة إال أن ابــن الســنويس يقــول يف كتابــه بغيــة املقاصــد يف هــذه املســألة :للعلــاء فيهــا
أربعــة أقــوال ذكرهــا إجــاالً ثــم تفصي ـاً ،حيــث قــال:
«القول األول :استحباب القبض يف صالة الفرض والنفل ،عزاه ابن السنويس للمواق( )42ت(897ه).
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القول الثاين :إباحة القبض يف الفرض والنفل ذكر ابن السنويس أنه أورده صاحب العتبية( )43ت(255ه).
القــول الثالــث :التفصيــل وهــو جــواز القبــض يف النافلــة وكراهتــه يف الفريضــة يقــول :وهــذا مذهــب املدونــة ،قــال فيهــا:
ال يضــع مينــاه عــى ي ـراه يف فريضــة وذلــك جائــز يف النوافــل لطــول القيــام وينقــل عــن صاحــب البيــان( )44ت(520ه)
قولــه :وظاهرهــا أن الكراهــة يف الفــرض والنفــل إال إن طــال وذهــب غــره إىل مذهبهــا أي  -املدونــة  -الجــواز يف النافلــة
مطلقـاً؛ لجــواز االعتــاد فيهــا مــن غــر رضورة(.)45
القول الرابع :منع القبض يف صالة الفريضة والنافلة ،قيل :حكاه الباجي
ولعــل مـراد ابــن الســنويس مــن إيـراد هــذه األقــوال إثبــات أن املســألة خالفيــة بــن العلــاء ،فــإذا كانــت كذلــك فالرجوع
فيهــا إىل الكتــاب والســنة حيــث يقــول« :وإذا تقــرر الخــاف يف أصــل القبــض كــا تــرى ،وليــس أحــد مــن النــاس حجــة عــى
ش ٍء فَـ ُر ُّدو ُه إِ َل اللَّ ِه َوال َّر ُســو ِل (ســورة
صاحبــه وجــب الرجــوع إىل الكتــاب والســنة كــا قــال اللــه تعــاىل فَـ ِإ ْن تَ َنا َز ْعتُــم ِف َ ْ

النســاء،آية  ،)59والــرد إىل اللــه هــو إىل كتابــه ومل نجــد فيــه آيــة ترفــع اإلشــكال ووجــدت ســنة رســول اللهوحكمــت
مبطلوبيــة القبــض يف الصــاة بشــهادة مــا يف املوطــأ والصحيحــن وغريهــا مــن األحاديــث الســاملة مــن الطعــن فالواجــب
االنتهــاء إليهــا والوقــوف والقــول مبقتضاها...ولــذا قــال بعضهــم :الــذي عليــه الجمهــور هــو القبض...وعــن مالــك روايتــان،
األوىل مثــل الجمهــور ،والثانيــة اإلرســال وال يضــع إحداهــا عــى األخــرى ،وهــي روايــة جمهــور أصحابــه وهــي األشــهر
عندهــم وهــو مذهــب الليــث بــن ســعد»(.)46
وقيــل« :إن وضــع اليــد اليمنــى عــى اليــرى يف الصــاة ســنة ثابتــة مــن قولــه وفعلــه  وقــد ذكــر ابــن الســنويس
ذلــك بالتفصيــل ،عــى أنــه قــد يقــول قائــل وقــد قيــل فعـاً أن مــا ينســب ملالــك  -رحمــه اللــه تعــاىل  -مــن القــول بســدل
اليديــن يف الصــاة قــد يكــون غــر صحيــح وإن تــأول البعــض قولــه ،فبعــض متأخــري املالكيــة إمنــا عمدتهــم فيــا ذهبــوا
إليــه مــن القــول بالســدل يف الصــاة روايــة ابــن القاســم يف املدونة...ولعــل أحســن املحامــل لهــا هــو قصــد االعتــاد»(.)47

ولعــل أفضــل مــا قيــل يف هــذه املســألة مــا أورده صاحــب التســهيل حيــث قــال« :قــال املصنــف(« :)48وســدل
يديه(»)49يقــول الشــارح بعــد أن بــن حكــم القبــض والســدل« :وعمــدة القــول بإرســال اليديــن يف الصــاة قــول مالــك يف
املدونــة يف وضــع اليمنــى عــى اليــرى يف الصــاة؟ قــال« :ال أعــرف ذلــك يف الفريضــة ،وكان يكرهــه ،ولكــن يف النوافــل إذا
طــال القيــام فــا بــأس بذلــك يعــن بــه عــى نفســه «فقولــه ال أعــرف ذلــك يف الفريضــة ،أنــه ال يعــرف العمــل بالقبــض يف
الفريضــة ،مبعنــى ليــس عليــه العمــل يف الصــاة وأن املعمــول بــه هــو الســدل»( )50ذاكـرا ً مــن الصحابــة والتابعــن وجامعــة
مــن الفقهــاء مــن يقولــون بذلــك ويختــم بقولــه« :وخــر اإلمــام األوزاعــي ()51ت(157ه)بــن القبــض والســدل(.)52
وبالنظــر إىل أدلــة األقــوال يف املســألة نجــد أن الحجــة تكــون مــع أصحــاب القــول بالقبــض يف الصــاة ملــا لــه مــن آثــار
صحــاح يف املســألة  ،وأن ابــن الســنويس اختــار القــول بالقبــض ؛ ألنــه حــرر املســألة عــن مالــك تحريـرا ً صحيحــا  ،وأن منــع
مالــك كان لســبب قــد يذهــب معــه الخشــوع ؛ ألن القصــد مــن القبــض إمنــا هــو الخشــوع واإلذعــان .
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املطلب الثاين  :مسألة القنوت
القنــوت لغ ـةً :الطاعــة هــذا هــو األصــل ومنــه قولــه  -تعــاىل َ :-والْقَانِ ِتــن َوالْقَانِتَـ ِ
ـات (ســورة األحزاب،آيــة ،)3ثــم
ُســمي القنــوت يف الصــاة قنوت ـاً( ،)53ويف الحديــث« :أفضــل الصــاة طــول القنــوت»(.)54
والقنوت اصطالحاً« :يدل عىل عدة معان منها الطاعة ...والعبادة ...ومنها السكوت ،ومنها القيام يف الصالة»(.)55
حكم القنوت عند املالكية فيه خمسة أقوال:
القول األول :أنه واجب ومن تركه بطلت صالته ،وبه قال ابن زياد (ت138ه)(.)56
القــول الثــاين :قيــل بعــدم مرشوعيتــه أصـاً ويعــزى ليحــي بــن يحــي ت(234ه)( )57ويشــر ابــن الســنويس إىل هذيــن
القولــن أوردهــا خليــل يف توضيحــه ونصــه« :وقــال يحيــى بــن يحيــى :غــر مــروع ...وقــال عــي بــن زيــاد :مــن تركــه
متعمــدا ً بطلــت صالتــه»()58
القــول الثالــث :فهــو الجــواز يقــول ابــن الســنويس« :وقيــل جائــز حــكاه اللخمــي وفيــه ســجود الســهو قياســا ،والقــول
الثــاين إن شــاء فعلــه وإن شــاء تركــه»(.)59
القــول الرابــع :أنــه ســنة وينقــل ابــن الســنويس عــن ابــن ناجــي ت ( 838ه)( )60قولــه« :وقيــل ســنة وهــو مذهــب
املدونــة ،قــال فيهــا عــن ابــن مســعود« :القنــوت يف الفجــر ســنة ماضيــة»(.)61
القــول الخامــس  :أنــه منــدوب ،يقــول ابــن الســنويس« :وقيــل إنــه منــدوب ،وبــه قــال الجمهــور ،وهــو مشــهور عيــاض
مــن فضائــل الصــاة ومســتحباتها القنــوت يف الصبــح قــال ابــن ناجــي املعــروف مــن املذهــب إنــه فضيلــة وقــال يف
التوضيــح« :املشــهور يف القنــوت أنــه فضيلــة»( ،)62ويتبــن مــن عــرض هــذه األقــوال أن العلــاء املالكيــة مختلفــون يف
حكــم القنــوت فهــل لالختــاف أثــر؟ يجيــب ابــن الســنويس باســتعراضه ملدونــات الفقــه املالــي فيقــول« :وقيــل يســجد لــه
فهــو ســنة ،وقــال يوســف بــن عمــر :وإذا نــي مــن يقــول :إنــه قبــل الركــوع فإنــه يقنــت بعــد الركــوع ،فــإذا رجــع فســدت
صالتــه؛ ألنــه ال يرجــع مــن فــرض إىل مســتحب ،وقــال أشــهب مــن ســجد لــه أفســد عــى نفســه ،وقــال ابــن زيــاد :إن مل
يســجد بطلــت صالتــه ،قــال ابــن ناجــي :قــال بعــض املتأخريــن :مــن أراد أن يخــرج مــن الخــاف فليســجد بعــد الســام،
وبــه أفتــى بعــض مــن لقينــاه»(.)63
وقــد مــال ابــن الســنويس إىل هــذا القــول فقــال« :وهــو توفيــق حســن»( ،)64وهــذا يــدل عــى أن ابــن الســنويس كغــره
مــن علــاء املالكيــة يــرى مراعــاة الخــاف ،وهــذا مــا امتــاز بــه الفقــه املالــي ،وإذا تبــن حكمــه فــا محلــه؟ وللجــواب عن
الســؤال ميكــن يقــول :إن ابــن الســنويس عــرض للخــاف يف محــل القنــوت أهــو يف صــاة الصبــح أم الوتــر أم غريهــا مــن
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الصلــوات ،وبعــد عرضــه لهــذا الخــاف أتبعــه بخــاف آخــر ،وهــو كونــه قبــل الركــوع أو بعــده مــع ذكــره ألدلــة كل فريــق،
وال يســع البحــث عــرض هــذه األقــوال مــع أدلتهــا ،بــل مــا يريــد الوقــوف عليــه هــو مــا رآه ابــن الســنويس ســواء وافــق
املذهــب أم خالفــه ،فالنســبة للمحــل يبــدو واضحـاً مــن كالم ابــن الســنويس أنــه يختــار مــا ذهــب إليــه مالــك ،والشــافعي
مــن كونــه يف صــاة الصبــح يتبــن ذلــك مــن عرضــه لقــول الطحــاوي الحنفــي بنســخه حيــث يعرتضــه ابــن الســنويس بقولــه:
«ويف الصحيحــن عــن أنــس كان القنــوت يف الفجــر واملغــرب ،وملســلم عــن ال ـراء نحــوه ،ومتســك بــه الطحــاوي يف تــرك
قنــوت الصبــح قــال :ألنهــم أجمعــوا عــى نســخه يف املغــرب ،فيكــون الصبــح كذلــك ،وعارضــه بعضهــم فقــال :أجمعــوا عــى
أنــه  قنــت يف الصبــح ثــم اختلفــوا هــل تــرك فتمســك مبــا أجمعــوا عليــه حتــى يثبــت مــا اختلفــوا ،وقــد مـ ّر أنــه  مل
يــزل يقنــت حتــى فــارق الدنيــا»( ،)65أمــا كونــه قبــل الركــوع أو بعــده فيذكــر ابــن الســنويس أن الشــافعية يكــون بعــد
الركــوع ،واملالكيــة بعــده ويذكــر عــن مالــك أنــه يقــول باألمريــن ،غــر أن مالــكاً مييــل إىل أنــه قبــل الركــوع ،ولعــل هــذا مــا
يفصــح عنــه قــول ابــن الســنويس« :ومالــك يقــول فيهــا ،قــال يف املدونــة :واســع القنــوت قبــل الركــوع وبعــده والــذي آخــذ
بــه لنفــي قبــل الركــوع ،قــال مالــك :لعمــل النــاس يف الزمــن األول وملــا فيــه مــن الرفــق باملســبوق وعــدم الفصــل بــن
الركــوع والســجود»( ،)66وواضــح مــن كالم مالــك أن عمــل أهــل املدينــة هــو تقديــم القنــوت قبــل الركــوع يــدل عليــه مــا
روى محمــد بــن نــر عــن مالــك أنــه أول مــن جعــل القنــوت قبــل الركــوع أي دامئـاً لــي يــدرك النــاس الركعــة»( ،)67وهــو
مذهــب كــا يقــول ابــن الســنويس ســفيان الثــوري ،وابــن اســحاق ،وعبــد اللــه بــن مســعود ،أمــا مــن قــال بعــد الركــوع
فعــي بــن أيب طالــب -ريض اللــه عنــه  -والشــافعي وغريهــا ولــكل حجتــه مــن األخبــار ،ومل يرجــح ابــن الســنويس واحــدا ً
مــن القولــن هــذا إذا كان لغــر حاجــة أمــا إذا كان لحاجــة فهــو بعــد الركــوع اتفاقـاً يقــول ابــن الســنويس ناقـاً ذلــك عــن
الحافــظ ابــن عبــد الــر ونصــه« :ومجمــوع مــا جــاء عــن النبــي مــن ذلــك أن القنــوت للحاجــة بعــد الركــوع ال خــاف
عنــه يف ذلــك ،وأمــا لغــر الحاجــة فالصحيــح أنــه قبــل الركــوع .وقــد اختلــف عمــل الصحابــة يف ذلــك ،والظاهــر أنــه مــن
االختــاف املبــاح»(.)68
ويتبــن مــن هاتــن املســألتني وإن كانــت دراســتهام بإجــال ملقتــى املقــام أن ابــن الســنويس طبــق مــا نظّــر لــه يف كتابــه
اإليقــاظ الداعــي فيــه إىل فتــح بــاب االجتهــاد ملــن توفــرت فيــه رشوطــه والخــروج مــن التقليــد وذلــك بعــرض املســائل
وفــق مقتــى أدلتهــا وال يهــم إذا مــا أدى الباحــث بــه النظــر إىل مخالفــة أســافه يف املذهــب بــرط أن يكــون النظــر
صحيحـاً عــى أن ابــن الســنويس مــن خــال تتبــع نصوصــه مل يخــرج يف اختياراتــه عــن املدرســة املالكيــة مثــل مســألة القبــض
ســالفة الذكــر  -واللــه أعلــم.
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الخامتة
من خالل هذا البحث نخلص بالنتائج اآلتية :
- 1أن ابــن الســنويس كان مــن املجتهديــن يف املذهــب املالــي ودعــاه اجتهــاده إىل تأليــف العديــد مــن املصنفــات التــي
تحــث عــى االجتهــاد والنظــر وتــرك التقليــد والتعصــب ملذهــب  ،وإهــال الدليــل .
- 2أن ابن السنويس متيز بسعة نظره وعرضه للمسائل بأسلوب سلس وتركيزه عىل قوة الدليل .
- 3مــن خــال دراســة مســألة القبــض يتضــح أن ابــن الســنويس مييــل إىل القــول برجحــان القبــض وأنــه هــو الســنة  ،وأن
مــا روي عــن مالــك يف أرجحيــة الســدل إمنــا مقصــوده االعتــاد وخصصــه يف النوافــل وهــذا مــا يفهــم فع ـاً مــن عبــارة
ابــن القاســم .
- 4تقريره لصحيح القنوت بحسب ما أوصله إليه اجتهاده وعرضه لألقوال املختلفة يف ذلك.
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الهوامش
( )1املنهــل العــذب يف تاريــخ طرابلــس الغــرب ،أحمــد النائــب األنصــاري ،الط ،منشــورات مكتبــة الفرجــاين ،طرابلــس،
ج ،1ص ،368وينظــر إىل الفوائــد الجليــة يف تاريــخ العائلــة السنوســية ،عبــد املالــك بــن عبــد القــادر بــن عــي الط  -مطبعــة
دار الجزائــر العربيــة ،دمشــق1966 ،م ،ج ،1ص ،8وينظــر إىل جــاء الكــرب عــن طرابلــس الغــرب ،مح َّمــد بــن عثــان
الحشــايئ ،تــح :عــي مصطفــى املـرايت ،ط1965 ،1م ،ص.144وينظــر إىل السنوســية ديــن ودولــة ،مح َّمــد فــؤاد شــكري ،الط،
دار الفكــر العــريب ،بــروت1948 ،م ،ص.11
( )2مقدمة إيقاظ الوسنان البن السنويس ،ط ،1طبع عىل نفقة حفيد املؤلف1938 ،م ،ص.3
( )3شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة ،مح َّمــد بــن مح َّمــد بــن عمــر بــن قاســم مخلــوف  -خــرج حواشــيه وعلــق
عليــه عبــد املجيــد خيــايل ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ج ،1ص ،570رقــم الرتجمــة  .1604واألعــام للــزركيل ،ج،6
ص ،699مصــدر ســابق.
( )4كان يكتــب اســمه يف رســائله عــى الشــكل اآليت «مح َّمــد بــن عــي الســنويس الخطــايب الحســيني اإلدريــي» ،وقــد تــم
اختيــار لقــب ابــن الســنويس يف البحــث عــى الرغــم مــن اســتعامل بعــض املؤرخــن لقــب الســنويس الكبري»ينظــر الحركــة
السنوســية للدجــاين ،ص.37
()5الحركة السنوسية نشأتها ومنوها يف القرن التاسع عرش ،أحمد صدقي الدجاين ،ص ،36مصدر سابق.
()6فهــرس الفهــارس واألثبــات ،عبــد الحــي بــن عبــد الكبــر الكتــاين  -تــح :إحســان عبــاس ،ط ،2دار العــرب اإلســامي،
1982م ،جـ ،2ص.1040
()7قيــأن مولــده عنــد طلــوع الفجــر ولذلــك ســاه والــده محمــدا ً تيمنـاً باســم النبــي .ينظــر الفوائــد الجليــة يف تاريخ
العائلــة السنوســية ،عبــد املالــك بــن عبــد القــادر ج 1ص.8
 )8الفوائد الجلية يف تاريخ العائلة السنوسية ،عبد املالك بن عبد القادر بن عيل ،ص.26
()9الفوائد الجلية يف تاريخ العائلة السنوسية ،عبد املالك بن عبد القادر بن عيل ،ص.121
وينظر إىل هامش السنوسية ،تأليف :مفتاح السيد الرشيف ،ص ،53مصدر سابق.
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( )10جالء الكرب عن طرابلس الغرب للحشائيش  -تح :عيل مصطفى املرصايت ،ص ،178مصدر سابق.
( )11الحركة السنوسية نشأتها ومنوها يف القرن التاسع عرش ،أحمد صدقي الدجاين ،ص ،232مصدر سابق.
( )12الفوائد الجلية يف تاريخ العائلة السنوسية ،عبد املالك بن عبد القادر بن عيل ،ج ،1ص ،97مصدر سابق.
()13املصدر السابق ،ج ،1ص.95
()14املصدر السابق ،ج ،1ص.99
( )15الحركة السنوسية نشأتها ومنوها يف القرن التاسع عرش ،أحمد صدقي الدجاين ،ص.39
( )16السنويس الكبري ،مح َّمد الطيب األشهب ،ال ط ،طبع بعناية مكتبة القاهرة باألزهر ،ص.9
( )17برقة العربية بني األمس واليوم ،مح َّمد الطيب األشهب ،طبع مبرص1946 ،م ،ص.137
( )18مخطوطة الكوكب الزاهر ،أحمد الرشيف ،ص.704
( )19صاحب هدية العارفني هو إسامعيل باشا البغدادي.
( )20السنويس الكبري ،مح َّمد الطيب األشهب ،ص.81
( )21املصدر السابق  ،ص.81
( )22التعليقات الحسان عىل إيقاظ الوسنان ،محمد عوض الشافعي ص.79
( )23األري :العسل
( )24ينظــر برقــة العربيــة بــن األمــس واليــوم ،محمــد طيــب األشــهب ص .188والتعليقــات الحســان عــى إيقــاظ
الوســنان ،محمــد عــوض الشــافعي ص.81 ،80
( )25ينظــر ســرة الســنويس الكبــر ،محمــد عبــد الهــادي شــعرية ،مقــال مســتخرج مــن مجلــة كليــة اآلداب والرتبيــة
الجامعــة الليبيــة بنغــازي 1377هـــ ،ص.199
( )26فهــرس الفهــارس واألثبــات ،عبــد الحــي الكتــاين ،تحقيــق :إحســان عبــاس ،ط ،2دار العــريب اإلســامي ،بــروت،
1982م ،ج ،2ص.1042
( )27انظر ترجمته يف فهرس الفهارس للكتاين ،ج ،1ص. ،519
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( )28فهرس الفهارس واألثبات ،للكتاين ،ج ،2ص. ،1043
( )29السنوسية دين ودولة ،مح َّمد فؤاد شكري ،ص ،15مصدر سابق.
( )30التعليقات الحسان عىل إيقاظ الوسنان ،محمد عوض منصور الشافعي األزهري ،ص.82 ،81
( )31جالء الكرب عن طرابلس الغرب للحشائيش ،تح :عيل مصطفى املرصايت ،ص ،152مصدر سابق.
( )32الحركة السنوسية نشأتها ومنوها ،تأليف :أحمد صدقي الدجاين ،ص ،120مصدر سابق.
( )33مخطوطة أحمد الرشيف ،ص 93مصدر سابق.
( )34السنويس الكبري ،تأليف :مح َّمد الطيب األشهب ،ص ،138مصدر سابق.
( )35ينظــر القامــوس املحيــط  ،للفــروز آبــادي ،ط ال  -مؤسســة الرســالة بــروت2099م  ،ص .664واملصبــاح املنــر
للمقــري ،ط ال -املكتبــة العلميــة بــروت2009م ،ج1ص42
( )36معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،محمود عبد الرحمن عبد املنعم،ط ال -دار الفضيلة القاهرة ج3ص.64
( )37املغني البن قدامه ج1ص ،281البيان للعمراين ج2ص.175
( )38صحيح مسلم كتاب الصالة باب وضع يده اليمنى عىل اليرسى الحديث رقم ( )401ج 1ص.301
( )39أحكام القرآن البن العريب ج4ص.461
( )40املدونة الكربى لإلمام مالك ج1ص.74
( )41االستذكار البن عبد الرب ج2ص.291
()42محمــد بــن يوســف العبــدويس الغرناطــي أبوعبــد اللــه املــواق تــويف ســنة 897ه  ،لــه رشح عــى مختــر خليــل
ســاه التــاج واإلكليــل  ،ينظــر شــجرة النــور الزكيــة ملخلــوف ج 1ص .378
()43كتاب املستخرجة من األسمعة املعروفة بالعتبية ملحمد العتبي القرطبي تويف  255ه .
()44القــايض أبوالوليــد محمــد بــن أحمدبــن رشــدالقرطبي :ا ِإلمــام العــامل املحقــق املعــرف لــه بصحةالنظــر وجــودة
التأليــف زعيــم الفقهــاء ،ألّــف البيــان والتحصيــل ملــايف املســتخرجة مــن التوجيــه والتعليــل واملقدمــات ألوائــل كتــب
املدونــة واختصــار الكتــب املبســوطة مــن تأليــف يحيــى بــن إســحاق بــن يحيــى بــن يحيــى وتهذيبــه لكتــب الطحــاوي يف
مشــكل اآلثــار وحجــب املواريــث وفهرســة وأجـزاء كثــرة يف فنــون مــن العلــم .مولــده ســنة  455هـــ وتــويف ســنة  520هـــ .
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شــجرة النــور الزكيــة ملخلــوف ج 1ص.190
()45بغية املقاصد البن السنويس ص.314،315
( )46بغية املقاصد البن السنويس ص.317
()47شفاء الصدر البن السنويس املطبوع مع إيقاظ الوسنان ص،40،41
()48يقصد باملصنف الشيخ خليل صاحب املخترص
( )49التسهيل ملعاين مخترص خليل ،الطاهر عامر،ط - 1دار ابن حزم بريوت 1430هـ ،املجلد  3ص.287
()50املصــدر الســابق املجلــد  3ص ،288وينظــر املدونــة الكــرى لإلمــام مالــك ،ويليهــا مقدمــات ابــن رشــد اليب الوليــد
بــن رشــد ،ط - 1دار الكتــب العلميــة بــروت 1415هـــ ج 1ص.169
()51عبــد الرحمــن بــن عمــرو بــن أيب عمــرو األوزاعــي ثقــة جليــل شُ ــهد لــه بالــورع والزهــد وكــرة الحديــث ومتســكه
بالســنة ،ولــد ســنة88هـ وتــويف ســنة 157هـــ ،.ينظــر تقريــب التهذيــب ،البــن حجــر ،تــح :محمــد عوامــة ،ط - 1دار الرشــيد
ســوريا1406هـ ،ج1ص .347وينظــر تهذيــب األســاء واللغــات للنــووي ،ط ال -دار الكتــب العلميــة بــروت ،ج1ص.299
( )52التسهيل ملعاين مخترص خليل،الطاهر عامر املجلد3ص.288
( )53الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري،ج2ص .293مادة(قنت).
( )54الجامــع الصحيــح ،ســنن الرتمــذي  ،بــاب طــول القيــام يف الصــاة ،رقــم()387ج 2ص ،229وقــد روي مــن غــر وجــه
عــن جابــر بــن عبــد الله،قــال أبــو عيــى :حديــث جابــر بــن عبــد اللــه حســن صحيــح.
( )55التمهيد ملعاين مخترص خليل ،الطاهر عامر ،املجلد 3ص.273
()56عــي بــن زيــاد التونــي أبــو الحســن ولــد بطرابلــس  ،الثقــة األمــن الحافــظ تــويف ســنة 183هـــ  ،ينظــر شــجرة النــور
الزكيــة ملخلــوف ج 1ص .91
()57يحــي بــن يحــي بــن كثــر الليثــي القرطبــي أبــو محمــد  ،اإلمــام الحجــة رئيــس علــاء األندلــس تــويف ســنة 234هـــ
 ،ينظــر شــجرة النــور الزكيــة ملخلــوف ح 1ص .96
( )58بغية املقاصد البن السنويس ص.361
( )59املصدر السابق ص.361
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()60أبــو الفضــل قاســم بــن عيــى بــن ناجــي التنوخــي القــرواين اإلمــام الفقيــه  ،مــن مصنفاتــه رشح الرســالة ورشح
املدونــة ورشح عــى الجــاب  ،ينظــر شــجرة النــور الزكيــة ج 1ص.352
( )61صحيــح ابــن خزميــة بــاب ذكــر الدليــل عــى أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إمنــا أوتــر هــذه الليلــة التــي بــات
ابــن عبــاس فيهــا عنــده بعــد طلــوع الفجــر  ،الحديــث رقــم  1097ج 2ص.153
( )62بغية املقاصد البن السنويس ص.361
( )63املصدر السابق ص.362
( )64املصدر السابق ص.362
()65ســنن الــدار قطنــي لعــي بــن عمــر أبــو الحســن الــدار قطنــي البغــدادي  ،تــح الســيد عبــد اللــه هاشــم ميــاين املــدين،
دار املعرفة،بــروت 1386 ،ه ،كتــاب أول كتــاب الجمعــة ،بــاب صفــة القنــوت وبيــان موضعــه الحديــث رقــم  10ج 2ص.39
وذكــر اإلمــام النــووي يف املجمــوع أن أســانيده صحيحــة  ،ينظــر املجمــوع لإلمــام النــووي ج 3ص.466
( )66بغية املقاصد البن السنويس ص.362
( )67املصدر السابق ص.364
( )68بغية املقاصد البن السنويس ص - 364بغية املقاصد البن السنويس ص.362
( )69املصدر السابق ،ص.364
( )70بغية املقاصد البن السنويس .365،
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فهرس املصادر واملراجع

أوالً – التفسريوالحديث وعلومه
- 1أحكام القرآن أليب بكر بن العريب  ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،دارالفكر  ،لبنان .
- 2الجامــع الصحيــح ســنن الرتمــذي ،محمــد بــن عيــى الرتمــذي ،تــح :أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون ،ط 5-دار إحيــاء
ال ـراث العــريب بــروت لبنــان ،ت ال.
- 3صحيــح ابــن خزميــة ،محمــد بــن إســحاق بــن خزميــة الســلمي النيســابوري ،تــح :محمــد مصطفــى األعظمــي ،ط ال-
املكتــب اإلســامي بريوت1390هـ.
- 4املســند الصحيــح املختــر مــن الســنن بنقــل العــد عــن العدلعــن رســول اللــه ( :)rملســلم بــن الحجــاج القشــري ،
تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي  ،دار إحيــاء الـراث العــريب  ،بــروت لبنــان.
- 5املوطأ لإلمام مالك بن أنس ،تح :محمد فؤاد عبد الباقي ،ط ال ،دار إحياء الرتاث العريب مرص .
ثانياً -الفقه وأصوله
االســتذكار الجامــع ملذاهــب فقهــاء األمصــار ،أليب عمريوســف ابــن عبــد الــر القرطبــي  ،تحقيــق ســامل محمــد عطــا ،دار
الكتــب العلميــة  ،بــروت  ،الطبعــة األوىل 2000م.
- 1إيقــاظ الوســنان يف العمــل بالحديــث والقــرآن ،محمــد بــن عــي الســنويس ،طبعــة خاصــة ،دار زمــورة للنــر والتوزيــع
الجزائر2011م.
 - 2إيقاظ همم أويل األبصار ،صالح الفالين ،تح :أيب عامد السخاوي ،ط 1-دار الفتح الشارقة1418هـ.
- 3بغية املقاصد وخالصة املراصد ،البن السنويس ،طبعة خاصة -دار زمورة الجزائر2011 ،م.
- 4التسهيل ملعاين مخترص خليل ،الطاهر عامر ،ط 1-دار ابن حزم بريوت1430ه.
- 5التعليقات الحسان عىل إيقاظ الوسنان ،محمد عوض منصور الشافعي األزهري ،ط 1-دار الصالح القاهرة1437هـ.
- 6شــفاء الصــدر بــأري املســائل العــر ،املطبــوع مــع إيقــاظ الوســنان يف العمــل بالحديــث والقــرآن ،كالهــا ملحمــد بــن
عــي الســنويس -طبعــة خاصــة -دار زمــورة الجزائــر2011 ،م.
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- 7املدونة الكربى لإلمام مالك ويليها مقدمات ابن رشد البن رشد ،ط 1-دار الكتب العلمية بريوت لبنان1415هـ.
- 8املغني يف فقه اإلمام أحمد لعبد الله بن قدامة املقديس – دارالفكر  ،بريوت  ،الطبعة األوىل 1405ه.
- 9البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي أليب الحســن العمـراين اليمنــي – اعتنــاء قاســم النــووي – دار املنهــاج  ،بــروت ،
الطبعــة الثانيــة 1428ه.
- 10الحــاوي للفتــاوي لجــال الديــن الســيوطي  ،تحقيــق عبــد اللطيــف حســن –دار الكتــب العلميــة  ،بــروت الطبعــة
األوىل 1403ه.
ثالثاً – اللغة واملعاجم :
كتب اللغة
 - 1الصحاح تاج اللغة ،إسامعيل الجوهري ،تح :أحمد العطار ،ط 4-دار العلم للماليني بريوت1407هـ.
 - 2معجــم مقاييــس اللغــة ،أليب الحســن أحمــد بــن فــارس ،تــح :عبــد الســام محمــد هــارون ،ط ال -دار الفكــر بــروت
1399هـ.
كتب الرتاجم
- 1األعالم ،للزركيل ،ط 5-دار العلم للماليني بريوت2002م.
- 2تهذيب االسامء واللغات ،للنووي ،ط ال -دار الكتب العلمية بريوت.
 - 3شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة ،محمــد بــن محمــد بــن قاســم مخلــوف ،ط 1-دار الكتــب العلميــة بــروت
لبنــان ،ت ال.
- 4فهرس الفهارس واألثبات ،عبد الحي بن عبد الكبري الكتاين ،تح :إحسان عباس ،ط 2-دار العرب اإلسالمي1982م.
- 5مخترص الشموس الشارقة ،أحمد الرشيف السنويس ،ط ال -ت ال.
- 6املنهــل العــذب يف تاريــخ طرابلــس الغــرب ،أحمــد النائــب األنصــاري ،ط ال -منشــورات مكتبــة الفرجــان طرابلــس،
ت ال.
رابعاً -كتب التاريخ والكتب العامة
- 1األنوار القدسية يف مقدمة الطريقة السنوسية ،أحمد الرشيف السنويس ،ط ال -ت ال.
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 - 2برقة العربية بني األمس واليوم ،محمد الطيب األشهب طبع مبرص1946م.
- 3جالء الكرب عن طرابلس الغرب ،محمد بن عثامن الحشائيش ،تح :عيل مصطفى املرصايت ،ط 1-د ال1965 -م.
- 4الحركة السنوسية نشأتها وتطورها يف القرن التاسع عرش ،أحمد صدقي الدجاين ،ط 1-دار لبنان1967م.
- 5الحركــة السنوســية وعالقتهــا بالقــوى األقليميــة والدوليــة ،محمــد عــي محمــد عفــن ،رســالة ماجســتري جامعــة
املوصــل العــراق1425ه.
- 6السنويس الكبري ،محمد الطيب األشهب ،ط ال -مكتبة القاهرة باألزهر ،ت ال.
- 7السنوسية دين ودولة ،محمد فؤاد شكري ،ط ال -دار الفكر العريب بريوت1948م.
- 8الفوائد الجلية يف تاريخ العائلة السنوسية ،عبد املالك بن عبد القادر بن عيل ،ط ال.
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الرشكات املعارصة الوضعية يف ميزان الرشيعة اإلسالمية
أ.حاتم عبدالحميد محمد جارالله

جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

ملخص البحث

تناولت يف بحثي هذا املنهجية العلمية املتبعة يف كتابة البحوث العلمية األكادميية فقسمت البحث إىل مبحثني وكل
مبحث إىل مطلبني ثم خامتة ومراجع تسبقهم ملخص ومقدمة متهيدية تبني مشكلة البحث وفرضياته واملنهجية العلمية
املتبعة يف تناولهام .
فاملبحــث األول مبطلبــن األول يعــرف مبفهــوم الرشكــة واملطلــب الثــاين يذكــر أنواعهــا ثــم املبحــث الثــاين مبطلبيــه فــاألول
يعــرف أركان ورشوط عقــد الرشكــة واملطلــب الثــاين يتنــاول التكييــف الفقهــي للــركات املعــارصة الوضعيــة عــى ضــوء
الرشيعــة اإلســامية ثــم خامتــة تتنــاول مــا خرجــت بــه مــن نتائــج.
نســأل املــوىل جــل و عــا أن تكــون عونــا لنــا يف فهــم رشيعتنــا الغـراء مسرتشــدين بنورهــا وظاللهــا الوافــرة فــا كان فيــه
مــن توفيــق فمــن اللــه ومــا كان فيــه مــن زلــل فمنــي ومــن الشــيطان .
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املقدمة:
الحمــد للــه الــذي أخرجنــا باإلســام مــن ظلــات الجهــل والوهــم إىل أنــوار املعرفــة والعلــم ،ومــن وحــول الشــهوات إىل
جنــات القربــات  ،والحمــد للــه الــذي أنــزل عــى عبــده الكتــاب ومل يجعــل لــه عوجــا ،ورشع اإلســام وجعــل لــه منهجـاً،
وأعــز أركانــه عــى مــن غالبــه ،فجعلــه أمن ـاً ملــن متســك بــه ،وســلامً ملــن دخلــه ،وبرهان ـاً ملــن تكلــم بــه ،وشــاهدا ً ملــن
خاصــم عنــه ،ونــورا ً ملــن اســتضاء بــه ،وفهـاً ملــن عقــل ،ولبـاً ملــن تدبــر ،وآيـ ًة ملــن توســم ،وتبــر ًة ملــن عــزم ،وعــرة ملــن
اتعــظ ،ونجــاة ملــن صــدق ،وثقــة ملــن تــوكل ،وراحــة ملــن فــوض ،وجنــة ملــن صــر.
أهمية البحث
ترتكــز أهميــة البحــث يف فتــح آفــاق املعرفــة الرشعيــة والعرصيــة والتكييــف الفقهــي اإلســامي ملــا يســتجد مــن
معامــات حديثــة لحفــظ التــوزان املعــريف والعلمــي الــذي يخــدم اإلنســانية يف جوانبهــا األخالقيــة والعمليــة .
أهداف البحث
فمــا دفعنــي للبحــث يف هــذا املوضــوع حاجتنــا ملواكبــة رضوريــات العــر مــن معامــات أصبحــت متــس حياتنــا
اليوميــة والبــد لنــا مــن ســر أغوارهــا لــي نسرتشــد برشيعتنــا الغ ـراء الناصعــة الصالحــة لــكل زمــان ومــكان ملــا تشــتمله
مــن مقومــات الدميومــة و الخرييــة.
منهجية البحث
ترتكــز منهجيــة البحــث عــى مصــادر الرشيعــة اإلســامية مــن الكتــاب والســنة واإلجــاع والقيــاس واملصالــح املرســلة
والعــرف .
وقــد اعتمــدت يف طرائــق البحــث عــى املنهجيــة العلميــة األكادمييــة مــع مراعــاة مــا ألّــف العلــاء القدمــاء يف هــذا
املضــار راضي ـاً مــن اللــه تعــاىل الســداد والتوفيــق .
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املبحث األول وفيه مطلبان
املطلب األول تعريف الرشكة لغ ًة و اصطالحاً
رش ٍ
اف .واملــرأة (رشِيكــة) والنســاء (رشائــك) .
(الشِيــك رشكاء) و(أَرشاك) مثــل رشِيــف ُ
الرشكــة لغــة جمــع َّ
وشفــاء وأ َ
رشكــه ِمثــل َعلِ َمــه يَ ْعلَ ُمــه َوقَولُــه
ـركَا) ِف كَ ـذَا و(تشــاركَا)  .و(رشكــه) ِف البي ـعِ َواملِـ َراث يَ َ
و(شــاركه) صــار رشِيكــه .و(اشـ َ َ
(شاكًا) .
رش َك) نعلــه و(رشكهــا ترشِي ـكًا) أَي جعــل لَ َهــا ِ َ
تعــاىلَ { :وأَ ْشِكــه ِف أَ ْم ـرِي} [طــه ]32 :أَ ِي اجعلــه َشِيـ ِـي ِفيــه .و(أَ َ

و(الــرك) بفتحتــن حبالَــة الصائــد الواحــدة َشكــة)1(.

وشاركته يف البيع واملرياث  ،والرشكة  :مخالطة الرشيكني (.)2
الرشكة اصطال ًحا
تعريفها :الرشكة هي االختالط .ويعرفها الفقهاء بأنها عقد بني املتشاركني يف رأس املال والربح (.)3
مرشوعيتها :وهي مرشوعة بالكتاب والسنة واإلجامع.
شكَا ُء ِف الثُّلُـ ِ
ـث  (النســاء  )12:وقولــه ســبحانه َ وإِ َّن كَ ِثـرا ً ِمـ َن ال ُخلَطَــا ِء
ففــي الكتــاب يقــول اللــه ســبحانه  فَ ُهـ ْم ُ َ
لَيَبْ ِغــي بَ ْعضُ ُهـ ْم َعـ َـى بَ ْعـ ٍ
ـض إِالَّ ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا َو َع ِملُــوا الصالِ َحــات َوقَلِيـ ٌـل َّمــا ُهـ ْم  ( ص . ) 24 :
والخلطاء هم الرشكاء.
ويف الســنة يقــول الرســول ،صلــوات اللــه وســامه عليــه :إن اللــه تعــاىل يقــول « :أنــا ثالــث الرشيكــن مــا مل يخــن أحدهــا
صاحبــه .فــإن خــان أحدهــا صاحبــه خرجــت مــن بينهــا « ( .)4وقــال زيــد :كنــت أنــا والـراء رشيكــن(.)5
ص ِف لَ ُه َم َم َع أَنْف ُِسه َِم وإمنا تصح من أهل التوكيل والتوكل ولزمت مبا يدل عرفا .
َّ ِ
الشكَةُ :إ ْذ ٌن ِف التَّ َ ُّ
أمــا أدلــة مرشوعيتهــا مــن إجــاع الفقهــاء ،فلقــد أجمــع الفقهــاء عــى مرشوعيــة الرشكــة يف الجملــة ( ،)6ولكــن اختلفــوا
يف مرشوعيــة بعــض أنــواع الــركات ،فقــد أجــاز األحنــاف كل أنــواع الــركات  ،وأجــاز املالكيــة كل أنــواع الــركات مــا عــدا
الوجــوه ،وأجــاز الحنابلــة كل أنــواع الــركات مــا عــدا املفاوضــة  ،وأبطــل الشــافعية كل أنــواع الــركات مــا عــدا العنــان(.)7
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املطلب الثاين  :أنواع الرشكات يف الفقه اإلسالمي
أوالً  :تقسيم الرشكات من حيث طبيعة النشأة :
َشكَــة املِلــك) أَن يشــرك رجـ َـان ِف ملــك مــال و َذلِـ َـك ونوعــان ثابــت بِغــر
الرشكــة نوعــان رشكــة امللــك َ
وشِكــة العقــد( .ف َ ِ
الصدقــة أَو ال ِ
ْوصيــة .والحكــم واحــد وهــو أَن مــا يتولــد مــن
ِفعلِ ِهــا وكاملـراث وث َابــت بفعلهــا ،وذلــك بقبــول والـراء أَو َ
ـرف ِف ِ
نصيــب صاحبــه( .وأمــا َشِكــة
ـي ِف التَّـ َ ُّ
ال ِّزيَــادة يكــون مشـ َ َ
ـركًا بَ ْي َنهـ َـا ِب َقــدر املِلــك ،وكل واحــد ِمنهــا بِ َن ِزلَــة ْالَ ْج َن ِبـ ّ
يســمى ه ـذَا َشكَــة األبــدان
العقــد) فال َجائِــز ِمن َهــا أَرب َعــة أقســام املفَاوضــة ،والعنــان ،ورشكــة الوجــوه َ ِ
وشكَــة التقبــلَ .و َ
ورشكَــة الصنائــع(.)8

ذكر خالف و اتفاق علامء األمصار يف رشكات العقود
الركــن األَول َم ِحــل رشكــة العنــان ِمــن الْ َمــوال َوال َّنظَــر ِف الرشِكــةِ :ف أَنْ َوا ِعهــاَ ،و ِف أَ ْركَانِ َهــا املوجِ بــة لِ ِلصحــة ِف األَحـكَامَ ،ونَحــن نذكــر ِمــن
ـاب.
َهـ ِـذ ِه األَبــواب َمــا اتَّ َف ُقــوا َعلَ ْيـ ِهَ ،و َمــا اشْ ـتَ َهر ال ِْخـ َـا ُف ِفيـ ِه بَ ْي َن ُهـ ْم َعـ َـى َمــا ق ََص ْدنَــاه ِف َهـذَا الْ ِكتَـ ِ
شكَــة املفَا َوض ـ ِة ،ورشكَــة
الشكَ ـ ُة بالجملــة عنــد فقهــا ِء الْ َمصــار عــى أربعــة أَنــواعٍ :رشكــة العنــان ،ورشكــة الْ َبــدانَ ،و َ ِ
َو َّ ِ
شكَــة الْ ِع َنــانَ ،وإِ ْن كَان بعضهــم مل يعــرف هــذا اللفــظ ،وإِن كانــوا اختلفــوا ِف
الوجــوه .واحــدة ِمنهــا مت َفــق َعلَيهــا ،و ِهــي َ ِ
ِ
ِ
بَعـ ِ
رشوطهــا ِعنــد َمــن ات َّ َفـ َـق ِمنهــم َعلَيهــا.
ـيأت بعــدَ .والث ََّلثَــة ُم ْختَلَــف ِفي َهــاَ ،و ُم ْختَلَــف يف بعــض
ـض
رشوطهــا عــى مــا سـ ِ
الشكَ ِة �ث َ َلث َة:
القَول يف َشكة ال ِع َنان َوأَ ْركَا ُن َه ِذ ِه َّ ِ
الْ َ َّو ُلَ :م ِحلُّ َها ِم َن ْالَم َوال .
ْمشت ِك ِفي ِه.
َوالث َِّانِ :ف َم ْع ِرفَ ِة قَ ْد ِر ال ِّربْ ِح ِم ْن قَ ْد ِر ال َْم ِل ال َ َ
الشِيك ْ َِي ِم ْن قَدر ال َْم ِل.
الثَّالِثُ ِ :ف َم ْع ِرفَ ِة قَ ْد ِر الْ َع َملِ ِم َن َّ
الشكَـ َة
الشكَـ ِة :فَ ِم ْنـ ُه َمــا اتَّ َف ُقــوا َعلَ ْيـ ِهَ ،و ِم ْنـ ُه َمــا ا ْختَلَ ُفــوا ِفيـ ِه .فَات َّ َفـ َـق الْ ُم ْسـلِ ُمو َن َعـ َـى أَ َّن َّ ِ
ال ُّركْـ ُن الْ َ َّو ُل :فَأَ َّمــا َم ِحـ ُّـل َّ ِ
تَ ُجــوز ِف الصنــف الْ َو ِ
ـن (أَ ْع ِنــي :ال َّدنَانِـ َرَ ،وال َّد َرا ِهـ َم) َ ،وإِ ْن كَانَــت ِف الْ َح ِقي َقــة بَيْ ًعــا َل ت َ َقــع ِفيـ ِه م َنا َجـ َزةَ ،و ِمــن
احـ ِـد ِمـ َن الْ َعـ ْ ِ
الشكــة.
ـص َهـذَا الْ َم ْع َنــى ِف َ
َش ِط البيــع ِف الذهــب َو ِف الدرا ِهــم الْ ُم َنا َجـ َزة ،لَ ِكـ َّن الْ ِ ْجـ َـا َع خ ََّصـ َ
ـن املختلِ َفــن
الشكَ ـ ِة بِالْ َع ْرضَ ـ ْ ِ
الشكَ ـ ِة بِالْ َع ْرضَ ـ ْ ِ
ـن يكونــان بصفــة واح ـ َدةَ ،وا ْختَلَ ُفــوا ِف َّ ِ
وك َذلِـ َـك اتَّ َف ُقــوا ِفيـ َـا أَ ْعلَ ـ ُم َعـ َـى َّ ِ
الشكَـ ِة بِال َّدنَانِـرِ مــن أحدهــا والدراهــم مــن اآلخــر ،وبالطعــام الربـوِي إِذَا كَان صن ًفــا واحـ ًدا،
وبالعيــون املختَلِ َفــةِ ،مثْـ َـل َّ ِ
فَ َهاهنــا �ثَـ َـاث مســائل:
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ـركا يف صنفــن مــن العــروض ،أَو ِف عــروض ود َراهــم أو دنانِــر ،فأَجــاز ذلِــك ابــن القاســم،
الْ َم ْسـأَلَ ُة الْ ُ َ
ول ; :فأمــا إِذَا اشـ َ َ
وهــو مذهــب مالِــكَ ،وقَـ ْد ِقيــل عنــه إِنــه كَــره َذلِـ َـك.
وســبب الْ َك َرا ِهيــة :اج ِتــاع الرشكــة ِفيهــا والبيــع ،وذلِــك أن يكــون الْ َع ْرضَ ــانِ مختَلِ َفــن ،كَأَن كُل َو ِ
احـ ٍـد ِمنهــا بَــا َع جــز ًءا
ِمــن عرضــه بجــزء ِمــن العـ ِ
ـرض ْال َخــر.
الشكَـ ُة ِإلَّ َعـ َـى أَثْ َــانِ الْ ُعـ ُر ِ
ـر ِف الْ ُعـ ُر ِ
الشكَـ ُة الْ ِقيَـ َمَ .والشَّ ــا ِف ِع ُّي يَ ُقـ ُ
وض.
ـولَ :ل تَ ْن َع ِقـ ُد َّ ِ
وض إِذَا َوقَ َعــت ِفي َهــا َّ ِ
َو َمالِـ ٌـك يَ ْعتَـ ِ ُ
الشكَـ َة ِمثْـ َـل الْ ِقـ َر ِ
اض لَ تَ ُجــو ُز إِلَّ بِال َّد َرا ِهــمِ َ ،وال َّدنَانِــر ،قَـ َ
ـال:
َو َحـ َ
ـى أَبُــو َحا ِمـ ٍـد أَ َّن ظَا ِهـ َر َم ْذ َهـ ِ
ـب الشَّ ــا ِف ِع ِّي يُ ِشـ ُر إىل أَ َّن َّ ِ
الشَ ــا َع َة ِفي َهــا تَ ُقــوم َم َقــا َم الْ َخلْـ ِ
ـاس أَ َّن ْ ِ
ـط.
َوالْ ِقيَـ ُ
الشكَــ ِة بِال َّدنَانِــرِ ِمــ ْن ِع ْن ِ
ــا،
ِــا ال َّن َســا ُء ِمث َ
ْــل َّ ِ
الْ َم ْســأَلَ ُة الثَّانِ َيــةَ ; :وأَ َّمــا ِإ ْن كَا َن ِّ
ــد أَ َح ِد ِه َ
الص ْنفَــانِ ِمــا لَ يَجــوز ِفيه َ
َوال َّد َرا ِهــمِ ِمـ ْن عنــد ْال َخـرِ ،أَ ْو بِالطَّ َعا َمـ ِن الْمختَلِ َفـنِ ،فَا ْختَلَـ َـف ِف َذلِـ َـك قَـ ْو ُل َمالِـ ٍ
ـك ،فَأَ َجــا َز ُه َمـ َّرةًَ ،و َم َن َعـ ُه َمـ َّرةًَ .و َذلِـ َـك لِـ َـا
ـرف م ًعــاَ ،و َعـدَمِ التناجـزَِ ،ولِـ َـا
الشكَـ َة بِال َّد َرا ِهــمِ ِمــن ِع ْنـ ِـد أَ َح ِد ِهـ َـاَ ،وال َّدنَانِـرِ ِمــن ِعنـ ِـد ْال َخـ ِر ِمـ َن َّ ِ
يَ ْد ُخـ ُـل َّ ِ
الشكَـ ِة َوالـ َّ ْ
ـال ابــن الْق ِ
الشكَـ ِةَ ،و َعـدَمِ التَّ َنا ُجـزِ; َوبِاملنـعِ قَـ َ
ـر َهـ ِـذ ِه الْ ِعلَـ َـل أجازهــا.
يَ ْد ُخـ ُـل الطَّ َعا َمـ ْ ِ
ـن املختلِفــن ِمـ َن َّ ِ
َاســمِ َ ،و َمـ ْن لَــم يَ ْعتَـ ِ ْ
ـف َو ِ
احـ ٍـد :فَأَ َجا َز َهــا ابْـ ُن الْق ِ
الشكَـ ُة بِالطَّ َعــامِ ِمـ ْن ِص ْنـ ٍ
َاســمِ ِق َي ًاســا َعـ َـى إِ ْج َم ِع ِهـ ْم َعـ َـى َج َوا ِز َهــا
الْ َم ْسـأَلَ ُة الثَّالِثَـةَُ ; :وأَ َّمــا َّ ِ
ـف الْ َو ِ
الص ْنـ ِ
ـب ،أَ ِو الْ ِفضـ ِةَ ،و َم َن َع َهــا َمالِـ ٌـك ِف أَ َحـ ِـد قَ ْولَيْـ ِه َ -و ُهـ َو الْ َمشْ ـ ُهور ِ -ب َعـدَمِ الْ ُم َنا َجـ َز ِة الَّـ ِـذي يَ ْد ُخـ ُـل
احـ ِـد ِمـ َن ال َّذ َهـ ِ
ِف ِّ
ِفيـ ِه; إِذ َرأَى أَن ْالَ ْصـ َـل ُهـ َو أَن لَ ي َقــاس َعـ َـى َم ِ
وضـعِ ال ُّرخ َْصـ ِة ب ْ ِ
ِالجــاعِ.
َوقَـ ْد ِقيـ َـل :إِ َّن َو ْجـ َه كَ َرا ِه َيـ ِة َمالِـ ٍ
الشكَـ َة ت َ ْفتَ ِقـ ُر إىل ِال ْسـ ِت َوا ِء ِف الْ ِقي َمـ ِةَ ،والْ َب ْيـ ُع يَ ْفتَ ِقـ ُر إىل ِال ْسـ ِت َوا ِء ِف الْ َك ْيــلِ ،
ـك لِ َذلِـ َـك أَ َّن َّ ِ
ـف َو ِ
ـن ِم ـ ْن ِص ْنـ ٍ
احـ ٍـد إىل ْاس ـ ِت َوا ِء الْ ِقي َم ـ ِةَ ،والْ َك ْيــلِ َ ،و َذلِـ َـك لَ يَ ـكَا ُد يُو َج ـ ُد ،فَ َك ـ ِر َه َمالِـ ٌـك َذلِـ َـك،
الشكَــة بِالطَّ َعا َمـ ْ ِ
فافتَقــرت َّ ِ
فَ َهـذَا ُهـ َو ا ْخ ِت َلفُ ُهـ ْم ِف ِج ْنـ ِ
الشكَـ ِة.
ـس َم ِحــل َّ ِ
الشكَــة أن يختلــط أو ال يختلــط؟ فقــال َمالِـ ٌـك :إن مــن رشط الرشكــة أَ ْن يختلِطَــا إِ َّمــا ِح ًّســا،
ش ِط َمــا ِل َّ ِ
َوا ْختَلَ ُفــوا َهــل ِمــن َ ْ
َوإِ َّمــا ُح ْكـ ًـاِ ،مثــل أَ ْن يَكُونَــا ِف ُص ْنـ ُدوقٍ َو ِ
احـ ٍـد َوأَيْ ِدي ُهـ َـا ُمطْلَ َقـ ًة َعلَ ْيه َِم.
َوقَـ َ
الشكَـ ُة َحتَّــى يَ ْخلِطَــا َمالَ ْي ِهـ َـا َخلْطًــا لَ يَتَ َم َّيـ ُز ِبـ ِه َمـ ُ
ـال أَ َح ِد ِهـ َـا ِمـ ْن َمــا ِل ْال َخـرِ .وقــال أبــو
ـح َّ ِ
ـال الشَّ ــا ِف ِع ُّي :لَ ت َِصـ ُّ
ـال ك ُِّل َو ِ
حنيفــة :تصــح الرشكــةَ ،وإِ ْن كَا َن َمـ ُ
احـ ٍـد ِم ْن ُهـ َـا ِب َيـ ِـد ِه.
ـر ِف ِف الْـ َـا ِل; َوالشَّ ــا ِف ِع ُّي اشْ ـ َـرَ َط
فَأَبُــو َح ِني َفـ َة اكْتَ َفــى ِف انْ ِع َقــا ِد َّ ِ
ـر َاك التَّـ َ ُّ
ـر َط إىل َذلِـ َـك اشْ ـ ِ َ
الشكَـ ِة بِالْ َقـ ْو ِلَ .و َمالِـ ٌـك اشْ ـ َ َ
إىل َه َذيْــنِ ِال ْخ ِتـ َـاطَ.
الشِي َكـ ْ ِ
ـح يُو َجـ ُد ِم ْنـ ُه لِ َشِي ِكـ ِه كَـ َـا يُو َجـ ُد لِ َنف ِْسـ ِه ،فَ َهـذَا
َوالْ ِف ْقـ ُه أَ َّن ب ِِال ْخ ِتـ َـا ِط يَ ُكــو ُن َع َمـ ُـل َّ
ـن أَفْضَ ـ َـل َوأَتَـ َّم; ِلَ َّن ال ُّن ْصـ َ
ش ِ
وطـ ِه.
ُهـ َو الْ َقـ ْو ُل ِف َهـذَا ال ُّركْــنِ َو ِف ُ ُ
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ال ُّركْ ُن الث َِّان كَ ْي ِف َّي ُة اقْ ِت َسامِ ال ِّربْ ِح بَ ْي َن ُه َم يف رشكة العنان
ـح تَا ِب ًعــا لِـ ُر ُء ِ
وس الْ َ ْمـ َوا ِل (أَ ْع ِنــي:
فَأَ َّمــا ال ُّركْـ ُن الثَّـ ِ
ـح)  :فَ ِإنَّ ُهـ ُم ات َّ َف ُقــوا َعـ َـى أَنَّـ ُه إِذَا كَا َن ال ِّربْـ ُ
ـان ( َو ُهـ َو َو ْجـ ُه اقْ ِت َســا ِمه َِم ال ِّربْـ َ
ـح بَيْ َن ُهـ َـا نِ ْصف َْيِ.
إِ ْن كَا َن أَ ْصـ ُـل َمــا ِل َّ ِ
الشكَـ ِة ُمتَ َســا ِويَ ْ ِي كَا َن ال ِّربْـ ُ
ـال َمالِـ ٌـكَ ،والشَّ ــا ِف ِع ُّيَ :ذلِـ َـك لَ يَ ُجــوزَُ .وقَـ َ
وس أَ ْم َوالِ ِهـ َـا َويَ ْسـتَ ِويَانِ ِف ال ِّربْـ ِح؟ فَ َقـ َ
ـال
َوا ْختَلَ ُفــوا َهـ ْـل يَ ُجــو ُز أَ ْن يَ ْختَلِـ َـف ُر ُء ُ
أَ ْهـ ُـل الْ ِعـ َراقِ  :يَ ُجــو ُز َذلِـ َـك.
ـرانِ لَ ـ ْم يَ ُج ـ ْز
َو ُع ْم ـ َد ُة َم ـ ْن َم َن ـ َع َذلِـ َـك أَ َّن تَشْ ـبِي َه ال ِّربْ ـ ِح بِالْ ُخـ ْ َ
ـر َط أَ َح ُد ُهـ َـا ُج ـ ْز ًءا ِم ـ َن الْ ُخـ ْ َ
ـرانِ  ،فَ َكـ َـا أَنَّ ـ ُه لَ ـ ِو اشْ ـ َ َ
ـن (أَ ْع ِنــي :أَ َّن
الشِي َكـ ْ ِ
ـح بِ َ ْن َف َعـ ِة الْ َع َقــا ِر الَّـ ِـذي بــن َّ
ـر َط ُجـ ْز ًءا ِمـ َن ال ِّربْـ ِح خَا ِر ًجــا َعـ ْن َمالِـ ِهَ .و ُر َّ َبــا شَ ـ َّب ُهوا ال ِّربْـ َ
كَ َذلِـ َـك إِذَا اشْ ـ َ َ
الشكَـ ِة بِالْ ِقـ َراضَ ،و َذلِـ َـك أَنَّـ ُه لَـ َّـا َجــا َز ِف
الْ َم ْن َف َعـ َة بَ ْي َن ُهـ َـا تَ ُكــو ُن َعـ َـى نِ ْسـ َب ِة أَصــل الرشكــة َو ُع ْمـ َد ُة أَ ْهــلِ الْ ِعـ َراقِ  :ت َشْ ـبِي ُه َّ ِ
الْ ِقـ َر ِ
الشكَـ ِة
ـس يَجعــل ُمقَا ِبلَـ ُه إِ َّل َع َمـ ًـا فَ َقـطْ; كَا َن ِف َّ ِ
اض أَ ْن يَ ُكــو َن لِلْ َعا ِمــلِ ِمـ َن ال ِّربْـ ِح َمــا ْ
اصطَلَ َحــا َعلَيْ ـ ِهَ ،والْ َعا ِمـ ُـل لَيْـ َ
الشكَـ ُة َمــالً ِمـ ْن ك ُِّل َو ِ
أَ ْحـ َرى أَ ْن ي ْج َعـ َـل لِلْ َع َمــلِ ُجـ ْزءا ِمـ َن الْـ َـا ِل إِذَا كَانَـ ِ
احـ ٍـد ِم ْن ُهـ َـا َو َع َمـ ًـا ،فَيَ ُكــو ُن َذلِـ َـك الْ ُجـ ْز ُء ِمـ َن
ـت َّ ِ
ال ِّربْـ ِح ُمقَا ِبـ ًـا لِفَضْ ــلِ َع َملِـ ِه َعـ َـى َع َمــلِ َص ِ
ـاس يَتَفَا َوتُــو َن ِف الْ َع َمــلِ كَـ َـا يَتَفَا َوتُــو َن ِف َغـ ْـرِ َذلِـ َـك.
اح ِبـ ِه ،فَـ ِإ َّن ال َّنـ َ
ال ُّركْن الثَّالِث يف َمعرفَة قَد ِر ال َع َملِ يف رشكة العنان
َوأَ َّمــا ال ُّركْـ ُن الثَّالِــثُ الَّـ ِـذي ُهـ َو الْ َع َمـ ُـل :فَ ِإنَّـ ُه ت َا ِبـ ٌع كَـ َـا قُلْ َنــا ِع ْنـ َد َمالِـ ٍ
ـر ِب َنف ِْسـ ِهَ .و ُهـ َو ِع ْنـ َد أَ ِب َح ِني َفـ َة
ـك لِلْـ َـا ِل ،فَـ َـا يُ ْعتَـ َ ُ
الشكَـ َة إِ َّل أَ ْن يَ ُكــو َن َم َال ُهـ َـا ُمتَ َســا ِويَ ْ ِي الْ ِتفَاتًــا إىل الْ َع َمــلِ  ،فَ ِإنَّ ُهـ ْم
ـر َمـ َع الْـ َـا ِلَ .وأَظُـ ُّن أَ َّن ِمـ َن الْ ُعلَـ َـا ِء َمـ ْن َل يُجِيـ ُز َّ ِ
يُ ْعتَـ َ ُ
ـن َعـ َـى أَ َح ِد ِهـ َـا ِف الْ َع َمــلِ ،
يَـ َر ْو َن أَ َّن الْ َع َمـ َـل ِف الْغَالِـ ِ
ـب ُم ْسـتَوٍ ،فَـ ِإذَا لَـ ْم يَ ُكــنِ الْـ َـا ُل بَ ْي َن ُهـ َـا َعـ َـى التَّ َســاوِي كَا َن ُه َنالِـ َـك َغـ ْ ٌ
الشكَـ ِة الَّ ِتــي يُ ْخـر ُِج ِفي َهــا ك ُُّل َو ِ
َولِ َهـذَا قَـ َ
ـال ِمثْـ َـل َمــا ِل
ـن َمـ ً
الشِي َكـ ْ ِ
احـ ٍـد ِمـ َن َّ
ـال ابْـ ُن الْ ُم ْنـ ِـذرِ :أَ ْج َمـ َع الْ ُعلَـ َـا ُء َعـ َـى َجـ َوا ِز َّ ِ
ـال َو ِ
َص ِ
احـ ًدا َل يَتَ َميَّـ ُزَ ،عـ َـى أَ ْن يَبِي َعــا َويَشْ ـ َ ِ
ـريَا
اح ِبـ ِه ِمـ ْن نَ ْو ِعـ ِه (أَ ْع ِنــيَ :د َرا ِهـ َم أَ ْو َدنَانِـ َر)  ،ثُـ َّم يَ ْخ ِلطَانِ ِهـ َـا َحتَّــى يَ ِصـ َرا َمـ ً
َمــا َرأَيَــا ِمـ ْن أَنْـ َوا ِع التِّ َجــا َر ِةَ ،و َعـ َـى أَ َّن َمــا كَا َن ِمـ ْن فَضْ ــلٍ فَ ُهـ َو بَيْ َن ُهـ َـا ِب ِن ْص َفــنَ ،و َمــا كَا َن ِمـ ْن خ ََســا َر ٍة فَ ُهـ َو كَ َذلِـ َـكَ ،و َذلِـ َـك
ـر ِة َص ِ
إِذَا بَــا َع ك ُُّل َو ِ
ـر َط يَـ ُد ُّل َعـ َـى أَ َّن ِفيـ ِه ِخ َلفًــاَ ،والْ َمشْ ـ ُهو ُر ِع ْنـ َد الْ ُج ْم ُهــو ِر أَنَّـ ُه
ـراطُه هـذَا الـ َّ ْ
اح ِبـ ِهَ ،واشْ ـ ِ َ
احـ ٍـد ِم ْن ُهـ َـا ِب َحـ ْ َ
ـر ِة َص ِ
ـركَا ِء أَ ْن يَبِيـ َع ك ُُّل َو ِ
اح ِبـ ِه.
لَ ْيـ َ
احـ ٍـد ِم ْن ُهـ َـا ِب َحـ ْ َ
ـس ِمـ ْن َ ْ
ش ِط الـ ُّ َ
شكَ ِة الْ ُمفَا َوضَ ِة
الْ َق ْو ُل ِف َ ِ
ش ِ
شكَـ ِة الْ ُمفَا َوضَ ـ ِة :فَاتَّ َفـ َـق َمالِـ ٌـكَ ،وأَبُــو َح ِني َفـ َة بِالْ ُج ْملَـ ِة َعـ َـى َج َوا ِز َهــاَ ،وإِ ْن كَا َن ا ْختَلَ ُفــوا ِف بَ ْعـ ِ
وط َهــا.
َوا ْختَلَ ُفــوا ِف َ ِ
ـض ُ ُ
َوقَـ َ
ـال الشَّ ــا ِف ِع ُّيَ :ل تَ ُجــوزُ.
ـن إىل َص ِ
شكَـ ِة الْ ُمفَا َوضَ ـ ِة :أَ ْن يُ َفـ ِّو َض ك ُُّل َو ِ
ـر َف ِف َمالِـ ِه َمـ َع َغ ْي َب ِتـ ِه َو ُحضُ ــو ِر ِهَ ،و َذلِـ َـك
الشِي َكـ ْ ِ
احـ ٍـد ِمـ َن َّ
َو َم ْع َنــى َ ِ
اح ِبـ ِه التَّـ َ ُّ
َوا ِقـ ٌع ِع ْن َد ُهـ ْم ِف َج ِميـعِ أَنْـ َوا ِع الْ ُم ْمتَلَك ِ
َات.
ــاح فُــ ُروعٌ،
ــى ا ْخ ِت َ
ــق َع َ
َو ُع ْمــ َد ُة الشَّ ــا ِف ِع ِّي :أَ َّن ْاســ َم َّ ِ
الشكَــ ِة إِنَّ َــا يَ ْنطَلِ ُ
ــا ِط الْ َ ْمــ َوا ِل ،فَــ ِإ َّن الْ َ ْربَ َ
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ــر َط ك ُُّل َو ِ
اح ٍ
ــر ِ
ــا
ــد ِم ْن ُه َ
اك أُ ُصولِ َهــاَ .وأَ َّمــا إِذَا اشْ َ َ
ــركَ ًة إِ َّل بِاشْ ِ َ
َو َل يَ ُجــو ُز أَ ْن تَكُــو َن الْفُــ ُرو ُع ُمشْ َ َ
ِربْ ًحــا لِ َص ِ
ــا َل يَ ُجــوزَُ ،و َه ِ
احبِــ ِه ِف ِمل ِ
ْــك نَف ِْســ ِه فَ َذلِ َ
شكَــ ِة الْ ُمفَا َوضَ ــ ِة.
ــذ ِه ِصفَــ ُة َ ِ
ــك ِمــ َن الْغَــ َر ِر َو ِم َّ
احـ ٌد ِم ْن ُهـ َـا َص ِ
احـ ٍـد ِم ْن ُهـ َـا قَـ ْد بَــا َع جـ ْز ًءا ِمـ ْن َمالِـ ِه ِب ُجـ ْز ٍء ِمـ ْن َمــا ِل َشِي ِكـ ِه ،ث ُـ َّم َوك ََّل َو ِ
ـرى أَ َّن ك َُّل َو ِ
اح َبـ ُه
َوأَ َّمــا َمالِـ ٌـك :فَـ َ َ
ـي بَ ْي ًعــاَ ،و َوكَالَـةً.
ـي ِف يَـ ِـد ِهَ .والشَّ ــا ِف ِع ُّي يَـ َرى أَ َّن َّ ِ
الشكَـ َة لَ ْي َسـ ْ
ـت ِهـ َ
َعـ َـى ال َّنظَـ ِر ِف الْ ُجـ ْز ِء الَّـ ِـذي بَ ِقـ َ
شكَ ِة الْ ِع َنانِ إِ َّل ال َّن ْق َد فَ َقطْ.
َوأَ َّما أَبُو َح ِني َفةَ :فَ ُه َو َها ُه َنا َع َل أَ ْصلِ ِه ِف أَنَّ ُه لَ يُ َرا ِعي ِف َ ِ
ش ِ
ش ِط الْ ُمفَا َوضَ ـ ِة
وط َهـ ِـذ ِه َّ ِ
الشكَ ـ ِة :فَ ـ ِإ َّن أَبَــا َح ِني َف ـ َة يَ ـ َرى أَ َّن ِم ـ ْن َ ْ
َوأَ َّمــا َمــا يَ ْختَلِـ ُـف ِفي ـ ِه َمالِـ ٌـكَ ،وأَبُــو َح ِني َف ـ َة ِم ـ ْن ُ ُ
التَّ َســاو َِي ِف ُر ُء ِ
وس ْالَ ْم ـ َوا ِلَ .وقَـ َ
ِشكَ ـ ِة الْ ِع َنــانِ .
ش ِط َهــا َذلِـ َـك تَشْ ـبِي ًها ب َ ِ
ـال َمالِـ ٌـك :لَيْـ َ
ـس ِم ـ ْن َ ْ
َوقَـ َ
الشكَ ـ ِةَ .و ُع ْم َدتُ ُه ـ ْم أَ َّن ْاس ـ َم الْ ُمفَا َوضَ ـ ِة يَ ْقتَـ ِـي َه َذيْــنِ
ش ٌء ِإلَّ أَ ْن يَ ْد ُخـ َـل ِف َّ ِ
ـال أَبُــو َح ِني َف ـةَ :لَ يَ ُكــو ُن ِلَ َح ِد ِهـ َـا َ ْ
شكَ ـ ُة الْ َبْ ـ َدانِ بِالْ ُج ْملَ ـ ِة ِع ْن ـ َد أَ ِب َح ِني َف ـةَ،
ْالَ ْم َريْــنِ (أَ ْع ِنــي :ت ََســاو َِي ال َْملَـ ْ ِ
شكَ ـ ِة ْالَبْ ـ َدانِ َو َ ِ
ـن َوت َ ْع ِمي ـ َم ِملْ ِك ِهـ َـا) .الْ َق ـ ْو ُل ِف َ ِ
ـص بِالْ َ ْم ـ َوا ِل لَ بِالْ َ ْعـ َـا ِل; ألن ذَلــك َل
َوال َْملِ ِكيَّ ـ ِة َجائِ ـ َزةٌَ ،و َم َن ـ َع ِم ْن َهــا الشَّ ــا ِف ِع ُّيَ .و ُع ْم ـ َد ُة الشَّ ــا ِف ِعيَّ ِة :أَ َّن َّ ِ
الشكَ ـ َة إِنَّ َــا تَ ْختَـ ُّ
يَ ْنضَ ِب ـ ُط فَ ُه ـ َو َغ ـ َر ٌر ِع ْن َد ُه ـ ْم; إِ ْذ كَا َن َع َمـ ُـل ك ُِّل َو ِ
ـول ِع ْن ـ َد صاحبــه .
احـ ٍـد ِم ْن ُهـ َـا َم ْج ُهـ ً
َوعم ـ َدة املالكيــة :اش ـراك الغامنِــن ِف الغنيمــة ،وهــم إِمنــا اســتحقوا ذلــك بالعمــلَ « .و َمــا ُرو َِي ِم ـ ْن أَ َّن ابــن َم ْس ـ ُعو ٍد
ـاب َسـ ْع ٌد فَ َرســن ومل يصــب ابــن مســعود شــيئا ،فلــم ينكــر ال َّنبــي  -صــى اللَّــه عليــه وســلم
شَ ــا َر َك َسـ ْع ًدا يَـ ْو َم بَـ ْدرٍ ،فَأَ َصـ َ
الشكَ ـةُ.
 عليهــا» َ .وأَيْضً ــا فَ ـ ِإ َّن الْ ُمضَ ا َربَـ َة إِنَّ َــا ت َ ْن َع ِقــد َعـ َـى الْ َع َمــلِ  ،فَ َجــا َز أَ ْن تَ ْن َع ِق ـ َد َعلَيْ ـ ِه َّ ِـاس َعلَ ْي َهــاَ ،وكَ َذلِـ َـك يُشْ ـ ِب ُه أَ ْن يَ ُكــو َن ُح ْكـ ُم الْ َغ ِني َمـ ِة خَا ِر ًجــا َعــنِ
َولِلشَّ ــا ِف ِع ِّي أَ َّن الْ ُمفَا َوضَ ـ َة خَا ِر َجـ ٌة َعــنِ ْالُ ُصــو ِل ،فَـ َـا يُ َقـ ُ
ش ِط َهــا ِع ْنـ َد َمالِـ ٍ
ـك ات ِّ َفـ ُ
ـن َوالْ َمـكَانِ .
الص ْن َعتَـ ْ ِ
َّ ِ
ـاق َّ
الشكَـ ِة; َو ِمـ ْن َ ْ
َوق ََال أَبُو َح ِني َفةَ :ت َ ُجو ُز َم َع ا ْخ ِت َل ِف الصنعتني ،فيشرتك عنده الدباغ والقصارَ ،ول يشْ َ ِتكَانِ ِع ْن َد َمالِ ٍك.
الشكَة عىل الْعمل.
الص ْن َعتَ ْيِ ،أَ ِو ا ْخ ِت َل ِف املكان .وعمدة أَيب ح ِنيفة :جواز َ
وعمدة مالك :زيادة الْ َغ َر ِر ال َِّذي يَكُو ُن ِع ْن َد ا ْخ ِت َل ِف َّ
الشكَ ُة َع َل
الْ َق ْو ُل ِف َ ِ
شكَ ِة الْ ُو ُجو ِه َو َ ِ
شكَ ُة الْ ُو ُجو ِه ِع ْن َد َمالِ ٍكَ ،والشَّ ا ِف ِع ِّي بَ ِاطلَةٌَ .وق ََال أبو حنيفة :جائزةَ .و َه ِذ ِه َّ ِ
الشكَ ُة ِه َي َّ ِ
ال ِّذ َممِ ِم ْن غ ْ َِي َص ْن َع ٍةَ ،و َل َما ٍل.
وعمــدة َمالِـ ٍ
الشكَـ َة ِإنَّ َــا تَتَ َعلَّـ ُـق َعـ َـى الْـ َـا ِل ،أَ ْو َعـ َـى الْ َع َمــلِ َ ،و ِك َل ُهـ َـا َم ْع ُدو َمــانِ ِف َهـ ِـذ ِه الْ َم ْسـأَلَ ِة
ـكَ ،والشَّ ــا ِف ِع ِّي :أَ َّن َّ ِ
َمـ َع َمــا ِف ذلــك مــن الغــرر; ألن كل َو ِ
احـ ٍـد منهــا عــاوض صاحبــه بكســب َغـ ْ ِ
ـر َم ْحـ ُدو ٍد ب ِِص َنا َعـ ٍة َول عمــل َمخصــوص .وأَبــو
حنيفــة يعتمــد أَنَّـ ُه َع َمـ ٌـل ِمــن األعــال ،فجــاز أن تنعقــد عليــه الرشكــة.
الشكَـ ِة الصحيحــة وهــي مــن العقــود الجائِـ َز ِة لَ ِمـ َن الْ ُع ُقــو ِد َّ
ـن أَ ْن يَ ْنف َِصـ َـل
الشِي َكـ ْ ِ
الل ِز َمـ ِة (أَ ْيِ :لَ َحـ ِـد َّ
الْ َقـ ْو ُل ِف أَ ْحـكَامِ َّ ِ
ـر َم ـ ْو ُر ٍ
الشكَ ـ ِة إِذَا تَقَا َربَــا ِف الْ ِعيَــا ِلَ ،ولَ ـ ْم
ِم ـ َن َّ ِ
وث ،ونفقتهــا َوك ُْس ـ َوتُ ُه َم ِم ـ ْن َمــا ِل َّ ِ
ـي َع ْق ـ ٌد َغـ ْ ُ
الشكَ ـ ِة َمتَــى شَ ــا َء)َ ،و ِهـ َ
ـن أَ ْن يُبْ ِضـ َعَ ،وأَ ْن يُ َقــار َِض ،وأن يــودع إِذا دعــت إىل ذلــك رضورةَ ،ولَ يَ ُجــو ُز
الشِي َكـ ْ ِ
يَ ْخ ُر َجــا َعـ ْن نَ َف َقـ ِة ِمثْلِ ِهـ َـاَ ،ويَ ُجــو ُز ِلَ َحـ ِـد َّ
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َصفًــا يَـ َرى أَنَّـ ُه نَظَـ ٌر لَ ُهـ َـا.
ـب شَ ـ ْيئًا ِمـ ْن َمــا ِل َّ ِ
لَـ ُه أَ ْن يَ َهـ َ
ـر َف ِفيـ ِه إِ َّل ت َ ُّ
الشكَـ ِةَ ،و َل أَ ْن يَتَـ َ َّ
ـض ،فَ ِإنَّ ـ ُه
فأمــا مــن قــر يف يشء أو تعــدى فهــو ضامــن ،مثــل أن يدفــع مــالً مــن التجــارة فــا يشــهدَ ،ويُ ْن ِك ـ ُر ُه الْقَا ِبـ ُ
ـر إِ ْذ لَ ـ ْم يَشْ ـ َه ْد.
يَضْ َم ـ ُن; ِلَنَّ ـ ُه قَـ َّ َ
ـيء املعيــب يف ال ـراء .وإِق ـرار أَحــد الرشِيكــن ِف مــال ملــن يتهــم عليــه ال يجــوز ،وتجــوز إِقالتــه،
َولَ ـ ُه أَ ْن يَ ْق َبـ َـل الـ َّ ْ
ـره
الشِي َكـ ْ ِ
ـب ِمـ ْن َمــا ِل التِّ َجــا َر ِة بِات ِّ َفــاقٍ َ ،ولَ يَ ُجــو ُز لِ َّ
وت ْولِيتــهَ ،ولَ يَضْ َمـ ُن أَ َحـ ُد َّ
لشِيــك املفــاوض أن ي َقــارِض َغـ ْ َ
ـن َمــا َذ َهـ َ
إِ َّل ب ـ ِإذن َشيكــه .ويتنــزل كل َو ِ
احــد ِم ْن ُهـ َـا منزلــة صاحبــه فيــا لــه و ِفيــا عليــه يف مــال التجــار ِةَ .وفــروع هــذا الْبــاب
كثــرة(.)9

رشكة املضاربة .
اختلــف الفقهــاء يف تكييــف رشكــة املضاربــة فمنهــم مــن يــرى أنهــا مــن الــركات مثــل الحنابلــة ومنهــم مــن مل يعتربهــا
مــن الــركات بــل مــن قبيــل اإلجــارة (.)10
وهــى عقــد اتفــاق بــن اثنــن  ،يــدع األول للثــاين مــاالً ليتجــر بــه نظــر جــز ٍء شــائعٍ مــن الربــح  ،ويطلــق عــى األول
صاحــب املــال أو املضــارب بفتــح ال ـراء ويطلــق عــى الثــاين صاحــب العمــل أو املضــارب بكــر ال ـراء .
ويقــوم الثــاين بتشــغيل املــال ويتــرف فيــه تــرف الوكيــل ،ويقتســان مــا يســوقه اللــه إليهــا مــن رب ـ ٍح حســب
االتفــاق ،والخســارة عــى صاحــب املــال وبذلــك يكــون قــد خــر صاحــب العمــل جهــده .

املبحث الثاين وفيه مطلبان
املطلب األول  :أركان رشوط عقد الرشكة يف الفقه اإلسالمي
يعتــر عقــد الرشكــة مــن العقــود التــي ال خــاف عليهــا يف الرشيعــة اإلســامية ألنــه يحقــق منافــع للنــاس جميعـاً  ،ولقــد
حــدد فقهــاء املســلمني أركان هــذا العقــد  ،ومنهــم مــن ضيــق يف هــذه األركان ومنهــم مــن توســع فيهــا :
 )1اإليجــاب والقبــول  :يشــرط أن يكــون هنــاك تراضيـاً بــن األطـراف بــأن يصــدر مــن أحدهــم مــا يــدل عــى الرغبــة يف
تكويــن الرشكــة (إيجابــا) ،ويصــدر مــا اآلخــر مــن يــدل عــى قبــول هــذه الرشكــة (قبــوالً) .
 )2العاقــدان  :وهــم طرفــا العقــد ويشــرط يف كل رشيـ ٍ
ـك أن يكــون صالحـاً للوكالــة والكفالــة والتــرف حيــث ســيكون
وكيـاً عــن اآلخــر وكفيـاً لــه مفوضـاً بالتــرف  ،ويجــب أن يكــون الرشيــك حـرا ً عاقـاً وبالغـاً .
 )3صيغــة العقــد  :يجــب أن يعــر عــن املشــاركة بــأي صيغــة تفيــد املشــاركة  ،كأن يقــول أحــد الطرفــن  « :شــاركتك كــذا
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وكــذا» ويقــول الثــاين  :قبلــت ،ومــن األوجــب أن تكتــب صيغــة العقــد ويشــهد عليهــا شــهو ُد ألن يف ذلــك تحقيــق القســط
والثقــة ولتجنــب الشــك والريــب .
 )4رأس املــال  :وهــو موضــوع العقــد يف معظــم الــركات ويشــرط أن يكــون رأس املــال نقــدا ً مــن الذهــب والفضــة أو
مــا يف حكمهــا وليــس هنــاك اختــاف بــن الفقهــاء عــى ذلــك  ،ولكــن اختلفــوا يف هــل يجــوز أن يكــون رأس املــال عين ـاً
مثــل العقــارات والســيارات والبضاعــة ونحــو ذلــك؟ ،يــرى األحنــاف والحنابلــة عــدم جــواز ذلــك تجنب ـاً للغــرر والجهالــة
ويــرى الشــافعية جــواز أن يكــون رأس املــال مث ـاً وال يصــح يف القيــات .
ويــرى املالكيــة جــواز أن يكــون رأس املــال قيميـاً أو مثليـاً أو عدديـاً ،ونــرى أنــه يف ظــل الظــروف املعــارصة حيــث ميكــن
تقويــم املوجــودات العينيــة واملعنويــة بواســطة أهــل الخــرة واالختصــاص ،فــا بــأس مــن أن يكــون رأس املــال عينـاً متــى
أمكــن إعطــاء قيمــة لــه .
 )5العمــل (التــرف)  :وهــو مــا يقدمــه كل رشيــك مــن عمــل مــن أعــال الرشكــة  ،وهــذا يختلــف مــن رشكــة إىل أخــرى
فعــى ســبيل املثــال :يف رشكــة املضاربــة  :يقــدم املــال مــن طــرف ويقــدم العمــل مــن طــرف آخــر ،وىف رشكــة املفاوضــة
والعنــان يشــرك الــركاء يف العمــل كل بحســب طاقتــه وقدراتــه  ،وىف رشكــة الوجــوه واألعــال يشــرك الــركاء كذلــك
يف العمــل والتــرف  ،ويجــوز متييــز الرشيــك الــذي يقــدم جهــدا ً كبـرا ً ولــه حنكــه وخــرة عــن اآلخــر عنــد االتفــاق عــى
توزيــع األربــاح .
ولقــد وضــع فقهــاء املســلمني مجموعــة مــن الــروط العامــة املنبثقــة مــن األركان الســابقة والتــي يجــب أن تتوفــر يف
عقــد املشــاركة مــن أهمهــا مــا يــي :
أ) توافر نية املشاركة عند الرشكاء وذلك بهدف الخلط ومبارشة األعامل بغرض تحقيق الربح وتنمية املال .
ب) وجــود اثنــن أو أكــر حتــى تكــون هنــاك مشــاركة ،فلــن تقــوم رشكــة بــن فــرد واحــد ،ويطلــق عــى هــذا الــرط:
تعــدد الــركاء.
ج) أن يكون رأس مال الرشكة معلوماً للرشيكني عند العقد وأن يكون جاهزا ً أو يف حكم ذلك وأن يتم خلطه .
د) أن يكــون املعقــود عليــه يف عقــد الرشكــة (املــال والعمــل) قابـاً للوكالــة فيــه حتــى ميكــن لــكل رشيــك التــرف يف
نصيــب اآلخــر وهــذا مــا يقصــد بــه بالخلــط .
هــــ) أن يكــون الربــح جــزءا ً شــائعاً بينهــا ،فــا يجــوز اســتئثار أحــد الرشيكــن بالربــح أو إعفــاء أحدهــا مــن الخســارة
إال بالـرايض والتــرع عــن طيــب خاطــر .
و) أن ال يكــون تــرف كل رشيـ ٍ
ـك مـرا ً بنشــاط الرشكــة األســايس ،تبعـاً للقاعــدة الرشعيــة « :ال رضر وال رضار» والــرر
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يـزال .
ل) يعتــر كل رشيــك وكيـاً عــن اآلخــر  ،وإذا حــدث منــه تقصــر أو إهــال أو تعــدى بعمــد وقصــد  ،يتحمــل مــا نجــم
عــن ذلــك مــن الخســارة أو أرضار .
وتعتــر هــذه القواعــد الرشعيــة العامــة التــي تحكــم عقــد املشــاركة مبثابــة الضوابــط التــي يجــب أن يأخذهــا املحاســب
عنــد القيــام بالعمليــات املحاســبية مــن تجميــع البيانــات والتســجيل يف الدفاتــر والســجالت والقيــاس والتحليــل وإعــداد
الحســابات الختاميــة والقوائــم املاليــة والتقاريــر املاليــة يف نهايــة الحــول أو عنــد انتهــاء املشــاركة أو يف أي وقــت يتفــق
عليــه الــركاء(.)11
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املطلب الثاين  :الرشكات يف اإلسالم والرشكات الوضعية املعارصة
اإلســام رشيعــة صالحــة لــكل زمــان ومــكان  ،ولقــد متكــن علــاء املســلمني مــن أن يســتنبطوا مــن مصــادر الفقــه الحكــم
ش ٍء فَـ ُر ُّدو ُه إىل اللَّـ ِه
لــكل مســألة أو حادثــة جديــدة ،واســتندوا يف ذلــك عــى قــول اللــه تبــارك وتعــاىل   :فَـ ِإن تَ َنا َز ْعتُـ ْم ِف َ ْ
َوال َّر ُســو ِل ِإن كُنتُـ ْم تُ ْؤ ِم ُنــو َن بِاللَّـ ِه َوالْيَ ـ ْومِ ِ
اآلخ ـ ِر  (النســاء  ،)59:وعــى مــا روى أن رســول اللــه صــى الــه عليــه وســلم

ملــا بعــث معــاذ بــن جبــل إىل اليمــن قــال لــه  « :بــم تقــى ؟ قــال  :أقــى بكتــاب اللــه  ،فــإن مل أجــد فبســنة رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم  ،فــإن مل أجــد أجتهــد برأيــي ،فأقــره الرســول وقــال  :الحمــد للــه الــذي وفــق رســول اللــه ملــا يــرىض
رســول اللــه «(.)12
ولقــد متكــن علــاء املســلمني مــن تكويــن منهــج علمــي يف جميــع املجــاالت ومنهــا مجــال املعامــات املاليــة ووضعــت
العديــد مــن القواعــد الفقهيــة املتعلقــة بالــركات وقــد يكــون مــن األهميــة أن نــدرس التشــابه والتبايــن بــن الــركات
يف ضــوء الرشيعــة اإلســامية والــركات املعــارصة  ،حتــى ميكــن تبيــان موقــف الرشيعــة مــن تلــك الــركات املعــارصة .
وفيام ييل خالصة ما توصل إليه أحد علامء املسلمني املعارصين يف هذا الصدد (:)13
 )1تشــبه رشكــة التضامــن رشكــة املفاوضــة يف الرشيعــة اإلســامية يف كثــر مــن األحــكام مــا عــدا رشط التســاوي يف املــال
والديــن والتــرف ومــن أهــم أوجــه التشــابه :
(أ) ـ رشوط أهلية الوكالة والكفالة يف املتعاقدين وهى منطبقة عىل الرشيك املتضامن .
ب) رشوط الت ـزام الــركاء بديــون الرشكــة منطبــق عــى رضورة اســتيفاء الديــن مــن أمــوال الــركاء املتضامنــن إذا مل
تــف رشكــة التضامــن بذلــك .
ومن ناحية أخرى تشبه رشكة التضامن رشكة العنان فيام يتعلق بجواز اختالف الرشكاء يف حصص رأس املال .
 )2ال تخرج رشكة التوصية البسيطة عن كونها نوعاً من أنواع رشكات املضاربة .
 )3ال تخرج رشكة املحاصة عن أحد صور رشكات املضاربة أو العنان .
 )4تعتــر رشكات املســاهمة نوعــاً جديــدا ً مــن الــركات ،وهــى جائــزة رشعــاً وتنطبــق عليهــا قواعــد الــركات يف
الرشيعــة اإلســامية .
 )5ينطبــق عــى الرشكــة ذات املســئولية املحــددة مــا ينطبــق عــى رشكات املضاربــة والعنــان مــن قواعــد وهــى جائــزة
رشعـاً .
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ولقــد اعتمــد الدكتــور عبــد العزيــز الخيــاط فيــا توصــل إليــه عــى مجموعــة مــن القواعــد واالعتبــارات تتمثــل يف اآليت
(:)14
 )1قاعــدة الـرايض يف العقــود ومنهــا عقــود الــركات ،وأصــل ذلــك قــول اللــه تبــارك وتعــاىل   :يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا َال
تَأْكُلُــوا أَ ْم َوالَ ُكــم بَ ْي َن ُكــم بِالْ َب ِاطــلِ إِالَّ أَن تَ ُكــو َن تِ َجــا َر ًة َعــن تَـ َر ٍ
اض ِّمن ُكـ ْم  (النســاء  ، )29:وحديــث رســول اللــه صــى الــه
عليــه ســلم « :البيــع عــن تـراض « .
 )2جــواز اشـراط أي رشط أو قيــد ال يحــل حرامـاً أو يحــرم حــاالً  ،ودليــل ذلــك قــول رســول الــه صــى اللــه عليــه وســلم
 « :املســلمون عنــد رشوطهــم فيــا أحــل «(. )15
 )3األصــل يف العقــود اإلباحــة ،مــا مل يــرد نــص بالتحريــم أو دليــل رشعــي عــى ذلــك  ،وأصــل ذلــك قــول رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم  « :إن اللــه فــرض فرائــض فــا تضعيوهــا ،وحــدود فــا تعتدوهــا  ،وحــرم أشــياء فــا تنتهكوهــا،
وســكت عــن أشــياء رحمــة بكــم مــن غــر نســيان فــا تبحثــوا عنهــا «(رواه الدارقطنــى ) ،وقــول رســول اللــه صــى اللــه
عليــه وســلم  « :أعظــم املســلمون يف املســلمني جرمـاً مــن ســـأل عــن شــئ مل يحــرم عــى املســلمني فحــرم عليهــم مــن أجــل
مســألته «(. )16
 )4مراعــاة مصالــح العبــاد واختيــار أكرثهــا يـرا ً وتحقيقـاً لحاجتهــم ،ولقــد ثبــت عــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم :
« أنــه مــا خــر بــن أمريــن إالّ اختــار أيرسهــا مــا مل تكــن إمثـاَ «(رواه البخــاري) .
ولنــا اجتهــاد آخــر ألحــد فقهــاء وعلــاء األمــة املعارصيــن يف تكييــف الــركات الحديثــة مبــا يوافــق الــركات القدميــة
يف الفقــه اإلســامي
الرشكات بني القديم والجديد يف الفقه اإلسالمي
اإلســام ديــن الحيــاة كــا هــو معــروف ،فــا مــن كســب مــروع حــال إال أقرتــه الرشيعــة ،ومــا مــن كســب مشــبوه
يوقــع يف الن ـزاع والجــدال ،ويحطــم عالقــات الــود والتعــاون بــن النــاس إال حظرتــه الرشيعــة ،وأوصــدت البــاب أمامــه،
فالرشيعــة مــع النــاس يــرا ً وســاحة إذا تحققــت مصالحهــم دون تصــادم بينهــم ،وهــي ال تقرهــم إذا هــم أوقعــوا
أنفســهم يف متاهــات الجهالــة واملنازعــات والظلــم واالســتغالل ،وعليــه نظمــت الــركات يف اإلســام عــى أســاس ال ـرايض
املشــرك ،والعــدل ،ومراعــاة املصالــح ،واألع ـراف الصحيحــة املرشوعــة ،وأن األصــل يف العقــود هــو اإلباحــة والحــل ،ومــا
أجمــل قــول الفقهــاء يف هــذا الصــدد« :الرشكــة تنعقــد عــى عــادة التجــار».
ومــن أهــم مــوارد الكســب املــروع ثالثــة هــي :التجــارة والصناعــة والزراعــة ،وقــد يقــوم الفــرد عنــد اســتطاعته بهــا،
والغالــب أنــه يحتــاج إىل التعــاون مــع غــره ،لعــدم توافــر القــدرات واإلمكانــات املاليــة أو البرشيــة لديــه ،ســواء بالنســبة
للخــرة الفنيــة ،أو الجهــد ،أو مــن أجــل التخفيــف مــن احتــاالت املخاطــر التــي قــد تصــادف املــرء يف خضــم الحيــاة
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الرهيــب .ومــن هنــا رشعــت الرشكــة يف الرشائــع الســاوية؛ ألن التعــاون بــن النــاس أمــر رضوري ،وقــد قــص القــرآن الكريــم
علينــا عــى لســان داود عليــه الســام نبــأ الــركاء ،فقــال تعــاىل{ :وإن كثـرا ً مــن الخلطــاء ليبغــي بعضهــم عــى بعــض ،إال
الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات ،وقليــل مــا هــم} [ص ،]38 /24:وأرشك اللــه بعــض الورثــة يف بعــض األنصبــة فقــال عــن
اإلخــوة ألم{ :فــإن كانــوا أكــر مــن ذلــك فهــم رشكاء يف الثلــث} [النســاء.]4 /12:
وأكــدت الســنة النبويــة مبــدأ مرشوعيــة الرشكــة ،ففــي الحديــث القــديس« :إن اللــه عــز وجــل يقــول :أنــا ثالــث الرشيكني
مــا مل يخــن أحدهــا صاحبــه ،فــإذا خانــه خرجــت مــن بينهــا» واملعنــى :أنــا معهــا بالحفــظ واإلعانــة ،أمدهــا باملعونــة
يف أموالهــا ،وأنــزل الربكــة يف تجارتهــا ،فــإذا وقعــت بينهــا الخيانــة رفعــت الربكــة واإلعانــة عنهــا .وقــد أقــر النبــي صـ ّـى
اللــه عليــه وســلم تعــاون النــاس بالرشكــة ،كــا يف أحاديــث كثــرة ،وقــال« :يــد اللــه عــى الرشيكــن مــا مل يتخاونــا» وصــح
أن الســائب بــن أيب الســائب قــال للنبــي صـ ّـى اللــه عليــه وســلم بعــد بعثتــه« :كنــت رشيــي يف الجاهليــة ،فكنــت خــر
رشيــك ال تدارينــي وال متارينــي» [أي المتانعنــي والتحــاورين] رواه أبــو داود .ولفــظ ابــن ماجــه« :كنــت رشيــي ونعــم
الرشيــك ،كنــت ال تــداري وال متــاري» وجــاء الســائب يــوم الفتــح ،فقــال لــه النبــي عليــه الســام« :مرحبـاً بأخــي ورشيــي،
كان ال يــداري وال ميــاري».
والرشكة كام أبان الحنفية هي :عبارة عن عقد بني املتشاركني يف رأس املال والربح.
وتعــددت أنــواع الــركات قدميـاً وحديثـاً ،إمــا عــى أســاس االشـراك يف األمــوال ،أو يف األعــال والترصفــات ،أو يف الضــان
(االلتزام).
فرشكــة األمــوال تعتمــد عــى عنــر االش ـراك يف رأس املــال .ورشكــة األعــال تعتمــد عــى الحرفــة والصنعــة وضــان
العمــل ،ورشكــة الوجــوه ترتكــز عــى عنــر ثقــة النــاس بالرشيكــن ،مــن غــر أن يكــون لهــا رأس مــال.
وأجــاز فقهــاء الحنفيــة والزيديــة كل أنــواع الــركات :اإلجباريــة وهــي رشكات األمــاك ،واالختياريــة وهــي رشكات
العقــود .ومــن أهــم أنــواع الــركات يف املــايض والحــارض :رشكــة املضاربــة وهــي التــي يكــون املــال فيهــا مــن جانــب،
والعمــل مــن جانــب آخــر ،أجازهــا الــرع لحاجــة النــاس إليهــا ،إذ قــد يوجــد ذو املــال الــذي ال يتمكــن مــن التــرف فيــه،
ويوجــد مــن يحســن التــرف وال مــال لــه ،ويــوزع الربــح بينهــا بحســب االتفــاق ،ويتحمــل صاحــب رأس املــال الخســارة
وحــده ،ويكفــي العامــل ضيــاع جهــده وعملــه.
وتعــارف النــاس يف عرصنــا أنواع ـاً جديــدة مــن الــركات ،نظــم القانــون املــدين بعضهــا كرشكــة التضامــن والتوصيــة
البســيطة واملســاهمة وغريهــا ،وأغفــل تنظيــم بعضهــا اآلخــر كرشكــة املحاصــة والرشكــة عــى البهائــم ،ورشكات الســيارات إما
مــع إجــارة أو بــدون إجــارة ،وال بــد لنــا مــن بيــان حكــم هــذه الــركات يف الرشيعــة ،لكــرة ســؤال النــاس عنهــا ،وتعارفهــم
ألوانـاً مــن الــركات قــد تكــون معقــدة وغــر جائــزة.
واكتفــى القانــون املــدين األردين املســتمد مــن الرشيعــة ببيــان أحــكام بعــض أنــواع الــركات بنحــو خــاص وهــي رشكــة
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األعــال ،ورشكــة الوجــوه ،ورشكــة املضاربــة يف املــواد  635 - 611بعــد بيــان األحــكام العامــة للــركات بوجــه عــام يف
املــواد  ،610 - 582وقــد اســتقى هــذا القانــون رشكتــي األعــال والوجــوه مــن املذهبــن الحنفــي والحنبــي ،وأحــكام رشكــة
املضاربــة مــن املذهــب الحنفــي.
والقانــون املــدين الوضعــي يف ســورية ومــر قســم الــركات إىل قســمني :رشكات أشــخاص ورشكات أمــوال.
أمــا رشكات األشــخاص :فهــي التــي يــرز فيهــا العنــر الشــخيص ،فتقــوم عــى شــخصية الــركاء والثقــة املتبادلــة بينهــم،
بــرف النظــر عــن املــال الــذي يقدمــه كل رشيــك .وهــي تشــمل رشكــة التضامــن ،ورشكــة التوصيــة البســيطة ،ورشكــة
املحاصــة.
وأمــا رشكات األمــوال :فهــي التــي تعتمــد عنــد تكوينهــا عــى عنــر املــال ،بقطــع النظــر عــن شــخصية الرشيــك ،وهــي
تشــمل رشكــة املســاهمة ،ورشكــة التوصيــة باألســهم ،والرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة.
فام حكم كل نوع من هذه األنواع يف الرشيعة اإلسالمية؟
 - 1رشكــة التضامــن :وهــي الرشكــة التــي يعقدهــا اثنــان أو أكــر بقصــد االتجــار يف جميــع
أنــواع التجــارات أو يف بعضهــا ،ويكــون الــركاء فيهــا مســؤولني بالتضامــن عــن جميــع التزامــات
الرشكــة ،ليــس يف حــدود رأس املــال فقــط ،بــل قــد يتعــدى ذلــك إىل األمــوال الخاصــة لــكل رشيــك.
ويالحــظ أن لعنــر الضــان (أو الكفالــة أو االلت ـزام) يف هــذه الرشكــة شــبهاً فيــا تتميــز بــه رشكــة املفاوضــة التــي مل
يجزهــا غــر الحنفيــة والزيديــة ،وهــي التــي تتطلــب االشـراك يف عمــوم التجــارات ،بــرط التســاوي بــن الــركاء يف رأس
املــال والتــرف والديــن أي امللــة ،ويكــون كل رشيــك كفيـاً عــن اآلخــر فيــا يلتــزم بــه مــن التزامــات تتعلــق بالرشكــة .ومبــا
أن تحقيــق املســاواة بــن الــركاء أمــر عســر ،الحتــال حــدوث زيــادة يف أمــوال كل مــن الــركاء ،فتصبــح هــذه الرشكــة
نــادرة الوجــود ،أو قصــرة األجــل وعدميــة االســتمرار ،مــا يجعلهــا رسيعــة التحــول واالنقــاب إىل رشكــة عنــان.
ورشكــة العنــان ال تتطلــب املســاواة يف املــال وال يف التــرف وال يف امللــة ،وهــي أن يشــرك اثنــان يف مــال لهــا عــى أن
يتجـرا فيــه ،والربــح بينهــا .فيجــوز أن يكــون مــال أحدهــا أكــر مــن اآلخــر ،كــا يجــوز أن يكــون أحدهــا مســؤوالً عــن
الرشكــة ،واآلخــر غــر مســؤول ،فليــس فيهــا كفالــة ،فــا يطالــب أحدهــا إال مبــا عقــده بنفســه مــن الترصفــات ،أمــا ترصفات
رشيكــه فهــو غــر مســؤول عنهــا .ويقســم الربــح بينهــا بحســب رشطهــا الــذي اتفقــا عليــه عنــد جمهــور الفقهــاء (خالفـاً
للشــافعي فــإن الربــح عنــده عــى قــدر املــال) ،فيجــوز أن يزيــد ربــح أحدهــا عــن اآلخــر بســبب خربتــه يف التجــارة ،مــع
التســاوي يف رؤوس األمــوال أو التفــاوت فيهــا ،وتكــون الوضيعــة أو الخســارة عــى قــدر رأس املــال باتفــاق املذاهــب عمـاً
بالحديــث« :الربــح عــى مــا رشطــا ،والوضيعــة عــى قــدر املالــن» ،وال مانــع يف تقديــري خالفـاً لــرأي الكــال بــن الهــام
الحنفــي مــن اشـراط الكفالــة يف رشكــة العنــان ،فيصبــح كل رشيــك كفيـاً عــن صاحبــه وضامنـاً لــه؛ ألن الكفالــة عقــد تــرع،
وقــد رشطهــا الرشيــكان ،وهــي جائــزة يف غــر الرشكــة ،وإذا جــازت الكفالــة بــن شــخصني ال عالقــة ماليــة بينهــا ،فــأن
تجــوز بــن شــخصني ارتبطــا بعقــد الرشكــة أوىل .ويؤكــد ذلــك أن األصــل يف العقــود هــو الـرايض ،والرشكــة عقــد يقــوم عــى
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الـرايض ،فيلــزم الوفــاء بــكل رشط ال يصــادم النصــوص الرشعيــة.
 - 2رشكــة التوصيــة البســيطة :هــي الرشكــة التــي تعقــد بــن رشكاء بعضهــم متضامنــون ،وبعضهــم موصــون ،فاملتضامنــون
هــم الذيــن لهــم أمــوال ويقومــون بأعــال إدارة الرشكــة ،وهــم مســؤولون عــن اإلدارة ،متحملــون اللتزاماتهــا ،متضامنــون
يف هــذه املســؤولية ويف إيفــاء ديــون الرشكــة .واملوصــون :يقدمــون املــال ،وال يســألون عــن إدارتهــا ،وال يتحملــون التزاماتهــا.
وهــذه الرشكــة جائــزة أيضـاً ،ألن فقهاءنــا أجــازوا يف رشكــة العنــان أن يشــرط العمــل ألحــد الرشيكــن ،ويســأل عنــه دون
غــره ،ويجــوز بنــاء عــى ذلــك أن تشــرط زيــادة الربــح للعامــل ،أو يقــدر لــه مرتــب خــاص ،ويكــون أجـرا ً .وال فــرق بــن
أن يكــون املســؤول عــن إدارة الرشكــة رشيــكاً واحــدا ً أو أكــر ،وغــر املســؤول واحــدا ً أو أكــر ،فاشـراط الكفالــة واملســؤولية
بــن الفريــق األول دون الثــاين جائــز ،كــا تبــن يف رشكــة التضامــن.
كــا أنــه ميكــن جعــل هــذه الرشكــة نوع ـاً مــن أنــواع رشكــة املضاربــة ،الرشيــك املتضامــن هــو املضــارب ،املتــرف يف
الرشكــة ،املســؤول عــن الحقــوق املتعلقــة بهــا أمــام الغــر .والرشيــك املــويص هــو رب املــال يف رشكــة املضاربــة ،وهــو غــر
مســؤول عــن إدارة الرشكــة ،وال يضمــن ألصحــاب الحقــوق املتعاملــن حقوقهــم ،وال يتحمــل مــن االلتزامــات إال خســارة رأس
مــال يف حالــة الخســارة ،وال يســأل العامــل املضــارب عــن الخســارة فيــا يســمح لــه مــن الترصفــات ،ويكــون املضــارب حــر
التــرف بحســب عــادة التجــار ،وتــوزع األربــاح عــى حســب االتفــاق بــن املتشــاركني يف رشكــة املضاربــة.
والخالصــة :إن هــذه الرشكــة تعتــر رشكــة مضاربــة مــع بعــض الفــروق الطفيفــة بينهــا يف األحــكام الفقهيــة .ويالحــظ
أن انتشــار رشكات املســاهمة ح ـ َّد كث ـرا ً مــن انتشــار رشكات التوصيــة؛ ألن رشكات املســاهمة متــارس عــادة نشــاطاً واســعاً
يف االســتثامرات ،وكثـرا ً مــا يكــون التوفيــق حليفهــا ملــا يتوفــر لهــا مــن رؤوس أمــوال كبــرة .ومزيــة رشكــة التوصيــة تتحقــق
يف رشكــة املســاهمة ،وهــذه املزيــة هــي أن املســاهم ال يكتســب صفــة التاجــر ،وال يســأل إال يف حــدود قيمــة األســهم التــي
اكتتــب فيهــا.
 - 3رشكــة املحاصــة :هــي عقــد كباقــي العقــود ،مبقتضــاه يلتــزم شــخصان أو أكــر بــأن يســاهم كل منهــم يف مــروع
مــايل ،بتقديــم حصــة مــن مــال ،أو مــن عمــل ،القتســام مــا قــد ينشــأ عــن هــذا املــروع مــن ربــح أو مــن خســارة ،إال أنهــا
متتــاز بخفائهــا عــن الجمهــور ،فليــس لهــا رأس مــال رشكــة ،وال عنــوان رشكــة ،فهــي غــر معروفــة مــن النــاس ،وليــس لهــا
وجــود ظاهــر ،وليــس لهــا شــخصية معنويــة مســتقلة كباقــي الــركات .فهــي رشكــة وقتيــة كالتــي تنشــأ يف مـزاد مثـاً أو يف
صفقــة تنتهــي بانتهائهــا ،وتصفــى األربــاح عقــب الفـراغ منهــا .فالــذي يــرز منهــا رشيــك واحــد يتعامــل يف الظاهــر باســمه،
وتبقــى الرشكــة مســترتة ،ليــس لهــا شــخصية اعتباريــة.
وهــذه الرشكــة إجــاالً جائــزة رشعـاً؛ ألنهــا نــوع مــن أنــواع رشكــة العنــان ،ليســت فيهــا مســاواة ،وال تضامــن ،وال تكافــل،
وهــي معقــودة عــى نــوع خــاص مــن أنــواع التجــارات ،والربــح يــوزع فيهــا بحســب االتفــاق ،والخســارة تكــون بحســب
رؤوس األمــوال التــي اســتعملت فيهــا.
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وبصفــة دقيقــة تعــد رشكــة املحاصــة رشكــة عنــان إذا كانــت حصــص الــركاء شــائعة امللكيــة بــن الــركاء .وتعــد رشكــة
عنــان ومضاربــة إذا احتفــظ كل رشيــك مبلكيــة حصتــه ،لكنــه ســلمها لواحــد الســتثامرها مــع بقيــة الحصــص ملصلحــة الــكل،
عــى أن يقتســموا الربــح أو الخســارة فيــا بينهــا بحســب االتفــاق أو الحصــص .فاملــال املقــدم مــن أصحابــه إىل أحدهــم
يعــد مضاربــة ،ويكــون الرشيــك املتــرف مضاربـاً ،لكنــه ملــا كان متقدمـاً بجــزء مــن رأس املــال فهــو رشيــك عنــان أيضـاً،
كــا أنــه إذا تــرف معــه بعــض الــركاء يف إدارة الرشكــة ،كانــت الرشكــة رشكــة عنــان بينهــم .وأمــا الذيــن مل يســاهموا يف
اإلدارة فهــم رشكاء مضاربــون .ومــن املعلــوم أن رشكــة املفاوضــة :هــي اشـراك أنــواع مــن رشكــة العنــان والوجــوه واألبــدان؛
ألن مــا صــح بانفـراده؛ صــح مــع غــره .فيجــوز بنــاء عليــه تعــدد أنــواع الــركات يف رشكــة واحــدة.
 - 4رشكــة املســاهمة :هــي أهــم أنــواع رشكات األمــوال ،وهــي التــي يقســم فيهــا رأس املــال إىل أجـزاء صغــرة متســاوية،
يطلــق عــى كل منهــا ســهم غــر قابــل للتجزئــة ،ويكــون قابــاً للتــداول .وتتحــدد مســؤولية املســاهم بقــدر القيمــة
االســمية ألســهمه .ويعتــر مديــر الرشكــة وعاملهــا أج ـراء عنــد املســاهمني ،لهــم مرتبــات خاصــة ،ســواء أكانــوا مســاهمني
أم غــر مســاهمني .وليــس ملديــر الرشكــة أن يســتدين عليهــا بأكــر مــن رأس مالهــا ،فــإن فعــل ضمــن هــو ،وال ضــان
عــى املســاهمني إال يف حــدود أســهمهم .وتــوزع األربــاح بنســبة األســهم أي بنســبة رؤوس األمــوال .وتســمى رشكــة م ْغفَلــة
إلغفــال االعتبــار الشــخيص فيهــا ،وإمنــا االعتبــار األول يف تكوينهــا هــو للــال ،وليــس لشــخصية الــركاء ،بــل ال يعــرف
الــركاء بعضهــم بعض ـاً ،وال يعرفــون شــيئاً عــن إدارة الرشكــة إال مــا يعرضــه مجلــس إدارتهــا عــى الجمعيــة العموميــة
عنــد اجتامعهــا كل ســنة .ورأى املــرع الوضعــي قــر نشــاطات الــركات املســاهمة عــى املرشوعــات الكبــرة نســبياً
التــي تحتــاج إىل رؤوس أمــوال ضخمــة ال تتوافــر عــادة لــدى األشــخاص ،كصناعــة الغــزل والنســيج ،واملنســوجات القطنيــة
وغريهــا ،والحديــد والصلــب ،والخــزف ونحــو ذلــك.
وهــذه الرشكــة جائــزة رشعـاً؛ ألنهــا رشكــة عنــان ،لقيامهــا عــى أســاس الـرايض ،وكــون مجلــس اإلدارة مترصفـاً يف أمــور
الرشكــة بالوكالــة عــن الــركاء املســاهمني ،وال مانــع مــن تعــدد الــركاء ،واقتصــار مســؤولية الرشيــك عــى أســهمه املاليــة
مشــابه ملســؤولية رب املــال يف رشكــة املضاربــة .ودوام الرشكــة أو اســتمرارها ســائغ بســبب اتفــاق الــركاء عليه ،واملســلمون
عــى رشوطهــم فيــا هــو حــال .وإصــدار األســهم أمــر جائــز رشعـاً .أمــا إصــدار الســندات أي القــروض بفائــدة فــا يحــل
رشعـاً.
 - 5رشكــة التوصيــة باألســهم :هــي التــي تضــم نوعــن مــن الــركاء :متضامنــن ومســاهمني ،واملســاهمون كالــركاء
املوصــن يف رشكــة التوصيــة البســيطة ،ال يســأل الواحــد منهــم إال يف حــدود الحصــة التــي يقدمهــا ،إال أن املســاهمني عددهم
أكــر بحيــث يســمح بقيــام جمعيــة عموميــة منهــم ،ويختلــف املســاهم عــن املــويص يف أن األول ميلــك أســهامً قابلــة
للتــداول ،عــى عكــس الثــاين .وال اعتبــار ألشــخاص الــركاء ،وإمنــا االعتبــار ألموالهــم يف هــذه الرشكــة.
وهــي رشكــة جائــزة رشعـاً؛ ألنهــا نــوع مــن رشكات العنــان التــي يشــرط فيهــا التضامــن بــن بعــض الــركاء ،وتلــك كفالــة
جائــزة .وحريــة الرشيــك املتضامــن بالتــرف مســتمدة مــن إذن الــركاء اآلخريــن .وعمــل املتضامنــن يف أمــوال املســاهمني
خاضــع ألحــكام رشكــة املضاربــة ،وال مانــع مــن كــون بعــض الــركاء مســاهمني كــا بــان يف رشكــة املســاهمة؛ ألن تقديــم
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الحصــة باألســهم جائــز رشعـاً ،خصوصـاً إذا انحــر عــدد املســاهمني ،وعــرف بعضهــم بعضـاً.
 - 6الرشكــة ذات املســؤولية املحــدودة :هــي رشكــة تجاريــة كباقــي رشكات األمــوال ،ال اعتبــار فيهــا لشــخصية الــركاء،
واشــرط القانــون فيهــا أال يزيــد عــدد الــركاء عــن خمســن رشيــكاً ،ال يكــون كل منهــم مســؤوالً إال بقــدر حصتــه .فهــي
تجمــع بــن خصائــص رشكات األمــوال ورشكات األشــخاص .ففيهــا مــن رشكات األمــوال أن مســؤولية الرشيــك محــدودة مبقدار
حصتــه ،وأن حصتــه تنتقــل إىل ورثتــه ،وإدارتهــا كــا يف رشكات املســاهمة ،يجــوز أن يعــن لهــا مديــر مــن املســاهمني أو مــن
غريهــم مبرتــب محــدد ،ويكــون أجـرا ً ،أو يديرهــا أحــد الــركاء نظــر جــزء مــن األربــاح.
وفيهــا مــن رشكات األشــخاص أن الرشيــك يكــون صاحــب حصــة يف الرشكــة وليــس مســاهامً ،وال تكــون حصــص
الــركاء قابلــة للتــداول كاألســهم التجاريــة .وأهــم مــا مييزهــا أنهــا تتــم باالشــراك الشــخيص ال باالكتتــاب العــام.
وكل ذلــك جائــز رشع ـاً ،وتعتــر هــذه الرشكــة مــن رشكات العنــان ،وقــد يكــون فيهــا بعــض خصائــص املضاربــة كــا يف
تحديــد مســؤولية الرشيــك مبقــدار حصتــه ،كــا أن رب املــال يف املضاربــة ال يســأل إال يف حــدود رأســاله.
والخالصــة :إن هــذه الــركات التــي أقرهــا القانــون املــدين ليســت غريبــة عــن قواعــد الفقــه اإلســامي ،وإمنــا هــي
منســجمة مــع أنظمــة الــركات التــي عرفهــا فقهاؤنــا ،ولكنهــا متطــورة بحســب حاجــة العــر وعرفــه ،فــركات األشــخاص
تعتــر جميعهــا مــن قبيــل رشكــة املضاربــة يف الفقــه اإلســامي مــع اختــاف يف بعــض األحــكام بــن الرشيعــة والقانــون
حســبام تقتضيــه مصلحــة النــاس وطبيعــة التطــور .ورشكات األمــوال تعتــر يف الغالــب مــن قبيــل رشكات العنــان ،مــع بعــض
أوصــاف رشكــة املفاوضــة يف حــال التضامــن ،وأوصــاف رشكــة املضاربــة يف حــال تحديــد مســؤولية الرشيــك مبقــدار حصتــه
فقــط .واإلدارة توكيــل يف القيــام باألعــال ،إذا كان املديــر رشيــكاً مســاهامً ،والوكالــة تصــح بأجــر أو بغــر أجــر أو أن املديــر
أجــر بعقــد االســتئجار أو التوظــف إذا كان غــر مســاهم ،فهــو يعمــل بأجــر بحكــم التوظــف ،ال بحكــم املشــاركة.
رشكات الســيارات :كثـرا ً مــا تنعقــد الرشكــة يف ملكيــة ســيارة شــاحنة أو صغــرة ســياحية أو لنقــل الــركاب ،ويكــون بعــض
الــركاء مـاَّكاً لحصــص معينــة ،وواحــد منهــم ســائق للســيارة ورشيــك ميلــك بعــض األســهم معـاً ،ويتقــاىض الســائق عــادة
أجـرا ً أو راتبـاً شــهرياً معينـاً ،وقــد يوافــق مالــك الســيارة عــى أن يتنــازل عــن ربعهــا مثـاً للســائق عــى أن تســدد قيمــة
الربــع مــن األربــاح يف املســتقبل .وهــذا كلــه جائــز لتعــارف النــاس؛ ألن الرشكــة تنعقــد عــى حســب العــادة ،وهــي مبنيــة
عــى التوســع واملســامحة ،وتنعقــد أيضـاً عــى الضــان أو عــى ذمــم الــركاء أو عــى عملهــم ،والرشكــة تنبنــي عــى الوكالــة
أو عــى الوكالــة والكفالــة .ويأخــذ الســائق حصتــه مــن األربــاح ،كــا يتقــاىض األجــر املتفــق عليــه ،وال مانــع مــن أن يكــون
األجــر مقطوعـاً محــددا ً أو مســمى ،أو جــزءا ً نســبياً مــن الربــح .وقــد بينــت يف بحــث رشكــة املســاهمة ورشكــة التضامــن
أنــه ال مانــع رشعـاً مــن اعتبــار مديــر الرشكــة أجـرا ً موظفـاً عــى العمــل .وال مانــع مــن وجــود صفتــي الرشكــة واإلجــارة ،يف
يشء واحــد ،يف رأي املالكيــة والشــافعية قياسـاً عــى املزارعــة واملســاقاة ،وألن املنــع مــن وجــود عقديــن يف عقــد أو رشطــن
يف عقــد يــزول إذا زالــت علتــه أو حكمتــه وهــو عــدم إثــارة النـزاع والجــدال ،وعــدم املنازعــات جــرى عليــه العــرف والعــادة،
فلــم يعــد الــرط مفســدا ً ،وللنــاس فيهــا حاجــة.
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رشكــة البهائــم :تقــوم رشكات متعــددة يف وقتنــا الحــارض بــن النــاس لرعــي املاشــية أو لرتبيــة األبقــار واألغنــام،
فيقــدم املــال مــن رشيــك ،والعمــل مــن الرشيــك اآلخــر ،وقــد يشــرك الرشيــكان يف دفــع مثــن البهائــم ،ثــم
ينفــرد أحدهــا يف العمــل إمــا بالرعــي أو بتقديــم الطعــام والــراب ،والحراســة والتنظيــف .وذلــك كلــه
جائــز رشعــاً بــرط انتفــاء الجهالــة الفاحشــة املفضيــة إىل النــزاع والخصــام ،وال تــر الجهالــة اليســرة التــي
ال تفــي إىل التنــازع ،ويتســامح النــاس فيهــا عــادة .وبنــاء عــى هــذا املبــدأ يعــرف حكــم الصــور اآلتيــة:
 - 1إذا اشــرى شــخص بعــض البهائــم ،ودفــع مثنهــا كلــه مــن مالــه ،وتعهــد شــخص آخــر برتبيتهــا ورشاء الطعــام لهــا ،فهــذه
الرشكــة ال تصــح؛ ألن مــا يشــريه العامــل مــن الطعــام مجهــول جهالــة فاحشــة تــؤدي إىل املنازعــة فيفســد أو يبطــل العقــد.
 - 2إذا كان مثــن العلــف يســتوىف مــا تنتجــه البهائــم مــن ألبــان ،ويــوزع باقــي ريــع اللــن عــى الرشيكــن ،فــا تصــح
الرشكــة ،إذ قــد يكفــي اللــن للطعــام وقــد ال يكفــي .فــإذا تكفــل صاحــب رأس املــال مبــا قــد تحتاجــه مــن طعــام ،صــح
العقــد.
 - 3إذا اقتــر عمــل العامــل عــى الرتبيــة والرعايــة واإلطعــام .وتكفــل أو تعهــد رب املــال بأمثــان النفقــات والطعــام،
صحــت الرشكــة ،وتكــون رشكــة مضاربــة .وال يقــال :إن تنــاول الحيــوان طعامــه باختيــاره أمــر طبيعــي ،ال أثــر لــه يف
منــو وزيــادة الحيــوان ،كــا تصــور الحنفيــة؛ ألن عمــل العامــل رضوري مــن تقديــم الطعــام بنســب معينــة ويف وجبــات
مخصصــة ،والقيــام بالخدمــة واإلرشاف والتنظيــف والرعايــة ،ويف ذلــك أثــر ملحــوظ يف تســمني الحيوانــات وزيــادة ســعرها
وتحســن نتاجهــا.
 - 4إذا اشــرك اثنــان يف دفــع مثــن الحيــوان ونفقــة الطعــام والـراب ،وتــرع أحدهــا بالخدمــة ،صحــت الرشكــة؛ ألنهــا
اقتــرت عــى املشــاركة يف رأس املــال ،دون العمــل.
 - 5الصــورة الغالبــة اآلن :هــي االشـراك يف أمثــان املاشــية ،وأخــذ الراعــي أو العامــل ألبــان املاشــية وأســانها نظــر القيــام
مبــا يلزمهــا مــن خدمــة وعنايــة ورعايــة ،وأمــا النتــاج مــن أوالد وأصــواف فيقســم بــن الرشيكــن مناصفــة .هــذه الرشكــة
جائــزة رشعـاً كــا قــررت لجنــة الفتــوى باألزهــر عــام 1948م ،لتعامــل النــاس بهــا وتعارفهــم عليهــا ،وحاجتهــم إليهــا ،ومل
يوجــد نــص يحظرهــا مــن كتــاب أو ســنة أو إجــاع ،وال يرتتــب عليهــا حــدوث منازعــات وعــداوات ،فتجــوز تيسـرا ً عــى
النــاس ،وأمــا الجهالــة فهــي يســرة ال تفــي إىل املنازعــة.
والخالصــة :إن ديــن اللــه يــر ال عــر ،واألع ـراف الصحيحــة التــي ال تصــادم الرشيعــة معتــرة ،واالجتهــاد يف ذلــك
متعــن ،والتجديــد والتطــور أمــران رضوريــان(.)17
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الخامتة
لقــد تناولنــا يف بحثنــا الــركات يف اإلســام مــن حيــث نشــأتها وأنواعهــا وأركانهــا ورشوطهــا  ،وذلــك يف ضــوء مصــادر
الرشيعــة اإلســامية  :القــرآن والســنة واإلجــاع والقيــاس واملصالــح املرســلة وعــرف مــن قبلنــا  ،ولقــد تبــن باألدلــة أنــه كان
للمســلمني فضــل الســبق يف هــذا املجــال
ولقد خلصنا يف بحثنا مبجموعة من النتائج
أوالً  :أن للرشكات أصوالً يف الفقه اإلسالمي.
ثانياً  :من أهم أنواع الرشكات القدمية يف الفقه اإلسالمي :املفاوضة والعنان واألعامل والوجوه واملضاربة.
ثالثاً  :هناك أوجه تشابه بني الرشكات يف الفقه اإلسالمي وبعض الرشكات املعارصة.
رابعا اإلسالم دين الحياة و رشيعته صالحة لكل زمان ومكان.
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رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري املؤلف :محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه
البخــاري الجعفــي املحقق :محمــد زهــر بــن نــارص النــارص النــارش :دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة
ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقي)الطبعــة :األوىل1422 ،هـــ ( .
 .15إرواء الغليــل يف تخريــج أحاديــث منــار الســبيل  ،محمــد نــارص الديــن األلبــاين  ،املكتــب اإلســامي  -بــروت 1405
– . 1985
 .16جامــع العلــوم والحكــم  ،ابــن رجــب الحنبــي ،مؤسســة الرســالة1422 ،هـــ 2001 /م ،الحديــث ثالثــون ،حديــث
الدارقطنــي.
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ال َّنبويَّــة وتخريجهــا) َ ،و ْه َبــة بــن مصطفــى ال ُّز َح ْيـ ِ ّ

52

اإلصدار اإلكرتوين -العدد السابع 2019 -

املصادر والراجع
 )1القرآن الكريم.
 )2مختــار الصحــاح  ،زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الـرازي (املتــوىف666 :هـــ)
املحقــق :يوســف الشــيخ محمــد النــارش :املكتبــة العرصيــة  -الــدار النموذجيــة ،بــروت – صيــدا الطبعــة :الخامســة،
1420هـــ 1999 /م عــدد األجـزاء 1 :ج 1ص .164
 )3ابن منظور  « :لسان العرب «  ،دار لسان العرب  ،بريوت ،صفحة . 306
 )4الســيد الســابق  “ :فقــه الســنة ،ســيد ســابق (املتــوىف1420 :هـــ) النــارش :دار الكتــاب العــريب ،بــروت  -لبنــان الطبعــة:
الثالثــة 1397 ،هـــ  1977 -م  ،املجلــد الثالــث صفحــة . 294
 )5رواه أبو داود عن أيب هريرة.
 )6ابــن قدامــه  “ :املغنــى “  ،الجــز الخامــس  ،مكتبــة القاهــرة الطبعــة :بــدون طبعــة عــدد األجـزاء10 :تاريــخ النــر:
1388هـــ 1968 -م صفحــة  3ومــا بعدهــا .
 )7انظر مقال أصول الرشكات د  .حسني حسني شحاته املوقع دار املشورة .
 )8املبســوط املؤلــف :محمــد بــن أحمــد بــن أيب ســهل شــمس األمئــة الرسخــي (املتــوىف483 :هـ)النــارش :دار املعرفــة –
بــروت الطبعــة :بــدون طبعــة تاريــخ النــر1414 :هـــ 1993 -م جــزء  11ص . 151
 )9بدايــة املجتهــد ونهايــة املقتصــد املؤلف :أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي
الشــهري بابــن رشــد الحفيــد (املتــوىف595 :هـــ جــزء  4الصفحــة  39 38 37 36 35النــارش :دار الحديــث – القاهــرة
الطبعة :بــدون طبعــة تاريــخ النرش1425 :هـــ  2004 -معــدد األجــزاء.
 )10د  .أحمد عىل عبد الله  “ :الشخصية املعنوية يف الفقه اإلسالمي “  ،الدار السودانية للكتاب  ،صفحة . 207
 )11انظر مقال أصول الرشكات د  .حسني حسني شحاته املوقع دار املشورة
 )12د  .عبــد العزيــز عــزت الخيــاط  ،مرجــع ســابق  ،الــركات يف الرشيعــة اإلســامية والقانــون الوضعــي (رســالة
دكتــوراه) مؤسســة الرســالة  ،بــروت  ،ط  4القســم الثــاين مــن صفحــة  127ــــ . 140
 )13الجامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح
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البخــاري ،محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي املحقق :محمــد زهــر بــن نــارص النــارص النــارش :دار طــوق
النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقي)الطبعــة :األوىل1422 ،هـــ
الشعيَّــة واآلراء املذهبيَّــة وأهـ ّم ال َّنظريَّــات الفقهيَّــة وتحقيــق األحاديــث
ـامي وأدلَّتُـ ُه (الشَّ ــامل لألدلّــة َّ
 )14ال ِف ْقـ ُه اإلسـ ُّ
ـامي وأصولــه بجامعــة
ال َّنبويَّــة وتخريجهــا) املؤلــف :أ .دَ .و ْهبَــة بــن مصطفــى ال ُّز َحيْـ ِ ّ
ـي ،أســتاذ ورئيــس قســم الفقــه اإلسـ ّ
الشيعــة النــارش :دار الفكــر  -ســوريَّة – دمشــق الطبعــة :ال َّرابعــة املنقَّحــة املع َّدلــة بال ِّنســبة ملــا ســبقها
دمشــق  -كلّيَّــة َّ

(وهــي الطبعــة الثانيــة عــرة ملــا تقدمهــا مــن طبعــات مصــورة)
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الس ّنة النبوية
أهمية تخريج الحديث يف الدفاع عن ُ
إعداد:
د.أسامة مصطفى عبد السالم الرتييك

جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

ملخص البحث:
البحــث محاولــة إلبـراز وتحديــد أهميــة تخريــج الحديــث النبــوي يف الدفــاع عــن الســنة النبويــة  -عــى صاحبهــا أفضــل
الصــاة والســام  -والتصــدى للطاعنــن فيهــا ال ســ ّيام يف هــذا العــر ,فبعــد تعريــف التخريــج يف اصطــاح املحدثــن،
واإلشــارة إىل طرقــه قــام الباحــث ببيــان :أي طوائــف الطاعنــن يف الســنة يكــو ُن للتخريــج فاعل ّيـ ٌة واضحــة يف ر ّد شــبهاتهم
وطعونهــم ،كــا يبــن :أي تلــك الطوائــف ال ميكــن االعتــاد عــى التخريــج يف الــر ّد عليهــم مــع ذكــر الســبب يف ذلــك ،ثــم
أوضــح الباحــث كيفيــة اســتخدام التخريــج يف ر ّد الشــبهات التــي بنــوا عليهــا أحكامــا خطــرة تطعــن يف أصــول اإلســام؛
وذلــك مــن خــال تحديــد أربعــة مجــاالت ميكــن اســتعامل التخريــج فيهــا لدحــض تلــك الشــبهات ،وهــي :مــا يتعلــق مبجــال
الطعــن يف األحاديــث الصحيحــة ،ويف مجــال االســتدالل باألحاديــث واآلثــار الضعيفــة والباطلــة ،ويف مجــال الكشــف عــن
تحريفاتهــم ويف مجــال بــر األحاديــث واآلثــار إلثبــات باطلهــم ،ثــم ختــم الباحــث بذكــر النتائــج والتوصيــات التــي توصــل
إليهــا مــن البحــث .

مقدمة:
الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه ومن وااله.
ـي عليــه ديــن اإلســام الخاتــم وهــو الســنة النبويــة يُع ـ ُّد مــن أفضــل القربــات
إن الدفــاع عــن األصــل الثــاين الــذي بُنـ َ
عنــد اللــه  -عــز وجــل  -ومــن أعظــم الواجبــات الكفائيــة عــى العلــاء ،وطلبــة العلــم الرشعــي ال س ـ ّيام املتخصصــن يف
علــم الحديــث النبــوي ،ومبــا أ ّن علــم تخريــج الحديــث هــو أحــد علــوم الســنة النبويــة ،بــل يــرى املح ّدثــون أنــه الثمــرة
توصــل بــه ملــكان الحديــث يف مصــادر الســنة ،ومــن ثَــم بيــان حكمــه صحــة
مــن دراســة علــوم الحديــث بأنواعهــا ،ألنــه يُ ّ
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وضعفــا ،مــا يحــاول هــذا البحــث اإلجابــة عــن تســاؤالت هامــة مثــل :مــا مــدى أهميــة علــم تخريــج الحديــث النبــوي يف
الدفــاع عــن الســنة؟ وهــل التخريــج يصلــح يف الــر ّد عــى الطاعنــن يف الســنة بكافــة طوائفهــم؟ وهــل ميكننــا اســتخدامه يف
دحــض كل شــبهات الطاعنــن يف الســنة؟ ومــا هــي املجــاالت التــي ميكننــا االســتفادة فيهــا مــن علــم التخريــج للدفــاع عــن
الســنة النبويــة؟ فحــاول الباحــث اإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت مــع رضب أمثلــة عمليــة توضــح املقصــود وتجــي املـراد،
وباللــه التوفيــق وعليــه االعتــاد.
تعريف بالتخريج وطرقه:
مــن املعلــوم أن تخريــج الحديــث النبــوي :هــو (الداللــة عــى موضــع الحديــث مــن مصــادره األصليــة التــي أخرجتــه
بســنده ،ثــم بيــان مرتبتــه عنــد الحاجــة) ،1فهــو بهــذا املعنــى (تطبيــق عمــي لكافــة علــوم الحديــث ،حيــث إنــه يكلّــف
املخـ ّر َج بالبحــث عــن الحديــث يف مصــادره ،واالطــاع عــى ألفاظــه املختلفــة ،وأســانيده املتنوعــة ،والوقــوف عــى أقــوال
أمئــة الحديــث فيــه ،ويف رجالــه ،ودراســته ســندا ومتنــا ،ثــم محاولــة الوصــول إىل نتيجــة صالحــة حــول ذلــك الحديــث)2
وللتخريج خمس طرق رئيسة للوصول للحديث وهي:
عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة.
عن طريق معرفة طرف الحديث (أول ألفاظ من منت الحديث).
عن طريق معرفة لفظة من الحديث قليلة االستعامل.
عن طريق معرفة موضوع الحديث.
عن طريق معرفة حال الحديث متناً وسندا ً.3
أهمية التخريج يف الر ّد عىل طوائف الطاعنني يف السنة النبوية
		

مــن خــال الدراســة واملامرســة للشــبهات والــردود عــى الطاعنــن يف الســنة النبويــة يظهــر لنــا أن

ســاح التخريــج ال يصلــح يف الــر ّد عــى كل طوائــف الطاعنــن يف الســنة ،وال يف ر ّد كل الشــبهات حــول الحديــث النبــوي،
وذلــك بســبب اختــاف خلفياتهــم ،وأســاليب طعنهــم يف الســنة ،فينبغــي عــى املدافــع عــن الســنة – قبــل أن يبــدأ يف ر ّد
شــبهات الطاعنــن يف الســنة  -أن يعــرف أوال ُمنطَلــق وفكــر الطاعــن ،ويفهــم ثانيــا طبيعــة الشــبهة التــي طعــن بهــا يف
أي هــذه األقســام يصلــح
الســنة ،وحتــى نصــل إىل ُمرادنــا هــذا يجــب علينــا تصنيــف الطاعنــن يف الســنة إىل أقســام ،وبيــان ّ
أن يُســتخدم تخريــج الحديــث يف الــر ّد عــى شــبهاته.
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السـ َّنة جملــة وتفصيــا وعــى رأســهم مــن يســمون أنفســهم «القرآنيــون» ونحوهــم مــن الطوائــف ال
فمثــا الطاعنــون يف ُ
يُ ْجــدي تخريــج الحديــث يف الــر ّد عليهــم ،بــل يكــون الحــوار معهــم يف إثبــات حجيــة الحديــث النبــوي ،ألنهــم ال يطعنــون
يف أســانيد وروايــات وأحاديــث بعينهــا بــل يطعنــون يف ُحج ّيــة الســنة بشــكل عــام ،وي ّدعــون غالبــا متســكهم بالقــرآن فقــط
دون الســنة النبويــة ،وممــن تصـ ّدى للــر ّد عــى هــذه الطائفــة خــادم حســن إلهــي بخــش يف كتابــه «القرآنيــون وشــبهاتهم
السـ َّنة» وغــره.4
حــول ُ
وأمــا الطاعنــون مــن أصحــاب الفكــر امل ُعتــزيل املق ـ ِّدس للعقــل  -وفيهــم كث ـ ٌر ممــن يُطلَــق عليــه اســم «مفكــر

إســامي»  -فهــم يتفقــون مــع فرقــة املعتزلــة املنقرضــة يف أصلهــم الفاســد ،وهــو تقديــم عقولهــم وأفكارهــم عــى النصــوص
الرشعيــة ،بــل كثــر منهــم يــر ّد األحاديــث بــأدىن شــبهة تطــرأ عــى مخيلتــه ،واســتفادوا شــبهاتهم حــول األحاديــث مــن
أســافهم املعتزلــة ومــن كتابــات املســترشقني ،وزادوا مــن عقولهــم مــا مل يخطــر ببــال أســافهم ،وهــم درجــات متفاوتــة
الس ـ َّنة النبويــة .5وبشــكل عــام فهــذا القســم مــن
للس ـ َّنة .وتناولَهــم بالــر ّد ال َعدي ـ ُد ممــن ألّــف يف الدفــاع عــن ُ
يف ر ّدهــم ُ
الطاعنــن يف الســنة– وخاصــة القدامــى منهــم  -ال يتناولــون يف شــبهاتهم وطعونِهــم أســانيد األحاديــث والروايــات بشــكل
مفصــل ،بــل تتنــاول شــبهاتهم قضايــا عامــة كحريــة العقيــدة وتحــرر املــرأة واملســاواة بــن الرجــل واملــرأة وغريهــا مــن
القضايــا التــي يدندنــون عليهــا عــادة ،ويطعنــون خــال هــذه الشــبهات يف بعــض األحاديــث التــي يعتقــدون أنهــا تخالــف
مفصلــة يف بعــض األحاديــث النبويــة
أهواءهــم ،والغريــب أن كثـرا مــن كتاباتهــم الحديثــة أصبحــت تحتــوي عــى طعــون ّ
وخاصــة يف صحيــح البخــاري وصحيــح مســلم ،إمــا نقــا عــن غريهــم أو مــن اخرتاعاتهــم ،ومــن أمثلتهــم الكاتــب جــال
البنــا 6يف كتابــه «تجريــد البخــاري ومســلم مــن األحاديــث التــي ال تُلــزم» 7نقــا عــن طاعــن آخــر يف الســنة وهــو متــويل
إبراهيــم 8وســأذكر يف املبحــث القــادم مثالــن مــن هــذا الكتــاب ألحاديــث طعــن يف أســانيدها ،وحســب اعتقــادي فــإن
اضطـرار هــذه الطائفــة مــن الطاعنــن للدخــول يف الــكالم يف األســانيد والروايــات ليــس مــن بــاب الرغبــة الصادقــة يف البحث
العلمــي العميــق؛ بــل هــو شــعورهم أن املســلمني مل يعــودوا يص ّدقــون طعونهــم وشــبهاتهم النظريــة حــول الســنة النبويــة،
ألنهــا غــر مبنيــة عــى قواعــد ،وأدلــة علميــة حقيقيــة ،ولكنهــا مجــرد أفــكار وظنــون هوائيــة ،وخاصــة إذا مــا قارنوهــا
بجهــود علــاء ورواة الحديــث النبــوي يف حفــظ وروايــة وتحقيــق الســنة النبويــة مــن خــال آالف املراجــع واملؤلفــات،
ولذلــك أصبحــوا يط ّعمــون كتبهــم ببعــض الشــبهات والتحريفــات حــول األســانيد والروايــات ،ولهــذا كان لزامــا عــى مــن
أراد الــر ّد عــى شــبهات وطعــون هــذه الطائفــة أن يكــون عــى معرفــة تامــة بطــرق التخريــج ومصادرهــا ليكشــف باطلهــم
وينــر ســنة نب ّيــه .r
وآخــر هــذه الطوائــف مــن الطاعنــن يف الســنة النبويــة وأقلّهــا انحرافــا بالنســبة ملــا قبلهــا هــم متعصبــة املذاهــب
بالس ـ َّنة ،ويف ســبيل نــرة مذاهبهــم ،أو آراء أحزابهــم
متســكهم ُ
واألح ـزاب ،وأقصــد بهــم الفقهــاء والدعــاة الذيــن ضَ ُعــف ّ
ومتبوعيهــم قامــوا بــر ّد أحاديــث وســنن ثابتــة بشــبهات متهافتــة ،بــل وصــل التعصــب ببعضهــم إىل تحريــف ألفــاظ
السـ َّنة» بعــدة أمثلــة لتلــك
األحاديــث النبويــة نــرة ملذهــب إمامهــم كــا ّ
فصــل ذلــك صاحــب كتــاب «زوابــع يف وجــه ُ
التحريفــات ،9وكثــر مــن هــؤالء ال يفعلــون ذلــك عــن تأصيــل وتقعيــد واضــح كالطاعنــن اآلخريــن ،ولكــن قــد يســتعينون
بشــبهات غريهــم أحيانــا ،وأســتطيع أن أقــول أن الـرا ّد عــى شــبهات هــذه الطائفــة بالــذات ال ميكــن أن يبلــغ مقصــوده يف
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دحضهــا وبيــان بطالنهــا إال إذا كان عــى درايــة تامــة بتخريــج الحديــث النبــوي وإتقــان تــام لطرائقــه ،ألن غالــب الطاعنــن
مــن هــذه الطائفــة مــن املعظّمــن للســنة النبويــة ،وال يتجــرؤون عــى الطعــن يف األحاديــث مبجــرد أهــواء شــخصية كــا
يفعــل اآلخــرون ،بــل يحاولــون غالبــا إي ـراد إشــكاالت وشــبهات ،وأحيانــا تحريفــات يف أســانيد ،ومتــون األحاديــث التــي
يطعنــون فيهــا ،وال ميكــن كشــف هــذه الشــبهات والتحريفــات إال بالرجــوع للمصــادر األصليــة ،وتخريــج األحاديــث منهــا،
وأفضــل مــن وجدتُــه اســتعمل التخريــج يف الــر ّد عــى شــبهات هــذه الطائفــة العالمــة عبــد الرحمــن املعلمــي وخاصــة يف
كتابــه «التنكيــل» ،10والشــيخ محمــد نــارص الديــن األلبــاين يف معظــم كتبــه ،ومنهــا كتــاب «النصيحــة».11
مجاالت استخدام التخريج يف الدفاع عن السنة النبوية:
		

اســتخدم الطاعنــون يف الســنة أســاليب ماكــرة للطعــن والتشــكيك يف الســنة النبويــة وحجيتهــا ،ومــن

الســ ّنة النبويــة ،وكذلــك اطالعــي عــى كتــب ومقــاالت
خــال دراســتي لعــدد كبــر مــن كتــب ومقــاالت الطاعنــن يف ُ
الســنة النبويــة وجــدتُ أن لتخريــج الحديــث النبــوي مجــاالت عميقــة وواســعة يف كشــف الكثــر مــن
املدافعــن عــن ُ
السـ ّنة وبيــان الخيانــات العلميــة التــي يرتكبهــا أعــداء الســنة النبويــة ،ولتســهيل تنــاول هــذه املجــاالت
أســاليب الطعــن يف ُ
وبيانهــا ســأقوم بتصنيفهــا إىل أربعــة مجــاالت رئيســة ميكــن أن ينــدرج تحتهــا فــروع كثــرة ،وهــذه املجــاالت هــي:
 - 1إسقاط طعنهم يف األحاديث الصحيحة .
 - 2بيان األحاديث واآلثار الضعيفة والباطلة التي يستدلون بها .
 - 3كشف تحريفهم ملعاين األحاديث الصحيحة .
 - 4فضح برتهم وتشويههم لألحاديث واآلثار .
وسأفصل هذه املجاالت وأذكر أمثلة لكل منها حسب ما يحتمله بحثنا هذا.

أوال :إسقاط طعنهم يف األحاديث الصحيحة
ملــا اســتعىص عــى أعــداء الســنة إيجــاد علــة يف األحاديــث الصحيحــة التــي تخالــف أهواءهــم قامــوا باخـراع علــل مــن
عندهــم كذبــا وتدليســا ليبطلــوا تلــك األحاديــث ،وال ميكننــا اكتشــاف تلــك األكاذيــب والتدليســات إال بتخريــج الحديــث
وتتبــع طرقــه ،وهنــاك عــدة أمثلــة لذلــك ،أذكــر هنــا منهــا مثالــن.
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املثال األول:
الطعــن يف إســناد حديــث (أُ ِمـ ْرتُ أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا ال إلــه إال اللــه) فقــد نقــل جــال البنــا عــن متــويل
إبراهيــم – الســابق ذكرهــا  -طعنــه يف هــذا الحديــث ليشــكك يف فريضــة جهــاد املحاربــن مــن الكفــار ،فقــال متــويل( :مــن
خــال موســوعة خاصــة عــى حاســوب بــه نحــو  265000طريــق فضــا عــن املســتقى مــن أمهــات مطبوعــة تــم اســتخالص
بحــث ،ومــن هــذا البحــث ،ومــن قواعــد تحقــق مــن صحــة األســانيد مبينــة يف مقدمتــه تــم اســتخالص  234طريقــا لهــذا
الحديــث :منهــا  40تــدور كلهــا عــى الزهــري ،و 24عــى األعمــش ،و 20عــى حميــد الطويــل ،و 16عــى شــعيب بــن أيب
حمــزة ،و 12عــى ســفيان الثــوري ،و 6عــى الحســن البــري ،و 4عــى رشيــك النخعــي ،وكل مــن هــؤالء مدلــس ،ومل يــرح
هنــا بســاعه؛ فاملــدارات كلهــا مظلمــة؛ فباطلــة؛ فــا اعتبــار بهــا ).....إىل آخــر تفصيالتــه للطــرق.12
وهــذا التهويــل قــد يغ ـ ّر غــر املتخصصــن يف دراســة الحديــث ،ولكــن مــن ط ّبــق الطــرق الســليمة لتخريــج الحديــث
فســرجع مبــارشة للمصــادر األصليــة فيكتشــف كــذب هــذا امل ّد ِعــي ،فربجوعنــا ألهــم مصــادر الســنة األصليــة ،وهــو صحيــح
البخــاري نكتشــف كــذب قولــه أن هــؤالء الــرواة مل يرصحــوا بالســاع ،فــأول املذكوريــن يف هــذه األســانيد وهــو اإلمــام
الزهــري قــد رصح يف أربعــة أســانيد مــن صحيــح البخــاري بســاعه لهــذا الحديــث بلفــظ «حدثنــا» ،13والحديــث متواتــر
كــا قــال الســيوطي 14واأللبــاين.15

املثال الثاين:
الطعــن يف إســناد حديــث أيب الــدرداء ولفظــه (قــدم أصحــاب عبــد اللــه عــى أيب الــدرداء ،فطلبهــم فوجدهــم ،فقــال:
أيكــم يقــرأ عــى قـراءة عبــد اللــه؟ قالــوا :كلنــا ،قــال :فأيكــم أحفــظ؟ فأشــاروا إىل علقمــة ،قــال :كيــف ســمعته يقرأ{:والليــل
إذا يغــى} ،قــال علقمــة :والذكــر واألنثــى ،قــال :أشــهد أين ســمعت النبــي  rيقــرأ هكــذا وهــؤالء يريــدوين عــى أن أقــرأ:
{ومــا خلــق الذكــر واألنثــى} واللــه ال أتابعهــم).
نقــل جــال البنــا عــن متــويل قولــه( :التقطــت هــذا الخــر مــن نحــو ســتني موضعــا يف ســتة عــر مــن أمهــات الكتــب
الحديثيــة ،فوجدتــه يف كل هــذه املواضــع يــدور عــى طريقــن:
أحدهــا :عــن ســليامن بــن مه ـران األعمــش عــن إبراهيــم بــن يزيــد النخعــي ،عــن علقمــة .واآلخــر :عــن قتــادة بــن
دعامــة الســدويس عــن إبراهيــم بــن يزيــد النخعــي  ،عــن علقمــة ،وكل مــن األعمــش وقتــادة وإبراهيــم مدلــس ،ومل يــرح
أي منهــم بــأي ســاع يف أي موضــع مــن هــذه املواضــع ).16
وعنــد تخريجنــا للحديــث املذكــور نجـ ُد أن تخريــج متــويل الســابق بعيــد كل البعــد عــن قواعــد علــم التخريــج الســليمة
واملتعــارف عليهــا بــن أهــل العلــم ،فالحديــث لــه طــرق أخــرى يف صحيــح البخــاري وغــره خاليــة مــن العلــل التــي يزعمهــا،
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ـح مســلم ومســن َد أحمــد؟! ،فــإن مــن تلــك
ـح البخــاري وصحيـ َ
فكيــف ال يكــون مــن أمهــات الكتــب التــي رجــع إليهــا صحيـ َ
الطــرق الخاليــة مــن العلــل املزعومــة :طريــق داود بــن أىب هنــد عــن الشــعبي عــن علقمــة عنــد مســلم وأحمــد ،17وطريــق
املغــرة عــن إبراهيــم عــن علقمــة عنــد البخــاري يف أكــر مــن أربعــة مواضــع وأحمــد وغريهــا ،ويف روايــة أحمــد الترصيــح
بســاع املغــرة للحديــث مــن إبراهيــم النخعــي ،18وبرجوعنــا كذلــك لكتــاب تحفــة األرشاف 19نعلــم بســهولة أن هنــاك
طرقـاً أخــرى غــر الطريقــن اللذيــن ذكرهــا ،والرجــوع لكتــاب تحفــة األرشاف يعـ ّد مــن أهــم املصــادر التــي يعتمــد عليهــا
علــم تخريــج الحديــث النبــوي ،وأيضــا فإنــه ال يكفــي أبــدا ً عنــد كل مــن يعــرف أصــول علــم التخريــج أن يُرجــع لســتة عــر
كتابـاً فقــط للحكــم عــى صحــة حديــث مــن عدمهــا ،خاصــة وهــو يف صحيــح البخــاري.
ثانياً :بيان األحاديث واآلثار الضعيفة والباطلة التي يستدلون بها
مــن عجائــب ومكــر أعــداء الســنة أنهــم يطعنــون يف الروايــات الصحيحــة املشــهورة يف الســنة ألبســط شــبهة تخطُــر
عليهــم ،ويف نفــس الوقــت يســتدلون بروايــات ضعيفــة ،بــل ومكذوبــة لتقويــة باطلهــم ،ويســكتون عــى ضعفهــا أو بطالنهــا،
ولكننــا بتخريــج هــذه الروايــات يتبـ ّـن لنــا ضعفهــا أو بطالنهــا وأن هــؤالء الطاعنــن يكيلــون مبكيالــن ،ومــن أمثلــة ذلــك:

املثال األول:
مــا فعلــه محمــود أبــو ريــة 20باســتدالله عــى فكرتــه القائلــة أن األحاديــث املوجــودة بــن أيــدي النــاس اآلن معظمهــا
مكــذوب وأنــه مل يصــح منهــا إال القليــل ،وذلــك بقصــة ت ُنســب ألىب بكــر الصديــق ريض اللــه عنــه أنــه جمــع حديــث رســول
اللــه  rفوجــده خمســائة حديــث ثــم أحرقهــا! وأشــار أبــو ريــة لصحــة هــذه القصــة ،21وقــد خـ ّرج العالمــة املعلمــي األثــر
املذكــور مــن املصــادر التــي ذك َرتــه ،فقــال( :لكــن الخــر ليــس بصحيــح ،أحــال بــه أبــو ريــة عــى تذكــرة الحفــاظ للذهبــي
وجمــع الجوامــع للســيوطي ومل يذكــر طعنهــا فيــه ،ففــي التذكــرة عقبــه ( :فهــذا ال يصــح ) ،ويف كنــز العــال  -وهــو ترتيب
جمــع الجوامــع ومنــه أخــذ أبــو ريــة ( :-قــال ابــن كثــر :هــذا غريــب مــن هــذا الوجــه جــدا ً .،وعــي بــن صالــح أحــد رجــال
ســنده ال يعــرف) أقــول :ويف الســند غــره ممــن فيــه نظــر .ثــم وجهــه ابــن كثــر عــى فــرض صحتــه).22
وقــد اســتدل أبــو ريــة أيضــا بأحاديــث موضوعــة يف أكــر مــن مثانيــة مواضــع مــن كتابــه ،ولكــن خ ّرجهــا العالمــة املعلمــي

وبني ســقوطها.23

املثال الثاين:
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طَ َعــن جــال البنــا يف حديــث البخــاري الــذي رواه عــن أيب أمامــة ريض اللــه عنــه أنــه رأى ســكة وشــيئا مــن آلــة الحــرث
ـت قَـ ْومٍ إِال أَ ْد َخلَـ ُه اللَّـ ُه الـذ َُّّل} 24فقــال البنــا معلّقــا( :ال يُعقــل ،وقــد
فقــال :ســمعت النبــي  rيقــول{ :ال يَ ْد ُخـ ُـل َهـذَا بَ ْيـ َ
قَ ّبــل الرســول اليــد التــي مجلتهــا املســحاة) ،25ولكــن باســتخدامنا لطــرق التخريــج يتبـ ّـن لنــا أن حديــث تقبيــل النبــي r
ليــد مجلتهــا املســحاة ال يصــح ،بــل هــو حديــث باطــل موضــوع ،رواه محمــد بــن متيــم الفاريــاىب الكــذاب ،26كــا قــال
الخطيــب البغــدادي وابــن الجــوزي .27

ثالثاً :كشف تحريفهم أللفاظ ومعاين األحاديث الصحيحة
تحريــف النــص هــو قيــام الكاتــب بتعمــد تغيــر كلــات أو عبــارات يف النــص الــذي
			
ـب املعنــى أو تحريفــه ،ونســبة كالمٍ للمنقــول عنــه مل يقلــه أصــا،
ينقلــه عــن غــره دون التنبيــه عــى ذلــك ،مــا يســبب قَلْـ َ

وهــذا أشــد أنــواع الخيانــة والكــذب؛ لوضوحــه وعــدم صــدوره إال مــن قليــل ال ِّديــن والتقــوى ،وتــزداد قباحــة هــذا الفعــل
إذا كان التحريــف لحديــث رســول اللــه  ،rوهــو الــذي حــذر مــن ذلــك أشــد التحذيــر بقولــه يف الحديــث املشــهور{ :إِ َّن
ـي ُمتَ َع ِّمـ ًدا فَلْيَتَبَـ َّوأْ َم ْق َعـ َد ُه ِمـ ْن ال َّنــارِ} ،28ورغــم هــذا الوعيــد الشــديد
ـي لَيْـ َ
ـس كَ َكـ ِـذ ٍب َعـ َـى أَ َحـ ٍـد َمـ ْن كَـذ ََب َعـ َ َّ
ك َِذبًــا َعـ َ َّ
ـروا الحديــث أو بعضــه بغــر املـراد
قــام الطاعنــون يف الســنة بتحريــف ألفــاظ ومعــاين حديــث رســول اللــه  rعمــدا ،وفـ ّ
السـ َّنة» ذكــر بالتفصيــل عــدة
منــه لالســتدالل بــه عــى بعــض باطلهــم ،وذكــرت ســابقا أن صاحــب كتــاب «زوابــع يف وجــه ُ
أمثلــة مخزيــة لتحريفــات بعــض متعصبــة املذاهــب الفقهيــة ،ولكــن بفضــل اللــه عندمــا نقــوم بتخريــج هــذه األحاديــث
مــن مصادرهــا األصليــة ،ونجمــع رواياتهــا عــن الــرواة تتكشــف لنــا كل التحريفــات ســواء يف األلفــاظ ،أو املعــاين ،وهــذا
مــن حفــظ اللــه لديــن اإلســام الخاتــم ،ولســنة نبيــه  ،rالتــي بحفظهــا يحفــظ القــرآن العظيــم مــن التحريــف ،والتالعــب
مبعانيــه ،ومب ـراد اللــه فيــه ،وســأذكر هنــا مثالــن لهــذه التحريفــات يوضحــان املقصــود:

املثال األول:
يف معــرض اســتدالل إســام البحــري 29عــى إبطالــه حديــث عائشــة الصحيــح يف زواجهــا مــن النبــي  rوعمرهــا تســع
ســنوات 30ومحاولتــه إثبــات أنهــا تزوجــت وعمرهــا  18ســنة -حســب املعايــر املعــارصة للــزواج عنــد الغربيــن الذيــن
يبحــث البحــري وأمثالــه عــن رضاهــم -اســتدل بحديــث يف صحيــح البخــاري فقــال( :أخــرج البخــاري نفســه (بــاب جــوار
ـوي قــط إال وهــا يدينــان ِ
الديــن ،ومل ميــر علينــا يــوم إال يأتينــا
أىب بكــر يف عهــد النبــي  )rأن عائشــة قالــت( :مل أعقــل أبـ ّ
فيــه رســول اللــه  rطــريف النهــار بكــرة وعشــية ،فلــا ابتــى املســلمون خــرج أبــو بكــر مهاجـرا قبــل الحبشــة) ،31وال أدرى
كيــف أخــرج البخــاري هــذا؟ فعائشــة تقــول إنهــا مل تعقــل أبويهــا إال وهــا يدينــان الديــن ،وذلــك قَ ْبــل هجــرة الحبشــة
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كــا ذك ـ َرتْ  ،وتقــول إن النبــي كان يــأيت بيتهــم كل يــوم ،وهــو مــا يبــن أنهــا كانــت عاقلــة لهــذه الزيــارات ،واملؤكــد أن
هجــرة الحبشــة ،إجامعــا بــن كتــب التاريــخ كانــت يف عــام ( )5مــن بــدء البعثــة النبويــة مــا يــوازي عــام (615م) ،فلــو
صدقنــا روايــة البخــاري أن عائشــة ولــدت عــام ( )4مــن بــدء الدعــوة عــام (614م) ،فهــذا يعنــى أنهــا كانــت رضيعــة عنــد
هجــرة الحبشــة ،فكيــف يتفــق ذلــك مــع جملــة (مل أعقــل أبــوي) وكلمــة أعقــل ال تحتــاج توضيح ـاً ،ولكــن بالحســاب
الزمنــي الصحيــح تكــون (عائشــة) يف هــذا الوقــت تبلــغ ( 4قبــل بــدء الدعــوة  5 +قبــل هجــرة الحبشــة =  9ســنوات) وهــو
العمــر الحقيقــي لهــا آنــذاك).32
ولكــن بتخريجنــا للحديــث مــن مصــدره األصــي تتكشــف لنــا األكاذيــب والتحريفــات يف الــكالم الســابق ،فروايــة
البخــاري نصهــا (مهاجـرا ً ِق َبـ َـل الحبشــة) بكــر القــاف وفتــح البــاء ،ومعناهــا جهــة الحبشــة ،فحرفهــا هــذا الكاتــب فقــال:
قَبْـ َـل الحبشــة ،بفتــح القــاف وتســكني البــاء ،ويــدل عــى هــذا التحريــف أيضــا أن البخــاري نفســه روى الحديــث يف صحيحــه
بلفــظ آخــر وهــو..( :خــرج أبــو بكــر مهاج ـرا نحــو أرض الحبشــة ،33)..ثــم إنــه يف نفــس هــذا الحديــث دليــل أن هــذه
األحــداث قبــل هجــرة املدينــة بقليــل ،فبعــد أن خــرج أبوبكــر مهاج ـرا ً وأرجعــه ابــن ال َّد ِغ َنــة إىل مكــة وأجــاره ثــم قــال
أبوبكــر لــه( :إين أر ّد إليــك جــوارك وأرىض بجــوار اللــه ورســول اللــه  rيومئــذ مبكــة ،فقــال رســول اللــه  :rقــد أريــت دار
هجرتكــم رأيــت ســبخة ذات نخــل بــن البتــن وهــا الحرتــان ،فهاجــر مــن هاجــر قبــل املدينــة حــن ذكــر ذلــك رســول اللــه
 rورجــع إىل املدينــة بعــض مــن كان هاجــر إىل أرض الحبشــة ،وتجهــز أبــو بكــر مهاجـرا) ،34فــدل هــذا عــى أن القصــة كلهــا
بعــد هجــرة الحبشــة وليســت قبلهــا ،بــل هــي قبــل هجرتهــم إىل املدينــة بقليــل.

املثال الثاين:
حـ ّرف جــال البنــا معنــى حديــث للبخــاري وهــو حديــث عبــد اللــه بــن عمــر الــذي قــال فيــه( :قــام النبــي  rخطيبــا
فأشــار نحــو مســكن عائشــة فقــال :هنــا الفتنــة – ثالثــا  -مــن حيــث يطلــع قــرن الشــيطان) ،35فعلــق البنــا عــى الحديــث
ـأت هــذا باللــه؟! ،وقــد دفــن رســول  rيف مســكن عائشــة ،وأصبــح روضــة مــن ريــاض الجنــة) ،36وعنــد
بقولــه( :كيــف يتـ ّ
تخريجنــا للحديــث والرجــوع لرواياتــه يتبــن لنــا التحريــف الــذي ارتكبــه البنــا يف معنــى الحديــث ،ليلبّــس عــى العامــة،
ويشــككهم يف حديــث النبــي  ،rفقــد ورد حديــث ابــن عمــر بعــدة ألفــاظ يف صحيــح البخــاري نفســه توضــح املقصــود
ومنهــا( :رأيــت رســول اللــه  rيشــر إىل املــرق فقــال :هــا إن الفتنــة هــا هنــا ،إن الفتنــة هــا هنــا ،مــن حيــث يطلــع قــرن
الشــيطان) ،37وبلفــظ (ســمعت رســول اللــه  rيقــول وهــو عــى املنــر :أال إن الفتنــة هــا هنــا  -يشــر إىل املــرق  -مــن
حيــث يطلــع قــرن الشــيطان) ،38وهــذا يدلنــا أن املقصــود بقــول ابــن عمــر( :نحــو مســكن عائشــة) إىل جهــة مســكن
نفســه ،وهــي جهــة املــرق ،وهــو أمــر معــروف يف اللغــة العربيــة ،39وملــن لــه أدىن علــم بالســرة
عائشــة وليــس املســك َن َ
النبويــة؛ ألن مســكن عائشــة يف مــرق املســجد النبــوي.

62

اإلصدار اإلكرتوين -العدد السابع 2019-

رابعا :فضح برتهم وتشويههم لألحاديث واآلثار
ليصــل الطاعنــون يف الســنة إىل إثبــات أحــد أصولهــم الباطلــة يقومــون باالســتدالل عــى صحــة كالمهــم بنــص مــن الســنة
أو آثــار الســلف الصالــح بعــد أن يغــروا وجهتــه وذلــك ببــره وتشــويهه ،بحــذف جــزء منــه أو إضافــة إليــه ،ولكــن تخريــج
هــذه األحاديــث واآلثــار كاملــة مــن مصادرهــا األصليــة يكشــف خيانتهــم وغشــهم للمســلمني،

ومــن أمثلــة ذلــك :مــا فعلــه محمــود أبــو ريــة عندمــا أراد أن يثبــت نظريتــه يف أن الصحابــة كانــوا يرغبــون عــن روايــة
الحديــث وينهــون عنهــا ،قــال ( :وروى ابــن عســاكر عــن [إبراهيــم بــن] عبــد الرحمــن بــن عــوف قــال :واللــه مــا مــات
عمــر بــن الخطــاب حتــى بعــث إىل أصحــاب رســول اللــه فجمعهــم مــن اآلفــاق :عبــد اللــه بــن حذيفــة وأبــا الــدرداء وأبــا
ذر وعقبــة بــن عامــر قــال :مــا هــذه األحاديــث التــي أفشــيتم عــن رســول اللــه يف اآلفــاق؟ قالــوا تنهانــا؟ قــال [ال] ،أقيمــوا
عنــدي ،ال واللــه ال تفارقــوين مــا عشــت ،فنحــن أعلــم ،نأخــذ منكــم ونــرد عليكــم ،فــا فارقــوه حتــى مــات) ، 40فقــام
املعلمــي بتخريــج الحديــث وكشــف التحريــف ،فقــال ( :أخــذ أبــو ريــة هــذا مــن كنــز العــال  239:1وأســقط منــه مــا
أضفتــه بــن حاجزيــن ،ويف خطبــة كنــز العــال  3:1إن كل مــا عــزى فيــه إىل تاريــخ ابــن عســاكر فهــو ضعيــف ،وعبــد
اللــه بــن حذيفــة غــر معــروف ،إمنــا يف الصحابــة عبــد اللــه بــن حذافــة ،وهــو مقــل جــدا ً ال يثبــت عنــه حديــث واحــد،
فــا يصلــح لهــذه القصــة ،ويف ســاع إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف مــن عمــر خــاف ،والظاهــر أنــه ال يثبــت)،41
وذكــر املعلمــي أمثلــة أخــرى ،وكذلــك ذكــر صــاح الديــن مقبــول أحمــد عــدة أمثلــة لتحريفــات اقرتفهــا متعصبــة املذاهــب
يف حــق كتــب الحديــث ،وأثبــت ذلــك بتخريــج األحاديــث مــن مصادرهــا ،42ولكــن أكتفــي يف هــذا البحــث مبــا ذكــرت.
نتائج البحث:
مــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث أن تخريــج الحديــث النبــوي هــو أحــد أركان الدفــاع عــن الســنة النبويــة
ضــد الطاعنــن واملشــككني فيهــا ،ال س ـ ّيام يف دحــض شــبهات املعارصيــن املتفقــن مــع الفكــر املعتــزيل يف تقديــم العقــل
املجــرد عــى النقــل ،وكذلــك متعصبــي املذاهــب واألحــزاب ،كــا تظهــر أهميــة التخريــج مــن خــال ر ّد الطعــون يف
األحاديــث الصحيحــة ،وبيــان اســتدالل الطاعنــن باألحاديــث واآلثــار الباطلــة ،وكشــف تحريفاتهــم وبرتهــم للنصــوص ،وقــد
اســتخدم كثــر مــن علــاء الحديــث التخريــج يف الدفــاع عــن الســنة ،ومــن أبرزهــم العالمــة املعلمــي والشــيخ األلبــاين
رحمهــا اللــه.
التوصيات:
يــويص الباحــث بتدريــس مــادة تخريــج الحديــث لطلبــة العلــم الرشعــي بكافــة تخصصاتهــم ،عــى أن تكــون الــدروس
األخــرة مــن هــذه املــادة تطبيقــا عمليــا لكيفيــة اســتخدام التخريــج يف كشــف شــبهات الطاعنــن يف الحديــث النبــوي حيــث
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إن الســنة النبويــة يف هــذا العــر تتعــرض لهجــات رشســة بالشــبهات والتشــكيك مــن أعــداء اإلســام املنترشيــن يف كافــة
وســائل اإلعــام ،كــا يــويص الباحــث بطباعــة ونــر الكتــب والدراســات املبنيــة عــى منهــج املحدثــن يف الدفــاع عــن الســنة
النبويــة ،ورد شــبهات أعدائهــا لتكــون مصــدرا ومرتكـزا للمدافعــن عــن الســنة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
مراجع البحث:
الس َّنة املحمدية ،القاهرة :دار املعارف ،ط.6
«-1أبو رية» ،محمود ،أضواء عىل ُ
-2ابــن حبــان ،محمــد البســتي ،أبــو حاتــم ،املجروحــن مــن امل َح ّدثــن والضعفــاء واملرتوكــن ،تحقيــق محمــود زايــد،
بــروت :دار املعرفــة1412 ،هـــ1992/م.
-3أحمد بن حنبل ،املسند ،تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ2001/م.
-4األلبــاين ،محمــد نــارص الديــن ،النصيحــة بالتحذيــر مــن تخريــب ابــن عبــد املنــان لكتــب األمئــة الرجيحــة وتضعيفــه
ملئــات األحاديــث الصحيحــة ،القاهــرة :دار ابــن عفــان ،ط1429 ،1ﻫ2008/م.
-5األلبــاين ،محمــد نــارص الديــن ،سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،الرياض:مكتبــة املعــارف،
ط1415 ،1ﻫ-1995م.
-6األلبــاين ،محمــد نــارص الديــن ،سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة وأثرهــا الســيئ عــى األمــة ،الريــاض :مكتبــة
املعــارف ،ط1412 ،1ﻫ1992/م
-7األلباين ،محمد نارص الدين ،صحيح الجامع الصغري وزيادته ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1408 ،3ﻫ1988/م.
-8البخــاري ،محمــد بــن إســاعيل ،أبــو عبــد اللــه ،صحيــح البخــاري ،باهتــام عبــد املالــك مجاهــد ،الريــاض :دار الســام،
ط1417 ،1هـ1997/م.
الس َّنة ودورها يف الفقه الجديد ،القاهرة :دار الفكر اإلسالمي1318 ،هـ1997/م.
-9جامل البناُ ،
-10جامل البنا ،تجريد البخاري ومسلم من األحاديث التي ال تُلْزِم ،القاهرة :دار الفكر اإلسالمي1429 ،هـ2008/م.
الس َّنة ،السعودية :مكتبة الصديق ،ط1421 ،2هـ2000/م.
-11خادم حسني إلهي بخش ،القرآنيون وشبهاتهم حول ُ
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السـ َّنة قدميهــا وحديثهــا ،ماليزيــا :الجامعــة
-12الخــر آبــادي ،محمــد أبــو الليــث ،شــمس الديــن ،اتجاهــات يف دراســات ُ
اإلســامية العامليــة ،ط1426 ،1هـ2005/م.
-13الســلفي ،محمــد لقــان ،اهتــام املح ّدثــن بنقــد الحديــث ســندا ومتنــا ودحــض مزاعــم املســترشقني وأتباعهــم،
الريــاض ،ط1408 ،1هـــ1987/م.
الس ـ َّنة النبويــة يف كتابــات أعــداء اإلســام ،مناقشــتها والــر ّد عليهــا ،املنصــورة :دار اليقــن،
-14الرشبينــي ،عــاد الســيدُ ،
ط1429 ،2هـ2008/م.
-15شــقري ،شــفيق بــن عبــد اللــه ،موقــف املدرســة العقليــة الحديثــة مــن الحديــث النبــوي الرشيــف دراســة تطبيقيــة
عــى تفســر املنــار ،بــروت :املكتــب اإلســامي ،ط1419 ،1هـــ1998/م.
الس َّنة قدميا وحديثا ،الرياض :دار عامل الكتب.ط 1344 ،1هـ.
-16صالح الدين مقبول أحمد ،زوابع يف وجه ُ
-17عادل الغرياين ،الجذور التاريخية ملنكري السنة وأماكن انتشارهم.
-18عــي بــن حســن الحلبــي ،العقالنيــون أف ـراخ املعتزلــة العرصيــون( ،املدينــة املنــورة :مكتبــة الغربــاء األثريــة ،ط،1
1413هـ1993/م).
-19الفريوزآبادي ،محمد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1995/م.
-20محمود الطحان ،أصول التخريج ودراسة األسانيد ،دار القرآن الكريم ،بريوت ،ط1996 3م.
-21املــزي ،يوســف بــن عبــد الرحمــن ،أبــو الحجــاج ،جــال الديــن ،تحفــة األرشاف مبعرفــة األط ـراف ،تحقيــق عبــد
الصمــد رشف الديــن ،بــروت :املكتــب اإلســامي ،ط1403 ،2هـــ1983 /م.
-22مســلم بــن الحجــاج ،أبــو الحســن ،صحيــح مســلم ،تحقيــق خليــل مأمــون شــيحا ،بــروت :دار املعرفــة ،ط،2
1415ﻫ1995/م.
السـ َّنة» مــن الزلــل والتضليــل
-23املعلمــي ،عبــد الرحمــن بــن يحــي اليــاين ،األنــوار الكاشــفة ملــا يف كتــاب «أضــواء عــى ُ
واملجازفــة ،بريوت :املكتــب اإلســامي ،ط1405 ،2هـ1985/م.
-24املعلمــي ،عبــد الرحمــن بــن يحــي اليــاين ،التنكيــل مبــا يف تأنيــب الكوثــري مــن األباطيــل ،تحقيــق محمــد نــارص
الديــن األلبــاين ،الريــاض :مكتبــة املعــارف ،ط1406 ،2هـــ.
___________________
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 1محمود الطحان ،أصول التخريج ودراسة األسانيد ،ص.12
 2الخري آبادي ،محمد أبو الليث ،شمس الدين ،تخريج الحديث نشأته ومنهجيته ،ص.16
 3انظر للتفصيل محمود الطحان ،أصول التخريج ودراسة األسانيد ،ص.39-151
 4انظــر خــادم حســن إلهــي بخــش ،القرآنيــون وشــبهاتهم حــول السـ ّنة ،وصــاح الديــن مقبــول أحمــد ،زوابــع يف وجــه
السـ ّنة قدميــا وحديثــا ،ص ،69-101وعــادل الغريــاين ،الجــذور التاريخيــة ملنكــري الســنة وأماكــن انتشــارهم ،ص144-165
ُ
 5انظــر عــي بــن حســن الحلبــي ،العقالنيــون أف ـراخ املعتزلــة العرصيــون ،ص 51-75وصــاح الديــن مقبــول ،زوابــع يف
وجــه الســنة ،ص 111-283ومحمــد لقــان الســلفي ،اهتــام امل َح ّدثــن بنقــد الحديــث ،ص ،475-482وشــفيق بــن عبــد
اللــه شــقري ،موقــف املدرســة العقليــة الحديثــة مــن الحديــث النبــوي الرشيــف دراســة تطبيقيــة عــى تفســر املنــار ،وعــاد
الســيد الرشبينــي ،الســنة النبويــة يف كتابــات أعــداء اإلســام ،مناقشــتها والــر ّد عليهــا.
 6هــو جــال بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن البنــا املــري ،ولــد ســنة 1920م مبحافظــة البحــرة مبــر وتــويف ســنة 2013م
 ،شــقيقه األكــر حســن البنــا مؤســس جامعــة اإلخــوان املســلمني املعــارصة ،مل يُعــرف عنــه أنــه د َرس العلــوم الرشعيــة كحــال
والسـ ّنة
غالبيــة منكــري الســنة بــل حصــل عــى شــهادة التجــارة املتوســطة ،ومــن آراء جــال البنــا الشــاذة املخالفــة للكتــاب ُ
واإلجــاع :أنــه يــرى يف أن املــرأة أحــق باإلمامــة مــن الرجــال إذا كانــت أعلــم بالقــرآن ،كــا يــرى أن الحجــاب ليــس فرضــا
عــى املــرأة وأن القــرآن الكريــم خــص بــه نســاء الرســول  ،rوأن االرتــداد مــن اإلســام إىل اليهوديــة أو املســيحية ال يلــزم
عليــه حــد القتــل ،وأن التدخــن أثنــاء الصيــام ال يبطــل الصــوم خصوصــا لغــر القادريــن عــن اإلقــاع عنــه.
 7الكتــاب طبــع بعــد نوفمــر 2008م بــدار الفكــر اإلســامي التابعــة لجــال البنــا نفســه ,وقــد طعــن البنــا مــن خــال
هــذا الكتــاب يف  653حديثــا يف صحيــح البخــاري ،وقــدم لكتابــه بأربــع مقدمــات نســخ معظمهــا أو كلهــا مــن كتابــات
ملنكــري الســنة املعارصيــن ،تهــدف يف غالبهــا للتشــكيك يف منهــج املحدثــن يف روايــة ونقــد الحديــث النبــوي.
 8كاتــب مــري يســمى متــويل إبراهيــم وكالمــه ذكــره يف كتابــه «بطــان عقيــدة اإلكـراه يف الديــن» الــذي أمــر األزهــر
مبصادرتــه ،وتــم اعتقــال كاتبــه يف ذلــك الوقــت.
 9انظر صالح الدين مقبول ،زوابع يف وجه السنة ،ص323-348
 10انظر املعلمي ،عبد الرحمن بن يحي اليامين ،التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيل.
 11انظــر األلبــاين ،محمــد نــارص الديــن ،النصيحــة بالتحذيــر مــن تخريــب ابــن عبــد املنــان لكتــب األمئــة الرجيحــة
وتضعيفــه ملئــات األحاديــث الصحيحــة.
 12انظر جامل البنا ،تجريد البخاري ومسلم من األحاديث التي ال تُلْزِم ،ص.71-73
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 13البخاري (1399و  2946و  6924و  ،)7284وانظر كذلك طرقه عند تحفة األرشاف (.)10666
 14محمد نارص الدين األلباين ،صحيح الجامع الصغري وزيادته ،املكتب اإلسالمي ،ح()2250
15

األلباين ،محمد نارص الدين ،السلسلة الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،ج1ص.770

 16أنظر جامل البنا ،تجريد البخاري ومسلم ،ص.67
 17أحمد بن حنبل ،املسند ،ح( )27535و( ،)27549ومسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم ،ح(.)1915
 18أحمــد بــن حنبــل ،املســند ،ح( )27539ومحمــد بــن إســاعيل البخــاري  ،صحيــح البخــاري ،ح( 3742و 3743و3761
و )1330وغريهــا.
 19جامل الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن املزي ،تحفة األرشاف مبعرفة األطراف ،ح(.)10922
 20محمــود أبــو ريــة هــو كاتــب مــري كان منتســبا إىل األزهــر يف صــدر شــبابه ولكنــه مل يســتطع النجــاح مــن الثانويــة
األزهريــة فتــم فصلــه ،فعمــل مصححــا لألخطــاء املطبعيــة يف جريــدة يف بلــده ثــم عمــل موظفــا يف البلديــة حتــى تقاعــد،
مــن كتبــه التــي طعــن فيهــا يف الســنة :أضــواء عــى الســنة وقصــة الحديــث املحمــدي.
 21محمود أبو رية ،أضواء عىل السنة املحمدية ،ص.22
 22عبــد الرحمــن بــن يحــي املعلمــي اليــاين ،األنــوار الكاشــفة ملــا يف كتــاب «أضــواء عــى الســنة» مــن الزلــل والتضليــل
واملجازفــة ،ص.37
 23انظر عبد الرحمن بن يحي املعلمي اليامين ،األنوار الكاشفة ،ص.303
 24البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الحرث واملزارعة ،ح(.)2321
 25انظر جامل البنا ،تجريد البخاري ومسلم ،ص.317
 26قــال ابــن حبــان( :محمــد بــن متيــم بــن ســليامن الســعدي الفاريــاىب :يضــع الحديــث) انظــر محمــد بــن حبــان
البســتي ،أبــو حاتــم ،املجروحــن مــن امل َح ّدثــن والضعفــاء واملرتوكــن ،ج 2ص.306
 27لفــظ الحديــث :عــن أنــس بــن مالــك قــال{ :أقبــل رســول اللــه  rمــن غــزوة تبــوك فاســتقبله ســعد بــن معــاذ
األنصــاري ،فصافحــه النبــي  ،rثــم قــال لــه :مــا هــذا الــذي أكنبــت يــداك؟ فقــال :يــا رســول اللــه ارضب باملــر واملســحاة يف
نفقــة عيــايل ،قــال :فقبّــل النبــي  rيــده فقــال :هــذه يــد ال متســها النــار أبــدا} رواه الخطيــب البغــدادي ،تاريــخ بغــداد ،ج8
ص 318وعبــد الرحمــن بــن عــي بــن الجوزي،أبــو الفــرج ،املوضوعــات ،ج 2ص ،251وضعفــه األلبــاين ،سلســلة األحاديــث
67

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

الضعيفــة ،ج 1ص ،568-569ومل يظهــر يل وجــه تضعيـ ِ
ـف األلبــاين للحديــث و ُعدولــه عــن الترصيــح بوضعــه كــا حكــم
عليــه الخطيــب وابــن الجــوزي.
 28محمد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ح (.)1291
 29هــو الصحفــي إســام البحــري وهــو أحــد أعــداء الســنة املعارصيــن ،ومقالــه بعنــوان (زواج النبــى مــن عائشــة وهــى
بنــت  9ســنني ..أكذوبــة! ) نــره يف صحيفتــه « اليــوم الســابع» بتاريــخ 16/10/2008م ،ثــم تبـ ّـن أن الصحفــي املذكــور قــد
رسق املقــال مــن طبيــب أمريــي اســمه  T.O. Shanavasوترجمــه للعربيــة ونســبه لنفســه!.
 30رواه محمد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،يف مواضع كثرية ،منها ح ( )5133وغريه
 31محمد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ح ()2297
 32أنظر جامل البنا ،تجريد البخاري ومسلم ،ص.79
 33محمد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ح()3905
 34محمد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري  ،ح(.)2134
 35محمد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري  ،ح(.)3104
 36أنظر جامل البنا ،تجريد البخاري ومسلم ،ص.118
 37محمد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ح(.)3279
 38محمد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ح(.)3511
 39محمد بن يعقوب الفريوزابادي ،القاموس املحيط ،ج4ص.453
 40الظاهــر أن هــذه التحريفــات كانــت موجــودة يف الطبعــات األوىل لكتــاب أيب ريــة ثــم قــام بإصالحهــا بعــد أن كشــفه
املعلمــي؛ ألننــي مل أجدهــا يف الطبعــة السادســة التــي بحــوزيت مــن كتــاب أبــو ريــة (أضــواء عــى الســنة املحمديــة) ولكننــي
ذكرتهــا هنــا كمثــال فقــط.
 41عبد الرحمن بن يحي املعلمي اليامين ،األنوار الكاشفة ،ص.60
الس ّنة قدميا وحديثا ،ص.323-256
 42انظر صالح الدين مقبول أحمد ،زوابع يف وجه ُ
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أثر العروض والقافية عند ابن سيده(ت458هـ) يف معجمه(املحكم)
للزبيدي(ت1205هـ)
يف معجمي(لسان العرب)البن منظور(ت 711هـ) و(تاج العروس)
ّ
إعداد د .عاطف عبدالرحمن مخلوف

السنويس اإلسالمية
جامعة السيد محمد بن عيل
ّ

ملّخص البحث
• خطة البحث  :مقدمة ومتهيد وفصالن وخامتة.
• الهــدف مــن البحــث :هــو معرفــة أثــر بحــث ابــن ســيده للعــروض والقافيــة يف معجمه(املحكــم) يف معجمــي (لســان
ـدي.
العرب)البــن منظــور و(تــاج العروس)للزبيـ ّ
ي ،حيــث يُذكــر كالم ابــن ســيده يف(املحكــم) ،ثــم يُذكــر كالم ابــن منظــور يف (لســان
• منهــج البحــث :هــو املنهــج التحليـ ّ
ـدي.
ـدي يف(تــاج العــروس) ،وتتــم املوازنــة وتبيــن أثــر كالم ابــن ســيده يف ّ
كل مــن ابــن منظــور والزبيـ ّ
العــرب) ،وكالم الزبيـ ّ
• نتيجــة البحــث :وصــل البحــث إىل نتيجــة هــي أن مــا بحثــه ابــن ســيده للعــروض والقافيــة يف معجمه(املحكــم) كان
ـدي.
لــه أثــر واضــح يف معجمــي (لســان العرب)البــن منظــور و(تــاج العروس)للزبيـ ّ
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املقدّ مة
رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى محمــد بــن عبداللــه الصــادق األمــن ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن ســار
الحمــد للــه ِّ
عــى نهجــه ،وتبــع خُطــاه إىل يــوم الديــن ،وبعــد..
فــإ ّن املعاجــم اللغويــة متثــل املصــدر الرئيــس لــكل باحــث عــن معــاين األلفــاظ ،والــدالالت اللغويــة لهــذه األلفــاظ،
واملطّلــع عــى هــذه املعاجــم يجــد أن اهتــام مؤلفيهــا يــدور يف املقــام األول حــول املعــاين اللغويــة لأللفــاظ دون البحــث
يف املعــاين االصطالحيــة؛ ولــذا نراهــم يهتمــون بحــر األلفــاظ وتعريفهــا لغويًّــا ،وذكــر صيغهــا ،ومشــتقاتها ،ومــا ذُكــر
حولهــا مــن اختالفــات بــن لهجــات القبائــل ،أو اختالفــات بــن آراء أهــل اللغــة، وحتــى إن ُو ِجــد منهــم مــن يعنــى ببحــث
املعــاين االصطالحيــة لأللفــاظ فهــم قلــة ،ومــن أولئــك القلــة يــرز ابــن ســيده(ت458هـ) يف معجمه(املحكــم) ،فاملطلــع
عــى هــذا املعجــم يجــد أن ابــن ســيده بحــث مصطلحــات العــروض والقافيــة يف معجمــه بشــكل مســتفيض ،وال يــكاد
يــرك منهــا شــيئًا ،كــا يالحــظ أن لهــذا البحــث أث ـ ًرا -واض ًحــا -فيمــن جــاء بعــده مــن املعجميــن اللغويــن ،ومنهــم ابــن
والزبيدي(ت1205هـــ) ،صاحب(تــاج العــروس).
منظور(ت711هـــ) صاحــب لســان العــرب،
ّ
ومــن هنــا كان ســبب اختيــار هــذا البحــث ،املســمى :أثــر العــروض والقافيــة عنــد ابــن ســيده(ت458هـ) يف
للزبيدي(ت1205هـــ)  ،وتــم
معجمه(املحكــم) يف معجمي(لســان العــرب) البــن منظــور(ت 711هـــ) و(تــاج العــروس)
ّ
تقســميه إىل مقدمــة ومتهيــد وفصلــن وخامتــة.
فأ ّمــا املقدمــة ،فقــد تكلمــت عــن ســبب اختيــار املوضــوع ،وعنوانــه ،وخطتــه ،واملنهــج املتبــع فيــه ،وعالقــة هــذا

البحــث بالدراســات الســابقة ،وهدفــه ،وأهــم املصــادر واملراجــع التــي متــت االســتعانة بهــا يف هــذا البحــث .وأمــا التمهيــد
فق ُّســم إىل :التعريــف بابــن ســيده ومبعجمه(املحكــم) ،والتعريــف بابــن منظــور ومبعجمه(لســان العــرب) ،والتعريــف
بالزبيــدي ومبعجمه(تــاج العــروس).
وأمــا الفصــل األول فجــاء تحــت عنــوان :علــم العــروض ،وتــم تقســيمه إىل ثالثــة مباحــث ،املبحــث األول يــدرس أثــر
بحــث ابــن ســيده لبحــور الشــعر يف معجمــي (لســان العــرب) و(تــاج العــروس) ،واملبحــث الثــاين يــدرس أثــر بحــث ابــن
ســيده للزحافــات العروضيــة يف معجمــي (لســان العــرب) و(تــاج العــروس) ،واملبحــث الثالــث يــدرس أثــر بحــث ابــن ســيده
للعلــل العروضيــة يف معجمــي (لســان العــرب) و(تــاج العــروس).
وأ ّمــا الفصــل الثــاين فجــاء تحــت عنــوان :علــم القافيــة ،وتــم تقســيمه إىل ثالثــة مباحــث أيضً ــا ،املبحــث األول يــدرس

أثــر بحــث ابــن ســيده لحــروف القافيــة يف معجمــي (لســان العــرب) و(تــاج العــروس) ،واملبحــث الثــاين يــدرس أثــر بحــث
ابــن ســيده لحــركات القافيــة يف معجمــي (لســان العــرب) و(تــاج العــروس) ،واملبحــث الثالــث يــدرس أثــر بحــث ابــن
ســيده لعيــوب القافيــة يف معجمــي (لســان العــرب) و(تــاج العــروس) .ثــم جــاءت الخامتــة لرتصــد أهــم النتائــج التــي
توصــل إليهــا البحــث.
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واملنهــج املتبــع يف هــذا البحــث هــو املنهــج التحليــي ،وهــو يقــوم عــى ذكــر قــول ابــن ســيده ثــم ذكــر مــا قالــه
ـدي يف(التــاج) ،واملوازنــة بــن تلــك األقــوال وتحليلهــا .وبالرغــم مــن وجــود
ابــن منظــور يف (اللســان) ،ومــا قالــه الزبيـ ّ
دراســات كثــرة عــى معجــم (املحكــم) البــن ســيده قــام بهــا مــن هــم أعلــم م ّنــا بذلــك ،منهــا عــى ســبيل املثــال دراســة
ـي ت458هـــ) وهــي
للباحثة(وســن شــاكر محمــود) بعنوان(النقــد اللغـ ّ
ـوي يف املحكــم واملحيــط األعظــم البــن ســيده األندلـ ّ
رســالة ماجســتري نوقشــت بتاريــخ2016 /2 /22 /م ،يف يف كليــة الرتبيــة للعلــوم اإلنســانية بجامعــة ديــاىل بدولــة الع ـراق،
وغريهــا .ولكــن ال نعلــم بوجــود دراســة أقيمــت عــى هــذا املعجــم مثــل هــذه الدراســة ،أو تحمــل العنــوان نفســه.
وتهــدف هــذه الدراســة إىل معرفــة أثــر بحــث ابــن ســيده للعــروض والقافيــة يف معجمه(املحكــم) يف معجمي(لســان
ـدي ،وقــد متــت االســتعانة -يف هــذه الدراســة -بعــدد مــن الكتــب القدميــة
العــرب) البــن منظــور و(تــاج العــروس) للزبيـ ّ
والحديثــة ،ومــن أبــرز الكتــب القدميــة كتاب(العمــدة) البــن رشــيق القريوا ّين(ت463هـــ) ،ومــن أبــرز الكتــب الحديثــة
كتاب(املعجــم العــريب) للدكتــور حســن نصــار.
التمهيد
التعريف بابن سيده ومبعجمه(املحكم)

التعريف بابن سيده:
هــو :عــي بــن إســاعيل ،املعــروف بابــن ســيده ،أبــو الحســن ،إمــام يف اللغــة وآدابهــا ،ولــد مبدينة(مرســية) يف رشق
األندلــس ،عــاش رضيـ ًرا ،وأخــذ العلــم والروايــة عــن أبيــه ،وآخريــن ،وقــرأ عــى أيب عمــر الطلمنــي ،واشــتغل بنظــم الشــعر
مــدة ،ثــم نبــغ يف علــوم اللغــة ،فألّف(املخصــص) ،و(املحكــم واملحيــط األعظــم) ،وغريهــا ،وتــويف -رحمــه الله-ســنة(458هـ)
يــوم األحــد الســادس عــر مــن جــادي اآلخــرة وعمــره ســتون ســنة)1(.

التعريــف مبعجــم املحكــم:
هــو أحــد معاجــم اللغــة املشــهورة ،وقــد ســار فيــه ابــن ســيده عــى منهــج
الخليل(ت170هـــ) فجعــل كتابــه ينقســم إىل حــروف مرتبــة عــى ترتيــب الخليــل للمخــارج ،وكل حــرف منهــا ينقســم
إىل األبــواب اآلتية:الثنــايئ املضعــف الصحيــح ،الثــايث الصحيــح ،الثنــايئ املضعــف املعتــل ،الثــايث املعتــل ،الثــايث اللفيــف،
الرباعــي ،الخاميس...الــخ .وقــد رســم ابــن ســيده لنفســه خطــة يف املقدمــة ليســر عليهــا يف انتقــاء األلفــاظ التــي يُدخلهــا
تحــت مــواده وترتيبهــا ،فحــذف أمــو ًرا ،ونبــه عــى أخــرى ،وميّــز بــن املتشــابهات ،ورتّــب األلفــاظ)2(.
وقــد اســتقى ابــن ســيده مــادة (املحكــم) مــن مصــادر كثــرة ومتنوعــة ،وقــد أشــار إىل تلــك املصــادر يف مقدمــة كتابــه
فقــال »:وأ ّمــا مــا ضمنــاه كتابنــا هــذا مــن كتــب اللغــة فمصنــف أيب عبيد(ت224هـــ) و(اإلصــاح) ،و(األلفــاظ) ،و(الجمهرة)،
وتفاســر القــرآن ،ورشوح الحديــث ،والكتــاب املوســوم بـ(العني)...وجميــع مــا شــتمل عليــه كتــاب ســيبويه(ت170هـ)من
اللغــة املعللــة العجيبــة ،امللخصــة الغريبــة ...وأ ّمــا مــا نــرت عليــه مــن كتــب النحويــن املتأخريــن ،املتضمنــة لتعليــل اللغــة،
جني(392هـ)»()3
فكتــب أيب عــي
ّ
الفاريس(ت377هـ)....وكتــب أيب الحســن ال ّرماين(ت384هـــ) ...وكتب أيب الفتح عثامن بــن ّ
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التعريف بابن منظور ومبعجمه(لسان العرب)

التعريف بابن منظور:
ـري ،جــال الديــن ،أبــو الفضــل ،مــن
ـي ،املـ ّ
هــو :محمــد بــن مكــرم بــن عــي بــن أحمــد األنصـ ّ
ـاري ،اإلفريقـ ّ
ـاري ،ولــد يف مــر (وقيــل :يف طرابلــس الغــرب) ،ســمع مــن مرتــى بــن حاتم(ت634هـــ)
نســل رويفــع بــن ثابــت األنصـ ّ
وابــن املقري(ت643هـــ) وغريهــا ،و ُع ِّمــر وكــر وحــدث فأكــروا عنــه ،وكان مول ًعــا باختصــار كتــب األدب املطولــة ،فاختــر
(األغــاين) و(العقــد) و(الذخــرة) وغريهــا ،وكان ال ميــل مــن ذلــك ،قــال ولــده قطــب الديــن أنــه تــرك بخطــه خمســائة
مجلــدة ،وقــد خــدم ابــن منظــور يف ديــوان اإلنشــاء يف القاهــرة ،وويل قضــاء (طرابلــس) ،ثــم عــاد إىل مــر فتــوىف فيهــا
ســنة(ت711هـ) ،وعمــي يف آخــر عمــره)4(.

التعريف مبعجم لسان العرب:
للجوهري(ت393هـــ) ،فــا تختلــف صــورة األبــواب
هــو أشــهر معاجــم اللغــة العربيــة ،وهــو شــبيه مبعجم(الصحــاح)
ّ
والفصــول يف اللســان عــا يف معجــم (الصحــاح) إال يف ضخامتهــا حتــى أبــواب األلــف اللينــة باقيــة عــى حالهــا يف املعجمــن،
لكــن ابــن منظــور ص ـ ّدر بعــض أبوابــه بكلمــة عــن الحــرف املعقــود لــه البــاب ،ذكــر فيهــا مخرجــه وأنواعــه وخــاف
النحويــن فيــه ومــا شــابه ذلــك)5(.
وقــد اســتقى ابــن منظــور مادتــه العلميــة مــن خمســة كتــب ذكرهــا قــي مقدمــة كتابــه ،هــي كتاب(تهذيــب اللغــة)
للجوهري(ت393هـــ) ،وكتاب(حوايش ابن
لألزهري(ت370هـــ)  ،وكتاب(املحكم)البــن ســيده(ت458هـ) ،وكتــاب (الصحــاح)
ّ
ري(ت582هـــ) ،وكتــاب (النهايــة يف غريــب الحديث واألثــر) البــن األثري(ت606هـ).
ـري عــى الصحاح)البــن بَ ّ
بَـ ّ

بالزبيدي ومبعجمه(تاج العروس)
التعريف
ّ

بالزبيدي:
التعريف
ّ
ـدي (بفتــح ال ـزاي وش ـ ّدها) هــو :محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق بــن عبدالغفــار ،وينتهــي
ال َّزبيـ ّ

نســبه إىل زيــن العابديــن بــن الحســن بــن عــي بــن أيب طالــب .لقبــه :مرتــى ،وكنيتــه :أبــو الفيــض ،وأبــو الوقــت .ولــد
يف (بلج ـرام) بالهنــد ،وأصلــه مــن (واســط) العراقيــة ،ونشــأ يف (زَبيــد) باليمــن ،وكان كثــر الرتحــال والتنقــل طل ًبــا للعلــم،
وقيــل إنــه تلقــى العلــم عــن ثالمثائــة شــيخ ،رحــل إىل مــر وأقــام بهــا إىل أن تُـ ِّ
ـوف فيهــا بالطاعــون وعمــره ســتون ســنىة،
يــوم األحــد مــن شــهر شــعبان ســنة(ت1205هـ) دون أن يــرك اب ًنــا أو بنتًــا)6(.
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التعريف مبعجم تاج العروس:
للفريوزآبادي(ت817هـــ) ،ويُعـ ّد
اســمه(تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس) فهــو رشح ملعجم(القامــوس املحيــط)
ّ
ـدي عــى
(التــاج) أكــر املعاجــم العربيــة التــي وصلــت إلينــا؛ ألنــه احتــوى معظــم املعاجــم التــي قبلــه ،وقــد ســار فيــه الزبيـ ّ
ـدي
منهــج صاحــب (القامــوس) ،حيــث رشع يف (تاجــه) بابًــا فبابًــا ،وفصـ ًـا ففصـ ًـا ،ومــادة فــادة إىل النهايــة ،غــر أن الزبيـ ّ
كان يصـ ّدر كل بــاب بكلمــة قصــرة عــن الحــرف املعقــود لــه هــذا البــاب)7(.
الزبيــدي مــادة (تــاج العــروس) مــن عــدد كبــر مــن املصــادر ،وقــد ذكــر مــن هــذه املصــادر يف
وقــد اســتقى
ّ
مقدمتــه( )120كتابًــا ،أبرزهــا كتاب(القــوايف) لألخفــش (ت215هـــ) ،وكتاب(أنســاب العــرب) أليب ُعبيــد القاســم بــن
ســام(ت224هـ) ،وكتاب(جمهــرة اللغــة) البــن دريــد (ت321هـــ) ،وكتايب(الخصائــص) و(رس صناعــة اإلعــراب) البــن
ّ
جني(ت392هـــ) ،وكتاب(األمــايل) أليب عــي القا ّيل(ت356هـــ) ،وكتاب(مقاييس اللغة) البن فارس (ت395هـــ) ،وكتاب(الكايف
ّ
للزمخرشي(ت538هـــ) ،وكتايب(معجــم
ـزي (ت502هـــ) ،وكتايب(أســاس البالغــة) ،و(املســتقيص)
ّ
يف العــروض) للخطيــب التربيـ ّ
الحمــوي (ت626هـــ) ،وكتايب(العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر) ،و(التكملــة)
األدبــاء) ،و(معجــم البلــدان) لياقــوت
ّ
للصاغا ّين(ت650هـــ) ،وكتاب(لســان العــرب) البــن منظور(ت711هـــ) ،وغريهــا.
الفصل األول  :علم العروض
علــم العــروض هــو علـ ٌم بقوانــن يعــرف بهــا أوزان الشــعر العريب)8(.وقــد أجمــع العلــاء عــى أن بدايــات هــذا

العلــم كانــت عــى يــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي (ت170هـــ)  ،وهــو أول مــن حــدد بحــوره ،ووضــع أوزانـــه  ،وجمــع
أعاريضــه ورضوبــه  ،قــال ابــن رشــيق (ت463هـــ)»:إن أول مــن ألّــف األوزان وجمــع األعاريــض والــروب الخليــــل بــن
أحمــد  ،الــذي وضــع فيـــها كتابًــا ســااه (ال َع ُروض))9(.وقال»:عـ ّد الخليــل أجنــاس األوزان فجعلهــا خمســة عــر جنسـاً...

وهــي عنــده :الطويــل ،واملديــد ،والبســيط ،يف دائــرة .ثــم الوافــر ،والكامــل يف دائــرة .ثــم الهــزج ،والرجــز ،والرمــل ،يف دائــرة.
ثــم الرسيــع ،واملنــرح ،والخفيــف ،واملضــارع ،واملقتضــب ،واملجتــث يف دائــرة .ثــم املتقــارب وحــده يف دائــرة»)10(.
وبــذا فلعــروض الشــعر خمســة دوائــر هــي :دائــرة املختلــف ،ودائــرة املؤتلــف ،ودائــرة املشــتبه ،ودائــرة املجتلــب،
ودائــرة املتفــق .ثــم إن لــكل دائــرة مــن هــذه الدوائــر عــد ًدا محــد ًدا مــن بحــور الشــعر .ولــكل بحــر مــن تلــك البحــور عــدد
خاصــا بــه ،كــا لــه زحافــات وعلــل خاصــة بــه ،وقــد تشــرك بعــض الزحافــات والعلــل يف
معــن مــن التفاعيــل تولّــد وزنًــا ًّ
بحــر واحــد ،وقــد ال تشــرك .ثــم إن زاده األخفــش سعيـــد بـــن مســعدة(ت215هـ) زاد بحـ ًرا عــى بحــور الخليل ســاه(بحر
املتدارك))11(.
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وقــد اختلــف العلــاء مــن بعـ ُد عــى عــدد بحــور الشــعر ،فذهــب كثــر مــن العلــاء مــع الخليل(ت170هـــ) يف كــون
جني(ت392هـــ) ،وابــن رشــيق(463هـ) ،والســكايكّ(ت626هـ)
بحــور الشــعر خمســة عــر بحـ ًرا الغــر ،ومــن اولئــك ابــن ّ
وغريهــا .وذهــب بعــض منهــم مــع األخفش(ت215هـــ) وعـ ّدوا بحــور الشــعر ســتة عــر بحـ ًرا ،وأبــرز اولئــك الخطيــب
التربيزي(ت502هـــ) الــذي ســاه (بحــر املحــدث) ودرســه يف كتابه(الــكايف).
ّ
وعلــم العــروض هــو علــم يبحــث يف بحــور الشــعر ،ويف الزحافــات التــي تطــرأ عــى البحــور ،ويف العلــل التــي تصيــب
تلــك البحــور.
املبحث األول
أثر بحث ابن سيده لبحور الشعر يف معجمي (لسان العرب) و(تاج العروس)
بحــث ابــن ســيده بحــور الشــعر جميعهــا التــي اعتمدهــا الخليــل بــن أحمد(ت170هـــ) ،فذكرهــا وعرفهــا وذكــر
ســبب تســميتها ،وذكــر جــل أوزانهــا ،مــن أمثلــة ذلــك قولــه »:الطويــل مــن الشــعر ُس ـ ّمي بذلــك ألنــه أطــول الشــعر
كلــه ،وذلــك أن أصلــه مثانيــة وأربعــون حرفًــا ،وأكــر حــروف الشــعر مــن غــر دائرتــه اثنــان وأربعــون حرفًا»)12(.وأيضً ــا
ـن فَ ُعولُـ ْن) مرتــن ُســمي هــذا الشــطر وافـ ًرا ألن أجـزاءه ُم َوفّـ َرة
ـن ُمفا َعلَـ ُ ْ
قوله»:الوافــر رضب مــن العــروض وهــو ( ُمفَا َعلَـ ُ ْ
لــه وفــور أجـزاء (الكامــل) غــر أنــه ُحــذف مــن حروفــه فلــم يُ َك ّمل»)13(.ومــن األمثلــة -أيضً ــا -قــول ابــن ســيده»:الكامل
مــن شــطور العــروض معــروف واصلــه (متفاعلــن) ســت م ـرات ســمى كامــا النــه اســتعمل عــى اصلــه يف الدائــرة»()14
وأيضً ــا قوله»:ال َهـ َز ُج يف الشــعر َ ( :مفاعيلُـ ْن َمفاعيلُـ ْن)  ،ســمي بذلــك لتقــارب أجزائــه  ،وهــو مســدس األصــل حمــا عــى
صاحبيــه يف الدائــرة وهــا الرجــز والرمــل إِذ تركيــب كل واحــد منهــا مــن وتــد مجمــوع وســببني خفيفني»)15(.وأيضً ــا
قوله»:املتقــارب مــن العــروض ( :فعولــن) مثــاين مـرات و (فعولــن فعولــن فعــل) مرتــن ،ســمي متقاربــا  ،ألنــه ليــس يف أبنيــة
الشــعر يشء تقــرب أوتــاده مــن أســبابه كقــرب املتقــارب  ،وذلــك ألن كل اجزائــه مبنــي عــى وتــد وســبب)16(.وأحيانًا كان
يذكــر الشــواهد عــى البحــور ،ومــن أمثلــة ذلــك قولــه »:املضــارع يف العــروض (مفاعيــل فاعالتــن مفاعيــل فاعالتــن) ســمي
بذلــك ألنــه ضــارع املجتث)17(،والشــاهد عنــده قــول الشــاعر :
َدعاين إىل ُسعا ٍد

َدواعي َهوى ُسعا ِد()18

وقوله أيضً ا»:املقتضب من الشعر ( :فاعالت مفتعلن) مرتني سمي مقتضبا  ،ألنه اقتضب مفعوالت وهي الجزء الثالث من
البيت  :أي قطع)19(،والشاهد عنده قول الشاعر:
أَقْبَل َْت فَال ََح لَ َها

كالب ِد()20
َعارضَ انِ َ َ

ولكــن يؤخــذ عليــه أنــه مل يذكــر ترتيــب البحــر -الــذي يذكــره -بــن بقيــة بحــور الشــعر ،ثــم أنــه أغفــل متا ًمــا بحــر
الرسيــع فلــم يذكــره.
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وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده لبحــور الشــعر يف ابــن منظــور بشــكل واضــح ،لدرجــة أننــا نجــد البحثــن متطابقــن،
فــكان ابــن منظــور -يف أغلــب املواضــع -ينقــل حرف ًّيــا عــن ابــن ســيده دون أن ينســب الــكالم لصاحبــه ،واألمثلــة عــى
ذلــك كثــرة ،منهــا قــول ابــن منظــور »:الطويــل مــن الشعر...ســمي بذلــك ألنــه أطــول الشــعر كلــه ،وذلــك أن أصلــه مثانيــة
وأربعــون حرفًــا ،وأَكــر حــروف الشــعر مــن غــر دائرتــه اثنــان وأربعــون حرفًا»)21(.وقولــه أيضً ــا »:الوافــر رضب مــن
ـن فَ ُعولُـ ْن) مرتــن ُســمي هــذا الشــطر وافـ ًرا ألن أجـزاءه ُم َوفّـ َرة لــه وفــور أجـزاء (الكامــل)
ـن ُمفا َعلَـ ُ ْ
العــروض وهــو ( ُمفَا َعلَـ ُ ْ
غــر أنــه ُحــذف مــن حروفــه فلــم يُ َك ّمل»)22(.وقــال أيضً ــا »:والكا ِمــل مــن شــطور ال َعــروض معــروف وأَصلــه «متفاعلــن»
ســت مـرات ســمي كامـاً ألَنــه اســتك َمل عــى أَصلــه يف الدائرة»)23(.وقــال أيضً ــا »:وال َهـ َز ُج نــوع مــن أَعاريــض الشــعر وهــو
«مفاعيلــن مفاعيلــن» عــى هــذا البنــاء كلــه أَربعــة أَجـزاء سـ ِّمي بذلــك لتقــارب أَجزائــه وهــو ُم َسـ َّدس األَصــل حمـاً عــى
صاحبيــه يف الدائــرة وهــا الرجــز والرمــل إِذ تركيــب كل واحــد منهــا مــن وتــد مجمــوع وســببني خفيفني»)24(.فلــو وازنــا
بــن هــذه النصــوص ونصــوص ابــن ســيده التــي مــرت قبــل قليــل لوجدناهــا متطابقــة متا ًمــا .ثــم إن ابــن منظــور وقــع فيــا
وقــع فيــه ابــن ســيده ،إذ أنــه غفــل عــن بحــر الرسيــع ،كــا أنــه مل يذكــر ترتيــب البحــور .وهــذا يــدل داللــة واضحــة عــن
نقــل ابــن منظــور لــكل كالم ابــن ســيده دون زيــادة أو نقصــان ،ودون مراجعــة وتدقيــق.
ـدي ،ولكــن بشــكل مختلــف عــن ابــن منظــور؛ ففــي بعــض
كــا أثــر بحــث ابــن ســيده لبحــور الشــعر يف الزبيـ ّ
الشعر...ســمي بذلــك
ـدي »:الطويــل مــن
ـدي ينســب مــا ينقلــه لصاحبــه ،ومــن أمثلــة ذلــك قــول الزبيـ ّ
األحيــان كان الزبيـ ّ
ُ
ألنــه أطــول الشــعر كلــه ،وذلــك أن أصلــه مثانيــة وأربعــون حرفًــا ،وأَكــر حــروف الشــعر مــن غــر دائرتــه اثنــان وأربعــون
ـدي ينقــل الــكالم دون نســبة كقولــه عــن الهــزج »:س ـ ِّمي بذلــك لتقــارب
حرفًــا كــذا يف (املحكم)»)25(.وأحيانَــا كان الزبيـ ّ
أَجزائــه وهــو ُم َسـ َّدس األَصــل حمـاً عــى صاحبيــه يف الدائــرة وهــا الرجــز والرمــل ِإذ تركيــب كل واحــد منهــا مــن وتــد
ـدي يضيــف عــى كالم ابــن ســيده؛ كأن يذكــر وزن البحــر
مجمــوع وســببني خفيفــن»)26(.ويف أغلــب األحيــان كان الزبيـ ّ
ويستشــهد عليــه ،أو يذكــر ترتيبــه بــن بحــور الشــعر العــريب ،ومــن أمثلــة زيادتــه عــى كالم ابــن ســيده بذكــر وزن البحــر
الزبيدي(”:)27الطويــل مــن الشعر...ســمي بذلــك ألنــه أطــول الشــعر كلــه ،وذلــك أن أصلــه مثانيــة
واالستشــهاد عليــه قــول
ّ
وأربعــون حرفًــا ،وأَكــر حــروف الشــعر مــن غــر دائرتــه اثنــان وأربعــون حرفًــا كــذا يف (املحكــم) ،ووزنــه (فعولــن مفاعلــن)
مثــاين مـرات ،مثــل قــول امــرئ القيــس:
البال
أَال انْ َع ْم َصباحاً أَيُّها الطَّل َُل ِ

ص الخَايل()28
وهل يَ ْن َع َم ْن َم ْن كَا َن يف ال ُع ُ ِ

الزبيدي»:الوافــر  :البحــر الرابــع مــن بحــور العــروض وزنــه (مفاعلــن) ســت
ومــن أمثلــة ذكــره لرتتيــب البحــر قــال
ّ
م ـراتُ ...س ـ ِمي هــذا الشــطر واف ـ ًرا ألن أج ـزاءه ُم َوفّ ـ َرة لــه وفــور أج ـزاء (الكامــل) غــر أنــه ُحــذف مــن حروفــه فلــم
ـدي االجتهــاد واإلضافــة عــى كالم ابــن ســيده ،إال أنــه وقــع فيــا وقــع فيــه
يُ َك ّمل»)29(.ولكــن بالرغــم مــن محاولــة الزبيـ ّ
ابــن ســيده ،حيــث أنــه غفــل عــن بحــر الرسيــع الــذي أغفلــه ابــن ســيده ومــن بعــده ابــن منظــور ،وهــذا دليــل واضــح
عــى أن اإلثنــن قــد أخــذا ُجــل كالم ابــن ســيده عــن بحــور الشــعر دون تدقيــق.
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املبحث الثاين
أثر بحث ابن سيده للزحافات العروضية يف معجمي(لسان العرب) و(تاج العروس)
ـرويض :هــو كل تغيــر يلحــق جــز ًءا مــن األجـزاء مــن زيــادة ،أو نقصــان ،أو تســكني ،أو تقديــم حــرف،
ال ِّزحــاف العـ ّ
جني(ت392هـــ):
أو تأخــره ،ال يســلم منــه شــعر )30(.فهــو تغيــر يطــرأ عــى ثــواين األســباب دون األوتــاد ،قــال ابــن ّ

«الزحــاف هــو تغيــر بالحــذف أو بالتســكني ،يدخــل عــى الحــرف الثــاين مــن الســبب الخفيــف أو الســبب الثقيــل»)31(.

ويجــوز أن يقــع يف جميــع أجـزاء البيــت كلهــا مــن حشــو وعــروض ورضب ،وال يجــب إن وقــع يف جــزء أن يقــع فيــا بعــده
مــن األجزاء)32(،بخــاف العلــة كــا ســيأيت .والزحافــات كانــت شــائعة ومعروفــة يف الشــعر الجاهــي ،بــل ويف الشــعر العريب
بشــكل عــام ،ومــا كان معروفًــا منهــا هــو اإلقــواء ،وهــو اختــاف حركــة الــروي يف القصيــدة ،ومــن األمثلــة عــى ذلــك قــول
النابغــة [مــن الكامــل]:

ائح أو ُمغ ِ
ْتد
أَ ِم ْن آ ِل َميّ َة ر ٌ

َع ْجال َن ذا زا ٍد وغ َري ُمزو ِد

اب بأ َّن رحلتَنا غ ًدا وبذاك خ ََّبنا الغ ُ
ُداف األسو ُد()33
َز َع َم ال ُغر ُ
ـروي؛ فجــاءت (الــدال) يف القصيــدة كلهــا مكســورة كــا هــو الحــال يف البيــت األول ،ويف
فخالــف بــن حركتــي الـ ّ

البيــت الثالــث مــن القصيــدة جاءت(الــدال) مضمومــة .فهــذا إقــواء ،وإن كان اإلقــواء يعـ ّد مــن العيــوب التــي تدخــل عــى
القافيــة -كــا ســيأيت -إال أنــه كان معروفًــا وشــائ ًعا .والزحافــات قســان :القســم األول :الزحــاف املفــرد أو البســيط ،عندمــا
ـي ،والعصــب ،والعقــل،
ال يكــون يف التفعيلــة ســوى زحــاف أو تغيــر واحــد ،وهــو مثانيــة أنــواع :اإلضــار ،والخــن ،والطـ ّ
والقبــض ،والكــف ،والوقــص .والقســم الثــاين :الزحــاف املــزدوج أو املركــب عندمــا يكــون يف التفعيلــة زحافــان،أي تغـران،
ـي) ،والشــكل(خنب ،وكــف) ،والنقص(عصــب ،وكف))34(.وقــد
ـي) ،والخزل(إضــار ،وطـ ّ
وهــو أربعــة أنــواع :الخبل(خــن ،وطـ ّ
ذكــر ابــن ســيده جميــع أنــواع الزحافــات بقســميها املفــردة واملركبــة وع ّرفهــا.
وقــد بحــث ابــن ســيده الزحافــات املفــردة جميعهــا ،ومــن أمثلــة ذلــك قوله»:اإلضــار :ســكون (التــاء) مــن ( ُمتَفَا ِعلُ ْن)
يف الكامــل حتــى يصــر ( ُمتْفا ِعلُـ ْن) ،وهــذا بنــاء غــر معقــول فنقــل إىل بنــاء مقــول معقــول ،وهــو ( ُم ْسـتَ ْف ِعلُ ْن))35(.واملثال
عنــده قــول عنــرة:

ِّإن ا ْم ُر ٌؤ من خ ْ َِي َع ْب ٍس َم ْن ِصباً
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وعلّــق بقوله»:فــكل جــزء مــن هــذا البيــت ( ُم ْسـتَ ْف ِعلُن) وأصلــه يف الدائــرة ( ُمتَفَا ِعلُ ْن)»)37(.كــا مــن أمثلــة الزحافــات
املفــردة عنــد ابــن ســيده قولــه  »:خــن الشــعر ي ْخبِنــه خب ًنــاَ :حـذ ََف ثانيــه ِمــن غــر أن يَ ْسـ ُك َن لــه يشء إذا كان مـ ّـا يجــوز
فيــه الزحــاف ،كحــذف (الســن) مــن ( ُم ْسـتَ ْف ِعلُن) ،و(الفــاء) مــن ( َمفْعــوالت) ،و(الفــاء) مــن (فَا ِعالتُــن)»)38(.
وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده للزحافــات العروضيــة املفــردة يف ابــن منظــور ،فنقــل عنــه حرف ًّيــا جــل ماقالــه يف
الزحافــات ويف الغالــب مل يكــن ينســب القــول لصاحبــه ،ومــن أمثلــة ذلــك التأثــر قــول ابــن منظــور »:اإلضــار :ســكون
(التــاء) مــن ( ُمتَفَا ِعلُـ ْن) يف الكامــل حتــى يصــر ( ُمتْفا ِعلُـ ْن) ،وهــذا بنــاء غــر معقــول فنقــل إىل بنــاء مقــول معقــول ،وهــو
( ُم ْس ـتَ ْف ِعلُ ْن)» )39(.ونقــل ابــن منظــور الشــاهد عينــه وهــو قــول عنــرة:
ِّإن ا ْم ُر ٌؤ من خ ْ َِي َع ْب ٍس َم ْن ِصباً

شَ طْرِي وأ ْح ِمي َسائِري بامل ُ ْن ُصلِ ()40

ثــم علّــق ابــن منظــور بالــكالم نفســه الــذي علّــق بــه ابــن ســيده ،فقال»:فــكل جــزء مــن هــذا البيــت ( ُم ْسـتَ ْف ِعلُن)
وأصلــه يف الدائــرة ( ُمتَفَا ِعلُـ ْن) وكذلــك تســكني (العــن) مــن (فَ ِعالَت ُـ ْن) فيــه أيضً ــا فيبقــى (فَ ْعالَت ُـ ْن) ف ُينقــل يف التقطيــع إىل

( َم ْف ُعولُ ْن)»)41(.ومــن األمثلــة عــى ذلــك -أيضً ــا -قــول ابــن منظــور »:خــن الشــعر ي ْخبِنــه خب ًنــاَ :حـذ ََف ثانيــه ِمــن غــر أن
يَ ْسـ ُك َن لــه يشء إذا كان مـ ّـا يجــوز فيــه الزحــاف ،كحــذف (الســن) مــن ( ُم ْسـتَ ْف ِعلُن) ،و(الفــاء) مــن ( َمفْعــوالت) ،و(الفــاء)
مــن (فَا ِعالتُــن)»)42(.

ـدي بــكالم ابــن ســيده ونقــل عنــه جـ ّـل ماقالــه عــن الزحافــات العروضيــة املفــردة ،ولكنــه اختلــف مــع
كــا تأثــر الزبيـ ّ
ـدي كان يف بعــض األحيــان ينقــل دون نســبة الــكالم البــن ســيده وأحيانًــا أخــرى كان ينســب لــه
ابــن منظــور يف أن الزبيـ ّ
اصطــا ِح ال َع ُر ِ
ـدي »:ا ِإلضْ ـ َـا ُر يف ِ
وض ِّيــن  :ســكون (التــاء) مــن ( ُمتَفَا ِعلُـ ْن)
الــكالم ،ومــن أمثلــة النقــل دون نســبة قــول الزبيـ ّ
يف الكامــل حتــى يصــر ( ُمتْفا ِعلُـ ْن) ،وهــذا بنــاء غــر معقــول فنقــل إىل بنــاء مقــول معقــول ،وهــو ( ُم ْسـتَ ْف ِعلُ ْن)»)43(.ونقل
ـدي الشــاهد نفســه عنــد ابــن ســيده وهــو قــول عنــرة:
الزبيـ ّ
ِّإن ا ْم ُر ٌؤ من خ ْ َِي َع ْب ٍس َم ْن ِصباً شَ طْرِي وأ ْح ِمي َسائِري بامل ُ ْن ُصلِ ()44
الزبيدي»:فــكل جــزء مــن هــذا البيــت ( ُم ْس ـتَ ْف ِعلُن) وأصلــه يف الدائــرة
ثــم علّــق مبــا علّــق بــه ابــن ســيده ،فقــال
ّ
( ُمتَفَا ِعلُـ ْن) وكذلــك تســكني (العــن) مــن (فَ ِعالَت ُـ ْن) فيــه أيضً ــا فيبقــى (فَ ْعالَتُـ ْن) ف ُينقــل يف التقطيــع إىل ( َم ْف ُعولُـ ْن)»)45(.
ـدي« :يف (املحكــم) :خــن الشــعر ي ْخبِنــه خب ًنــاَ :ح ـذ ََف ثانيــه ِمــن غــر أن
ومــن أمثلــة نســبة الــكالم لصاحبــه قــول الزبيـ ّ
يَ ْسـ ُك َن لــه يشء إذا كان مـ ّـا يجــوز فيــه الزحــاف ،كحــذف (الســن) مــن ( ُم ْسـتَ ْف ِعلُن) ،و(الفــاء) مــن ( َمفْعــوالت) ،و(الفــاء)
مــن (فَا ِعالتُــن)»)46(.
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وإذا مــا انتقلنــا لبحــث ابــن ســيده للزحافــات العروضيــة املركبــة نجــد أنــه ذكرهــا كلهــا ،ومــن أمثلــة ذلــك قولــه»:
ال َخبْــل يف َعــروض البســيط والرجــز  :ذهــاب (الســن) و(التــاء) مــن (مســتفعلن)» )47(.ومــن األمثلــة -أيضً ــا -قولــه»:
املشْ ـك ُ
ُول مــن العــروض :مــا ُحــذف ثانيــه وســابعه ،نحــو حذفــك (ألــف) (فَا ِعالت ُـ ْن) و(النــون) منهــا ،س ـ ّمي بذلــك ألنــك
حذفــت مــن طرفــه اآلخــر ومــن أولــه ،فصــار مبنزلــة ال ّدابــة الــذي شُ ـ ِكل َْت يــده ورجلــه»)48(.
وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده للزحافــات العروضيــة املركبــة يف ابــن منظــور ،فنقــل عنــه حرفيًّــا جــل ماقالــه يف
الزحافــات ويف الغالــب مل يكــن ينســب القــول لصاحبــه فقــال ابــن منظــور »:ال َخبْــل يف َعــروض البســيط والرجــز  :ذهــاب
(الســن) و(التــاء) مــن (مســتفعلن)»)49(.وقال أيضً ــا »:املشْ ـك ُ
ُول مــن العــروض :مــا ُحــذف ثانيــه وســابعه ،نحــو حذفــك
(ألــف) (فَا ِعالت ُـ ْن) و(النــون) منهــا ،سـ ّمي بذلــك ألنــك حذفــت مــن طرفــه اآلخــر ومــن أولــه ،فصــار مبنزلــة ال ّدابــة الــذي
شُ ـ ِكل َْت يــده ورجلــه»)50(.
ـدي بــكالم ابــن ســيده أيضً ــا ونقــل عنــه جــل ماقالــه عــن الزحافــات العروضيــة املركبــة ،ولكنــه اختلــف
كــا تأثــر الزبيـ ّ

ـدي كان يف بعــض األحيــان ينقــل دون نســبة الــكالم البــن ســيده وأحيانًــا أخــرى كان ينســب لــه
مــع ابــن ســيده يف أن الزبيـ ّ
ـدي »:ال َخ ْبــل يف َعــروض البســيط والرجــز :ذهــاب (الســن) و(التــاء) مــن
الــكالم ،ومــن أمثلــة النقــل دون نســبة قــول الزبيـ ّ
ـدي »:املشْ ـك ُ
ُول مــن العــروض :مــا ُحــذف ثانيــه وســابعه،
(مســتفعلن)»)51(.ومن أمثلــة نســبة الــكالم لصاحبــه قــول الزبيـ ّ
نحــو حذفــك (ألــف) (فَا ِعالت ُـ ْن) و(النــون) منهــا ،سـ ّمي بذلــك ألنــك حذفــت مــن طرفــه اآلخــر ومــن أولــه ،فصــار مبنزلــة
ال ّدابــة الــذي شُ ـ ِكل َْت يــده ورجلــه كــا يف (املحكــم)»)52(.
املبحث الثالث
أثر بحث ابن سيده للعلل العروضية يف معجمي(لسان العرب) و(تاج العروس)

ال ِعلّــة يف العــروض :هــي التغيــر الــذي ال يكــون يف ثــواين األســباب)53(.فقد سـ ّمى العروضيــون التغيــر الــذي يدخــل

عــى التفعيــات مــن زيــادة ،أو نقصــان بـ(العلــة) ،وهــو تغيــر يطــرأ عــى األعاريــض واألرضب فقــط ،ويجــب إن وقــع يف
عــروض أو رضب أن يقــع فيــا بعــده مــن األعاريــض واألرضب)54(،بخــاف الزحــاف .والعلــل قســان ،األول :علــل نقصــان
وهــي عــرة أنــواع :البــر ،والتشــعيث ،والح ـ َذذَ ،والحــذف ،والصلْــم ،والقــر ،والقطــع ،والقطــف ،والكشــف ،والوقــف.
والثــاين :علــل زيــادة وهــي ثالثــة أنواع:التذييــل ،والرتفيــل ،والتســبيغ)55(.
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وقــد بحــث ابــن ســيده علــل النقصــان كلهــا ،ومــن أمثلتهــا عنــده قوله»:امل ْقطُــو ُع مــن املديــد ،والكامــل ،والرجــز:
هــو الــذي ُحــذف منــه حرفــان ،نحــو (:فَا ِعالت ُ ـ ْن) ذهــب منــه (تُ ـ ْن) فصــار محذوفًــا ،فبقــي (فَا ِعلُ ـ ْن) ثــم ذهــب مــن
(فَا ِعلُـ ْن) (النــون) ،ثــم أُســكنت (الــام) ،ف ُنقــل يف التقطيــع إىل (فَ ْعلُ ْن)»)56(.وقولــه »:املكْشُ ـ ُ
ـوف يف عــروض الرسيــع هــو
ـول) ،ف ُنقــل يف التقطيــع إىل ( َمفْعولُـ ْن)»)57(.
الجــزء الــذي هــو ( َم ْف ُعولُـ ْن) ،أصلــه ( َم ْف ُعــوالتُ ) ُحذفــت (التــاء) ،فبقــي ( َم ْف ُعـ ً

وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده لعلــل النقصــان يف ابــن منظــور ،فنقــل عنــه حرف ًّيــا جــل ماقالــه ويف الغالــب مل يكــن
ينســب القــول لصاحبــه فقــال ابــن منظور»:امل ْقطُــو ُع مــن املديــد ،والكامــل ،والرجــز :هــو الــذي ُحــذف منــه حرفــان ،نحــو
(:فَا ِعالت ُـ ْن) ذهــب منــه (ت ُـ ْن) فصــار محذوفًــا ،فبقــي (فَا ِعلُ ـ ْن) ثــم ذهــب مــن (فَا ِعلُ ـ ْن) (النــون) ،ثــم أُســكنت (الــام)،
ف ُنقــل يف التقطيــع إىل (فَ ْعلُ ْن)»)58(.وقــال ابــن منظــور أيضً ــا »:املكْشُ ُ
ــوف يف عــروض الرسيــع هــو الجــزء الــذي هــو
ـول) ،ف ُنقــل يف التقطيــع إىل ( َمفْعولُ ـ ْن)»)59(.
( َم ْف ُعولُ ـ ْن) ،أصلــه ( َم ْف ُعــوالتُ ) ُحذفــت (التــاء) ،فبقــي ( َم ْف ُعـ ً

ـدي فنالحــظ يف كالمــه عــن املقطــوع أنــه ينســب الــكالم البــن منظور(ت711هـــ) دون أن يدقــق  ،والحــق
أ ّمــا الزبيـ ّ
ـدي »:يف (اللســان) امل ْقطُــو ُع مــن املديــد ،والكامــل ،والرجــز :هــو الــذي ُحــذف منــه
أن الــكالم البــن ســيده .فقــال الزبيـ ّ
حرفــان ،نحــو (:فَا ِعالت ُ ـ ْن) ذهــب منــه (تُ ـ ْن) فصــار محذوفًــا ،فبقــي (فَا ِعلُ ـ ْن) ثــم ذهــب مــن (فَا ِعلُ ـ ْن) (النــون) ،ثــم
ـدي عــن ابــن ســيده
أُســكنت (الــام) ،ف ُنقــل يف التقطيــع إىل (فَ ْعلُـ ْن)»)60(.ويف كالمــه عــن املكشــوف ينقــل حرف ًّيــا الزبيـ ّ
دون أن ينســب الــكالم لصاحبــه ،فقــال »:املكْشُ ـ ُ
ـوف يف عــروض الرسيــع هــو الجــزء الــذي هــو ( َم ْف ُعولُـ ْن) ،أصلــه ( َم ْف ُعوالتُ )
ـول) ،ف ُنقــل يف التقطيــع إىل ( َمفْعولُ ـ ْن)».
ُحذفــت (التــاء) ،فبقــي ( َم ْف ُعـ ً

()61
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الفصل الثاين  :علم القافية
القافيــة  :هــي مــن آخــر حــرف يف البيــت إىل أول ســاكن يليــه مــن قبلــه ،مــع حركــة الحــرف الــذي قبــل الســاكن.
()62وهــو مصطلــح قديــم يرتبــط بالشــعر منــذ أن عرفتــه العــرب وقيــل :إن واضعــه مهلهــل بــن ربيعــة(ت نحــو 100ق
هـــ) خــال الشــاعر امــرئ القيس)63(.فهــو أقــدم مــن العــروض ،ومــع ذلــك نجدهــم عندمــا يتحدثــون عــن هذيــن العلمــن
يجعلـــون الصـــدارة لعلــــم العـــــروض  ،وال نــدري ملــاذا ؟ .فعلــم العــروض قــد وضعه الخليل بــن أحمد(ت170هـــ) كام م ّر
بنــا ،وعلــم القــوايف قــد ُعــرف قبــل ذلــك.
وقــد اختلــف العلــاء يف تعريــف القافيــة؛ فمنهــم مــن يســمي البيــت كله قافيــة ،ومنهم من بســمي القصيــدة قافية،
ـروي هــو القافية)64(.ويــرى ابــن رشــيق القريوا ّين(ت463هـــ) أن مــا قالــه الخليل(ت170هـــ)
ومنهــم مــن يجعــل حــرف الـ ّ
يف تعريــف القافيــة هــو القــول الصحيــح املضبــوط املحقــق ،يقــول ابــن رشــيق »:قــال الخليــل :القافيــة مــن آخــر حــرف
يف البيــت إىل أول ســاكن يليــه مــن قبلــه ،مــع حركــة الحــرف الــذي قبــل الســاكن ،والقافيــة عــى هــذا املذهــب ،وهــو
الصحيــح تكــون مــرة بعــض كلمــة ،ومــرة كلمــة ،ومــرة كلمتــن ...وهــو قــول مضبــوط ،محقــق يشــهد بالعلــم»)65(.
والقافيــة نوعــان :قافيــة مقيــدة  ،وقافيــة مطلقــة  ،وذلــك كلــه مرتبــط بســكون الــروي أو حركتــه؛ فالقافيــة املقيــدة
ـروي ،ســواء كانــت مردفة(نحــو :زمــانْ ،حنــانْ ،عيــونْ) ،أو خاليــة مــن الردف(نحــو :حس ـ ْن،
هــي مــا كانــت ســاكنة الـ ّ

ـروي ،أي بعــد رويهــا وصــل بإشــباع(نحو:األمل ،العمــل ،البطــل
وطـ ْن ،محـ ْن) ،والقافيــة املطلقــة هــي مــا كانــت متحركــة الـ ّ
بالكــر أو الضــم ،ونحــو :أمــا ،عمــا ،بطــا بالفتــح) .وكذلــك مــن القافيــة املطلقــة مــا ُوصلــت بهــاء الوصــل ســواء أكانــت
ســاكنة أي بــا خــروج ،أم كانــت متحركــة أي ذات خروج)66(.وعلــم القافيــة علــم مختــص بآواخــر أعجــاز األبيــات وعيوبهــا،
وهــو يبحــث يف حــروف القافيــة ،ويف حركاتهــا ،ويف عيوبهــا.
املبحث األول
أثر بحث ابن سيده لحروف القافية يف معجمي(لسان العرب) و(تاج العروس)
يُجمــع العروضيــون عــى أن حــروف القافيــة ال تخــرج عــن ســتة حــروف ،قالــوا »:الحــروف التــي تشــتمل عليهــا

ـروي ،والوصــل ،والخروج»)67(.وقــد بحثهــا ابــن ســيده جميعهــا،
القافيــة س ـتّة هــي :التأســيس ،والدخيــل ،والــردف ،والـ ّ
ومــن أمثلــة بحثــه لهــا قوله»:التَّأســيس يف القافيــة الحــرف الــذي قبــل ال ّدخيــل وهــو أول جــزء يف القافيــة كألف(ناصــب)
مــن قوله(:)68
كِلِي ِني لِ َه ٍّم يا أُ َم ْي َم َة ِ
ناص ِب()69
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ـرويُ ،س ـ ّمي بذلــك ألنــه ُملحــق يف
ومــن األمثلــة -أيضً ــا -قوله»:ال ـ ِّر ْد ُف( :األلــف) و(اليــاء) و(الــواو) التــي قبــل الـ ّ
ـروي ،فجــرى مجــرى الــردف للراكــب ،أي يليــه؛ ألنــه ملحــق به»)70(.وقــد أثــر بحــث ابــن
التزامــه ،وتح ّمــل مراعاتــه بالـ ّ
ســيده لحــروف القافيــة يف ابــن منظــور ،فنقــل عنــه حرف ًّيــا جــل ماقالــه ويف الغالــب كان ينســب القــول لصاحبــه ،ففــي
التأســيس قــال ابــن منظــور »:يف (املحكــم) التأســيس يف القافيــة الحــرف الــذي قبــل الدخيــل وهــو أَول جــزء يف القافيــة
كألــف (ناصــب)»)71(.ويف الــردف قــال ابــن منظــور »:قــال :ابــن ســيده ال ـ ِّر ْد ُف( :األلــف) و(اليــاء) و(الــواو) التــي قبــل
ـروي ،فجــرى مجــرى الــردف للراكــب ،أي يليــه؛ ألنــه
ـرويُ ،س ـ ّمي بذلــك ألنــه ُملحــق يف التزامــه ،وتح ّمــل مراعاتــه بالـ ّ
الـ ّ
ملحــق بــه»)72(.
الزبيــدي»:
الزبيــدي بــكالم ابــن ســيده ويف الغالــب كان ينســب لــه الــكالم ،ففــي التأســيس قــال
كــا تأثــر
ّ
ّ
وي إال حــرف واحد...وهــو حــرف القافيــة
يف(املحكــم) التَّأْســيس يف القافيــة( :األلــف) التــي ليــس بينهــا وبــن حــرف ال ـ ّر ّ
ـدي »:قــال ابــن ســيده
الــذي هــو قبــل الدخيــل ،وهــو أول جــزء يف القافيــة ،كألــف (ناصــب))73(.ويف الــردف قــال الزبيـ ّ
ـروي،
ـرويُ ،س ـ ّمي بذلــك ألنــه ُملحــق يف التزامــه ،وتح ّمــل مراعاتــه بالـ ّ
ال ـ ِّر ْد ُف( :األلــف) و(اليــاء) و(الــواو) التــي قبــل الـ ّ
فجــرى مجــرى الــردف للراكــب ،أي يليــه؛ ألنــه ملحــق بــه»)74(.
املبحث الثاين
أثر بحث ابن سيده لحركات القافية يف معجمي(لسان العرب) و(تاج العروس)
يف كتــب العــروض ال تخــرج حــركات القافيــة عــن ســتة مصطلحــات ،قالوا»:حــركات القافيــة ســت عــى عــدد
حروفهــا ،هي(:امل َجــرى ،وال َّنفــاذ ،والحــذو ،واإلشــباع ،والــ ّرس ،والتوجيــه»)75(.
وقــد بحــث ابــن ســيده حــركات القافيــة جميعهــا ،ومــن أمثلتهــا قولــه »:ال َحـذْو :مــن أجـزاء القافيــة ،وهــو حركــة
الحــرف الــذي قبــل ال ّردف»)76(.وقولــه أيضً ــا »:ال ـ َّر ُّس :هــو فتحــة الحــرف الــذي قبــل حــرف التّأســيس»)77(.
وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده لحــركات القافيــة يف ابــن منظــور ،فنقــل عنــه حرفيًّــا جــل ماقالــه ويف الغالــب كان
ينســب القــول لصاحبــه ،ففــي الحــذو قــال ابــن منظــور »:قــال ابــن ســيده :ال َح ـذْو :مــن أج ـزاء القافيــة ،وهــو حركــة
الحــرف الــذي قبــل الـ ّردف»)78(.ويف الــرس قــال ابــن منظور»:قــال ابــن ســيده الـ َّر ُّس هــو فتحــة الحــرف الــذي قبــل حــرف
التأْســيس»()79
الزبيدي»ال َحذْو:
ـدي بــكالم ابــن ســيده وأحيانًــا كان ينســب له الــكالم وأحيانًــا ال يفعل ،ففــي الحــذو قــال
ّ
كــا تأثــر الزبيـ ّ
الزبيدي»:الـ َّر ُّس :هــو
مــن أجـزاء القافيــة ،وهــو حركــة الحــرف الــذي قبــل الـ ّردف نقلــه ابــن ســيده»)80(.ويف الــرس قــال
ّ
فتحــة الحــرف الــذي قبــل حــرف التّأســيس»)81(.
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املبحث الثالث
أثر بحث ابن سيده لعيوب القافية يف معجمي(لسان العرب) و(تاج العروس)

يجمــع أغلــب علــاء القافيــة وعــى رأســهم األخفش(ت215هـــ) عــى أن للقافيــة ســتة عيــوب هــي :اإليطــاء،
والســناد)82(.
والتّضمــن ،واإلقــواء ،واإلرصاف ،واإلكفــاءِّ ،
رصح بذلــك،
وقــد بحــث ابــن ســيده عيــوب القافيــة جميعهــا ،ويف بحثــه لهــا نالحــظ أنــه نقــل نصــوص األخفــش ،و ّ
ففــي اإلقــواء قــال ابــن ســيده »:قــال األخفش(ت215هـــ) :اإلقــواء :رفــع بيــت وجــر آخــر» )83(.ويف اإليطــاء قــال ابــن
ـت بهــا م ـ ّرة ،نحــو قافيــة (عــى َر ُجــل) ،وأخــرى (عــى
ســيده« :قــال األخفش(ت215هـــ) »:ا ِإليطَــاءَ :ر ُّد كلمــة قــد قَ َّفيْـ َ
َر ُجــل) ،يف قصيــدة ،وهــو عيــب عنــد العــرب ،ال يختلفــون فيــه ،وقــد يقولونــه مــع ذلــك»)84(.
وقــد أثــر بحــث ابــن ســيده لعيــوب القافيــة يف ابــن منظــور ،فنقــل ابــن منظــور نصــوص األخفــش التــي نقلهــا ابــن
ســيده ،فقــال ابــن منظور»:قــال األخفــش :اإلقــواء رفــع بيــت وجـ ّر آخر»)85(.كــا فعــل ذلــك أيضً ــا يف اإليطــاء ،فقــال ابــن
ـت بهــا م ـ ّرة ،نحــو قافيــة (عــى َر ُجــل) ،وأخــرى (علــى َر ُجــل) ،فــي
منظــور »:قــال األخفــش ا ِإليطَــاءَ :ر ُّد كلمــة قــد قَ َّفيْـ َ

قصيــدة ،وهــو عيــب عنــد العــرب ،ال يختلفــون فيــه ،وقــد يقولونــه مــع ذلــك»)86(.

ـدي ببحــث ابــن ســيده لعيــوب القافيــة وفعــل عــن مافعلــه ابــن منظــور ،حيــث نقــل نصــوص
كــا تأثــر الزبيـ ّ
ـدي« :قــال األخفــش :أَقْـ َوى الشــعر :خالــف قوافيــه برفــع بيــت
األخفــش التــي نقلهــا ابــن ســيده ،ففــي اإلقــواء قــال الزبيـ ّ

ـدي »:قــال األخفــش ا ِإليطَــاء:
وجـ ّر آخر»)87(.وفعــل الشــئ نفســه فنقــل نــص األخفــش الــذي نقلــه ابــن ســيده ،قــال الزبيـ ّ
ـت بهــا مـ ّرة ،نحــو قافيــة (عــى َر ُجــل) ،وأخــرى (عــى َر ُجــل) ،يف قصيــدة ،وهــو عيــب عنــد العــرب ،ال
َر ُّد كلمــة قــد قَ َّف ْيـ َ
ـدي ينقلــون نصــوص األخفــش
يختلفــون فيــه ،وقــد يقولونــه مــع ذلك»)88(.وهنــا نالحــظ أن ّ
كل مــن ابــن منظــور والزبيـ ّ
دون اإلشــارة إىل أن النقــل كان عــن طريــق ابــن ســيده.
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الخامتة
وهكــذا ،فهــذه كانــت بعــض األمنوذجــات عــن بحــث العــروض والقافيــة عنــد ابــن ســيده يف معجمه(املحكــم)،
ـدي بــكالم ابــن ســيده ،ففــي بحــور الشــعر رأينــا كيــف أثــر
وقــد ظهــر –بشــكل واضــح -تأثــر ّ
كل مــن ابــن منظــور والزبيـ ّ
ـدي ،ال ســيام ابــن منظــور الــذي مل يخــرج عــن كالم ابــن ســيده قيــد
بحــث ابــن ســيده لبحــور الشــعر يف ابــن منظــور ،والزبيـ ّ
أمنلــة ،فــكان ينقــل عنــه حرف ًّيــا ويف الغالــب ال ينســب لــه الــكالم ،ثــم إن ابــن منظــور وقــع فيــا وقــع فيــه ابــن ســيده؛
فغفــل عــن ذكــر بحــر الرسيــع.
ـدي
ـدي ،وإن كان بشــكل مختلــف بعــض الشــئ عــن ابــن منظــور؛ ألن الزبيـ ّ
ثــم رأينــا كيــف أثــر ابــن ســيده يف الزبيـ ّ
كان –يف الغاالــب -ينســب الــكالم البــن ســيده ،كــا أنــه كان يضيــف عــى كالم ابــن ســيده؛ كأن يذكــر وزن البحــر أو
ـدي قــد وقــع -هــو أيضً ــا -فيــا وقــع فيــه
يستشــهد عليــه ،أو يذكــر ترتيبــه بــن بحــور الشــعر العــريب .غــر أن الزبيـ ّ
اإلثنان(ابــن ســيده ،وابــن منظــور) فلــم يذكــر بحــر الرسيــع.
ـدي ،وخاصــة ابــن منظــور
ويف الزحافــات والعلــل العروضيــة رأينــا كيــف أثــر بحــث ابــن ســيده يف ابــن منظــور ،والزبيـ ّ
الــذي كان ينقــل حرف ًّيــا عــن ابــن ســيده ،ويذكــر الشــواهد نفســها ،وينقــل التعليقــات عينهــا ،دون أن ينســب الــكالم
ـدي كان -يف بعــض
ـدي ،ولكنــه اختلــف مــع ابــن منظــور يف أن الزبيـ ّ
لصاحبــه ،ثــم رأينــا كيــف أثــر ابــن ســيده يف الزبيـ ّ
األحيــان -ينقــل دون نســبة الــكالم البــن ســيده ويف أحيــان أخــرى كان ينســب لــه الــكالم.
ـدي،
وإذا مــا انتقلنــا إىل القافيــة فــا نجــد أن األمــر يختلــف كثـ ًرا ،فقــد أثــر بحــث ابــن ســيده يف ابــن منظــور ،والزبيـ ّ
ال ســيام ابــن منظــور الــذي كان ينقــل النصــوص كــا وردت عنــد ابــن ســيده ،دون أن ينســب الــكالم لصاحبــه ،كــا أثــر
ـدي -يف بعــض األحيــان -كان ينســب الــكالم لصاحبــه.
ـدي ،وإن كان الزبيـ ّ
بحــث ابــن ســيده يف الزبيـ ّ
وخالصــة القــول إن بحــث ابــن ســيده لعلمــي العــروض والقافيــة ،والجهــد الــذي بذلــه يف ذكــر املصطلحــات وتعريفهــا
والزبيــدي يف
وذكــر الشــواهد والتعليــق عليهــا ،قــد أثــر بشــكل واضــح عــى ابــن منظــور يف معجمه(لســان العــرب)
ّ
معجمه(تــاج العــروس)؛ ألنهــا نقــا كل ذلــك دون معانــاة أو جهــد .وبــذا فالبنســبة البــن منظــور فــا نســتطيع أن نحســب
لــه فضــا لــه يف كل مــا قالــه عــن علمــي العــروض والقافيــة يف معجمه(لســان العــرب) ّإل فضــل النقــل عــن ابــن ســيده
دون زيــادة أو نقصــان ،وهــذا يفنــد بعــض الدراســات التــي ت ّدعــي أن ابــن منظــور كان صاحــب فضــل واجتهــاد يف بحثــه
للعــروض والقافيــة يف معجمه(لســان العــرب) ،ومــن تلــك الدراســات دراســة بعنوان(:مصطلحــات العــروض والقافيــة يف
للدكتور(مســلك ميمــون) ،طبعتهــا دار الكتــب العلميــة ببــروت لبنــان ســنة2007م.
لســان العــرب)
ْ
ـدي فيمكــن أن نحســب لــه فضــل االجتهــاد ،ال ســيام فيــا يتعلــق ببحــور الشــعر؛ ألنــه كان
وأ ّمــا بالنســبة للزبيـ ّ
يجتهــد ويضيــف عــى كالم ابــن ســيده ،كأن يذكــر ترتيــب البحــر الشــعري ،أو يذكــر بنــاءه  ،أو ميثّــل لــه ،أو مــا إىل ذلــك.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
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قاسي ِه بَطئِ الكَواكِ ِب.
( )70ابن سيده :املحكم(ر د ف).
( )71ابن منظور :لسان العرب(أ س س).
( )72السابق(ر د ف).
الزبيدي :تاج العروس (أ س س).
()73
ّ
( )74السابق(ر د ف).
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( )75نور الدين ال ُعام ّين :املنهل الصايف :ص.188 ،187
( )76ابن سيده :املحكم(ح ذ ا).
( )77السابق(ر س س).
( )78ابن منظور :لسان العرب(ح ذ ا).
( )79السابق(ر س س).
الزبيدي :تاج العروس (ح ذ ا).
()80
ّ
( )81السابق(ر س س).
( )82ينظر األخفش :القوايف :ص.41-68
( )83ابن سيده :املحكم(ق و ي).
( )84السابق(و ط أ).
()85ابن منظور :لسان العرب(ق و ي).
( )86السابق(و ط أ).
الزبيدي :تاج العروس (ق و ي).
()87
ّ
()88السابق(و ط أ).
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املصادر واملراجع
األخفش  :سعيد بن مسعدة (ت215هـ)
 القوايف ،تحقيق :دكتور عزة حسن ،مطبوعات مديرية إحياء الرتاث القديم دمشق 1970م.امرؤ القيس(نحو 80ق هـ)
 ديوانه ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف القاهرة ،الطبعة الخامسة.البغدادي  :إسامعيل باشا(ت1339هـ)
ّ
 هدية العارفني أسامء املؤلفني واملصنفنب ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت 1995م.بكر بن عبد الله أبو زبد
النسابني ،دار الرشد الرياض ،الطبعة األوىل 1987م.
 طبقات ّالجرب ّيت :عبدالرحمن بن الحسن(ت1237هـ)
 عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،تحقيق :عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم ،طبعة بوالق القاهرة 1998م.جني :عثامن املوصيل(ت392هـ)
ابن ّ
 العروض ،تحقيق :أحمد فوزي الهيب ،دار القلم الكويت ،الطبعة الثانية 1989م.الجوهري :إسامعيل بن حامد(ت393هـ)
ّ
 عروض الورقة ،تحقيق :محمد سعدي جوكنيل ،تركيا 1994م.ابن حجر العسقالين :أحمد بن عيل بن محمد(ت852هـ)
 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،تحقيق :محمد عبد املعيد ضان ،دائرة املعارف العثامنية 1972م.نصار
حسني ّ
 املعجم العريب نشأته وتطوره ،دار مرص للطباعة القاهرة.ابن خلكان :أحمد بن محمد بن أيب بكر(ت 681هـ)
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 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق  :إحسان عباس دار صادر – بريوت.يل
خري الدين الزرك ّ
 األعــام قامــوس تراجــم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب واملســتعربني واملســترشقني ،دار العلــم للماليــن بــروت،الطبعــة الخامســة عــرة 2002م.
ماميني :محمد بن أيب بكر(ت827هـ)
ال َّد
ّ
الحســاين حســن عبــد اللــه ،مكتبــة الخانجــي القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة
 العيــون الغامــزة عــى خبايــا ال ّرامــزة ،تحقيــقّ :1994م.
الذهبي :محمد بن أحمد بن عثامن(ت 748هـ)
ّ
 ســر أعــام النبــاء ،أرشف عــى تحقيــق الكتــاب وخــرج أحاديثــه  :شــعيب االرنــؤوط  ،مؤسســة الرســالة بــروت ،الطبعــة التاســعة 1993م.
ابن رشيق القريوا ّين :الحسن بن رشيق(ت463هـ)
 العمــدة يف محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده ،تحقيــق :محمــد محــي الديــن عبدالحميــد ،دار الجيــل بــروت ،الطبعــةالخامســة 1981م.
الحسيني(ت1205هـ)
بيدي :محمد بن محمد
ال َّز ّ
ّ
 -تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :عبد السالم هارون وآخرين ،مطبعة حكومة الكويت.

السجلاميس :عبد الرحمن بن محمد (ت1365هـ)
ّ
 إتحــاف أعــام النــاس بجــال أخبــار حــارضة مكنــاس ،تحقيــق :عــي عمــر ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة القاهــرة ،الطبعــةاألوىل 2008م.
ابن سيده :عيل بن إسامعيل(ت458هـ)
 املحكم واملحيط األعظم ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل 2000م.90
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السيوطي :عبد الرحمن بن أيب بكر(ت  911هـ)
ّ
 بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العرصية ،لبنان  /صيدا.عادل نويهض
 معجــم املفرسيــن مــن صــدر اإلســام وحتــى العــر الحــارض ،مؤسســة نويهــض الثقافيــة للتأليــف والرتجمــة والنــربــروت ،الطبعــة الثالثــة 1988م.
األندليس :أحمد بن محمد(ت328هـ)
ابن عبد ربه
ّ
 العقد الفريد ،تحقيق :مفيد محمد قمي َحة ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل.عبد العزيز عتيق
 علم العروض والقافية ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش بريوت 1987م.عيل جميل سلّوم ،وآخرون
 الدليل إىل البالغة وعروض الخليل ،دار العلوم العربية بريوت ،الطبعة األوىل 1990م.الحي بن أحمد بن محمد(ت1089هـ)
ابن العامد :عبد ّ
 شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب ،أرشف عــى تحقيقــه وخـ ّرج أحاديثــه :عبــد القــادر األرنــاؤوط  ،دار ابــن كثــر،دمشــق– بــروت.
عمر رضا كحالة
 معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية ،مؤسسة الرسالة.عنرتة بن شداد(ت نحو 22ق هـ)
 ديوانــه ،رشح الخطيــب التربيــزي ،ق ـ ّدم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه :مجيــد ط ـ َراد ،دار الكتــاب العــريب بــروت،الطبعــة األوىل 1992م.

الكتا ّين :عبد الكبري الحسني االدرييس (ت1333هـ)
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 فهــرس الفهــارس واألثبــات ومعجــم املعاجــم واملشــيخات واملسلســات ،تحقيــق :إحســان عبــاس ،دار الغــرب اإلســاميبــروت ،الطبعــة الثانيــة 1982م.
محمد حامسة عبد اللطيف
 البناء العرويض للقصيدة العربية ،دار الرشوق بريوت ،الطبعة األوىل 1999م.محمد بن فالح املطريي
 القواعد العروضية وأحكام القافية العربية ، ،مكتبة أهل األثر الكويت ،الطبعة األوىل 2004م.ادي :محمد خليل(ت1206هـ)
املُر ّ
 سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ،دار ابن حزم بريوت ،الطبعة الثالثة 1988م.املقري :إسامعيل بن أيب بكر(ت837هـ)
ابن
ّ
 العروض والقوايف ،رشح وتعليق :يحي بن عيل املباريك ،دار النرش للجامعات القاهرة ،الطبعة األوىل 2009م.املناوي :محمد عبد الرؤوف (ت1031هـ)
ّ
 التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ،تحقيــق :محمــد رضــوان الدايــة ،دار الفكــر املعــارص بــروت ,ودار الفكــر دمشــق،الطبعــة األوىل 1410هـــ.
ابن منظور :محمد بن مكرم(ت711هـ)
 لســان العــرب ،تحقيــق :عبداللــه عــي الكبــر ومحمــد أحمــد حســب اللــه وهاشــم محمــد الشــاذيل وغريهــم ،دار املعــارفالقاهرة.
النابغة الذبيا ّين :زياد بن معاوية(ت نحو 18ق هـ)
 ديوانه ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف القاهرة ،الطبعة الثانية.نور الدين ال ُعام ّين -املنهل الصايف عىل فاتح العروض والقوايف ،وزارة الرتاث القومي والثقافة سلطنة ُعامن ،الطبعة الثانية 1993م.
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عدي بن ال ِّرقاع
الكناية عن ّ
الصفة يف شعر ّ
(مناذج منها يف وصف املرأة واإلبل والطبيعة وبعض الحيوانات األخرى)
إعداد:
د .أحمد عيل محمود اعطري
د .منري سعيد حامد سعيد

جامعة عمر املختار
جامعة السيد مح ّمد بن عيل السنويس اإلسالمية

ملخص البحث
يف هــذا البحــث دراســة لظاهــرة مه ّمــة مــن الظواهــر البالغيّــة التــي أكــر مــن اســتخدامها أغلــب شــعراء العربيــة
قدميــا وحديثــا وهــي الكنايــة ،حيــث سيسـلَّط البحــث عــى الكنايــة عنــد الشــاعر عــدي بــن الرقــاع العامــي ،وكيــف تعامــل
ورصــع بــه أبياتــه الشــعرية ،مــا يـ ّ
ـدل عــى أنــه شــاعر كبــر يتالعــب
مــع هــذا األســلوب واســتخدمه اســتخداما جميــاّ ،
بألفــاظ اللغــة ويتــرف بهــا كيفــا شــاء ،ولكــرة ورود الكنايــات بأنواعهــا الثالثــة يف شــعره ،رأى الباحثــان أن يقتــر
بحثهــا عــى نــوع واحــد ،وهــو الكنايــة عــن صفــة.
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املقدمة
والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني،
الحمــد للــه رب العاملــن ،ال ّرحمــن ال ّرحيــم ،ملــك يــوم ال ّديــنّ ،
والصــاة ّ
الصــادق األمــن ،وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن ،أمــا بعــد.
محمــد بــن عبــد اللــه ّ
فــإ ّن هــذا البحــث يسـلّط الضــوء عــى أســلوب مــن أســاليب البالغــة العربيــة ،وهــو أســلوب الكنايــة ،وكان ميــدان هذا
البحــث هــو شــعر عــدي بــن الرقــاع العامــي ،وقــد عنــون هــذا البحــث باســم :الكنايــة عــن الصفــة يف شــعر عــدي بــن
الرقــاع العامــي ،منــاذج منهــا يف وصــف املــرأة واإلبــل والطبيعــة وبعــض الحيوانــات األخــرى.
و جعلنا هذا البحث يف ثالثة مباحث :
األول :ترجمة عدي بن الرقاع العاميل.
الثاين :نبذة عن نشأة الكناية وتعريفها
الثالث :دراسة لبعض شعر عدي بن الرقاع ،وإبراز الكناية عن الصفة يف األشعار املختارة.
ثم تأيت بعد ذلك الخامتة.

املبحث األول:
ترجمة عدي بن الرقاع
عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع ،من عاملة.
هو أبو داود ّ
ـر ،وانعكــس ذلــك
شــاعر شــامي ،ولــد بالشــام ونشــأ بهــا نشــأة صحراويــة بدويــة ،وألِــف بعدهــا حيــاة القصــور والحـ َ
عــى شــعره ،وكان شــاعرا لبنــي أميــة ولدولتهــم ،ينافــح عــن ُملكهــم ،وميــدح خلفاءهــم وأمراءهــم ،اختــص بالخليفــة
األمــوي الوليــد بــن عبــد امللــك.
ُعـ َ
ـرف برسعــة بديهتــه ،وحضــور جوابــه ،وشــدة عارضتــه ،لــه كثــر مــن الشــعر يف املــدح والرثــاء والغــزل وغريهــا،
وعــرف بشــاعر أهــل الشــام ،تــويف بدمشــق حــوايل ســنة(95ه).1
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املبحث الثاين:
نشأة الكناية وتعريفها:
برأي فاصلٍ يح ّدد ال ّنشأة الحقيق ّية للكناية.
مل يستطع مؤ ّرخو البالغة أن يقطعوا ٍ
فلقــد عــرف الشّ ــعراء منــذ ال ِقــدم الكنايــة كصــور ٍة يف خيالهــم كــا كانــوا يعرفــون الكثــر مــن األســاليب البالغيّــة األخــرى،
الســات ،بــل كانــت تــأيت يف أشــعارهم عــى أنّهــا مــن خصائــص
فهــي مل تُعــرف عندهــم لونـاً بالغيّـاً واضــح املعــامل ،بـ ّـن ّ
لغتهــم وأســلوب مــن أســاليبهم.
فقد كنى امرؤ القيس بالبيضة عن املرأة يف قوله:
وبيض ِة ِخــد ٍر ال يُرام ِخباؤها

عت من له ٍو بها غري ُمعجِلٍ
متتّ ُ

2

وكنى الشّ نفرى عن عفّة امرأته بقوله:
يَ ِح ُّل مبنجــا ٍة من اللّوم بيتها

إذا ما بيوتٌ باملــالمة حل ِّت3

وكنى طرفة بن العبد عن ذكائه بصغر حجم رأسه يف قوله:
خشاش كرأس الحيـّة املتوقِّد4
ٌ

الض ُب الذي تعرفونه
أنا ال َّرجل ّ
وعنرتة بن شداد العبيس كنى بالشّ اة عن امرأة أبيه ،وكان يهواها يف قوله:
فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي
ُ

فت ّجسيس أخبـارها َيل واعلمي

قالت رأيت من األعادي غ ّر ًة
ياشا َة ما ٍ
قنص ملن حلّت له

يل وليتها مل تَح ُرم5
ح ُرمت ع ّ

والشا ُة ممكن ٌة ملن هو مرمتي

وكنى زهري بن أيب سلمى عن طول عنق الفرس وقوامئه بقوله:
و ُمل ِج ُمنا ما إن ُ
ينال قذاله

األرض إال أنامله6
وال قدماه َ

وكذلك األعىش كنى عن رقّة الخرص ومتام الخلق بقوله:
ِص ْف ُر الوِشا ِح ،ومل ُء ال ّدرع خرعب ٌة

رص ينخ ُ
َزل7
إذا ّ
تأت يكاد الخ ُ
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ـاميون منهــم؛ فقــد
وعــى هــذا املنــوال ســار مــن جــاء بعدهــم مــن الشّ ــعراء ولك ّنهــم أكــروا مــن الكنايــة ّ
خاصـ ًة اإلسـ ّ

تأثّــروا بال ّنــص القــرآ ّين الــذي نــزل بلســانٍ عــر ٍّيب مبني.

فهنــاك الكثــر مــن الكنايــات القرآنيّــة ،منهــا قولــه تعــاىل  :وَ َال جُنَــاحَ عَ َلي ُْكـمْ فِيمَــا عَر َّْض ُتــم ب ِـهِ مِـنْ خ ِْطبَـةِ النّســاء َأوْ َأ ْكنَن ُتـمْ فِــي

ر عــن املبــارشة ،وقولــه تعــاىل :
َأ ُنفسِـ ُـكمْ عَلِـمَ ال ّلـهُ َأن َّ ُكـمْ سَـ َت ْذ ُكرُونَهُنَّ وَلَكِــن َّال ُتوَاعِدُوهُـنَّ سِـرًّا إِ َّال َأن َت ُقو ُلــواْ َقـوْ ًال مَّعْرُوفــا) ،8فعـ ّـر بالـ ّ

ـر واإلفضــاء ،وال ّدخــول،
َأوْ َالمَسْـ ُتمُ النّســاء  9فمــن عــادة القــرآن الكريــم الكنايــة عــن « الجــاع « باللّمــس وال ّرفــث ،والـ ّ ّ
واملبــارشة ،والغَشَ ــيان ،وقولــه تعــاىلَ  :أوَمَــن يُنَشَّـ ُـأ فِــي الْحِلْيَـةِ وَهُـوَ فِــي الْخِصَــا ِم َغيْـرُ مُ ِبـنٍ ،10ففــي هــذه اآليــة الكرميــة كنايــة
عــن املــرأة ،ألن التّنشــئة يف ال ّزينــة وضعــف اإلبانــة وقــت الخصومــة؛ مــن صفــات ال ّنســاء ،فعـ ّـر اللــه بهــذا القــول وأراد
املــرأة.11

الكناية يف اللّغة
ـيء الــذي يســتفحش ذكــره ،والثاين:
جــاء يف اللّســان يف مــادة كنــى ( :الكنيــة عــى ثالثــة أوجــه ،أحدهــا :أن يُكنــى عــن الـ ّ
أن يُكنــى ال ّرجــل باســمٍ توقـرا ً وتعظيـاً ،والثالــث :أن تقــوم الكنيــة مقــام االســم فيعــرف صاحبهــا بهــا ...قــال الجوهــري:
والكُنيــة وال ِكنيــة أيض ـاً واحــدة الكُنــى ،و اكتنــى فــا ٌن بكــذا؛ والكنايــة :أن تتكلّــم بــيء وتريــد غــره ،وكنــى عــن األمــر
بغــره يَكنــي كنايـةً :يعنــي إذا تكلّــم بغــره مــا يســت ّدل عليــه ،نحــو ال ّرفــث والغائــط ونحــوه ،ويف الحديــث :مــن تعـ ّزى
بعـزاء الجاهليــة فأ ِعضّ ــوه بأيــر أبيــه وال تكنــوا12
أ ّمــا الكنايــة يف اصطــاح علــاء البيــان املتأخّريــن فهــي  ( :لفــظ أُطلــق وأُريــد بــه الزم معنــاه مــع جــواز إرادة ذلــك
املعنــى،أي املعنــى الحقيقــي للفــظ الكنايــة ).13
ـي بصــورة أخــرى فقــال ( :وامل ـراد بالكنايــة
ولك ـ ّن اإلمــام عبــد القاهــر الجرجــا ّين قــد عـ ّـر عــن هــذا املعنــى االصطالحـ ّ
ـى هــو تاليــه
أن يريــد املتكلــم إثبــات معنــى مــن املعــاين فــا يذكــره باللّفــظ املوضــوع لــه يف اللّغــة ،ولكــن يجــيء إىل معنـ ً
وردفــه يف الوجــود فيومــئ إليــه ويجعلــه دليــا عليــه  ،ومثــال ذلــك قولهــم »:هــو طويــل ال ّنجــاد» يريــدون طويــل القامــة،
و» كثــر رمــاد القــدر « يعنــون كثــر ال ِقــرى ،ويف املــرأة « نــؤوم الضحــى « واملـراد أنّهــا مرتفـ ٌة مخدومــة ،لهــا مــن يكفيهــا
توصلــوا إليــه بذكــر معنــى ً
ـاص بــه ،لك ّنهــم ّ
ـى ثـ ّم مل يذكــروه بلفظــه الخـ ّ
أم َرهــا ،فقــد أرادوا يف هــذا كلّــه كــا تــرى معنـ ً
آخــر مــن شــأنه أن يردفــه يف الوجــود ،وأن يكــون إذا كان :أفــا تــرى أ ّن القامــة إذا طالــت طــال ال ّنجــاد ،وإذا كــر ال ِقــرى
كــر رمــاد القــدر ،وإذا كانــت املــرأة مرتفــة لهــا مــن يكفيهــا أمرهــا ر ِد َف ذلــك أن تنــام إىل الضّ حــى ).14
فتوسعوا يف بحثها.
السكّايكّ
والقزويني ومدرستهام البالغية ّ
وانتهى البحث يف الكناية إىل ّ
ّ
ث ّم جاء البالغيون من بعدهم فأخذوا بتقسيمهم الذي ال يزال متّبعاً إىل اليوم يف دراسة الكناية.
السـكّايكّ يف تقســيمه للكنايــة عــى العقــل ،إذ و ّجــه كل عنايتــه للتقســيم والتّفريــع ،معتمــدا ً يف ذلــك عــى
وقــد اعتمــد ّ
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الفلســفة واملنطــق.15
قسم السكايكّ الكناية من حيث املطلوب بها ثالثة أقسام .16
ّ
األول :كنايــة يطلــب بهــا موصــوف ،وجعلهــا قريبــة ،ويختــص بهــا موصـ ٌ
ـوف بصفــة ،مثــل :جــاء املضيــاف ،وتريــد زيــدا ً
لعـ ٍ
ـارض مــن اختصــاص املضيــاف بزيــد.
وأمــا البعيــدة :فهــي أن تتكلّــف اختصــاص الكنايــة بــأن تضـ ّم الزمـاً إىل آخــر ،حتــى تل ِّفــق مجموعـاً وصفيـاً مانعـاً مــن
ـي مســتوي القامــة عريــض األظفــار.
دخــول ّ
كل مــا عــدا مقصــودك ،مثــل أن تقــول كنايـ ًة عــن اإلنســان :حـ ٌ
الثــاين :كنايـ ٌة يطلــب بهــا الصفــة نفســها ،وجعلهــا قريبــة :وهــي مــا ينتقــل فيهــا إىل املطلــوب مــن أقــرب لوازمــه كــا
تقــول :فــا ٌن كث ـ ٌر أضيافُــه ،وهــذه الكنايــة قــد تكــون واضح ـ ًة ال تحتــاج إىل تأ ّمــل ،وقــد تكــون خفي ـ ًة تحتــاج إىل تأ ّمــلٍ
ودقّــة فهــم كقولــك :فــا ٌن عريــض القفــا ،كناي ـ ًة عــن البالهــة.
وأمــا البعيــدة :وهــي التــي ينتقــل فيهــا مــن لــوازم بواســطة لــوازم متسلســلة كقولــك :فــا ٌن كثــر ال ّرمــاد ،وفيــه انتقــال
مــن كــرة ال ّرمــاد إىل كــرة الجمــر إىل كــرة إح ـراق الحطــب إىل كــرة الطبائــخ إىل كــرة األكَلَــة إىل كــرة الضِّ يفــان إىل أنّــه
مضيــاف ،ومنــه أيضـاً قــول الشــاعر:
فإن
عيب ِّ
وما ُيك َّيف من ٍ

ُ
مهزول الفَصيلِ
الكلب
جبا ُن
ِ

وفيه كنايتان وهام :جبان الكلب ،ومهزول الفصيل.
الصفــة باملوصــوف ،وهــي أيضـاً تتفــاوت يف اللّطــف؛ فتــار ًة تكــون لطيفــة،
الثالــث :كنايــة النســبة  ،17وهــي تخصيــص ّ

وأخــرى تكــون ألطــف ،وقــد رضب لهــا عـ ّدة أمثلــة ،كقــول زيــاد األعجــم:
السامحة واملروء َة وال ّندى
إ ّن ّ

يف ق ّب ٍة ُضبت عىل ابنِ ال َحرشج 18

وخصهــا
الســاحة واملــروءة وال ّنــدى بابــن الحــرج ،ولكنــه جعلهــا يف ق ّب ـ ٍة ّ
رح بتخصيــص صفــات ّ
فــإن الشّ ــاعر مل ي ـ ّ
باملمــدوح وهــو ابــن الحــرج ،وقولهــم :املجــد بــن ثوبيــه ،والكــرم بــن برديــه.
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الكناية عن الصفة يف شعر عدي بن الرقاع
وظــف عــدي يف شــعره كث ـرا مــن األســاليب البالغيــة ورســم بهــا ُص ـ َوره التــي أمدهــا بــه خيالــه ،ومــن بــن هــذه
األســاليب(الكناية) ،حيــث اســتخدمها اســتخداما جميــا ّ
دل عــى أنــه شــاعر كبــر يتالعــب بألفــاظ اللغــة ويتصــرف بهــا
كيــف مــا شــاء.
والكناية كام م ّر بنا تنقسم إىل ثالثة أقسام:
كناية عن صفة.
كناية عن موصوف.
كناية عن نسبة.
فالكنايــة بأقســامها الثالثــة وردت يف شــعر عــدي ،إال أن ذكرهــا جميعــا ســيأخذ وقتــا وجهــدا ،فاقتــر البحــث عــى
دراســة الكنايــة عــن صفــة يف شــعره ،إذ أكــر مــن اســتخدامها ونالــت نصيب ـاً أوفــر مــن الكنايــة عــن موصــوف والكنايــة
عــن نســبة.
أول ما يقابلنا من صور الكناية عند عدي تلك الصورة التي رسمها معربا ً فيها عن لني محبوبته ونعومتها.،
ومن ذلك قوله:
خ ْو ٌد من الاليئ َي ِْس َن تأ ُودا ً
مش املِيَا ِه عىل ال َك ِثيب األ ْهيَلِ 19
ْ
فهــذه صــورة تشــبيهية وكنايــة عــن اللــن والتثنــي ،وهــو يصــف ذلــك اللــن وصــف تجربــة ومعاينــة ،ألن اللــن وإن دلــت
عليــه الدالئــل وقامــت لــه العالمــات محتــاج إىل تجريــب واقعــي يتمثــل يف اللمــس ،وال يعــدم الشــاعر مثــل هــذه التجربــة
فهــو يكــر الحديــث عــن التمتــع بالبيــض النواعــم 20ورصح بذلــك يف مثــل قولــه:
جميل21
ًياب ُ
ولق ْد ت ُعــللُني ُمن َعم ٌة لهـــــــا
بَــــ ْو ٌض إِذا تَضَ ُع الث َ
فالتعليــل يف هــذا البيــت كنايــة عــن املؤانســة واملحادثــة ،واملنعمــة كنايــة موصــوف وهــو املــرأة ،وســاعة وضــع الثيــاب
رمبــا تكــون كنايــة عــن الليــل ،وهــو الوقــت الــذي توضــع فيــه الثيــاب ،أو وضعهــا الثيــاب كنايــة عــن ســاعة املباضعــة
واملعــارشة واملالمســة ،وعنــد املالمســة يكتشــف اللــن الــذي نحــن بصــدده ،وقــد كنــى عنــه يف موضــع آخــر معاتبـاً بعــض
النســاء الــايئ نفــرن منــه ملــا رأيــن الشــيب فشــا يف رأســه ،ويذكرهــن بأيامــه الخــوايل معهــن فيقــول:
سى يَ َد َّي و َِسا َد َها 22
ِل َجا ِعالً يُ ْ َ

فَلَ َق ْد ث َب ْي ُت يَ َد ال َفتَا ِة و َِسا َد ًة
ويف هــذا البيــت أســلوب رائــع ،وقــف عنــده أبــو هــال العســكري وجعلــه مثــاالً ملــا يســميه البالغيــون (العكــس أو
التبديــل) وهــو أن تجعــل يف الجــزء األخــر مــن البيــت ،مــا جعلتــه يف الجــزء األول منــه.23
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ففــي البيــت كــا تــرى كنايــة عــن مباضعــة ومبــارشة ،أو عــى األقــل كنايــة عــن لحظــة تتــم فيهــا المالمســة ،ويقــف

صاحبهــا عــى حقيقــة اللــن الــذي وصفــه.
كام وصف برودة ريقها وعذوبته وطيبه يف قوله:
َو َما قَ ْد كُ ْن َت تَلْ ُهو يف اللَ َيايل

بِـــ ِمثْــلِ البكْــر تَــتَّ ِب ُع الغَـــــ َزاالَ

كَأَ َن غَـام َمـ ًة نَضَ َح ْت ُذ َرا َهـــــا

َعـــلَــــى أَنْـــ َيــابِــــ َهـــا َعـــ َذبْـــا ً ُزالَالَ

َو َمـاء َس َحـاب ُمقْــ ِفــر ٍة َز َهــتْــ ُه

َــضــــت َعــ ْنه الطَالَالَ
ـوب نـــَف
ْ
َجــ ُن ٌ

يَـــر ُِف األقْــ ُحـــ َوا ُن بِحـافت َـي َهـا

بِــــ َح ْيــثُ يُــ َقب ُِل الـ َجـــلْــــ ُد ال َر َمـــاالَ

بِأطْ َي َب َم ْو ِهناً منهــا إذا َمــا

لَ َوتْ لضَ جِيع َها الق ََص َب ِ
الخ َداالَ24

يف هــذه الصــورة تشــبيه ملفوف،وهــو املقارنــة بــن املــرأة والحديقــة ،والكنايــة التــي نـ ُدور حولهــا ،تعــر عــن ســاعات
ـي
املباضعــة ،لكــن داخــل الكنايــة املجملــة كنايــات أخــرى مفصلــة منهــا قولــه( :لـ َوتْ ) وهــي كنايــة عــن املعانقــة؛ ألن الـ ّ َّ
هــو ثنــي تلــك اليــد املمتلئــة حــول العنــق ،وقولــه (القصــب الخــدال) كنايــة عــن األيــادي اللينــة الناعمــة ،وهــي التــي
اتخذهــا وســادة يف الصــورة الســابقة.
ووصف ابن الرقاع عيون محبوبته ،وخلّد ذلك يف صورة أخرى بقوله:
َوكَأنَ َها َو َسـط ال َن َســا ِء أَ َعـــا َر َها

َعيْ َنيْ ِه أَ ْح َو ُر ِم ْن َجآ ِذ ِر جا َِسمِ 25

ثم جاء هنا ليؤكد الصفة نفسها عن طريق الكناية؛ وهي كناية عن سواد العينني وجاملها فقال:
تَ ْح ُنو إىل أكْ َحلِ ال َعيْ َن ِ ِي َرا َن ِب ِه

نَ ْو ُم ال َنها ِر ف ََم يَ ْنف َُك َو ْس َنانَا26

فكنــى بأكحــل العينــن وهــي كنايــة عــن موصــوف عــن الشــادن نفســه ،وكنــى بقوله(:مــا ينفــك وســنانا) ،كنايــة عــن
صفــة ،عــن فــرة الجفــون التــي تالزمــه ويتصــف بهــا.
وقــد أبــدع عــدي يف تركيــب هــذه الصــورة ،فهــذا الظبــي معــروف بفتــون العيــون ،أو مرضهــا الطبيعــي الــذي تعــرف
بــه الظبــاء ،ثــم ملــا غلــب عليــه نــوم النهــار زاده وســناً عــى وســن ،فبــدت عينــاه عــى أحســن مــا يكــون ،وهــو بعــد أن
أبــدع كل هــذا اإلبــداع يف وصــف الظبــاء ،و ْجعلهــا عــى أتــم صــورة وأحســنها ،يعمــد إىل هــذه الصــورة التــي أبدعهــا،
فيشــبه بهــا محبوبتــه فتبــدو يف غايــة الجــال والكــال ،الــذي يجعلهــا تحفــة فنيــة ال يســتطيع الناظــر إليهــا أن يحيــد
عينيــه عنهــا؛ ألنــه ال يشــبع مــن النظــر إليهــا لفــرط جاذبيتهــا ،27تلــك الجاذبيــة التــي عــر عنهــا أيضـاً عــن طريــق الكنايــة
يف قولــه:
عي ال َق ْو َم أَ ْعـــ ُي َنهـــُ ْم
بَ ْهــــ َنانَــ ٌة ت َْستَ ِ ُ

صا
حتَى ت َـ ُر َد إِ َل ِذي ال َنيقَــ ِة ال َب َ َ
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اس ُء األخالقِ ُم ْذ بُ ِرئَ ْت خَـــ ْو ٌد يُـيو ِّر ُعها الــ َرا ِعـي إذا َز َجــــ َرا28
مل تد ِر َم َ ِّ
فهــو هنــا يكنــي عــن قــوة جاذبيــة العــن يف قولــه (:تســتعري القــوم أعينهــم) ألن العيــون ال تســتعار ،ولكــن لفتنتهــا
وســحرها ،مل يــرك القــوم النظــر إليهــا ومل يرصفــوا أبصارهــم عنهــا ،فكأنهــا اســتعارت عيونهــم ملّــا ثبتــت أنظارهــم عليهــا.
ـيء األخــاق  ،وكذلــك وصــف لهــا،
ويف ثــاين بيتــي عــدي الســابقني كنايــة عــن حســن أخالقهــا لعــدم معرفتهــا بـ ِّ

يــدل رقــة مشــاعرها ،مــع حســن الخلقــة والجاذبيــة ،فهــي شــديدة الخــوف يف قولــه (:يورعهــا الراعــي إذا زجـرا) فهــي إذا
أرادت أن تفعــل شــيئاً ،فزجــر الراعــي إبلــه فزعــت ،وكفــت عـ ّـا كانــت تزاولــه ،وهــذه كنايــة عــن براءتهــا ،ومتْــدح املــرأة
بذلــك وبشــدة الحيــاء والخــوف.29
ويصــف عــدي ويبــدع يف وصــف اإلبــل يف ســرها وألوانهــا وأظامئهــا ،ويف الخيــل يف قوتهــا ورسعــة عدوهــا ،والحمــر
الوحشــية يف س ـ َمنها وصالبتهــا وحياتهــا يف الربيــة.
ويحتــاج الشــعراء إىل النــوق القويــة الســمينة لضــان وصولهــم ملبتغاهــم ووجهتهــم ،ألن الســفر يــأكل شــحم الــدواب
ولحمهــا فيضعفهــا ،لذلــك كانــت صفــة الســمن مــن أهــم صفــات الناقــة التــي ركــز عليهــا الشــعراء ،ومــن بينهــم عــدي
حيــث وصــف الناقــة وكنــى عــن صفــات اإلبــل ،وقــوة تحملهــا يقــول:
ميــتطــي كل صعبة وذلو ٍل
ٍ
فـــتــــراهـــــن بــدنــاً
رهــالت

األصالب
ســـم ٌن خالـــ ٌد عـــلـى
ِ
ِ
ِ
الرقاب30
ُلب
وارمات
ِ
الشطوط غ َ

صـ ّور ســمن هــذه اإلبــل مبــا ال مزيــد عليــه ،حتــى جعــل ذلــك الســمن ميتطيهــا ،كــا ميتطــي الراكــب الدابــة ،لذلــك

إذا نظــر الناظــر إىل هــذه اإلبــل رآهــا ضخمــة كثــرة اللحــم ،ثــم لخــص هــذا الســمن املتناهــي يف قوله(:وارمــات الشــطوط)
كنايــة عــن ارتفــاع وضخامــة أســنمتها( ،وغلــب الرقاب)،و(بدنــا رهــات) كنايــة عــن غلظهــا. 31
وإذا كان الشــاعر محتاجــاً إىل ذلــك الســ َمن يف رواحلــه مــن اإلبــل ،فالســ َمن مطلــوب أيضــاً يف اإلبــل التــي تتخــذ
للمعيشــة والزينــة ،وهــي التــي وصفهــا يف موضــع آخــر يف قولــه:
ترعى من ال َق َفر ِ
ات ال َّناعم النرضا
تأب لنا الضَّ ــيـــ َم َمعــكا ٌء مؤبـــل ٌة
َ
خو ُر الرضو ِع ت َ ِغ ُر األوف َر الحرشا
مكتوب جامج ُمها
هب العثان ِني
ٌ
ُص ُ
طُلِ َني من أح ُر ِث ال َجــ َّبانة امل َــ َدرا
حض يف أعىل مساربها
كأمنا ال َّد ُ
ُم ْسطا َر ِ
نَقرِي الضُّ َ
ماشي ٍة ملْ ي ْع ُد أن ُع ِصا32
يوف إذا ماالزا ُد ضُ َّن به
نســب إبــاء الضيــم أو رفــض الظلــم لهــذه اإلبــل ،وإمنــا أصحابهــا الذيــن يأبــون الظلــم ،مســتعينني عــى مــن يريــد بهــم
ذلــك بهــذا املــال العظيــم ،وهــى هــذه اإلبــل التــي رعاهــا أهلهــا ،وقامــوا عــى تســمينها باختيــار املراعــي الحســنة لهــا،
وهــو مــا كنــى عنــه بقوله(:ترعــى مــن القفـرات الناعــم النـرا) كنايــة عــن موصــوف وهــو املرعــى.
وأمــا قوله(:مكتــوب جامجمهــا) فهــو كنايــة عــن صفــة وهــي ضخامتهــا؛ ألن املكتوبــة هــي املجموعــة ،أراد ضخامــة
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جامجمهــا ،وكنــى بأعــى املســارب عــن ظهورهــا وأســنمتها ،وكنــى عــن جاملهــا وضخامتهــا ،بــأن الناظــر إليهــا يحســبها
كبــرة الســن ،وذلــك لفخامــة جســمها حتــى إذا فرهــا وكشــف عــن أســنانها ،وجدهــا صغــرة الســن ،33وهــذا كقولــه:
من فرها يرها من جانب سدساً

وجانب نابها مل يعد أن بزال34

فكنى عن صغر سنها بأن نابها بازل لتوه مل يزد عىل ذلك ،وهو املعنى الذي أشار إليه يف قصيدة ثالثة بقوله:
وقد تشـــيع همـي ذات معجمـــ ٍة

ٌ
بويزل نابُها مل يعـ ُد أ ْن طـلعا35

فالبيتان متطابقان يف الكناية عن صغر سن هذه الناقة ،وهام يؤكدان املعنى الذي ذهب إليه يف وصف اإلبل.
ومن كناياته عن سري هذه اإلبل وقوتها وصربها قوله:
عريان ٍة ال تشيك األرص والعمــالَ
فصـــرم الهـــم إذ ولــــى بناجــية
من اللوايت إذا استقبلن مهمه ًة نجني من هولها الركبان والثقال36
أراد بالعريانــة الناقــة الصلبــة ،والناجيــة :الناقــة الرسيعــة ،وكنــى بنجــاة الركبــان أو األثقــال عــن القــوة والرسعــة والتحمــل،
ويف قولــه(:ال تشــي األرص والعمــا) كنايــة عــن صربهــا وقــوة تحملهــا.
أراد أن هــذه الناقــة قويــة رسيعــة ذات اقتــدار واحتــال ،فوصــل إىل ذلــك املعنــى بطريــق آخــر حيــث قــال :مــن يركــب
هــذه الناقــة ينجــو مبــا معــه مــن أخطــار الصحــاري ومهالكهــا ،واملعنــى هــو هــو ،ولكــن أســلوب الكنايــة أضفــى عــى
البيــت شــيئاً مــن الحيويــة والجــدة يف التعبــر ،وهــذه الكنايــات جميعهــا عــن الصفــة37
ووصــف ســرها بطريقــة أخــرى معــرة متام ـاً عــن اســتواء خلــق هــذه الناقــة ،ومــا يتبــع ذلــك االســتواء مــن انتظــام
الســر وقوتــه فقــال:
ويقود ناهضها مجامع صلبها نــعبـــاً وتبتـــدر النجــــاء يــــداها
وتسوق رجالها توايل خلقها طردا ً وتلتطس الحىص بعجاها38
كنــى بذلــك عــن التناســق بــن مقدمهــا ومؤخرهــا ،فــا يخــذل أحدهــا اآلخــر ،فــإذا كانــت األرجــل هــي املتحركــة أوالً،
فإنــه كنــى بالتــوايل عــن بقيــة الجســم ،وهــو يريــد متاســك خلقهــا.
ويف البيــت الثــاين كنايــة أخــرى يف قوله(:تلتطــس الحصــا بعجاهــا) كنــى بهــا عــن عــن قوتهــا وثقــل جســمها؛ ألنهــا إذا
كانــت ثقيلــة فوقعــت أخفافهــا عــى األرض ،كــرت الحجــارة ودقتهــا.
ويصف عدي الخيل وهي أيضا البد أن متتلك صفات خاصة يقول:
ٍ
نهـــــد
ولقد أغتدى بأجــرد

الح ُه بعد طي ِه املضام ُر
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ِ
أيد القرصي ِني ما قيد يوماً

ليعنى برصع ِه بـــيــطــــارُ

إىل أن يقول:
ُمدمجاً خل ُق ُه يكاد إذا مــا

راع ُه صوتُ صار ٍخ يستطارُ

أتل ُع كالجذ ِع مـا ُ
ينال العـذا ُر39
وإذا اهــت ّز ُمـقْبـــالً زانــــ ُه
ذكــر هنــا حصانــه وقوتــه وأصالتــه ،فمدحــه بالغــدو باك ـرا ً ،وبقــر الشــعر ،وهــي كنايــة عــن األصالــة؛ ألن طــول شــعر
الحصــان ُهجن ـ ٌة عندهــم وعيــب.
أمــا البيــت الثــاين ففيــه كنايــة عــن صفــة يف قوله(:مــا قيــد يومـاً ليعنــي برصعــه بيطــار) فهــو يريــد أن حصانــه صحيــح
الجســم يعتنــي بــه صاحبــه ،وال يحتــاج إىل عرضــه عــى البيطــار ملعالجتــه ،فوصــل إىل وصــف الحصــان بســامة جســمه
مــن العيــوب بطريــق غــر مبــارش.
أمــا البيــت الثالــث فهــو اســتمرار يف وصفــه بالقــوة والصالبــة ،ومــع ذلــك فهــو حــاد يثــره أي صــوت ،وهــي كنايــة عــن
األصالــة والحــدة تضمنهــا قولــه (:إذا مــا راعــه صــوت صــارخ يســتطار).
ويف البيــت الرابــع كنــى عــن طــول عنقــه بــأن (عــذاره ال ينــال) فــإذا كان الحصــان بعيــد العــذار ،فذلــك دليــل عــى
طــول العنــق .40
وقد أشار عدي إىل املعنى نفسه يف موضع آخر إذ يقول:
وتَليلٍ كال ِجذْع شَ ذ ََّب عن ُه

جا ِر ُم ال َّنخلِ لِي َف ُه بال َقدُومِ 41

يف هذا البيت تشبي ٌه للحصان بالجذع كناي ًة عن طوله ،ثم أضاف إليه التشذيب ليدل عىل استوائه وانجراده.
ووصــف عــدي الحمــر الوحشــية وهــي معروفــة بالقــوة والنشــاط والرسعــة ،فكانــت مــادة صالحــة للتشــبيه والكنايــة،
اســتفاد منهــا يف رســم صــور الحيوانــات األساســية التــي اعتنــى بوصفهــا مثــل اإلبــل والخيــل ،ونذكــر هنــا أمثلــة لوصفــه
للحمــر الوحشــية واســتخدام الكنايــة عــن صفاتهــا ،يقــول:
أخذت من نسوره املعزاء
قاتل األرض بالسنابك حتى
عىل ضلعه لــــهن غنــــاء
يتشىك الوجى ومنه إذا جـــــد
ذادها وهي تشتهي الورد حتى غلبت أن تقرها األكــــــالء
كذبتهن غدرها والنهــــــاء42
فــتـــرددن بالــسمــــاوة حــــتى
يصــف ذلــك العــر يف البيــت األول بأنــه شــديد الــوطء بســنابكه عــى األرض ،ولعــل يف ذلــك كنايــة عــن قوتــه وضخامتــه
وثقلــه ،ويف قوله(:أخــذت مــن نســوره املعـزاء) كنايــة عــن التثلــم الــذي تحدثــه تلــك االحجــارة الصلبــة يف ســنابكه ،فهــذا
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العــر ثقيــل شــديد الــوطء عــى األرض الصلبــة ،ونتيجــة لذلــك تتقطــع اللحــات اللــوايت يف بواطــن حوافــره مــن أثــر وعــورة
األرض.
أمــا البيــت الثــاين ففيــه كنايــة يف قوله(:جــد عــى ضلعــه) فهــذا العــر يؤملــه الحفــا الــذي أصابــه مــن مكابــدة الركــض ىف
األرض الصلبــة ،وهــو مــع ذلــك ولــو أشــفق عــى نفســه ،فــإن فيــه بقيــة مــن قــوة يوصــل بهــا قطيعــه إىل مأمنــه ،وصــره
عــى الســر رغــم األمل فيــه كنايــة عــن قوتــه وصالبتــه ،والدليــل عــى ذلــك البيــت الــذي يــي الوصــف ،فهــذا العــر عــى
الرغــم مــا أصابــه يالحــق حمــره ،ومينعهــا الــورود خوفـاً عليهــا ،مــع أن الظــأ قــد أخــذ منهــا مأخــذه ،وهــو مــا كنــى عنــه
بقوله(:غلبــت أن تقرهــا األكالء) يعنــي صعــب عليهــا أن تكتفــي بالــكأل ،ألن رطوبتــه قــد ذهبــت فعطشــت.
ثــم يــورد كنايــة لطيفــة يف البيــت األخــر ،وذلــك بــأن هــذه الحمــر تــرددت عــى مــوارد الســاوة كلهــا مــن غــدران
ـي ،ولكنهــن رجعــن منهــا خائبــات ،إذ مل يجــدن فيهــا مــاء ،فكنــى عــن انعــدام املــاء بالكــذب ،فركــب كنايــة مــع
ونهـ ّ
اســتعارة؛ ألنــه جــرد مــن الغــدران والنهــاء شــخوصاً وهــن جــاد ،ثــم وصــف تلــك الشــخوص بالكــذب تعبـرا ً عــن خيبــة
أملــه  ،43واالســتعارة املكنيــة جــاءت يف( كذبتهــن غدرهــا) ،والعبــارة كلهــا كنايــة عــن عــدم وجــود املــاء.
ويتابع عدي تلك الحمر حتى نجحت أخريا ً يف الوصول إىل ماء غزير فقال:
فتعومن فيه حتى إذا ما
فقضني الغليل ثم تولني

وردته الفصوص واألطباء
بــليــل وهـــن مـــــنــــه رواء44

فهــذه الحمــر حــن عــرت عــى امليــاه مل تــرب فقــط ،بــل دخلــت فيــه وأطفــأت حـرارة جســمها ،وفيــه كنايــة عــن غـزارة
ذلــك املــاء بقوله(:تعومــن) و(وردتــه الفصــوص واألطبــاء) فاملــاء مــن غزارتــه بلــغ أصــول أفخاذهــا وغمــر أطباءهــا وهــي
رضوعهــا ،فعامــت فيــه فرويــت وابــردت ،وهنــا اســتعارة مكنيــة أخــرى يف قوله(وردتــه الفصــوص واألطبــاء).
ومــن الكنايــات يف شــعر عــدي أيضــا ،الكنايــات عــن الظواهــر الطبيعيــة ،فقــد صــور يف شــعره الطبيعــة وجميــع
مظاهرهــا ،التــي تقــع عليهــا عينــه ،فوصــف الصح ـراء والجبــال وال ـراب والريــاح واألمطــار والليــل والقمــر ،ورصــد كل
ذلــك أثنــاء قصائــده املادحــة ،وصــوره بأســاليب البيــان املختلفــة بعــد أن كســاه ألوان ـاً مــن خيالــه.
فقــد أورد يف شــعره الصحـراء ووصــف اتســاعها وصعوبــة مســالكها وأخطارهــا ومــا يكابــده الشــاعر يف خــال رحلتــه،
حيــث يقــول:
وداوية يحار الركب فيهـــا

كأن عىل مخارمها جالال

قطعت بفتية ومخزمات

يناطحن املوارك والجالال45

فكنــى بقوله(:يحــار الركــب فيهــا) عــن اتســاع تلــك الصحـراء حتــى كادوا أن يضيعــوا فيهــا ،الختفــاء مســالكها ،واندثــار
مساربها.
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كام وصف خصوبة الرياض واتساعها وجامل منظرها يف العيون يف قوله:
إذا هي اطلعت من روض ٍة هبطت

أخرى يظل بها اليعسوب حرياناً46

وحرية اليعسوب هنا كناية عن اتساع تلك الرياض وغزارة نبتها ،فهو ال يدري يحط عىل ماذا ويرتك ماذا.
كــا وصــف الجبــال الشــامخة التــي ال تخطئهــا العــن ،ويف شــعابها تكمــن املخاطــر ،وهــي رمــز الشــموخ والرفعــة
عنــد العــريب ،فــردد ذكرهــا كثـرا عنــد عــدي  ،ورســم صورهــا بأســاليب البيــان املختلفــة حيــث يقــول:
يسامي السحاب الغر حتى تظله

غامئم منه فهو أخرض نارض47

يصــف ارتفاعــه الشــاهق وعلــوه ومســاواته للســحاب  ،ومل يكتــف بذلــك بــل كنــى بتظليــل الغامئــم لذلــك الجبــل عــن
فــرط ارتفاعــه ،حتــى صــار الغــام مظلــة فــوق قمتــه ،وكنــى عــن ذلــك كنايــة أخــرى مبــارشة يف قولــه:
واألرض من أعال ِمها ُمتـــ َو ِاض ٌع
ُ

رأســ ُه ِب َع َم ِء48
وأع ُّز عـ َّم َم َ

فكنــى عــن ارتفــاع ذلــك الجبــل ،بأنــه اتخــذ مــن الســحاب عاممــة لــه ،فمــزج الكنايــة باالســتعارة  ،فظهــر البيــت يف
صــورة فنيــة فريــدة ،حيــث وصــف األرض املســتوية املحيطــة بالجبــل ،بأنهــا متواضعــة ،أمــام هــذا الجبــل املرتفــع ،الــذي
صــوره يف صــورة إنســان يرتــدي عاممــة عــى رأســه ،ويجــوز أن يكــون وصفهــا بالتواضــع كنايــة عــن اســتوائها ،وهــو أقــرب
 .ولعـ ّـل يف الطبــاق بــن التواضــع والعــزة زيــادة لدعــم الصــورة.
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الخامتة

الحــق أننــا يف هــذا البحــث ،مل نــرز جميــع الكنايــات -ال ســيام الكنايــة عــن الصفــة -يف شــعر عــدي بــن الرقــاع،
ولكننــا اكتفينــا يف هــذه الدراســة ببعــض النــاذج الشــعرية ،حيــث وضحنــا الكنايــة عــن الصفــة يف األبيــات املختــارة ،فإبـراز
جميــع الكنايــات يف جميــع شــعر عــدي بــن الرقــاع أمــر صعــب وشــاق ،ويتطلــب بحثــا كبـرا ،ال يقتــر عــى عــدد مــن
األوراق ،فشــعر عــدي يتنــوع بــن املــدح والهجــاء والوصــف والغــزل ،وألنــه اشــتهر بالوصــف ،فقــد كــرت الصــور البيانيــة
يف شــعره ،خاصــة أســلوب الكنايــة ،ونحــن اقترصنــا يف هــذا البحــث عــى بعــض النــاذج مــن شــعره؛ إلظهــار هــذا األســلوب
البالغــي يف شــعره.
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ملخص البحث:
يعــد أحمــد رفيــق املهــدوي مــن أوائــل شــعراء اإلحيــاء يف ليبيــا ،وكان التنــاص يف شــعره أحــد الظواهــر التــي مل
تلــق دراســة متأنيــة ،فهــدف البحــث هــو تجليــة التنــاص الشــعري يف شــعره مــع الشــاعر أيب الطيــب املتنبــي مــن خــال
مبحثــن  :التنــاص العــام ،والتنــاص الخــاص ،وقــد شــمل التنــاص العــام عــدة أنــواع وهــي  :التنــاص الكامــل – التنــاص
الناقــص – التنــاص املختلــط – تنــاص التكـرار – التنــاص املتعــدد ،بينــا تنــاول التنــاص الخــاص نوعـاً واحــدا ً وهــو تنــاص
املعارضــة.
وليــس الهــدف مــن البحــث تعريــف التنــاص أو التأريــخ لــه أو تحديــده،أو بيــان أنواعــه ،بــل انصــب عــى مــا أفــاده
الشــاعر مــن شــعر املتنبــي ضمــن األنــواع الســابقة ،وقــد ظهــر التنــاص يف شــعر أحمــد رفيــق املهــدوي موظف ـاً ألغ ـراض
شــتى يف شــعره مــن غــزل وهجــاء ،وعتــاب ،ومداعبــة ،وســخرية ،ظهــرت فيهــا فنيتــه يف إدارة النــص الغائــب خدمــة للنــص
الحــارض.
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مقدمة:
يعــد التنــاص أحــد مثــار املناهــج النقديــة الحديثــة التــي ظهــرت يف ســتينيات القــرن املــايض عــى يــد الناقــدة
البلغاريــة األصــل والفرنســية الجنســية جوليــا كريســتيفيا( ،)1عــى الرغــم مــن أن الناقــد الــرويس باختــن يعــد أول مــن
اســتخدمه عنــد دراســته للكاتــب الــرويس ديسوفســي تحــت مســمى التفاعــل السوســيولفظي ،وكذلــك اســتخدمته جامعــة
تِــل كُل التــي تنتمــي إيل املنهــج الســميايئ يف األدب( ،)2إال أن كريســتيفا يرجــع إليهــا الفضــل يف تســمية املصطلــح بهــذا
رب وتحويــل
االســم» التناص»الــذي رأت فيــه أن «كل نــص هــو عبــارة عــن فسيفســاء مــن االقتباســات وكل نــص هــو تـ ُّ
لنصــوص أخــرى»)3(.
والتنــاص لــه أمنــاط تأسيســية يف الفكــر النقــدي العــريب القديــم تقــرب مــن هــذا املصطلــح الجديــد يف أثــواب قدميــة
مــن النقــد العــريب القديــم كــا جــاء يف كتــاب العمــدة البــن رشــيق القــرواين مــن خــال حديثــه عــن الرسقــات ،وعنــد
الخطيــب القزوينــي يف كتابــه تلخيــص املفتــاح أثنــاء عرضــه لفكــرة االقتبــاس والتضمــن والعقــد والحــل والتلميــح ،وأيب
هــال العســكري يف كتابــه الصناعتــن يف الفصــل األول مــن البــاب الســادس يف حســن األخــذ ،أو وقــع الحافــر عــى الحافــر.
ومــن املعلــوم أن املناهــج النقديــة ظهــرت يف فـرات متقاربــة ،فظهــور املنهــج الســيميايئ يف النقــد كان مقاربًــا
لظهــور املنهــج البنيــوي والتفكيــي األمــر الــذي ســاعد عــى وجــود تربــة خصبــة صالحــة لنمــو مصطلــح «التنــاص».
فالســيميائيون جــاءوا بعــد البنيويــن الذيــن اعتــروا النــص بنيــة منغلقــة ،ولكنهــم رأوا أن يف كل نــص تناص ـاً ،وهــذا مــا
أكــده روالن بــارت مــن خــال عرضــه لنظريــة مــوت املؤلــف عــام  1968م ،أي بعــد ظهــور مصطلــح كريســتيفا بعــام
أو عامــن )4(.فقــد ألغــى بــارت املؤلــف ،وأكــد دور القــاريء التأويــي للنــص ،فأعلــن مــوت املؤلــف وميــاد القــاريء
مســتخدما يف ذلــك املنهــج التفكيــي ،فالعالقــة عنــده تنشــأ بــن القــاريء والنــص الــذي أمامــه دون االلتفــات إىل صاحبــه
الــذي أخرجــه للعيــان( )5وهــذا مــا ســنالحظه عــى شــعر أحمــد رفيــق املهــدوي الــذي كــر التنــاص يف شــعره حتــى بلــغ
مائــة ومثانيــة وثالثــن بيتـاً تقريبـاً ظهــرت فيهــا نصــوص التنــاص موزعــة عــى تســعة وثالثــن شــاعرا ً مــن مختلــف العصــور
مبــن فيهــم الشــاعر نفســه يف تناصــه مــع ذاتــه ،وإذا اســتثنينا األبيــات التــي مل يعــرف قائلهــا يكــون عــدد األبيــات مائــة
وأربعــة وعرشيــن بيت ـاً ،فــكل هــذا التنــاص ورد يف دواويــن الشــاعر أحمــد رفيــق.
مــن خــال البحــث يف دواويــن الشــاعر أحمــد رفيــق وجــد الباحثــون أن املتنبــي مــن أكــر الشــعراء الذيــن تنــاص معهــم
أحمــد رفيــق؛ لــذا آثــر الباحثــون دراســة تناصــه مــع املتنبــي ،باإلضافــة إيل مــا للمتنبــي مــن شــهرة واســعة جعلتــه يتفــوق
عــى ُجــل شــعراء عــره ،فجــاءت أشــعاره مــأى باملعــاين والــدالالت التــي أغــرت الشــعراء بالتعبــر بهــا عــن تجاربهــم
الشــعورية وال يعــاب ذلــك عليهــم؛ ألنهــم وجــدوا يف مرحلــة إحيــاء الـراث العــريب الــذي أصيــب بالتصــدع واالنحطــاط يف
اللغــة واألغـراض واملعــاين واألخيلــة والصــور ،فالــذي يطلــع مثـاً عــى شــعره يجــد فيــه الكثــر مــن شــعر شــعراء العصــور
املختلفــة بدايــة مــن الجاهــي حتــى العبــايس ،ونــال املتنبــي النصيــب األكــر يف ذلــك.
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هــذا وقــد متــت دراســة التنــاص عنــد أحمــد رفيــق املهــدوي يف دراســة ســابقة نــرت يف مجلــة اللســان املبــن العــدد
الثامــن عــام 2013م ،للدكتــور عبــد املــوىل عــي جامعــة الزيتونــة ،وقــد تنــاول الباحــث يف هــذه الدراســة التنــاص بشــكل
عــام أي التنــاص الدينــي ،والتنــاص الشــعري ،والتنــاص مــع األحاديــث النبويــة ،يف شــعر أحمــد رفيــق املهــدوي مــن خــال
قوانــن جنيــت الثالثــة ،وهــي :االج ـرار واالمتصــاص والحــوار ،بينــا ركــزت هــذه الدراســة الرأســية العميقــة عــى أنــواع
التنــاص الشــعري عنــد أحمــد رفيــق املهــدوي مــع أيب الطيــب املتنبــي فقــط ،حيــث تهــدف الدراســة إىل اســتقصاء هــذا
التنــاص مــن جميــع جوانبــه ،واســتخراج كل أنــوا عــه كــا تحــاول وضــع تعريفــات وتقســيامت لهــذا التنــاص بحســب مــا
ينجــي عــن هــذه املامرســة التحليليــة.
وللتنــاص أنــواع منهــا التنــاص الداخــي والتنــاص الخارجــي ،واملقصــود بالتنــاص الداخــي تنــاص الشــاعر مــع نفســه يف
ـوص ،أو أبيـ ٍ
نصــه الحــارض؛ أي أن الشــاعر يتنــاص يف نصــه الحــارض مــع نصـ ٍ
ـات ســابقة لــه ،بينــا يقصــد بالتنــاص الخارجــي
توظيــف األديــب ،أو الشــاعر لنصــوص اآلخرىــن يف نصــه الــذي بــن يديــه( .)6وهــذا البحــث ســيتناول النــوع الثــاين مــن
التنــاص ،وهــو التنــاص الخارجــي ألحمــد رفيــق املهــدوي مــع املتنبــي ،وقــد تــم تقســيم البحــث إىل مبحثــن املبحــث األول
 :ويتنــاول التنــاص العــام ،واملبحــث الثــاين  :ويتنــاول التنــاص الخــاص  )) :تنــاص املعارضــة )) .أمــا عــن املنهــج املتبــع فهــو
منهــج اســتقرايئ تحليــي يقــوم عــى اســتقراء النصــوص وتحليلهــا؛ وذلــك للوصــول إىل أدق النتائــج يف هــذه الدراســة.

املبحث األول  :التناص العام :
ويتنــاول أنــواع التنــاص التــي يتنــاص فيهــا الشــاعر مــع بيــت أو أبيــات معينــة لشــاعر آخــر ،وهــذه األبيــات قــد تكــون
ناقصــة ،أو كاملــة مــن حيــث اللفــظ واملعنــى  :وينقســم هــذا التنــاص عنــد رفيــق املهــدوي إىل األنــواع اآلتيــة :
التناص الكامل – التناص الناقص – التناص املختلط – تناص التكرار – التناص املتعدد.

 - 1التناص الكامل :
وميكــن أن نســميه ((التنــاص الظاهــر))( ،)7وهــو أن يــأيت الشــاعر بالبيــت املســتدعى بنصــه دون تغيــر فيــه،
وهــذا مــا نجــده عنــد أحمــد رفيــق املهــدوي حــن يقــول )8(:
لقيت جزاء فعلك فاسرتيحـي

فام لك والفتوح واالنتصــــار

وليس عليك ،فيام بعد عـــار

إذا أبقى الحياة لـك اإلســــار

(فام يف صولة األرباب عيب

وال يف ذلة العبـــــــــدان عـــــار)

سنذكر مـا حييــــنا منـك ثـــارا ً
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سنذكر حادث البطل املفـدى

(أيب املختار) ما طلع النهار

إن رفيقـاً يف هــذه األبيــات يعــر عــن تشــفيه بخــروج املســتعمر اإليطــايل عــن البــاد ويســخر ويتهكــم منــه ،فإيطاليــا
التــي رشدت وقتلــت آالف الليبيــن خرجــت مــن ليبيــا خاليــة الوفــاض ،وحتــى يؤكــد فكرتــه يلجــأ إىل بيــت املتنبي(:)9
فام يف سطوة األرباب عيب

وال يف ذلة العبدان عار

فهــو يجعــل مــن هــذا البيــت وســيلته يف التعبــر عــا انعكــس يف داخلــه  ,حيــث إن املتنبــي كان يــرى يف ســطوة ســيف
الدولــة عــى رعيتــه قانونـاً طبيعيـاً بحكــم كونــه أمـرا ً لهــم فاألمــر لــه والطاعــة منهــم إليــه واجبــة .وشــاعرنا رفيــق املهدوي
يــرى أن صولــة الــدول الكــرى عــى إيطاليــا تعتــر قانونـاً طبيعيـاً أيضــا ،فحــال الــدول الكــرى كحــال ســيف الدولــة ،وحــال
إيطاليــا كحــال رعيتــه.
إن التنــاص هنــا جــاء كام ـاً ،عــى الرغــم مــن أن الشــاعر غـ َّـر كلم ـ ًة فيــه ،فــأىت بلفظــة «صولــة» بــدل لفظــة
«ســطوة» ،إال أن هــذا التغيــر أدى املعنــى ذاتــه وهــو الســيطرة والســيادة فالواضــح أن رفيقـاً امتــص بيــت املتنبــي إلظهــار
أهميتــه مــن ناحيــة ،وتأكيــد فكرتــه مــن ناحيــة أخــرى ،فجــاء امليتنــاص؛ ألجــل تأكيــد القانــون الطبيعــي ،وجــاء أيض ـاً
لتأكيــد ســخرية خفيــة مــن هزميــة إيطاليــا يف الحــرب العامليــة الثانيــة ،فيقــول عــى الرغــم مــن قــوة إيطاليــا وجربوتهــا
وفتوحاتهــا فأنهــا هزمــت ،ورجعــت إيل مكانهــا الطبيعــي.
وقــد اســتطاع الشــاعر مــن خــال التنــاص بفعــل عالقــة املجــاورة أن يتوعــد إيطاليــا بعــدم نســيان الثــأر ،وإن طــال
الزمــان ،وكأن الشــاعر تنبــأ بــأن إيطاليــا ســتذل يومـاً ملــن أذاقتهــم ويــات العذاب.
وبذلــك الميكــن أن نـــــذهب مــــع مــا يـراه أحــد الباحثــن مـــــن أن التنــــــــــــاص الظــــــاهر (( يحــرم النص من
قـراءة عميقــة ،ويدخلــه يف قـراءة شــكلية ضعيفــة ))(.)10
وورد التناص الكامل أيضاً لدى رفيق مرة أخرى يف قصيدة «صحيفة الوطن « ،مع قول املتنبي )11( :
رأيتكم اليصون العرض جاركمو

وال يدر عىل مرعاكم اللنب

فاملتنبــي يف هــذا البيــت يوجــه خطابــه لســيف الدولــة الــذي بقــي عنــده فــرة ثــم رحــل عنــه؛ ألنــه مل يحقــق مــا
كان يصبــو إليــه ،فعــرض بــه وهجــاه ،فســيف الدولــة وقومــه يف هجــاء املتنبــي أٌنــاس ليــس لديهــم رشف وال مــروءة وهــم
بخــاء أيضــا ،وهــذه الصفــات رآهــا رفيــق يف رجــال ليبيــا آنــذاك ،وهــم أعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ ،وبذلــك
بــث الحيويــة يف نصــه عــن طريــق الصــورة الفنيــة الكنائيــة لبيــت املتنبــي الــذي اســتدعاه يف نصــه ،فشــطره األول كنايــة
عــن قلــة الــرف واملــروءة ،وشــطره الثــاين جــاء كنايــة عــن البخــل ،وقــد وظــف رفيــق البيــت قصــدا ً؛ ليعــري ممثــي ليبيــا
يف ذلــك العهــد؛ حيــث يــرى أن قومـاً بهــذه الصفــات لــن يــرى الشــعب منهــم خـرا ً ،ويف اعتقــاد الباحثــن أن رفيقـاً ُوفــق يف
ـى ،ولــو رأينــا عالقــة املجــاورة يف األبيــات الســابقة
هــذا التنــاص عــى الرغــم أنــه كان تناصـاً كامـاً « ظاهـرا ً « لفظـاً ومعنـ ً
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لتأكــد لنــا إىل أي مــدى ُوفــق رفيــق يف هــذا التنــاص)12( :
ثوب الخداع وإن أخفى إذا بزغت

أشعة الحق أفىش ســـــره البدن

لـقــد علمنا ،يقيناً ،أن عـطفـكمـو

عىل قضيتنا (من بختنا ) محن

(رأيتكم ال يصون العرض جاركـم

وال يــــدر عـىل مــرعاكـم الـلــبـن )

فالواضــح أن رفيقـاً تــدرج يف إيصــال رأيــه بحــق رجــال دولتــه ،فهــم يخدعــون النــاس ويكذبــون عليهــم ،ووجودهــم
يف حــد ذاتــه محنــة متــر بهــا البــاد كاالســتعامر متامـاً ،ومــا يؤكــد ذلــك هــو التنــاص الــذي عـ ّـر بــه وأكــد فيــه ثــاث صفــات
امتــازوا بهــا وهــي قلــة الــرف واملــروءة ،والبخــل ،وبذلــك اســتطاع رفيــق تحقيــق القانــون الثــاين مــن قوانــن التنــاص وهــو
ـدب فيــه باســتمرار مــن
االمتصــاص ،فقــد امتــص بيــت املتنبــي بلفظــه ومعنــاه؛ لريينــا أهميــة النــص الغائــب ،وأن الحيــاة تـ ُ
خــال اســتدعائه (.)13

 - 2التناص الناقص :
ويقصــد بــه اســتدعاء الشــاعر لصــدر بيــت ،أو عجــزه ،أو جــزء مــن أحدهــا باللفــظ أو املعنــى ،ويكــون التنــاص
يف هــذا النــوع ناقصـاً يف اللفــظ وكامــا يف املعنــى ،وهــذا مــا نجــده يف قصيــدة رفيــق «إيل املــوت عمومـاً « حني يقــول)14(:
		
ال تعذلوين ،فإين يف محبته

(( أنا الغريق فام خويف من البلل ))

تناص رفيق يف الشطر الثاين مع الشطر الثاين لبيت املتنبي الذي يقول فيه )15(:
نجد أن ّ
والهجر أقتل يل مام أراقبه

أنا الغريق فام خويف من البلل

فقــد ورد التنــاص يف هــذا املوضــع لغــرض الغــزل ،فــكال الشــاعرين غرقــا ُحبّـاً يف املحبــوب فاملتنبــي يختــار الهجــر عــى
االنتظــار؛ بســبب عــدم قدرتــه عــى وصــال محبوبــه ،فحالــه وحــال الغريــق ســواء ،أمــا رفيــق فريفــض اللــوم أو العــذل مــن
أصدقائــه؛ ألنــه عاشــق محــب حالــه كحــال الغــارق يف البحــر الــذي أدرك أن مصــره «املــوت « ،فــا يهمــه يشء بعدهــا،
فهــو ال يخــى عاقبــة معرفــة النــاس بحبــه ،وخاصــة الكاشــحني والعـذّال ،فالتنــاص لــدى الشــاعر عــزز موقفــه مــن الحــب،
فأصبــح كأنــه بطــل قــادر عــى املواجهــة والصمــود ،ويظهــر ذلــك مــن خــال نغمــة التحــدي التــي أطلقهــا يف توظيفــه
للتنــاص ،ومــا يؤكــد ذلــك أيضــا عالقــة املجــاورة التــي نشــأت بــن أبياتــه ،والشــطر الــذي اســتدعاه )16(:
ناديت باسم الذي أهوى فأسكتني
فقلـت خلو سبيلــــي كل حادثــــــــة
ال تعذلــوين فإنــــي فــي محبــــــته
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عبد السالم الذي جاء يف عــجل
من أجله أتلقاهـــــــــا بــــــــال زعـــــــل
(( أنا الغريق فام خويف من البــــلل ))
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إن رفيقـاً يف هــذه األبيــات يصــور مــا حــدث لــه حقيقــة وهــو عــى شــاطئ البحــر ففقــد توازنــه وســقط يف البحــر،
فنــادى باســم محبوبتــه أثنــاء ســقوطه ،لكـ ّن صديقــه عبــد الســام أســكته ،ورد رفيــق عليــه مببــدأ الرفــض ،فاختــار البــوح
عــى الكتامن؛وكأنــه أراد االســتغاثة مبحبوبــه ،أو أن يكــون آخــر لحظــات حياتــه االعـراف بهــذا الحــب املكتــوم يف صــدره،
أو أنــه توقــع املــوت ،فلــم يعــد يبــايل بعواقــب إشــهار حبــه ،وخالصــة ذلــك أن كل يشء يهــون يف ســبيل املحبــوب حتــى
املــوت ،فــا لــوم إذا ً؛ خاصــة وأن حالــه أشــبه بحــال الغريــق ،فلــاذا يخــاف البلــل؟.
ومن هذا النوع أيضا قول رفيق)17( :
عم تريد نُكــــول
فليــــــس لهـــم ّ

إذا سمعــــوا أن الحكومة قررت

وعبء من الصخر األصم ثقـــيل

شيوخ ونواب عىل الشعب عالة

أقامته (( بوقات لها وطبــــــــول ))

وهل يحسن التمثال متثيل أمــــــة
يساق فال يــــــدري أليـــــــة وجهة
وأما جنـابــات الشيوخ فال تســـــل

يوجـــه كاألعمـــــــــى وفيه كبـــول
فعنهم إذا شئت الحديــث يـطـول

إن الشــاعر يف األبيــات الســابقة يصــب جــام غضبــه عــى رجــال عــره ،وينتقدهــم فوجودهــم كالعــدم ،فهــم
عالــة عــى الشــعب ويشــبههم بالصخــر يف صمتهــم وثقــل وزنهم،ويشــبههم أيض ـاً بالتمثــال الــذي يقــف أمامــه النــاس
يف االحتفــاالت واملهرجانــات؛ حيــث تــدق الطبــول وتزمــر األبــواق ،وهــذه الســابقة كلهــا تعــد كنايــة عــن املنافقــن
والوصوليــن والنفعيــن املســتفيدين مــن النــواب والــوزراء ،فالشــاعر تنــاص يف هــذه األبيــات مــع جــزء مــن بيــت املتنبــي،
ووظفــه للكنايــة حتــى تكتمــل الناحيــة الفنيــة يف صورتهــا التــي رآهــا لرجــال عــره.
يقول املتنبي )18(:
إذا كان بعض الناس سيفاً لدولة

ففي الناس بوقات لها وطبول

إن املتنبــي يــرى يف ســيف الدولــة الشــخص األمثــل واألفضــل واملثــل الــذي يجــب أن يكــون عليــه باقــي األمـراء
الذيــن شــبههم باألبــواق والطبــول ،ورمبــا أراد باألبــواق والطبــول الشــعراء الذيــن ينشــدون األشــعار يف ســيف الدولــة ،وهــم
بذلــك يســاهمون يف ذيــوع صيتــه بــن النــاس كاإلعــام متامـاً ،فالواضــح أن ( رفيــق) اســتطاع أن يصــل بالتنــاص إيل الســخرية
مــن رجــال عــره ،وأن ينشــئ عالقــة جديــدة بــن معانيــه واملعنــى الــذي اســتدعاه مــن املتنبــي حــن واءم بــن ألفاظــه
وألفــاظ مــن ســبقه.
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 - 3التناص املختلط :
وهــو أن يــأيت الشــاعر بأكــر مــن تنــاص مــن قصيــدة واحــدة يتنــاص فيهــا ،ويجمــع فيهــا بــن أنــواع مختلفــة مــن
التنــاص.
يقول رفيق يف قصيدة الوطن )19( :
يا أيها الوطن املحبوب يل طلب

إليك فانرش حديثي إنه خشـــــن

وما عليك أنا املسؤول إن فرطت

إ ّيل بادرة ((فالحــر ممتحـــــــــــن))

قل للذين عن الحرباء قد درسـوا

فن التلون إن الناس قد فطنــوا!

ثوب الخداع وإن أخفى إذا بزغت

أشعة الحق أفىش رسه البـــــدن!

لقد علمنا يقيناً أن عطفكمــــــــــــو

علـى قضيتنا (من بختنا) محـن

(( رأيتكم اليصون العـرض جاركم

وال يـدر علـى مرعاكــــم اللــبـــن ))

ـى،
ـى وتنــاص كامــل لفظـاً ومعنـ ً
إن الشــاعر هنــا يســتدعي نوعــن مــن التنــاص ،تنــاص ناقــص لفظـاً وكامــل معنـ ً
ـى يتمثــل يف عبــارة ((فالحــر ممتحــن)) فهــذه الشــطرة اســتدعاها الشــاعر مــن قــول
فالتنــاص الناقــص لفظـاً والكامــل معنـ ً
املتنبــي )20( :

وانه املشري عليك ّيف بضلة

فالحر ممتحن بأوالد الزنا

فاملتنبــي يوجــه حديثــه إيل بــدر بــن عــار الــذي غــاب عــن مجلســه فــرة ،فيطالبــه بعــدم قبــول أقــوال الوشــاة
فيــه؛ ألنــه ال يســتحق ذلــك ،كــا أن عــى بــدر بــن عــار أن ال يســتغرب كالم األعــداء والحســاد يف املتنبــي ألنــه حــر أ ُيب
متميــز يف شــعره وحياتــه ،ومــن كانــت لــه هــذه الصفــات البــد أن يبتــى بالحســاد الذيــن يصفهــم بــأوالد الزنــا ،وقــد
وظــف رفيــق هــذا املعنــى حــن حــي صحيفــة الوطــن عــى مواقفهــا الوطنيــة ودعاهــا إىل فضــح الصحــف املنافقــة التابعــة
للدولــة ،وأن ال تخــى البــاء الــذي ســيحل بهــا مــن الدولــة ألن أي رأي حــر البــد أن يبتــى ويحــارب مــن قبــل الســلطة،
وقــد عــزز رفيــق هــذا املعنــى يف الصــورة التــي أىت بهــا يف البيــت التــايل حــن وصــف باقــي الصحــف التــي مل تقــف كموقــف
الوطــن «بالحربــاء» فتلــك الصحــف متســك العصــا مــن املنتصــف ،أو تظــل مــع الكفــة الراجحــة ،وإن حــدث اختــال فيهــا
تنتقــل إيل الضفــة األخــرى ،ومــع ذلــك فــإن «رفيــق» يخربهــم أن النــاس ال ميكــن أن ينطــي عليهــم الخــداع والزيــف
ـى ،حيــث
والكــذب ،فــكل هــؤالء ليســوا ســوى محنــة متــر بهــا البــاد ثــم تنتهــي .والنــوع الثــاين التنــاص الكامــل لفظـاً ومعنـ ً
أكــد فيــه نظرتــه لتلــك الصحــف ،وقــد متثــل يف قولــه )21( :
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رأيتكم ال يصون العرض جاركم

وال يدر عىل مرعاكم اللنب

فاملتنبــي ع ـ ّرض بســيف الدولــة حــن وجــه إليــه هــذا الهجــاء ،فالبيــت صــورة كنائيــة عــر فيهــا الشــاعر عــا
يحتــدم يف داخلــه تجــاه ســيف الدولــة ومــن معــه ،فاملــرء أو الحــر ال يســتطيع أن يأمتنهــم عــى عرضــه ورشفــه لقلــة
مروءتهــم،وال يســتطيع أن يحصــل عــى رزقــه بســبب بخلهــم ،وكذلــك رفيــق وظّــف التنــاص الكامــل ليصــل إيل الصــورة
التــي رســمها لباقــي الصحــف التــي وقفــت موقــف الحربــاء مــن قضيــة ليبيــا آنــذاك فتلــك الصحــف ال ميكــن للمواطــن
الليبــي أن يثــق بهــا؛ ألنهــا بــا رشف وال ذمــة ،وال أخالق،فــا يهمهــا إال مصلحتهــا أمــا الوطــن واملواطــن فذلــك شــأن ال
يعنيهــا.
تناص التكرار:
ّ -4
وهــو أن يــأيت الشــاعر بتنــاص ســابق كان قــد ذكــره مــن الشــاعر ذاتــه فيكــرره ،ســواء أكان التنــاص ناقصـاً أم كامـاً
يف املعنــى ،فمــن النــوع األول يوظــف رفيــق قــول املتنبــي)22( :
ال خيل عندك تهديها وال مــــــــــــــال

فليسعد النطق إن مل تسعد الحال

نجد «رفيق « يكرر هذا البيت مرتني  -بتناص ناقص-املرة األوىل يف قوله)23( :
مل ّا رأيت قصوري يف مودتكــــــــــم

وبان عدمي لكم أهديتكم كلمـــــــــــي

فالتنــاص يف هــذا البيــت هــو تنــاص ناقــص يف اللفــظ وكامــل يف املعنــى ،حيــث يوجــه الشــاعر يوجــه
قســم مدينــة بنغــازي
اعتــذاره لصديقــه مــوىس الربعــي الــذي مل يســتطع زيارتــه وهــو مريــض ألن االســتعامر اإليطــايل ّ
يتســنى لــه إخضاعهــا ،فمنــع الدخــول والخــروج مــن كل جــزء )24(،فالواضــح أن تناصــه مــع هــذا
إىل جزأيــن حتــى ّ
البيــت أدى لــه مهمــة االعتــذار لصديقــه الــذي مل يســتطع زيارتــه ،فكانــت هــذه القصيــدة أقــل يشء يقدمــه لــه
ونجــد «رفيقـاً» يتنــاص مــع هــذا البيــت مــرة أخــرى تناصـاً ناقصـاً يف اللفــظ وكامـاً يف املعنــى حــن يقــول يف ســخرية)25( :
العنز عندي أهديها وال تيس

فليسعد النطق إن مل يسعد الكيس

إن الشــاعر يســخر مــن الذيــن يصدقــون وعــود بريطانيــا ،فيقــول بأننــا قــوم ليــس لنــا حــول وال قــوة ســوى الــكالم
فقــط ،بحكــم أن بالدنــا مســتعمرة تتحكــم بهــا الــدول الكــرى كربيطانيــا التــي جــاءت لتحريــر الشــعوب كــا تدعــي،
فالشــاعر مــن خــال التنــاص اســتطاع الســخرية مــن الذيــن صدقــوا هــذه الدعايــة ،فهــم عبــارة عــن ُدمــى تحركهــا بريطانيــا
حيــث شــاءت؛ ألنهــم ال ميلكــون ســوى القــول فقــط ،وأمــا الفعــل فــا .فمصــر بــاده بيــد الــدول االســتعامرية ،وليــس بيــد
املصدقــن لوعودهــا ،فالشــاعر قــد اســتطاع بتكـرار التنــاص أن ينتقــل مــن غــرض إيل آخــر؛ فالتنــاص األول وظفــه لغــرض
االعتــذار لصديقــه ،واالعـراف بالعجــز أمامــه ،أمــا التنــاص الثــاين فقــد وظفــه لغــرض الســخرية مــن الذيــن صدقــوا وعــود
املســتعمر ،فضـاً عــن تعريــة واقعهــم وفضحــه.
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ويستخدم رفيق تناص التكرار مرة أخرى فيوظف قول املتنبي)26( :
وانه املشري عليك ّيف بضلة

فالحر ممتحن بأوالد الزنا

لقد تناص رفيق مع هذا البيت مرتني األوىل يف قوله)27( :
ال يستطيع الحر فيك معيشـــــــــــــــــة

إال إذا رضـي اإلهانــة مذعنـــــــــــا

جعلوك مسخـرة بأيــــدي صبيــــــــــــــة

ال يبعـــدون من الحمــري متدنــــــا

حكمـوا كمــا شاءوا فكانـــوا محنـــــة

(والحـــــر ممتحــــن بــأوالد الزنــــــا)

يتذكــر الشــاعر وطنــه ويحــن إليــه دامئ ـاً ،فيــرر ســبب تركــه لــه ،أال وهــو رفضــه العيــش بــا كرامــة يف وطنــه
املحتــل مــن قبــل اإليطاليــن الذيــن رشدوا العبــاد ،واســتباحوا دماءهــم ،فأصبــح الوطــن بيدهــم يحكمونــه كــا شــاءوا،
وعــى الرغــم مــن يــأس الشــاعر مــن هــذا الواقــع إال أنــه متفائــل بتغيــره عندمــا كنــى عــن نفســه وعــن أبنــاء وطنــه
بالحــر( املؤمــن) الــذي يتلقــى البــاء ويصــر عليــه ،فاالســتعامر الــذي كنــى عنــه ( بــأوالد الزنــا ) ليــس ســوى محنــة متــر
بهــا البــاد ثــم تنتهــي ،فالشــاعر اســتطاع بفعــل التنــاص الناقــص أن يحقــق أمريــن ،األول بــث الحيويــة يف نصــه عــن طريــق
الصــورة الكنائيــة ،والثــاين االنتقــال مــن حالــة اليــأس إيل التفــاؤل واألمــل بالواقــع األفضــل.
ويف قصيدة الوطن يعود رفيق ليكرر جزءا ً من التناص ذاته،ولكن لغرض آخر يف قوله)28( :
وما عليك أنا املسؤول إن فرطت

إ ّيل بادرة (فالحر ممتحن)

فالشــاعر يوجــه يف هــذا التنــاص حديثــه إيل صحيفــة الوطــن بــأن تفضــح الواقــع وتعريــه للشــعب حتــى يفهــم
كل مــا يــدور حولــه ،فهــو إذا ً يشــجعها عــى املــي يف هــذا الســياق ،ويقــول بأنــه ســيتحمل املســؤولية كاملــة؛ ألن الحــر
دامئـاً ممتحــن مبتــى يف ســبيل قضيتــه التــي آمــن بهــا ،فالواضــح أن رفيقـاً أراد مــن خــال تكـراره للتنــاص الفخــر وتحــدي
الواقــع ،فالشــاعر وظّــف تنــاص التك ـرار هنــا ألغ ـراض مختلفــة أيض ـاً ،فالغــرض األول للهجــاء والتعريــض مبمثــي البــاد،
والغــرض الثــاين للفخــر وتحــدي الواقــع ،وكال التناصــن جــاء ناقصـاً يف اللفــظ ومختلفـاً يف املعنــى حســب الجــزء الــذي تناص
معــه ،كــا أن الشــاعر أراد مــن هــذا النــوع مــن التنــاص أن يوضــح خطــورة الواقــع يف البــاد آنــذاك مــن ناحيــة ،والتأثــر يف
نفــوس ســامعيه ،ومتلقــي شــعره مــن ناحيــة أخــرى ،فيعيشــون معــه يف الحــدث؛ ألنهــم فئــة مغلوبــة عــى أمرهــا ترفــض
الواقــع وترغــب يف تغيــره)29(.
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 - 5التناص املتعدد  :ويأيت يف النصوص التي يتناص فيها نص الشاعر مع أكرث من نص لشعراء مختلفني.
يقول رفيق مادحاً ملك بريطانيا ( إدوارد ) بعد أن تنازل عىل العرش مقابل أن يظفر مبحبوبته)30(:
كفى أنه يف حادث مل يكــن له

نظري أصاب الرأي يف الحكم جانبــه

ترفـــع حتى مــا يقـــال لفعــلـــــه

( كفــــى املــرء نبالً أن تعــد معائبـــــــه )

وأصبح فــي بـثَ القــرار قــــــراره

ميثل كيف العزم متضـي مضاربــــــــه

مثال الهوى العذري كان خرافة

وسـار الذي من بعـده اليــوم ضاربـه

ومل يتلكأ مثل مــن كان قلبــــه

( يغالب فيه الشـوق والشــوق غالبـه)

ـاص مــع شــطرين لشــاعرين ،الشــاعر األول وهــو عــي بــن الجهــم الــذي ظهــر التنــاص معــه يف عجــز
فالشــاعر هنــا تنـ ّ
البيــت الثــاين يف قولــه)31( :
من ذا الذي تريض سجاياه كلها

كفى املرء نبالً أن تعد معائبه

فابــن الجهــم يــرى أن املــرء مهــا فعــل فإنــه ال يســتطيع إرضــاء النــاس ،فهــو دامئـاً معــرض لالنتقــاد مــن قبلهــم،
فإرضــاء النــاس غايــة ال تــدرك ،واملــرء إذا عــدت عيوبــه فيعنــي أنــه إنســان ناجــح ،بينــا يــرى رفيــق أن هــذا امللــك بتنازلــه
عــن ملكــه ترفــع عــن كل عيــب وعــن كل نقــد ،فهــو تقوقــع وانــزوى عــن النــاس وعــن الظهــور ،وهــذا يكفــل لــه عــدم
تتبعهــم لعيوبــه وإذا تعــرض للنقــد بســبب مــا أقــدم عليــه فذلــك رشف كبــر لــه ،وخاصــة أنــه بهــذا الفعــل قــد حطــم كل
الشــعراء العذريــن يف ســبيل حبــه ،فلــم يســبق أن ُسـ ِمع أن شــخصاً فعــل مــا فعــــــــــله ملــك إنجلـرا
ومل يكتــف الشــاعر أحمــد رفيــق بهــذا التنــاص مــع عــي بــن الجهــم ،بــل تنــاص أيض ـاً مــع صــدر بيــت املتنبــي الــذي
يقــول)32( :
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب

وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب

لقــد جــاء بيــت املتنبــي يف الغــزل الرمــزي ،فاملتنبــي يغالبــه الشــوق دامئـاً ملحبوبــه الــذي هــو ســيف الدولــة ،فهــو
ال يســتطيع مفارقتــه وال يحتمــل البعــد عنــه ،ومــع ذلــك يعجــب مــن هجــره لســيف الدولــة ،وتركــه لــه ُرغـاً عنــه؛ فهــو
مل يحقــق مــا كان يرمــي إليــه عنــده ،فــكان هجــره أطــول مــن وصلــه؛ ألنــه مهــا بقــي مــع محبوبــه فــإن األيــام ســتفرق
بينهــا ،وهــذه عادتهــا ،بينــا رأي رفيــق مــن خــال تناصــه مــع الشــطر الثــاين لبيــت املتنبــي عنــد حديثــه عــن ملــك
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إنجلـرا الــذي تنــازل عــن ملكــه مقابــل يشء وهــو املحبوبــة ،أن الشــوق غلبــه حتــى تنــازل عــن أعــز مــا ميلــك ألجــل أعــز
مــا ميلــك ،فــكأن ملكــه وحبــه كانــا يف درجــة واحــدة ،بــل حبــه غلــب ملكــه فتنــازل عنــه وتركــه ،بخــاف املتنبــي الــذي
افــرق عــن ســيف الدولــة مقابــل ال يشء فالتنــاص هنــا جــاء لتحقيــق هــذه املفارقــة.
لقــد مــزج الشــاعر يف نصــه بــن شــطر عجــز بيــت عــي بــن الجهــم ،وصــدر بيــت املتنبــي لينبــه عــى قانونــن
ـواب أم ال ،وثانيهــا :
طبيعيــن ،أولهــا  :متثــل يف حكمــة مفادهــا أن املــرء دامئـاً مــا يتعــرض لالنتقــاد ســواء أكان عــى صـ ٍ
متثــل يف املفارقــة بــن تــرك يشء مقابــل يشء ،وتــرك يشء مقابــل ال يشء.
ومن التناص املتعدد أيضاً ،قول رفيق)33(:
يا أيها الوطــــن العزيـز وإن يكن

ِب ّنــا ففــــيك حبيبــــنا و ُم ِحبنـــــــــــــا

ِب َنـــا فام عنك استطاع تصبـــــــــرا

قلـــــــــب وال فيـك اطأمنت نَفْس ُــــنا
ٌ

أ ّمــا هــــــــــواك فال لزوم لذكـــــــــــره

( فالحـــب ما منع الحديث األلســنا)

فقــد تنــاص الشــاعر أحمــد رفيــق بــن أكــر مــن بيــت يف نصــه الســابق ،ففــي البيتــن األول والثــاين يتنــاص تناصـاً ناقصـاً
ضمنيـاً يفهــم مــن ســياق النــص مــع الشــاعر ابــن زيــدون حــن يقــول (:)34
بنتم و ِب ّنا فام ابتلت جوانحنا

شوقاً إليكم وال جفت مآقينا

حيــث اشــتاق كال الشــاعرين إىل محبوبــه وإن اختلفــا ،فابــن زيــدون يشــتاق إىل محبوبتــه والّدة بنــت املســتكفي ،ويعــاين
أمل الفـراق وويالتــه ،فهــو متعطــش للقائهــا ،وال يجــد مــا يُســليه عنهــا ســوى دموعــه التــي التــكاد تجـ ّـف حنينـاً إليهــا ،أ ّمــا
رفيــق فمشــتاق إىل وطنــه الــذي تركــه راغـاً فعــاىن مــن البعــد والفـراق الــذي ســبب لــه نوعـاً مــن التشـ ُّيؤ عــن وطنــه،
وعــن أحبائــه ومحبيــه فهــو إذا ً يعــاين اغرتاب ـاً؛ ألنــه خــارج وطنــه وازداد هــذا االغ ـراب حــد ًة عندمــا تــرك أحبابــه ،مــا
جعلــه يــرح بعجــزه وعــدم قدرتــه عــى الصــر ،فأصبــح بــن أمريــن كالهــا أم ـ ُّر مــن اآلخر،أولهــا  :شــوقه لوطنــه،
وثانيهــا  :عــدم مقدرتــه عــى الصــر ببقائــه خارجــه ،ومــع ذلــك فــإن حالــه قبــل رحيلــه مل يكــن أقــل فداحــة مــن خروجــه
منــه ،فالشــاعر يعيــش رصاع ـاً نفســياً بــن حبــه لوطنــه واغرتابــه فيــه ،فاملتنــاص لــدي الشــاعر جــاء ليؤكــد قــوة ال ـراع
وحدتــه يف نفــس الشــاعر.
ويســتمر رفيــق يف رســم صــورة املعانــاة القاســية للفـراق وآالمــه ،فيلجــأ إىل التنــاص مــع املتنبــي ليضعنــا يف حــرة
وتناقــض إزاء مشــاعره التــي تأرجحــت بــن التأكيد والكتــان)35(:
فالحب ما منع الحديث األلسنا

وألذ شكوى عاشق ما أعلنا

نالحــظ عــى بيــت املتنبــي الســابق التناقــض حــول مفهــوم الحــب ،ففــي الشــطر األول يــرى أن الحــب هــو مــا مينــع
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املحــب عــن الــكالم ،وهــو أعــى درجاتــه ،ولكــن املتنبــي يرجــع يف الشــطر الثــاين ويــرى عكــس مــا قالــه يف األول ،ويــرح
بــأن ألـ ّذ مــا يف العشــق هــو الشــكوى التــي اتخذهــا الشــاعر رمـزا ً إلعــان الحــب ،ولكــن نظــرة رفيــق للحــب كانــت عكــس
نظــرة املتنبــي فكتــان الحــب أفضــل مــن البــوح بــه عنــده ،فحــب الوطــن خالــد بــاقٍ يف قلبــه ال ينــى؛ ولذلــك اكتفــى
بشــطر صــدر بيــت املتنبــي ،فالتنــاص لــدى الشــاعر أكــد موقفــه ليــس مــن الحــب فقــط ،بــل عــى كتامنــه أيضـاً ،كــا جــاء
التنــاص ليــؤدي وظيفــة فنيــة ،وهــي اســتخدامه لشــطر بيــت املتنبــي ككنايــة عــن كتــان الحــب.
ويتضــح مــن التنــاص الــذي وظفــه رفيــق مــن الشــاعرين ابــن زيــدون ،واملتنبــي أنــه يف تناصــه األول رفــض الصــر
بســبب معاناتــه وغربتــه ســواء داخــل وطنــه أم خارجــه ،ولكنــه يف تناصــه الثــاين عــدل عــن عــدم الصــر عــى الحــب ،وهــذا
يؤكــد معانــاة الشــاعر ورصاعــه مــع نفســه ،أو الحالــة النفســية التــي وصــل إليهــا الشــاعر جعلتــه يــردد بــن عــدم الصــر
والصــر فظهــر هــذا التناقــض عنــد الشــاعر أحمــد رفيــق مــن خــال تناصــه مــع بيــت ابــن زيــدون ،وشــطر صــدر بيــت
املتنبــي ،بالرغــم أن األخــر ( املتنبــي ) ظهــر عنــده التناقــض مــن بيــت واحــد ،ويف رأينــا أن رفيقـاً أيت بجديــد مــن ناحيــة
تركيبــه لهــذا التنــاص لكــن املتنبــي يظــل األفضــل يف املعنــى ،فلــم يحتــج للوصــول إىل هــذا التناقــض ،أو إىل هــذه الفلســفة
يف الحــب ألكــر مــن بيــت حتــى يصــل إىل مـراده ،فالشــاعر اســتطاع املــزج بــن نصــه ،ونــص ابــن زيــدون ،ونــص املتنبــي،
حتــى يعــر عــن معاناتــه يف ســبيل وطنــه.

املبحث الثاين :التناص الخاص  (( -:تناص املعارضة )) -:
املعــروف أن املعارضــات الشــعرية وجــدت يف العصــور القدميــة لــأدب ،فقــد عــارض العديــد مــن الشــعراء
يف العــر األمــوي والعبــايس قصائــد غريهــم مــن شــعراء العــر الجاهــي واإلســامي مــن ذلــك معارضــة الراعــي النمــري
ملعلقــة عمــرو بــن كلثــوم ،ومعارضــة متمــم بــن نويــرة أليب ذؤيــب الهــذيل يف الرثــاء ،ومعارضــة مالــك بــن الريــب لعبــد
يغــوث بــن وقــاص الحــاريث ،ومعارضــة البحــري لألســود بــن يعفــر النهشــي ،ومعارضــة أيب العتاهيــة للشــاعر الجاهــي
املنخــل اليشــكري ،ومعارضتــه كذلــك لالميــة كعــب بــن زهــر ( بانــت ســعاد) التــي مــدح فيهــا النبــي _ صــى اللــه عليــه
وســلم _ وعارضهــا العديــد مــن الشــعراء مــن العصــور املختلفــة ،معارضــة رصيحــة ،ونعنــي بالرصيحــة أن يعمــد الشــاعر
بذكــر عنــوان القصيــدة أو صاحبهــا إعجابـاً بهــا ،عــى نحــو مــا فعــل ابــن ســيد النــاس الحمــري ( ت 734هــــــ ) الــذي
أســمى قصيدتــه ( عــدة امليعــاد يف عــروض بانــت ســعاد )  ،و ابــن حيــان األندلــي ( ت 745هــــــ ) ســمى قصيدتــه (املورد
العــذب يف معارضــة قصيــدة كعــب ) ،والفيـــــروز آبــــادي (ت 817هــــــ ) ســمى قصيدتــه ( زاد امليعــاد يف معارضــة بانت
ســعاد ) ،وقــد ازدادت املعارضــات يف الشــعر الحديــث فقــد أخــذ شــعراء املدرســة التقليديــة مبعارضــة القصائــد القدميــة
مــن العــر الجاهــي واألمــوى والعبــايس واألندلــي والوســيط)36(.
ومــن خــال مــا ســبق عرضــه ميكــن أن نع ـ ِّرف املعارضــة الشــعرية بأنهــا عبــارة عــن نظــمٍ للشــاعر (( يف موضــوع
معــن عــى غـرار قصيــدة أخــرى قالهــا شــاعر متقــدم عليــه يف الزمــن ملتزمـاً الــوزن والقافيــة وحركــة الــروي ،فضـاً عــن
املضمــون باملتابعــة واالحتــذاء مجاري ـاً ذلــك الشــاعر محــاوالً بلــوغ شــأ ِو ِه ،ثــم محــاوالً التفــوق واإلبــداع ،وهــذا الــرب
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ميثــل املعارضــة التامــة  ،أمــا إذا فقــدت املعارضــة أحــد أركانهــا املتقدمــة فتصبــح معارضــة ناقصــة ))( ،)37والشــاعر يف
معارضتــه لقصيــدة غــره يلجــأ إىل اســتخدام بعــض ألفاظهــا وصورهــا الفنيــة ،وأحيانـاً يتضمــن بعــض أبياتهــا فيتنــاص معهــا
لغــرض تأكيــد فكرتــه أو تقويــة نصــه .فاملعارضــة الشــعرية تعتمــد اعتــادا ً كليـاً عــى التنــاص ســواء يف الــوزن أم القافيــة
وحــرف الــروي أم املضمــون ،ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذا النــوع مــن التنــاص ،التنــاص الخــاص ( تنــاص املعارضــة )؛ ألنــه
اختــص بقصيــدة واحــدة ،وشــمل جميــع أركان املعارضــة الشــعرية ،وبعــض أنــواع التنــاص التــي مــرت يف املبحــث األول.
فالعالقــة يف هــذا النــوع مــن التنــاص تنشــأ بــن بنيتــن نصيتــن بنيــة حــارضة (طارئــة) ،وبنيــة ســابقة (أصــل)()38؛
أي بــن النــص الجديــد والنــص األصــي ،فــكأن النــص الجديــد الحــارض وجــد متنفس ـاً ،أو مث ـاً يحتــذى يف النــص القديــم،
فاســتدعاه ونســج عــى منوالــه.
ويف قصيدة (الحظ املظلوم) نجد الشاعر أحمد رفيق يتناص مع قصيدة املتنبي التي مطلعها)39(:
واحر قلباه ممن قلــــــــــبه شـــــــــبم

ومن بجسمي وحايل عنده سقم

نجــد أن رفيقــاً تنــاص مــع املتنبــي يف هــذه القصيــدة عــر مــرات ،فجــاءت القصيدتــان مــن وزن واحــد وهــو
البســيط ،ومــن قافيــة واحــدة هــي قافيــة امليــم ،وقــد اســتخدم املتنبــي مثــاين وثالثــن كلمــة مــن قافيــة امليــم بعــدد أبيــات
قصيدتــه ،واســتخدم رفيــق ســتني كلمـ ًة مــن القافيــة ذاتهــا بعــدد أبيــات قصيدتــه ،منهــا مثــاين عــرة كلمــة أخذهــا مــن
املتنبــي ،وانفــرد بثالثــن كلمــة عــن املتنبــي ،وكــرر اثنتــي عــرة كلمــة مــن قوافيــه وقــوايف املتنبــي ،وبلــغ عــدد أبيــات
قصيــدة املتنبــي مثانيــة وثالثــن بيت ـاً ،بينــا بلغــت قصيــدة املهــدوي ســتني بيت ـاً ،فهــي أكــر عــددا ً مــن قصيــدة املتنبــي
باثنــن وعرشيــن بيت ـاً.
وقــد عالــج املتنبــي يف قصيدتــه ســبعة موضوعــات هــي :شــوقه ملمدوحــه مــن األبيــات (  1إىل  ،) 3واملــدح والفخــر
مبمدوحــه مــن األبيــات (  4إىل  ،) 11بينــا ورد عتابــه ملمدوحــه مــن األبيــات (  12إىل  ،) 14ومــن األبيــات (  25إىل ،) 29
وأمــا الفخــر بنفســه مــن األبيــات (  15إىل  ،) 24ومــن األبيــات (  30إىل  ،) 38وموضــوع الفـراق والــوداع نجــده يف األبيــات
(  31إىل  ،) 34والحكمــة يف بيتــن (  35إىل  ) 36والســخرية يف بيــت واحــد (  ،) 37بينــا عالــج رفيــق يف قصيدتــه أربعــة
موضوعــات هــي  :فخــر بشــعره وعتــاب ملــن حكــم ضــده مــن األبيــات (  1إىل  ،) 10احتجاجــه عــى التحكيــم وعتابــه
ومطالبتــه بالحكــم العــادل مــن األبيــات (  11إىل  ،) 20ومــن األبيــات (  51إىل  ،) 60ومدحــه ومداعبتــه لصديقيــه عمــر
املحيــي ومصطفــى الجــريب مــن األبيــات (  21إىل  ،) 40وعتابــه لصديقــه الشــاعر عبــد القــادر الحصــادي مــن األبيــات ( 41
إىل  ) 50وقــد اشــرك الشــاعران يف موضوعــات  :املــدح والفخــر والعتــاب ،واختلفــا فيــا عــدا ذلــك ،واملالحــظ عــى قصيــدة
رفيــق أنــه ركــز فيهــا عــى أغ ـراض املــدح والفخــر بنفســه وبالشــعراء وغــرض العتــاب لصديقــه عبــد القــادر الحصــادي
الــذي التمــس العــذر لصديقيــه مصطفــى الجــريب ،وعمــر املحيــي ،حيــث زار األخــر مدينــة درنــة واســتضافه الجــريب وقــد
ألهــت هــذه االســتضافة عمــر املحيــي عــن زيــارة صديقــه الشــاعر عبــد القــادر الحصــادي ،فاعــرض شــاعرنا أحمــد رفيــق
عــى ذلــك ،وطلــب مــن الشــاعر عبــد القــادر الحصــادي الحكــم يف هــذه املســألة شــعرياً ،لكــن حكمــه مل يـ ِ
ـرض رفيق ـاً،
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فقــال بحكمــه هــو يف قصيــدة شــعرية عــارض فيهــا املتنبــي يف قصيدتــه الشــهرية ( واحــر قلبــاه ممــن قلبــه شــبم ) ،حيــث
وجــد يف هــذه القصيــدة معــادالً موضوعيـاً مــع ذاتــه ،وقــد كان تنــاص املعارضــة مــع هــذه القصيــدة يف مضمــون الفخــر
والعتــاب ،فــإذا كان املتنبــي يعاتــب ســيف الدولــة ويفخــر بــه ،ثــم يفخــر بنفســه فــإن رفيقـاً هنــا يفعــل كــا فعــل املتنبــي
يفخــر بنفســه وبشــعره وبالشــعراء ،ويعاتــب كل مــن يســتحق العتــاب.
ونــرى أن رفيق ـاً لجــأ يف بدايــة قصيدتــه إىل التنــاص مــع املتنبــي مــن أول بيــت يف قصيدته،حيــث تنــاص معــه
تناص ـاً ناقص ـاً يف الشــطر الثــاين مــن آخــر بيــت يف قصيــدة املتنبــي)40(:
هذا عتابـــك إالّ أنــــه مقـــــ ٌة

قــــــد ضمن ال ُّدر إالّ أنه كلـــــم

بينام قال رفيق يف بيته األول)41(:
نظم حوى دررا ً لكنها كلــــــم

فيها عىل الحظ جار ال ُحكم يا حكم

فــكال الشــاعرين فخــر بشــعره ،فاملتنبــي ال ينــى اعتــداده بنفســه وشــعره فعــى الرغــم مــن أن شــعره كالم وألفــاظ
شــعرية إالَ أنــه يــرى أن هــذا النظــم يف خصائصــه وبالغتــه فــاق لغــة البــر العاديــة ،فهــو مثــن كالــدرر والجواهر النفيســة،
أمــا رفيــق فقــد مــدح شــعر الحصــادي بنفــس صــورة املتنبــي ،حيــث رأى أن قصيــدة الحصــادي هــي درر نفيســة بالرغــم
مــن أنهــا كالم منظــوم ،ولكــن بالرغــم مــن جــال هــذه القصيــدة إالَ أن حكــم الشــاعر الحصــادي فيهــا كان حكـاً خاطئـاً
أطلــق الحــق فيهــا عــى الحــظ الــيء ،وهــذا مــا مل يـ ِ
ـرض رفيق ـاً ،وقــد أعــد رفيــق هــذا املعنــى ،وهــو لومــه وتخطئتــه
للحصــادي يف البيــت التــايل ،الــذي تنــاص فيــه مــع املتنبــي أيضـاً وهــو قولــه)42(:
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره

إذا استوت عنده األنوار والظلم

فيقول رفيق)43(:
ومن أراد عىل ما قلت بينة

ال تستوي عندها األنوار والظلم

فاملتنبــي يــرى أن ســيف الدولــة الــذي كنــى عنــه ( بأخــي الدنيــا ) ،مل ينصفــه أمــام َمـ ْن يف مجلســه مــن األدبــاء

والشــعراء والــوزراء ،وبذلــك شــبه ســيف الدولــة باألعمــى الــذي اســتوت عنــده النــور والظلمــة التــي رمبــا اتخذهــا الشــاعر
رم ـزا ً لــه ولخصومــه ،وكذلــك رفيــق يــرى حكــم الحصــادي ظل ـاً والبينــة واضحــة عــى ذلــك؛ ألن األنــوار التــي اتخذهــا
الشــاعر رم ـزا ً لــه وللشــعراء أمثالــه ،والظُلــم التــي اتخذهــا الشــاعر رم ـزا ً لصديقــه الحصــادي ال تجتمعــان؛ أي ال ميكــن
املقارنــة بينهــا ،فوظــف التنــاص يف لــوم صديقــه الحصــادي ،وأفــاد ذلــك رفيقـاً مــن أمريــن األول  :مــدح شــعر صديقــه،
والثــاين إضفــاء صــورة فنيــة عــن طريــق الرمــز يف نصــه.

123

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

ويستمر رفيق يف عتابه لصديقه الحصادي ،فيوظف قول املتنبي)44(:
يا أعـدل الناس إالّ فــي معاملتـــــي

فيك الخصام وأنت الخصم والحكـم

فيقول)45(:
يا أعدل الناس يف اآلداب عندك يف

رشيــــــعة األدب الغــــــراء نختصـــــم

لقــد وجــه املتنبــي كالمــه يف البيــت الســابق إىل ســيف الدولــة معاتبـاً فهــو العــادل مــع جميــع النــاس إال معــه ،وهــو
الخصــم والحكــم يف آنٍ واحــد ،وفيــه أيضـاً موضــوع الخصــام فاملتنبــي جمــع بــن ضديــن يســتحيل الجمــع بينهــا ،فســيف
الدولــة هــو محــور الخصــام وهــو الخصــم والحكــم يف الوقــت نفســه ،فكيــف يتحقــق العــدل الــذي يريــده املتنبــي؟ بينــا
رفيــق حــن وظــف بيــت املتنبــي بتنــاص ناقــص يف اللفــظ تــامٍ يف املعنــى ،وجــه خطابــه إىل الشــاعر عبــد القــادر الحصــادي
مخاطبـاً لــه بقولــه ( ياأعــدل النــاس ) وكأنــه يعاتبــه عــى حكمــه ،ويبــدو أن رفيقـاً قــد وفــق يف اختيــار هــذا النــوع مــن
التنــاص؛ فالحصــادي هــو موضــوع الخصــام ،وهــو الحكــم والخصــم يف نفــس الوقــت ،فقــد اســتطاع أن يوصــل فكرتــه
بوصفــه للحصــادي بأعــدل النــاس؛ ملــا لــه مــن مكانــة أدبيــة ،ولكنــه يف الوقــت نفســه هضــم حــق الشــعراء الذيــن ينتمــي
إليهــم ،ومنهــم رفيــق ذاتــه.
ويف املقطــع الثــاين مــن قصيــدة املهــدوي ،يســتدعي الشــاعر الشــطر الثــاين مــن بيــت املتنبــي ،الــذي يقــول
فيــه)46(:
إن ســــــركم ما قال حاســــدنا

فام لجرح إذا أرضاكــــم ألـــــم

فيقول محتجاً عىل التحكيم موجهاً كالمه إىل صديقه الحصادي)47(:
بل قمت متدحهم زورا ً وتنشدهم

( فام لجرح إذا أرضاكم أمل )

وس بقبــول مــا قالــه حســاد املتنبــي فيــه ،فاملتنبــي يــرىض بذلــك أيضــا ،وال يعــده أملـاً؛
فــإذا كان ســيف الدولــة َر ِض ُ ّ
ألن رسوره يف رسور ســيده.
وقــد حــور رفيــق يف معنــى املتنبــي ،حيــث أراد مــن تناصــه معاتبــة صديقــه عبــد القــادر الحصــادي ،فجــاء شــطر
البيــت الــذي اســتدعاه معـرا ً عــن ذلــك ،ومــا يؤكــد ذلــك الشــطر األول مــن البيــت الــذي وصفــه فيــه بتحويــر الحقائــق،
ـي القــوم ومدحهــم زورا ً ،فالقــوم يف نظــر رفيــق مخطئــون بينــا التمــس لهــم الحصــادي العــذر ،فأســاء
حــن وقــف وحـ ّ
لنفســه وللشــعراء ،مــا خلّــف جرح ـاً يف نفــس رفيــق ولكــن هــذا الجــرح ليــس لــه أمل ألنــه جــاء عــن طريــق صديقــه
الحصــادي ،فعــن طريــق التنــاص الناقــص يف اللفــظ واملعنــى اســتطاع الشــاعر أن يُخــرج لنــا معنــى التضحيــة واالح ـرام
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لصديقــه الحصــادي ،كــا اســتطاع أن يُضفــي عــى نصــه صــورة فنيــة كنائيــة لهــذا املعنــى.
ويف البيت التايل يكرر رفيق التناص مع شطر املتنبي يف قوله)48(:
( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم )
حيث يقول رفيق(: )49
فيام اعتذارك عمن قال معتــرفا

( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم )

فالواضــح أن رفيقـاً يف هــذا البيــت مــازال يوجــه عتابــه إىل صديقــه الحصــادي ،الــذي اجتمــع فيــه ضــدان ال يجتمعــان
(الخصــم والحكــم ) ،كــا اجتمعــا يف ســيف الدولــة عنــد املتنبــي ،فهــذا التنــاص كســابقه تنــاص ناقــص يف اللفــظ تــام يف
املعنــى وظفــه رفيــق يف بيــان معنــى اجتــاع األضــداد.
ويف املقطع الثالث يبدأ الشاعر يف السخرية من صديقه املحييش  ،فيقول)50(:
أ ّما املحييش إذا ال قاك مبتسمـاً

( فــــــال تظنــن أن الليـــــث يبـــــتســــم )

(أعيذها نظرات منــــك صادقــــــــــــة

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم)

إن الشــاعر يتنــاص هنــا بنوعــن مــن التنــاص الناقــص والكامــل ،ففــي التنــاص األول يســتدعي شــطر البيــت الثــاين مــن
قــول املتنبــي حــن يفخــر بنفســه)51(:
إذا رأيت نيوب الليث بارزة

فال تظنن أن الليث يبتسم

ـر عــن أنيابــه فــا يعنــي ذلــك تبسـاً بــل افرتاسـاً ،وكذلــك املتنبــي إذا
فاملتنبــي يشــبه نفســه باألســد ،فاألســد إذا كـ َّ
ضحــك وبانــت أســنانه ،أو نواجــذه فــا يعنــي ذلــك رضــاه ،بــل ســخطه ،فهــو يضحــك مــن بــاب رش البليــة مــا يضحــك.
أمــا رفيــق فــا نخالــه وظَــف التنــاص إالّ لغــرض الســخرية مــن املحيــي ،الــذي شــبهه باألســد يف تبســمه فهــو
يحــذر الحصــادي بــأن ال ينخــدع بابتســامات املحيــي الخادعــة ،فيحســبه طيبـاً بريئـاً ،فابتســامته هــي ابتســامات الليــوث
املفرتســة ،والفــارق أن االبتســامة عنــد املتنبــي تعنــي القــوة ال الضعــف ،وعنــد رفيــق يف املحيــي االبتســامة تعنــي الخــداع
ال الـراءة والطيبــة .فجــاء تناصــه هنــا ليــؤدي وظيفــة فنيــة أيضـاً وهــي الكنايــة ،وقــد أكملهــا يف تناصــه الكامــل حتــى يؤكد
فكرتــه وهــي أن صديقــه املحيــي يحــاول خــداع الحصــادي بنظراتــه ويطلــب رفيــق مــن الحصــادي التأكــد والتفحــص يف
نظـرات صديقــه أو أن يعيــد النظــر يف حكمــه ،فجــاء تناصــه مــع بيــت املتنبــي كامـاً كنايــة عــن التأكــد وإعــادة النظــر يف
الحكــم والتدقيــق جيــدا ً قبــل إصــدار األحــكام.
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ويف املقطع ذاته يستمر رفيق يف تناصه فيقول)52(:
فليس من حق من عمت فضائله
(والخيل والليل والبيداء تعرفه)

والشاهدان له القرطاس والقلم
والهند والسند واليابان والعجم

ففــي البيتــن الســابقني يبــدأ رفيــق يف عتابــه لصديقــه املحيــي الــذي وصفــه بصاحــب الفضائــل ،وشــاهده يف ذلــك
قرطاســه وقلمــه اللــذان ال يبارحانــه ،فقــد وظّــف رفيــق لفظتــي املتنبــي ( القرطــاس والقلــم ) كنايــة عــن أنــه كاتــب
وصحفــي ،فهــو رئيــس تحريــر مجلــة ليبيــا املصــورة ،وألجــل الســخرية واالســتهزاء بصاحبــه ،فجــاء تناصــه ناقصـاً يف اللفــظ
مغاي ـرا ً للمعنــى ،ومــا يؤكــد ذلــك توظّيــف الشــطر األول مــن بيــت املتنبــي)53(:
الخيل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم

فاملتنبــي وصــف نفســه بالشــجاعة والفصاحــة ،فهــذه الصفــات ال تنكــره؛ ألنهــا مالزمــة لــه ( ،)54أ ّمــا صاحبنــا رفيــق

فقــد اســتدعى هــذه الصفــات ،وأضفاهــا عــى صديقــه لغــرض العتــاب ،فجــاء البيــت هنــا كنايــة عــن شــهرته بحكــم أنــه
رئيــس مجلــة ليبيــا املصورة،وكأنــه يعاتبــه ،فهــو صاحــب املكانــة والشــهرة الواســعة فكيــف يقــع يف مثــل هــذا الخطــأ
الشــنيع ،ويهمــل زيــارة صديقــه؟ ويف املقطــع األخــر يكــرر الشــاعر توظيــف الشــطر الثــاين مــن بيــت املتنبــي الســابق،
وذلــك يف قولــه)55( :
ومن مخفف قانون الجزاء لهم

( السيف والرمح والقرطاس والقلم )

فالشــاعر يطالــب بحقــه يف البيــت الســابق ،فيوظــف التنــاص ألجــل الســخرية هنــا أيضــا ،فهــو يريــد تخفيــف العقوبــة
عــن أصدقائــه ( املحيــي والجــريب ) بالــرب بالســيف والرمــح ،والعلــم واإلبــداع ،وكأنــه يتحداهــم ويطلــب نزالهــم يف
إحــدى هــذه األمــور ،أو رمبــا أراد مــن التنــاص تخفيــف العقوبــة الشــديدة املتمثلــة يف الســيف والرمــح والقرطــاس والقلــم
كنايــة عــن اإلعــام والشــعر والشــعراء ،ومــا يؤكــد هــذا املعنــى دعوتــه إىل اســتخدام الخيــزران يف البيــت التــايل حيــث
يقــول)56(:
وخيزران غليظ ريحه عبق

كف أروع يف عرنينه شمم
يف ّ

مــا ســبق يتضــح أن البنيــة القدميــة ،التــي وظفهــا رفيــق يف نصــه ســاهمت مســاهمة فاعلــة يف أداء بعــض عنــارص
نصــه الفنيــة واملوضوعيــة .كــا يالحــظ أن رفيق ـاً عكــس معنــى بعــض أبيــات املتنــي ،فجــاءت قصيدتــه بــن املعارضــة
التامــة ،واملعارضــة الناقصــة؛ أي أن معارضتــه كانــت مزيجـاً بيــن التمــام والنقصــان.
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الخامتة :
-1

تعدد ثقافة رفيق املهدوي انعكس عىل شعره.

-2

التناص الشعري يف شعر أحمد رفيق مع املتنبي انقسم إىل نوعني :تناص عام وتناص خاص.

 - 3اتخــذ التنــاص العــام عنــد أحمــد رفيــق ألوان ـاً متعــددة هــي  :التنــاص الكامــل والتنــاص الناقــص والتنــاص
املختلــط وتنــاص التكــرار والتنــاص املتعــدد.
-4

كان التناص متكأً ينفذ به إىل موضوعات شعرية متعددة.

-5

أغلب التناص ورد رصيحاً ظاهرا ً.

-6

وظف بعض التناص قصدا ً لخدمة فكرته ،وبث الحيوية يف نصه عن طريق الصور الفنية.

-7

معنى مغايرا ً ليناسب غرضه.
اتخذ رفيق من التناص الناقص ً

-8

جاء التناص الخاص (( تناص املعارضة )) لغرض املدح واملعاتبة ألصدقائه ،والسخرية والهزل معهم.
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هوامش البحث :
 - 1علــم التنــاص والتــاص (( نحــو منهــج عنكبــويت تفاعــي )) ،عــز الديــن املنــارصة ،سلســلة كتابــات نقديــة تصدرهــا
الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ،القاهــرة ،رشكــة األمــل للطباعــة والنــر ،ص .47
 - 2النــص الغائــب (( تجليــات التنــاص يف الشــعر العــريب ))  :محمــد ع ـزام ،اتحــاد الكتــاب العــرب ،دمشــق 2001 ،م،
دط ،ص .36 ،35
 - 3املرجع السابق ،ص .28
 - 4ينظــر املرايــا املحدبــة مــن البنيويــة إيل التفكيــك  :عبــد العزيــز حمــودة ،عــامل املعرفــة سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية
يصدرهــا املجلــس األعــى للثقافــة والفنــون واآلداب ،الكويــت إبريــل نيســان ،1998 ،ص 240
 - 5ينظر املرجع السابق ،ص 242
 - 6ينظــر التنــاص معيــارا ً نقديـاً ((أحمــد مطــر منوذجـاً)) رســالة ماجســتري  :أحمــد عبــاس كامــل األزرقــي ،جامعــة ذي
قــار ،2010 ،ص .52
 - 7املرجع السابق ،ص .52
 - 8ديــوان شــاعر الوطــن الكبــر :أحمــد رفيــق املهــدوي الفــرة الثالثــة ( )1946_25املطبعــة األهليــة ،بنغــازي1962 ،م،
ط ،1ص .212
 - 9ديــوان أيب الطيــب املتنبــي  :رشح الواحــدي ،تحقيــق  :فريــدرخ ديرتيــي ،نــر دار الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة ،د
ت ،ج  ،2ص .579
 - 10التناص معيارا ً نقدياً (( أحمد مطر أمنوذجا )) مرجع سابق ،ص .44
 - 11ديوان أيب الطيب املتنبي  :رشح الواحدي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .669
 - 12ديــوان شــاعر الوطــن الكبــر  :أحمــد رفيــق املهــدوي الفرتتــان الرابعــة واألخــرة ،) 1961 – 46 ( ،املطبعــة األهليــة،
بنغــازي ،ط ،1ص .49
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 - 14ديوان شاعر الوطن الكبري  :أحمد رفيق املهدوي ،الفرتة الثالثة ،مصدر سابق ،ص .193
 - 15ديوان أيب الطيب املتنبي  :رشح الواحدي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .488
 - 16ديوان شاعر الوطن الكبري  :أحمد رفيق املهدوي ،الفرتة الثالثة ،مصدر سابق ،ص .193
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 - 20ديوان أيب الطيب املتنبي  :رشح الواحدي ،مصدر سابق،ج،1ص.237
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 - 28املصدر السابق ،ص.49
 - 29ينظر التناص معيارا ً نقدياً أحمد مطر أمنوذجاً ،مرجع سابق ،ص .71
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 - 11املعارضــات يف الشــعر األندلــي ،دراســة نقديــة موازنــة ،تأليــف يونــس طــريك ســلوم البخــاري ،دار الكتــب العلميــة
بــروت .لبنــان 2008 ،م ،ط ،1ص .48
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السرية بني الذاتية والغريية (النمط الثالث)
كتاب أنا خديجة الجهمي أمنوذجا

أ  :عزمي عبد الحميد جارالله

جامعة السيد مح ّمد بن عيل السنويس اإلسالمية

املقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم عىل سيد األنام سيدنا محمد وعىل آله وصحبه الكرام .
أما بعد ....
يعــد فــ ُن الســرة الذاتيــة مــن األجنــاس األدبيــة التــي تثــر كثــرا ً مــن التســاؤالت حــول كيــان هــذا الفــن األديب
ـس أد ٌّيب يحمــل يف طياتــه الكثــر مــن التصــورات  ،تصــور ٍ
ات اختلــف
الحديــث– إن صــح القــول– وكيفيــة صياغتــه ،فهــو جنـ ٌ
أدب الســرة الذاتيــة ،ومــا
النقــاد واألدبــاء يف ماهيتهــا ،وكيفيــة تأطريهــا ،أوعــن ماهيــة األدب الــذي ميكــن أن يطلــق عليــه ُ
املؤلفــات التــي ميكــن أن تصنــف ضمــن هــذا الجنــس األديب.

إن كتــاب( أنــا ...خديجــة الجهمــي ) للكاتبــة الليبيــة أســاء األســطى يعــد فريـ ٌد مــن نوعــه ،كــون الشــخصية املتناولــة
بالكتابــة مل تتحــدث عــن نفســها كتاب ـةً ،إمنــا كان هنــاك مــن رسد ســرتها ،وقــص أحداث ـاً مــن حياتهــا الشــخصية ،أمــا إن
كان املؤلـ ُـف مــا يصنـ ُـف مــن الســرة الذاتيــة أم ال ،فهــذا مــا ســيتبني مــن البحــث إن شــاء اللــه ،ولتحقيــق هــذه الغايــة
قســمت البحــث إىل ثالثــة مباحــث:
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املبحث األول :مفهوم السرية وتعريفها لغ ًة واصطالحاً.
واملبحث الثاين :مفهوم السرية الذاتية يف أدبنا العريب القديم والحديث.
واملبحث الثالث :قراءة يف كتاب أنا خديجة الجهمي.

املبحث األول :مفهوم السرية وتعريفها لغ ًة واصطالحاً:
الســرة يف مفهومهــا العــام هــي مصــدر مميــز مــن مصــادر املعرفــة اإلنســانية ،وهــي فــن رائــد تــروى عــن طريقــه
تجــارب البــر والحضــارات عــى مــر الدهــور واألزمــان  ،فعــن طريقهــا يكتــب اإلنســان عــن نفســه ،أو يكتــب عــن غــره،
أو يكتــب عــا حــدث يف األزمــان الغابــرة بصــدق لتســتفيد األجيــال الالحقــة مــن التجــارب اإلنســانية وتأخــذ منهــا العــر
والــدروس واملواعــظ .
وليك نتعرف عىل مفهوم السرية وجب تعريفها لغ ًة واصطالحاً:

أوالً :تعريف السرية لغ ًة :
وس ْيو َر ًة وت َْسيارا ً يذهب بهذه األخرية إىل الكرثة.
وتسيارا ً ومسري ًة َ
َّهاب؛ سار يس ُري َس ْيا ً ومسريا ً ْ
سريَّ :
الس ْ ُي :الذ ُ
قال اللِّ ْحيا ُّين:
وخيمت
...فألقت عصا التسيار منها
بأرجا ِء عذب املاء بيض محا ِف ُره
ْ
ْ
الغضب ،أي سار وزال.
ويف حديث حذيفة  :تساير ع ْن ُه
ُ
الس ْ ُي يف جهة وتوجهوا لها.
سيا ً ومسريا ً إذا امتد بهم َّ
ويقال :سار القوم يسريون ْ
ويقــال :بــارك اللــه يف ِ
املصــد َر مــن فَ َعــل َيَ ْف ِعـ ُـل َم ْف َعـ ٌل ،بالفتْـ ِـح،
مسـ ْـرك أي َسـ ْـر َِك؛ قــال الجوهــري :وهــو شــا ٌّذ ألن قيــاس ْ

ـرةُ.
واالس ـ ُم مــن كل ذاك ِّ
ْ
السـ ْ َ

مســو ٌر فيــه ،ورجـ ٌـل َم ُســور بــه ،وقيــاس هــذا ونحــوه عنــد
ـر ِة؛ وحــى ابــن جنــي :طريـ ٌـق ُ
حــى اللِّ ْحيــا ُّين :إنــه ل َح َسـ ُن ِّ
السـ ْ َ
الخليــل أن يكــون مــا تحــذف فيــه اليــاء ،واألخفــش يعتقــد أن املحــذوف مــن هــذا ونحــوه إمنــا هــو واو مفعــول ال عينــه.
وقولــه يف الحديــث (( :نُــرت بالرعــب مســرة شــهر))* أي املســافة التــي يســار فيهــا مــن األرض كاملنزلــة واملَتْ َه َمـ ِة،
السـ ْـر كاملعيشــة ،واملعجــزة مــن العيــش والعجــز ،والسـ َّيارة :القافلــة  ،والسـ َّيارة :القــوم يســرون.
أو هــو مصــدر مبعنــى َّ
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وسار سرية :حدث أحاديث األوائل وسار الكالم واملَث َُل يف الناس :شاع .
سي فالن أمثاالً سائرة يف الناس ،وسائر الناس :جميعهم.
ويقال هذا مثل سائر :وقد َّ َ
قال أبو ذؤيب يصف ظبية:
كلون النؤو ِر وهي أ ْد َما ُء سارها  .......وسود ما ُء امل َ ْر ِد فاها ،فلونه  :أي سائ ُرها)1( .
وست ُها أنا.
والسرية :الطريقة يف اليشء والسن ،ألنها تسري وتجري ،يقال سارت ِ ْ
ست ُها
قال :فأول راض ُس َّنة من يسريها  ....فال تجزعن من سنة أنت ِ ْ
ـرتُ الْ ُجـ َّـل عــن الدابــة ،إذا ألقيتـ ُه عنــه،
ـر :الجلْـ ُد ،معــروف وهــو مــن هــذا سـ ِّمي بذلــك المتــداده كأنــه يجــري َ
َّ
وسـ َّ ْ
والسـ ْ ُ
واملســر مــن الثيــاب :الــذي فيــه خطــوط كأنــه ُســيور)2( .

* باب قول النبي صىل الله عليه وسلم جعلت يل االرض مسجدا ً وطهورا ً – صحيح البخاري (.)427
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والسري ُة هي الطريقة والحالة التي يكون عليها اإلنسان وغريه)3( .
سار بهم سرية حسنة ِ
والسرية  :الهيئة ،وسري السرية :حدث أحاديث األوائل)4( .
رشا ً ،يقــال فــان محمــود الســرة ،فــان مذمــوم
كــا أن ِّ
السـ َـر جمــع الســرة وهــي :الطريقــة ســواء كانــت خ ـرا ً أو َّ
الســرة)5( .
والسرية هي سرية الحياة ،أو ترجمة الحياة ،وهي عبارة عن ترجمة حياة أحد األعالم)6( .
ـر ُة بالكــر :الســنة
ـر ُة  :الــرب مــن الســرِّ ،
ـر هــو الذهــاب كاملســر والتســيار واملســرة والســرورة َّ ،
َّ
والسـ ْ َ
والسـ ْ َ
والسـ ْ ُ
والطريقــة والهيئــة)7( .

ثانياً :تعريف السرية اصطالحا ً:
عرفهــا األديــب صــري مســلم حــادي أنهــا( تاريــخ حيــاة ،أي ( ) Biographieأو بعبــارة أخــرى أنهــا حيــاة إنســان
منــذ ولــد إىل أن مــات وإنســان عظيــم تســتحق حياتــه التســجيل بنــوع خــاص أو إنســان تنفــرد حياتــه بســات تســتحق
التســجيل عــن ســائر األنــايس))8( .
كــا عرفهــا األديــب مصطفــى ناصــف بقولــه ( :والحقيقــة فــإن الســرة عمــل أديب ولدتــه الظــروف االجتامعيــة واملوقــف
الســيكولوجي الــذي يصاحــب هــذه الظــروف ومظاهــر الحيــاة ال تعيــش منفصلــة ولكننــا رغــم هــذا نقــدر املســافة بــن
الظــرف االجتامعــي وعمــل الفنــان ،وبعبــارة أخــرى إن الظــروف االجتامعيــة التــي تحيــط باألديــب تدعــوه إىل التفكــر
حق ـاً))9( .
وعرفهــا األديــب محمــد التونجــي فقــال :وهــي اليــوم فــن أديب مــن األجنــاس األدبيــة والتــي تحــي حيــاة األدبــاء واألعــام
وتــروي نوعــا مــن القصــص املعتمــد عــى املذكـرات)10( .
وعرفهــا مجموعــــة مــن األدبــاء عــى رأســهم روزلــن ليــى قريــش بأنهــا( نــوع أديب يتعــن مــن اإلمكانيــات الشكليــــــــة
املتحققــة عــر مســار تاريــخ الثقافــة اإلسالميــــــة يف نصــوص ميكــن أن تنــدرج ضمــن أنــواع فرعيــــة))11( .
وأيضــا ال ننــى األديــب الكبــر إحســان عبــاس حيــث قــال بأنهــا ( :ليســت مــن األدب املســتمد مــن الخيــال ،بــل هــي
أدب تفســري .... ،إىل أن قــال :والســرة تـزاوج متعــادل بــن حقائــق التاريــخ والقــوى املتخيلــة البارعــة يف الحــذف واإلثبــات
والبنــاء))12( .
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املبحث الثاين :مفهوم السرية الذاتية يف أدبنا العريب القديم والحديث:
إن فــن السيـــــــرة الذاتيـــــــة نــوع مــن األدب القديــم الــذي مــر بتطــورات مــع مــرور الزمـــن ،وذاع مفهــوم كلمــة (
ســرة ) يف األدب العــريب مدل ـاً عــى الجنــس األديب الــذي يشــتمل عــى حيــاة إنســان مــن البــر ،و العــرب عرفــوا هــذا
الفــن يف العــر الجاهــي ،مــا يــدل عــى أن هــذا الفــن ليــس حديثــا يف أدبنــا العــريب ،ونحــن نعــرف أن اإلنســان العــريب
بطبيعتــه كان ميــدح قبيلتــه عــى كل حــال ،ويلتــزم قراراتهــا مهــا كانــت ،وهــذا مــن مميزاتــه التــي عــر عنهــا الشــاعر
دريــد بــن الصمــة بقولــه:
وهل أنا إال من غزية إن غوت  ....غويت وإن ترشد غزية أرشد)13(.
وكان للشــاعر الجاهــي مقــام كبــر يف قبيلتــه؛ ألنــه كان يدافــع عنهــا بشــعره ،ويســجل أعاملهــا وحروبهــا ،ولذلــك قــد
وصــل إلينــا الشــعر ومل يصــل النــر؛ ألن الشــعر أســهل يف الحفــظ والتــداول بــن الــرواة)14(.
وعلــل األديــب عبدالرحمــن البــدوي ذلــك بقولــه ( :إذا مل تصلنــا نصــوص نرثيــة مكتوبــة رسدهــا إنســان عــاش يف العــر
الجاهــي عــن نفســه فذلــك ألن الكتابــة كانــت قليلــة يف العــر الجاهــي))15( .
ويــرى األديــب محمــد عبدالغنــي حســن أن الســرة بلغــت يف ال ـراث العــريب حــدا ً مل تبلغــه يف أي ت ـراث ألمــة أخــرى
معروفــة يف التاريــخ القديــم والحديــث)16( .
ويف العــر اإلســامي يف القــرن األول وصلــت إلينــا أول ســرة ذاتيــة وهــي مــا رواه ســلامن الفــاريس عــن نفســه بذكــر
نســبه وذكــر ذلــك الخطيــب البغــدادي يف كتابــه تاريــخ بغــداد وكذلــك أورد أيب الفــرج األصفهــاين يف كتابــه األغــاين عــدة
ســر مــن بينهــا ذكــر ســرة إبراهيــم املوصــي املتــويف ســنة(804م) وإســحاق بــن إبراهيــم املوصــي املتــويف ســنة(849م)
وأيضــا ســرة الشــاعر األمــوي نصيــب بــن ريــاح وبعــد ذلــك نجــد الســر الذاتيــة يف كتــاب عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء
ملوفــق الديــن أبوالعبــاس الخزرجــي املعــروف باســم ابــن أيب أُصيبعــة املتــويف ســنة (1269م) فقــد أورد فيــه ســرة ابــن
إســحاق وابــن الهيثــم)17(.
وقــد خالــف الدكتــور املغــريب عبدالفتــاح أفكــوح رأي األديــب جــورج مــاي الــذي يســقط فيــه طبيعــة الخطــاب األديب
التخييــي عــى الطبيعــة الخاصــة بخطــاب الســرة الذاتيــة املعتمــدة عــى التجربــة الواقعيــة ،فهــو مثـاً يــرى عــدم وجود أي
حــد فاصــل بــن أدب الســرة الذاتيــة وأدب الروايــة ،وافتتــح الدكتــور عبدالفتــاح مقالــه الــذي نــره بتاريــخ 27/01/2007م
بقولــه(( وســنحاول يف هــذا املقــال أن نكشــف بإيجــاز شــديد مظاهــر خطــاب الســرة الذاتيــة اإلســامية الحديثــة ،وأن
نبحــث يف مكوناتــه الكــرى ،ويف طبيعــة حمولتــه املتنوعــة ،اقتناعـاً منــا بــأن الخطــاب األديب ليــس مجــرد صياغــة وتركيــب،
ومضامــن ووظائــف؛ بــل إنــه نتــاج ذو مظاهــر ومكونــات أكــر تشــعبا ،وكائــن ينطــوي عــى خفايــا وأرسار ،ويتــرب
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عنــارص دقيقــة ومجــردة ،تــرب بجذورهــا يف ذات اإلنســان وذاكرتــه.
ثــم إن الحديــث بالــدرس والتحليــل عــن خطــاب الســرة الذاتيــة اإلســامية يف العــر الحديــث ،يعنــي كذلــك البحــث
يف بواعثــه ودرجــة الصــدق التــي ينطــوي عليهــا ،ونحــن نطمــح يف هــذا الفصــل مــن األطروحــة إىل أن نحيــط أكــر بهــذه
املحــاور ،وإىل أن نوســعها نقــدا و توضيحــا ،عــى أن نتخــذ هــذه الخطــوة ـ التــي تقتضيهــا الــرورة املنهجيــة ـ متهيــدا
مفصــا يف مــدارات ،قبــل االنتقــال إىل معالجــة ميثــاق ق ـراءة الســرة الذاتيــة اإلســامية الحديثــة ،وبواعــث تلقــي هــذا
الــرب مــن األدب اإلســامي.
ونحــن عندمــا نتنــاول بالفحــص مــن هــذا الفــرع األديب اإلســامي الحديــث ،ال نجــد أنفســنا أمــام مــادة أدبيــة يســتعيص
فهمهــا وتأويلهــا ،أو إزاء خطــاب أديب يتعــذر علينــا الوصــول إىل معرفــة تامــة بــه ،ذلــك ألننــا لســنا بصــدد خطــاب أديب
تخييــي ،تتداخــل وتتالحــم فيــه العنــارص الواقعيــة بالعنــارص الخياليــة ،وإمنــا نحــن نطــرق بــاب خطــاب ال يقــرح عــوامل
تخييليــة ،ســواء مــن داخلــه أم مــن خارجــه ،وبالتــايل يعــرض تجــارب ذاتيــة إنســانية واقعيــة.
ثــم إننــا نــرى أن خطــاب الســرة الذاتيــة اإلســامية الحديثــة ،يتمتــع بحيــاة متعــددة ،بحكــم ارتباطــه باألزمنــة الثالثــة
(املــايض ،والحــارض ،واملســتقبل) ،مــا يؤهلــه ليكــون إشــارة مفتوحــة عــى كثــر مــن املعــاين والــدالالت ،عــى الرغــم مــن
التبايــن املبــديئ القائــم بــن جنــس الســرة الذاتيــة وباقــي األجنــاس األدبيــة التخييليــة.
فــا ســبيل إذن إىل إســقاط طبيعــة الخطــاب األديب التخييــي عــى الطبيعــة الخاصــة بخطــاب الســرة الذاتيــة املعتمــدة
عــى التجربــة الواقعيــة ،ثــم ال يحــق لنــا أن نــرر عمليــة اإلســقاط باحتــال اتفــاق الهــدف ،وبكــون بــاب التأثــر املتبــادل
بينهــا ســيظل مفتوحــا ،و بنــاء عــى مــا تقــدم ذكــره ،نجــد أنفســنا ال نشــاطر رأي جــورج مــاي ( )GEORGES MAYيف
هــذه املســألة ،إذ عــوض أن يفــي بــه البحــث إىل رســم حــدود صارمــة ،تفصــل مــا بــن الســرة الذاتيــة واألجنــاس املجــاورة
لهــا ،نـراه يؤكــد عــى عــدم وجــود أي حــد فاصــل بــن أدب الســرة الذاتيــة وأدب الروايــة.
ويكفــي أن ندفــع هــذا الــرأي بالتنبيــه إىل مــا يتفــرد بــه خطــاب الســرة الذاتيــة مــن ق ـراءات متميــزة ،ســواء كانــت
عاديــة أم نقديــة أم إبداعيــة ،هــذا إذا أخذنــا بعــن االعتبــار الكيفيــة التــي ســيتعامل بهــا القــارئ مــع هــذا النــص أو
الخطــاب األديب ،وهــي بداهــة ليســت نفــس الكيفيــة التــي ســيتعامل بهــا نفــس القــارئ مــع نــص قصــي ،أو نــص روايئ،
أو نــص شــعري عــى ســبيل املثــال .
ثــم إن مــن الخصائــص الجوهريــة للســرة الذاتيــة كــون صاحبهــا عاجــز عــن بلــوغ الغايــة املتمثلــة يف «املــوت» ،وقــول
الكلمــة األخــرة يف حياتــه ،ومــن ثــم فــإن أدب الســرة الذاتيــة هــو رحلــة تبــدأ مــن حــارض الكتابــة وتنتهــي إليــه ،وهــي
الرحلــة التــي تتــم يف حركــة دائريــة ببعديهــا الزمــاين واملــكاين ،لكــن هــل صحيــح أن خطــاب الســرة الذاتيــة ال يســتطيع أن
يتجــاوز أحاديــة رجــع الصــوت الواحــد؟ وأنــه يفتقــر إىل إمكانــات الروايــة اإلبداعيــة ؟!
ونحــن ال نتفــق مــع مــن يــرى هــذا االعتقــاد ،ألن مــا نصادقــه للوهلــة األوىل مــن رجــع الصــوت الواحــد يف خطــاب
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الســرة الذاتيــة ،ليــس يف الواقــع وجوهــر األمــر إال مــرآة ت ـراءى عــى صفحتهــا عــدة أصــوات ،ومدخــل إىل عــامل يحفــل
بتعــدد أصــوات ق ـراءة أدب الســرة الذاتيــة.
إن قـراءة خطــاب الســرة الذاتيــة اإلســامية الحديثــة يجــب أن تتــم بحــس واقعــي ،بخــاف باقــي الخطابــات الروائيــة
وغريهــا ،مــا ينتمــي إىل األجنــاس األدبيــة التخييليــة ،التــي ســتقرأ بحــس تخييــي ،لكــن هــذا ال يعنــي أن هــذه الخطابــات
ال عالقــة لهــا بالواقــع ،أو أنهــا ذات مضامــن جوفــاء؛ بــل إنهــا يف الحقيقــة عبــارة عــن منافــذ تفــي يف أغلبهــا باملتلقــي إىل
الحيــاة الواقعيــة بــأدق تفاصيلهــا.
فــا أدب الســرة الذاتيــة إال جــزء مــن الظاهــرة اإلبداعيــة عــى املســتوى العــام ،وهــذا شــأن كل الخطابــات األدبيــة التــي
تحــي التجــارب الواقعيــة ،وكل مــن يلقــي نظــرة متأملــة عــى مختلــف االتجاهــات األدبيــة يف مختلــف املراحــل التاريخيــة،
يعــر عــى ذلــك التجــاوب القائــم بينهــا وبــن جميــع مناحــي الحيــاة االجتامعيــة الواقعيــة ،وهــي اتجاهــات تعكــس نبــض
املجتمعــات ومــا يســودها مــن مفاهيــم وقيــم.
إىل أن وصــل يف مقالــه بــأن قــال(( ونحــن موقنــون بــأن أدب الســرة الذاتيــة اإلســامية الحديثــة ســيظل أحــد أبــرز
مظاهــر األدب اإلســامي املتميــزة يف العــر الحديــث ،وأداة خطابيــة مؤهلــة لتحقيــق تواصــل أديب فاعــل ومثمــر ،فضـاً
عــن اعتبــاره مجــاالً فســيحاً للدعــوة إىل اإلســام ،ومعينــا ال ينضــب مــن املــواد التاريخيــة ،واالجتامعيــة ،والنفســية املوحيــة،
ومــن العنــارص الفنيــة التــي تبعــث عــى اإلبــداع األديب ،إذ باســتطاعة كل أشــكال التجــارب الذاتيــة ،واملعانــاة ،واألفــكار،
والــرؤى ،واملواقــف ،واملشــاهد املســرجعة ،وكذلــك الفضــاءات املكانيــة والزمانيــة أن تنمــي يف الــذات الكاتبــة والــذات
القارئــة حس ـاً فني ـاً وحدس ـاً جاملي ـاً رفيع ـاً)18( .

أقسام السرية وأنواعها:
للسرية يف األدب أقسا ٌم و أنوا ٌع مختلفة ولكن أشهرها قسامن:

القسم األول :السرية الغريية:
واملقصــود بهــا الجنــس األديب الــذي يكتبــه بعــض األفـراد عــن غريهــم مــن النــاس ســوا ًء أكانــوا مــن األعــام الذيــن عاشــوا
يف الزمــن املــايض ،أو يف الزمــن الحــارض ،وقــد عرفهــا الكاتــب عبداللطيــف الحديــدي يف كتابــه( :فــن الســرة بــن الذاتيــة
والغرييــة) بأنهــا بحــث يعــرض فيــه الكاتــب حيــاة أحــد املشــاهري ،فيــرد يف صفحاتــه حيــاة صاحــب الســرة ،أو الرتجمــة،
ويفصــل املنجـزات التــي حققهــا ،وأدت إىل ذيــوع شــهرته ،وأهلتــه ألن يكــون موضــوع دراســة)19( .
والســرة الغرييــة أقــدم زمن ـاً مــن الســرة الذاتيــة ألنهــا بــرزت مــع التاريــخ واألدب فمنــذ وجــود الحضــارات ،جعــل
الرجــال يؤلفــون فيهــا ،ومنهــم الذيــن كانــوا يتكســبون يف بــاط الحــكام والســاطني ،فكانــوا يكتبــون مــا كان يجــري يف
زمنهــم مــن تطــور ونشــو فكتبــوا للملــوك والســاطني ،وللحــروب واملحاربــن،
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وإن معظم هذه األعامل تندرج تحت مفهوم السرية الغريية)20( .

القسم الثاين :السرية الذاتية:
ـائل :هــل فــن الســرة الذاتيــة مقتــر عــى كتابــة تراجــم األعــام واملؤرخــن واملشــهورين والكتــاب ؟ وهــل
إن ســأل سـ ٌ
للســرة الذاتيــة تعريــف محــدد وواضــح؟
فجوابــه :أن فــن الســرة الذاتيــة ليــس قـرا ً عــى كتابــة تراجــم األعــام ،واملشــهورين ،والعظــاء ،والكتــاب ،واملؤرخــن،
بــل يــرز أيضـاً يف مجــاالت أخــرى مــن األدب مثــل :الروايــة ،والقصــة ،واملذكـرات ،واالعرتافــات ،كام أنــه ليس للســرة الذاتية
تعريــف محــدد واضــح حتــى يومنــا هــذا ،وقــد يكــون ســبب ذلــك اتصــال هــذا الفــن بغــره مــن األجنــاس األدبيــة األخــرى،
وعــر عــن ذلــك األديــب جــورج مــاي بقولــه :فمــن املشــاكل التــي تطرحهــا الســرة الذاتيــة يف النظريــة النقديــة الحديثــة
االهتــام التاريخــي مباهيــة الســرة الذاتيــة ،وبدايــات ظهورهــا كفــن يف اآلداب العربيــة والغربيــة ،وإيجــاد مقومــات
الجنــس األديب بــن األجنــاس األدبيــة ،ومحاولــة إيجــاد تعريــف يتناســب مــع الحــدود املبدئيــة لتصنيــف الســر الذاتيــة
كجنــس لــه هويتــه ،إذ تنوعــت التعريفــات واملصطلحــات للداللــة عــى مفهــوم الســرة الذاتيــة مبرتادفاتهــا املتعــددة)21( .
ويقــول جــورج مــاي أيض ـاً :أنــه يصعــب الوصــول إىل حــد مــا عــن تعريــف جامــع للســرة الذاتيــة وســبب ذلــك أن
الســرة الذاتيــة هــي جنــس أديب حديــث نســبياً بــل لعلــه أحــدث األجنــاس األدبيــة)22( .
والســرة الذاتيــة كــا عرفهــا األديــب عبدالعزيــز رشف يف كتابــه أدب الســرة الذاتيــة أنهــا تعنــي حرفي ـاً ترجمــة حيــاة
إنســان كــا يراهــا)23( .
والســرة الذاتيــة تتعلــق بواقــع حيــاة إنســان بــأن يذكــر ويقــص حياتــه ويقــدم مســار أفــكاره وأحاسيســه وبذلــك
الترصيــح ســاه األديــب والناقــد الفرنــي فيليــب لوجــون  ( ))philippe Lejeuneمبيثــاق الســرة الذاتيــة ) ورشط
وجــود الســرة الذاتيــة هــو امليثــاق األوتوبيوغـرايف؛ لتكــون هنــاك ســرة ذاتيــة يكــون فيهــا تطابــق بــن املؤلــف والســارد
والشــخصية)24( .
وفــن الســرة يف التعريــف األديب هــو نــوع مــن األدب يجمــع بــن التحــري التاريخــي ،وي ـراد بــه مســرة حيــاة إنســان
ورســم صــورة دقيقــة لشــخصيته)25( .
ويقــرح األديــب محمــد عبدالغنــي حســن تعريفـاً للرتجمــة الذاتيــة قائـاً ( :هــي أن يكتــب املــرء بنفســه تاريــخ نفســه،
فيســجل حوادثــه وأخبــاره ،ويــرد أعاملــه وآثــاره ،ويذكــر أيــام طفولتــه وشــبابه وكهولتــه ،ومــا جــرى فيهــا مــن أحــداث ...
ويــرى الباحــث صالــح مغيــض العامــري أن الســرة هــي تســجيل اســتعادي صــادق لعمــر أو عــى األقــل لعــدد مــن ســنينه
مــن الخـرات واألفعــال والتفاعــات وتأثرياتهــا الفوريــة والبعيــدة املــدى عــى الشــخص ))26( .
وأمــا عدنــان بــن ذريــل فالســرة الذاتيــة عنــده ( :نــوع أديب يقــوم عــى وحدتــن اندماجيتــن ،وحــدة املؤلــف والســارد،
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ووحــدة الســارد ،والشــخصية الرئيســة فيهــا ،إن الوحــدة الثانيــة بدهيــة وتشــكل ذاتيــة هــذا النــوع الــذي يتحــدث فيــه
املؤلــف عــن نفســه ،كــا أنهــا متيــز هــذا النــوع مــن البيوغرافيــة ،أي :رسد حيــاة شــخص ،وأيضــا عــن املذك ـرات ،وهــي
كشــف أمــور عامــة خاصــة ))27( .
ويــرى األديــب يحيــى إبراهيــم عبــد الدايــم  :أن هنــاك منــاذج عديــدة مــن الرتاجــم الذاتيــة التــي كتبهــا أعــام هــذا
الفــن غــر أن مــا بينهــا مــن االختــاف أكــر مــا بينهــا مــن االتفــاق ،ثــم يضــع إطــارا ً عامـاً للســرة أوالرتجمــة الذاتيــة كــا
يســميها ،وأخــص مالمــح الرتجمــة الذاتيــة التــي تجعلهــا تنتهــي إىل الفنــون األدبيــة بــأن يكــون لهــا بنــاء مرســوم واضــح،
يســتطيع كاتبهــا مــن خاللــه أن يرتــب لألحــداث ،واملواقــف ،والشــخصيات التــي مــرت بــه ،ويصوغهــا صياغــ ًة أدبيــ ًة
محكمـةً ،بعــد أن ينحــي جانبـاً كثـرا ً مــن التفصيــات والدقائــق التــي اســتعادتها ذاكرتــه ،وأفادهــا مــن رجوعــه إىل مــا قــد
يكــون لديــه مــن يوميــات ووســائل مدونــة معينــة متثــل الحقيقــة املاضيــة)28( .
واألديبــة اليزابيــت بــروس يف كتابهــا الــذات والــدواة الــذي ترجمــه عمــر حــي حــددت قواعــد للســرة الذاتيــة نجملهــا
يف اآليت:
- 1كاتب السرية هو مصدر موضوع النص ،ومصدر البنية التي يقدمها نصه.
- 2يتحمل املؤلف املسؤلية الشخصية لإلبداع وتنظيم نصه.
- 3يفرتض يف الفرد املشار إليه يف تنظيم النص أن يكون مطابقاً لفرد محال عليه عرب موضوع النص.
- 4ينظر إىل الخرب واألحداث بصدد السرية الذاتية بأنها صحيحة.
- 5ســواء أتــم التمكــن مــن تخطئــة املوضــوع املقــدم أوالً ،أوكان قاب ـاً إلعــادة التشــكيل مــن أيــة زاويــة نظــر أخــرى
كيفــا كان نوعهــا ،فإننــا ننتظــر مــن كاتــب الســرة الذاتيــة أن يكــون مؤمن ـاً مبــا يكتبــه.
إذا ً تركــز الكاتبــة عــى التطابــق بــن املؤلــف والســارد والشــخصية ،كــا تؤكــد عــى أهميــة الصــدق وصحــة األحــداث
املروية)29( .
ومصطلــح الســرة الذاتيــة قــد ورد مــن انجلـرا يف بدايــة القــرن التاســع عــر وكلمــة ســرة تــدل عــى معنيــن قريبــن
مــن جهــة ،ومختلفــن مــن جهــة أخــرى ،كــا ورد يف كتــاب األديــب والناقــد الفرنــي فيليــب لوجــون ))philippe Lejeune
املولــود عــام 1938م.
املعنــى األول :قائلــه الروس بأنهــا حيــاة شــخص مكتوبــة مــن قلبــه فهــي قســم مــن االع ـراف يف ضــد املذك ـرات التــي
تــرد أحداث ـاً ميكــن أن تكــون غريبــة عــن الســارد.
املعنــى الثــاين :هــي كل نــص يبــدو أن كاتبــه يكتــب عــن حياتــه أو مشــاعره مهــا كان امليــان مــن جهــة الكاتــب ،وهــذا
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املعنــى هــو الــذي قصــده( فابــروا ) يف املعجــم الكــوين لــأدب 1876م ،حينــا قــال فيــه :إن الســرة الذاتيــة عمــل أديب
روايــة ســواء كان قصيــدة أم مقالــة فلســفية قصــد املؤلــف فيهــا بشــكل ضمنــي ،أو بشــكل رصيــح روايــة حياتــه ،أو عــرض
أفــكاره ،أو رســم حياتــه)30( .
وعنــد فيليــب لوجــون ( :هــي كل عمــل يجمــع يف الوقــت نفســه الــروط اللغويــة واملوضوعيــة ومــا يتعلــق بالـراوي يف
حــن ال تجمــع األنــواع املشــابهه للســرة الذاتيــة ))31( .
ويــرى األديــب والكاتــب املغــريب عبدالقــادر الشــاوي بــأن الســرة لهــا عالمــات ويحــدد تلــك العالمــات بقولــه( :
وقــد اخترصنــا هــذه العالمــات يف بحثنــا بقســميه بالرتكيــز عــى ثــاث منهــا تبــدو جوهريــة يف كل كتابــة ســرة ذاتيــة أعنــي
الحضــور املتصــل بضمــر األنــا كتعبــر عــن امتــاك ناصيــة الــكالم ،والتذويــت مــن خــال تحويــل تلــك األنــا إىل بــؤرة،
وامليثــاق التلفظــي الــذي يتجــى يف أوضــح صــورة يف إعــان الكاتــب عــن مقصديتــه مــن الكتابــة ))32( .
وقد قسم األديب إحسان عباس يف كتابه فن السرية ما يكتب من السري إىل ثالثة مدارس:
املدرســة األوىل :هــي مدرســة ذات طابــع أكادميــي ،تقــوم دراســتها عــى الترشيــح والتحليــل والتدقيــق يف االســتنتاج بعــد
عــرض املتناقــض املضطــرب مــن الروايــات ،الســتخالص الحقائــق منهــا ،وتحتــاج هــذه الدراســة قــوة خارقــة مــن النقــد
الــازم لــكل مــن املــؤرخ واألديــب ،وكثـرا ً مــا تكــون هــذه الدراســة مخفقــة ،لضعــف ملكــة النقــد فيجــئ تأريــخ الحيــاة
روايــات قــد تكــدس بعضهــا فــوق بعــض وغرقــت يف أثنائهــا شــخصية الــدارس ،وقــد تخــرج الدراســة يف شــكل مجــادالت
بيزنطيــة أكرثهــا رد عــى أراء قدميــة ،أو تهكــم بأصحابهــا ،ويصبــح الشــخص املرتجــم ظـاً باهتـاً ال متــده قــوة مــن حيــاة ،وال
تكشــف عنــه أصالــة مــن نقــد ،وأمــا التكويــن والبنــاء اإليجــايب فهــا ضعيفــان يف هــذا النــوع مــن الدراســة.
واملدرســة الثانيــة :مدرســة قدميــة يف طابعهــا ،ال تؤمــن بالدراســة النقديــة قــدر إميانهــا مبــا قالــه القدمــاء ،ولذلــك كانــت
عنايتهــا بالرتاجــم ال تتجــاوز إعــادة مــا كتــب مــن قبــل ،يف بيــان إنشــايئ مفــكك ،وحامســة مفتعلــة.
واملدرســة الثالثــة :هــي التــي تنتحــل الســرة األدبيــة ،أو شــكالً مقارب ـاً لهــا ،وملــا كانــت هــذه املدرســة هــي التــي تتصــل بهــذا الكتــاب-
يقصــد كتابــه فــن الســرة – فــإين أحــاول هنــا أن أفردهــا بالحديــث وأجلــو بعــض مميزاتهــا والرابطــة الجامعــة ألصحــاب
هــذا االتجــاه هــي عنايتهــم بالفــرد وإنســانيته ،عــى أســاس مــن الجــو التاريخــي يف تطــور حياتــه وشــخصيته وتكاملهــا،
وكل مــا خــرج عــن هــذا النطــاق ابتعــد عــا نفهمــه مــن معنــى الســرة الفنيــة ،أو الســرة األدبيــة( فحيــاة محمــد) لهيــكل
مثـاً أو كتــاب (محمــد عــي الكبــر) لشــفيق غربــال ،ال يـزاالن أقــرب
إىل التاريــخ ،وإن زاد األول عــن الثــاين بجلبــة األســلوب ورنــن التعبــر  ....ومــن الخطــأ أن يتنــاول النقــاد هــذه الكتــب
بالنقــد مثلــا يتناولــون األثــر الفنــي ،بــل النقــد إمنــا ينصــب فيهــا عــى الروايــة التاريخيــة ،واالنصــاف يف الحكــم ،والقــدرة
عــى التعليــل)33(.
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وقــد تحــدث إحســان عبــاس عــن الدرجــة الفنيــة يف الســرة وذكــر بعــض الحقائــق التــي توصــل إليهــا عــن صلــة الســرة
بالفــن ويف مقدمــة تلــك الحقائــق:
أن الســرة التاريخيــة ينقصهــا البنــاء الكامــل أو الهيــكل الواضــح ،ومعنــى هــذا أن تزويدهــا بالهيــكل أو البنــاء أمــر الزم
لهــا قبــل أن نحكــم عليهــا أهــي فــن أم ال ،ألن كل عمــل فنــي البــد أن يكــون ذا بنــاء معــن ،ثــم البــد مــن أن تكــون غايتهــا
الرغبــة يف تاريــخ حيــاة فــرد مــن األف ـراد ،أو جانــب كبــر مــن حياتــه ،ال تحقيق ـاً لنظــرة خاصــة ،أو فلســفة محــدودة،
وهــذا يقتــي كاتــب الســرة أن يديــر األحــداث حــول الشــخص املرتجــم ،وال يســمح لحيــاة األشــخاص اآلخريــن بالتحكــم
يف منحنــى الســرة ،وال يعــرض مــن حياتهــم إال املقــدار الــذي يوضــح حيــاة بطــل الســرة نفســه ،وقــد يتجــه الكاتــب يف
طريقتــه نحــو التحليــل وقــد يتجــه نحــو الرتكيــب)34( .
وتقسم السرية الذاتية حسب كيانها العام وغايتها إىل ثالثة أصناف:
- 1الصنــف اإلخبــاري املحــض ،وهــو يضــم الحكايــات ذات العنــر الشــخيص ،ســواء أكانــت تســجل تجربــة أو خـرا ً أو
مشــاهدة ،كتلــك الحكايــات التــي يقصهــا الجاحــظ وأبوحيــان والصــاح الصفــدي والصــايب والصــويل وغريهــم عــن نفوســهم،
وعــن األحــداث التــي صادفتهــم ،كــا تضــم بعــض املذكـرات التــي كتبهــا صاحبهــا مــن أجــل الغايــة التاريخيــة.
- 2صنــف يكتــب للتفســر والتعليــل واالعتــذار والتربيــر ،ومــن هــذا النــوع ســرة املؤيــد يف الديــن هبــة اللــه الشـرازي،
مــن هــؤالء كانــت
وســرة ابــن خلــدون ،ومذك ـرات األمــر عبداللــه آخــر ملــوك بنــي زيــري بغرناطــة ،وكل واحــد
تكتنفــه ظــروف مضطربــة فيهــا مجــال لألخــذ والــرد والقيــل والقــال ،فكتبــوا ســرتهم
وليــرروا مــا جــرى لهــم مــن زاويــة ذاتيــة.

لينصفــوا أنفســهم أمــام التاريــخ،

- 3صنــف يصــور الـراع الروحــي ،وهــو ملمــوح يف ســرة ابــن هشــام ،ويف بعــض مــا كتبــه املحاســبي يف كتــاب النصائــح،
وواضــح يف (املنقــذ مــن الضــال) للغـزايل ،وليــس هــذا الكتــاب ســرة ذاتيــة باملعنــى الدقيــق ألنــه ال يصــور إال جانبـاً مــن
أزمــة روحيــة تعــرض لهــا الغـزايل دون نظــر إىل مــا عداهــا)35( .
ومــن خــال القـراءة يف كتــاب ( أنــا خديجــة الجهمــي ) للكاتبــة أســاء األســطى اتضــح أنــه هنــاك منــط ثالــث ســنقرتح
لــه تســمية يف نتائــج البحــث وهــذا النمــط املســتنبط مــن كتــاب أنــا خديجــة الجهمــي هــو كــون الشــخصية املتناولــة
بالكتابــة مل تتحــدث عــن نفســها كتابــة ،إمنــا كتبــت عنهــا كاتبــة أخــرى عــى لســانها وقــد جلســت الســيدة أســاء األســطى
مــع الســيدة خديجــة عــدة جلســات ،وقامــت بتســجيل ســرتها عــن طريــق أرشطــة كاســيت ،وفرغــت هــذه األرشطــة يف
كتابهــا بعــد أن أعــادت صياغــة مــا قــد ســجلته مــن ســرة الســيدة خديجــة بأســلوبها الرائــع الجميــل ،الــذي قــال عنــه
األديــب الليبــي الكبــر خليفــة التليــي ( :ال أتصــور أن أحــدا ً ســيكتب عــن خديجــة الجهمــي أوىف وأكمــل مــا ورد يف هــذه
الســرة بتحريــر األديبــة الباحثــة أســاء األســطى ،التــي أخفــت نفســها مــن الواجهــة ،فبلغــت بذلــك غايــة الرباعــة واالتقــان
يف رسد قصــة حيــاة مل تكتبهــا صاحبتهــا ))36( .
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ويؤيــد مــا قالــه األديــب خليفــة التليــي يف قولــه أن الكاتبــة أســاء األســطى أخفــت نفســها مــن الواجهــة هــو قــول
الكاتبــة نفســها حــن قالــت :الحقيقــة أننــي تخوفــت كث ـرا ً مــن صياغــة يظهــر فيهــا ظــل قلمــي وخشــيت أن يختلــط
صوتهــا بصــويت)37( .
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املبحث الثالث :قراءة يف كتاب أنا خديجة الجهمي.
إن كتــاب( أنــا خديجــة الجهمــي )* للكاتبــة واألديبــة الليبيــة املتألقــة أســاء األســطى واملعروفــة أيضـاً بأســاء الطرابليس
يعــد فريــدا ً مــن نوعــه ،كــون الشــخصية املتناولــة بالكتابــة مل تتحــدث عــن نفســها كتابـةً ،إمنــا كان هنــاك مــن رسد ســرتها،
وقــص أحداثـاً مــن حياتهــا الشــخصية عــى لســانها يف جميــع مراحــل حياتهــا.

*خديجــة الجهمــي هــي خديجــة محمــد عبداللــه الجهمــي ولــدت يف بنغــازي يف 15/03/1921م ،ووالدتهــا تدعــى
قرناصــة محمــود الجهمــي ،تلقــت تعليمهــا يف املدرســة امللوكيــة اإلبتدائيــة للبنــات املســلامت ،وتحصلــت عــى الشــهادة
اإلبتدائيــة عــام 1935م.
بعــد انــدالع الحــرب العامليــة الثانيــة عملــت ممرضــة وخياطــة ،ويف عــام 1947م عملــت مدرســة يف مدرســة األمــرة،
واســتمرت حتــى عــام 1952م.
قدمــت العديــد مــن الربامــج اإلذاعيــة مثــل :صــور يف املــايض ،ســل طبيبــك ،نــدوة اإلذاعــة ،اســهرمعنا ،صبــاح الخــر،
ركــن املــرأة ،ركــن الطفــل وأهمهــا برنامــج (أضــواء عــى املجتمــع) الــذي اســتمر مثانيــة عــر عام ـاً يف الفــرة مابــن (
1956-1972م ).
كتبــت يف عــدة مجــات منهــا :مجلــة املــرأة ،ومجلــة ليبيــا املصــورة ،وترأســت تحريــر مجلــة املــرأة عــام 1965م ،وأسســت
مجلــة األمــل لألطفــال عــام 1974م ،كــا كتبــت ع ـرات األغــاين الناجحــة ،ونــرت قصص ـاً يف صحيفــة برقــة الجديــدة،
وبرعــت يف نظــم الزجــل (الشــعر الشــعبي ).
كــا ترأســت أول مؤمتــر نســايئ عــريب عــام 1970م ،وســاهمت يف تأســيس فرقــة الفنــون الشــعبية الليبيــة ،وســاهمت
يف تأســيس جمعيــة الكفيــف الليبــي عــام 1961م ،وتأســيس جمعيــة املــرأة العاملــة عــام 1967م ،وتولــت رئاســة االتحــاد
النســايئ الليبــي عــام 1976م.
نالت العديد من الجوائز منها:
جائزة( ميزان ) من كلية القانون ،وجائزة (الفاتح) التقديرية لآلداب والفنون عام 1996م.
كــا كرمــت يف عــدة مناســبات منهــا عيــد املعلــم الثــاين عــام 1971م ،ويف عيــد يــوم الوفــاء مبدينــة رست ،توفيــت
وانتقلــت إىل رحمــة اللــه يــوم األحــد املوافــق 11/08/1996م يف مستشــفى النفــط إثــر أزمــة قلبــي ،ودفنــت يف مقــرة
ســيدي منيــدر يف مدينــة طرابلــس العاصمــة الليبيــة.
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كيــف خطــر للكاتبــة أســاء األســطى أن تكتــب عــن ســرة الســيدة خديجــة الجهمــي؛ قصــة ذلــك عندمــا صــدر كتــاب(
ورقــات مطويــة ) لعــم الكاتبــة أســاء األســطى ،ويدعــى محمــد األســطى ،وكان هــذا الكتــاب يتضمــن الســرة الذاتيــة
للكاتــب ،فخطــر للكاتبــة أســاء األســطى أن تهــدي نســخة منــه لصديقتهــا الســيدة خديجــة الجهمــي ،وكتبــت لهــا يف
الصفحــة األوىل أن تحــذو حــذو عمهــا ،وتكتــب ســرتها الذاتيــة ،ثــم ذكــرت الكاتبــة أســاء أنهــا انشــغلت بأمومتهــا
والتزاماتهــا الكثــرة حتــى جاءتهــا مكاملــة هاتفيــة مــن صديقتهــا الســيدة خديجــة الجهمــي أخربتهــا فيهــا بأنهــا قــد كتبــت
شــيئاً مــن ســرتها ،ففرحــت أســاء ،وأخــرت بأنهــا طــارت لهــا لتقــرأ ورقــات قليلــة عــن ســوق الحشــيش ببنغــازي غــر
مكتملــة فســألت أســاء الســيدة خديجــة هــل تكملــن مــا بــدأت فأجابــت صادقــة :ال  ...إننــي ملــول وال أســتطيع أن أكمل،
كــا أننــي ال يعجبنــي أســلويب يف الكتابــة .
فاقرتحــت الكاتبــة أســاء :مــا رأيــك لــو أنــك تتحدثــن عــى ســجيتك وأتــوىل أنــا مهمــة صياغــة ســرتك؟ فأجابــت
الســيدة خديجــة باملوافقــة ،وهكــذا بــدأت الكاتبــة أســاء األســطى يف 09/01/1993م وانتهــت يف شــهر نوفمــر مــن نفــس
العــام ،وذكــرت الكاتبــة أســاء بأنهــا فــرة طويلــة زمنيــا إال أن الســيدة خديجــة الجهمــي مل تكــن دامئــا مســتعدة ،فهــي
أحيان ـاً يكــون يف ضيافتهــا زوا ٌر أحبــاء جــاءوا دون موعــد ،وأحيان ـاً أخــرى تكــون متعبــة.
والســيدة خديجــة كانــت تخــاف أن تغيــب عــن الدنيــا ومل تكتــب مــا يخالــج فؤادهــا مــن كتابــات وأفــكار وأشــعار،
فعــرت عــن ذلــك برســالة كانــت قــد راســلت بهــا صديقــة لهــا تدعــى بهيجــة الع ـرادي عــام 1939م وكان مــن ضمــن
ي
تلــك الرســالة أن قالــت ( :إننــي عــى كل حــا ٍل شــابة واملســتقبل أمامــي واســع ،ولعــل اللــه  -ســبحانه وتعــاىل -ميــن عـ َّ
بتحقيــق أحالمــي الذهبيــة الجميلــة ،هــذا إذا أمــد اللــه يف عمــري أمــا إذا امتــدت يــد املنــون ودعــاين اللــه إىل جــواره،
فــإين أحمــل عليـ ِ
ـك أن تراســي أهــي وتأخــذي عنــدك كل كتبــي وأوراقــي وأن تعتنــي بإمتــام تأليــف كتــايب ،ونــر مقــااليت
وأشــعاري الكثــرة ،كــم أرغــب يف أن أمــوت ،ولكننــي حينــا أفكــر يف أين إذا مــت ماتــت معــي آرايئ وخططــي يعــز عــي
ذلــك ،وأطلــب منــه  -جــل وعــا -أن ميــد يف عمــري حتــى أمتــم مــا يخالــج فــؤادي املعــذب ))38( .

145

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

مناذج من كتاب( أنا خديجة الجهمي )
 - 1حينــا كانــت تصــف تاجـرا ً يف ســوق الحــي يعمــل جـزارا ً وكان دامئــا مــا يضايقهــا فقالــت عنــه ( :ويعمــل دكان «»
ســيدي عبدالفتــاح األبــح «» كجـزا ٍر للســوق ،وهــو يقــارب الخمســن مــن عمــره ،يف صوتــه بحــة ظاهــرة ،جعلــت اآلخريــن
ينادونــه باألبــح إنــه عصبــي املـزاج ،كثــر الجــدل ،ســليط اللســان ،كنــت أخافــه وال أرتــاح إليــه ومــع هــذا كان يجــرين مــن
ذراعــي ويكــرر عــى مســامعي بأننــي لســت ابنــة أبــواي ،وإمنــا وجــداين يف صنــدوق القاممــة ،ثــم توليــا تربيتــي ،وأحيانـاً
كان يســمعني كلــات غــزل بذيئــة ال تناســب ســني الصغــر ،فأهــرب منــه وأشــكوه أليب الــذي ال يتأخــر عــن تقريعــه
وشــتمه أحيانـاً ،ويف كل مــرة يقــول أليب :ابنتــك التــي تدخــل مــدارس النصــارى ،وتخــرج إىل الشــارع ال أخالهــا تخجــل مــن
يشء!...
وبعــد أن نــال عقاب ـاً مــن أيب اشــتكاه لجــدي وزاد قائ ـاً :ال أعــرف رج ـاً ح ـرا ً يعــرف أمــام النــاس بــأن لــه بنــات ،وال
أصــدق بــأن ابــن أختــك مســلم ،فكيــف يكــون مســلامً وابنتــه التــي قاربــت العــارشة تجــول يف الطريــق؟...
بالرغم من ذلك يعامله الجميع كأخ لهم يعاتبونه ،وال يغضبون منه ).
- 2وذكــرت بأنهــا عندمــا كانــت يف ســن العــارشة عــام(1931م ) ،عندمــا رجعــت مــن الســوق وجــدت أمهــا وجارتهــم
تبكيــان واعتقــدت بــأن أختهــا الصغــرة( ربيعــة ) التــي تركتهــا مريضــة قــد ماتــت فعــرت عــن ذلــك بقولهــا ( :عــام
(1931م) ،حينــا كنــت يف العــارشة مــن عمــري ،ورغــم حداثــة ســني كنــت أحــس كــا يحــس أنــدادي مبــا يعانيــه الكبــار
ـلت لقضــاء حاجــة ألرسيت ،وعنــد عــوديت مــن الســوق حاملــة مــا أرســلت ألجلــه ،فوجئــت
يف تلــك املرحلــة ،أذكــر أننــي أُرسـ ُ
بأمــي وجارتنــا تنتحبــان ،ومبــا أننــي تركــت أختــي الصغــرة( ربيعــة ) مريضــة خشــيت أن تكــون قــد ماتــت كــا مــات
أخــويت مــن قبلهــا ،فســألت بفــزع :كنكــم تبكــوا؟ ...أمــي ...خيتــي ماتــت؟
أحتضنتني أمي وهي تقول :أختك بخري ،لكن سيدي»» عمر املختار»» شنقوه النصارى.
تنفســت بارتيــاح وقلــت يف فــرح :باهــي عــي كيفــه! ...املهــم خيتــي مــا صارلهــا يش ،مل تكــن تــدرك الطفلــة التــي كنــت
يف ذلــك الحــن ،مــاذا يعنــي»» عمــر املختــار»» ومــا يعنيــه إعدامــه شــنقاً؟...
يومهــا فقــط عرفــت وفهمــت ألول مــرة كيــف اغتصبــت إيطاليــا بالدنــا ،وكيــف تشــكلت املقاومــة ،ومــا هــو دور»» عمــر املختــار « و»» أحمــد

الرشيــف «» وغريهــا يف الجهــاد ،وبــدأت أعــرف األســباب التــي تجعــل أوالد الطليــان يذهبــون ملــدارس أفضــل مــن املــدارس التــي
خصصــت لنــا ،فهــي نفــس األســباب التــي متكنهــم مــن العيــش يف مســتوى مــن الحيــاة يفــوق ع ـرات امل ـرات املســتوى
الــذي نعيشــه نحــن ،فيــا بعــد أخــذت أحاديــث النــاس تثــر انتباهــي مــا يجعلنــي أفكــر فيهــا تفكـرا ً طفوليـاً غــر مجــد).
- 3يف موقــف آخــر ذكــرت الســيدة خديجــة بأنهــا زارت الكاتــب واألديــب املــري»» جليــل البنــداري «» وكانــت قــد
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عاتبتــه عــن كتابتــه ألفــام رديئــة مل تعجبهــا ،ودفعهــا ذلــك لكتابــة قصــة واقعيــة تصــور فيهــا مــآيس االحتــال اإليطــايل يف
ليبيــا بعنــوان»» الحبــارة «» فقالــت ( :اتصلــت بــه هاتفي ـاً ،ثــم ذهبــت لزيارتــه فقلــت لــه :أنــت كاتــب وأديــب عظيــم
 ...ملــاذا تنــزل لهــذا املســتوى لتقــدم فيــه فلـاً مثــل »« :اآلنســة حنفــي «» فأجابنــي :ده فلــم شــباك ..ويضحــك النــاس..
وبيفرحــوا بيــه! ثــم أضــاف :عــى أي حــال تعــايل شــويف فلــم ثــاين نبتــدي تصويــره بعــد أيــام  ...كان عنــوان الفلــم»» مــخ
املرحــوم «»  -الــذي مل يظهــر لــآن – مــن بطولــة»» زهــرة العــا «» و»» زينــات صدقــي «» تحــي قصتــه عــن أم وابنتهــا
األرملــة ،التــي ترفــض االعـراف مبــوت زوجهــا ،وتتــرف بجنــون يف مالبســها ،ويســيطر عليهــا مــخ زوجهــا ،لقــد كان رشيطـاً
يف غايــة اإلســفاف والســخافة بينــا»» جليــل «» واقــف قــرب املخرجــن يكــرر إعــادة تصويــر كل لقطــة ألكــر مــن مــرة.
ـت إىل»» جليــل البنــداري «» وقلــت لــه :لــو أنــت أكملــت هــذا
بعــد ضيــاع نصــف النهــار وأنــا أغــادر األســتوديو تلفـ ُّ
الفلــم فأنــت إنســان تافــه جــدا ً!! وخرجــت.
ثــم اســتطردت بقولهــا :يبــدو أن هــذا املوقــف دفعنــي ملحاولــة كتابــة قصــة واقعيــة أصــور فيهــا مــآيس االحتــال
اإليطــايل بعنــوان( الحبــارة ) وتقدمــت بهــا إىل األســتاذ»» عبدالحميــد جــودة الســحار «» فأعجــب بهــا وتــم تخصيــص مبلــغ
قــدره(  ) 500جنيــه تقريب ـاً كميزانيــة للفلــم ،وخــال اتفاقنــا تصــادف وجــود الفنانــة»» ماجــدة «» فرشــحها للبطولــة إال
أننــي اعرتضــت وقلــت :بأننــي أريدهــا بدويــة حقيقيــة ال مــن بنغــازي فحســب ،بــل مــن الباديــة ..ومل يكتــب لهــذه القصــة
أن تصــور!)...
وذكــرت الســيدة خديجــة بأنهــا مل تلتــق الكاتــب واألديــب»» جليــل البنــداري «» فيــا بعــد ،إىل حــن ليلــة كانــت يف
طريــق عودتهــا مــن املدرســة الليليــة ،وجيبهــا خــال مــن النقــود ،فقالــت ( :بينــا الســاعة تقــرب مــن العــارشة ليـاً ،عندمــا
توقفــت ســيارة بقــريب وســمعت صوتـاً يخاطبنــي بنـرات عاليــة :اللــه ...اللــه ...عــى أم اإليشــاربات ..الــي بتســهر الليــايل
بــرة !...
تلفت ألجد»» جليل البنداري «» اليل أضاف :إنتي بتتفسحي ع النيل؟ ..
أجبته :ال ما عنديش (  ) 8مليم مثن مركويب فأوصلني وأعطاين اثنني جنيه!
فيــا بعــد وبالتحديــد يف العــام( 1965م ) ،عندمــا كنــت أعــد وأقــدم برنامــج( لقــاء مــع الفنانــن العــرب املرصيــن )
يف شــهر رمضــان مــن ثالثــن حلقــة ،ومــن خــال جــوالت صحفيــة إذاعيــة ســجلت لقــاء مــع «» جليــل «» فذكرتــه بهــذه
الحادثــة  ..فقــال :أنــا عمــري مــا عملــت خــر  ..إال ده! خــي االثنــن جنيــه دول احتســبهم لوجــه اللــه بــأين أعطيتهــم
لطالبــة علــم .
ويف نهايــة اللقــاء أهــداين قلــم حــر جــاف قــال :بأنــه القلــم الــذي بــدأ بــه الكتابــة ،وقالــت خديجــة :بالطبــع أضعــت
القلــم!)39( .)...
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الخامتة ونتائج البحث

لقد كان هذا البحث مثرة جهد متواضع أسأل الله أن ينفع به قارئه ،وأقول كام قال الشاعر:
توفيق فالله هادينا  ...أو كان تقص ٌري فاملر ُء ُمفْت ِق ُر
إن كان
ٌ
أمــا خالصــة مــا أفــى إليــه البحــث مــن نتائــج بعــد عرضــه لتعريفــات الســرة ،وأقســام ف َنهــا وأنواعهــا ومدارســها،
وتحليــل بعـ ٍ
ـض مــن كتــاب( أنــا خديجــة الجهمــي ) فتتمثــل فيــا يــأيت:
- 1أن فــن الســرة ليــس لــه تعريــف محــدد واضــح ،وقــد يكــون ســبب ذلــك اتصــال هــذا الفــن بغــره مــن األجنــاس
األدبيــة األخــرى ،فمــن الــروري تحريــر تعريفــات ومصطلحــات فــن الســرة ،وضبطهــا ضبط ـاً مييــز أقســامها وأنواعهــا
ومدارســها .
َــر ٌِّي مــن وجــه
- 2أن مــن أقســام فــن الســرة قســاً ثالثــاً مركبــاً بــن الذاتيــة والغرييــة ،فهــو ذايتٌّ مــن وجــ ٍه ،وغ ْ
آخــر ،وأصــدق مثــال عليــه كتــاب ( أنــا خديجــة الجهمــي ) للكاتبــة أســاء األســطى ،والــذي تولــت فيــه أســاء صياغــة
مــا ســجلته مــن ســرة الســيدة خديجــة الجهمــي عــى أرشطــة كاســيت بصــوت الســيدة خديجــة وأفرغــت ذلــك كتابــة
بأســلوبها الرائــع .
- 3نقرتح تسمية هذا القسم الثالث بنحته من الذاتية والغريية كأن يكون ( فن السرية الذا غريية).
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الهوامش

- 1لســان العــرب – محمــد بــن مكــرم بــن عــي أبوالفضــل جــال الديــن ابــن منظــور -الطبعــة الثالثــة ،دار صــادر بــروت
ج،4السنة 1414ه ،ص390 389- :
- 2معجم مقاييس اللغة -ألحمد بن فارس القزويني الرازي ،دار الفكر -ج ،3عام النرش 1979م ،ص121 :
- 3املعجم الوسيط – إبراهيم أنيس ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة الثانية -ج ،1عام النرش 1972م ،ص476 :
- 4لسان العرب -ابن منظور -دار الجيل ،بريوت  ،الطبعة األوىل  -ج ، 3سنة النرش 1997م ،ص378:
- 5التعريفات -دار الكتب العلمية -بريوت لبنان ،الطبعة األوىل ،ص998 :
- 6املعجــم املفصــل يف األدب – محمــد التونجــي -دار الكتــب العلميــة ،بــروت لبنــان ،الطبعــة الثانيــة،ج ،2عــام
النــر1999م ،ص536 :
- 7القاموس املحيط -الفريوز آبادي -مؤسسة الرسالة ،بريوت لبنان ،الطبعة الثانية،عام النرش 1987م – مادة سري
- 8أثــر ال ـراث الشــعبي يف الروايــة العراقيــة الحديثــة -صــري مســلم حــادي -املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر،
الطبعــة األوىل ،عــام النــر 1980م ،ص63 :
- 9دراسة األدب العريب – مصطفى ناصف -،دار األندلس ،بريوت لبنان ،الطبعة الثالثة ،عام النرش 1983م ،ص96 :
 - 10مرجع سابق رقم ( ،)6ص536 :
 - 11بنو هالل سريتهم وتاريخهم – روزلني ليىل قريش -منشورات الشهاب ،عام الطبع 1996م ،ص90 :
 - 12فن السرية – إحسان عباس -دار الرشوق ،عامن األردن ،الطبعة الخامسة ،عام النرش 1988م،ص90 :
 - 13رشح ديوان الحامسة أليب متام ،دار الكتب العربية ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل ،ص577 :
 - 14الســرة الذاتيــة يف األدب العــريب -تهــاين عبدالفتــاح شــاكر -فــدوى طوفان،ج ـرا إبراهيــم ج ـرا ،إحســان عبــاس-
منوذج ـاً -املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر ،األردن ،الطبعــة األوىل ،عــام النــر 2002م ،ص38 :
 - 15املرجع نفسه ،ص37 :
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والسري -حسن محمد عبدالغني -دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثالثة ،عام النرش 1980م ،ص11:
 - 16الرتاجم ِّ
 - 17مرجع سابق رقم( ،)14ص42 :
 - 18مقــال للدكتــور املغــريب ( عبدالفتــاح أفكــوح ) املعــروف بأبــو شــامة املغــريب ورابــط املقــال عــى شــبكة األنرتنــت
هــو الرابــط اآليتhttps://www.diwanalarab.com/spip.php?article7665 :
 - 19فــن الســرة بــن الذاتيــة والغرييــة يف ضــوء النقــد الحديــث -عبداللطيــف الحديــدي -دار الســعادة للطباعــة،
القاهــرة ،الطبعــة األوىل ،عــام النــر 1996م ،ص67 :
 - 20مجلــة القســم العــريب -عبداملجيــد البغــدادي -جامعــة بنجــاب الهــور ،باكســتان ،العــدد( )23عــام 2016م ،ص:
191-192
 - 21الســرة الذاتيــة النســائية يف األدب املعــارص ،املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء املغــرب ،الطبعــة األوىل ،عــام
النــر 2005م ،ص23 :
 - 22مرجع سابق رقم ( ،)14ص09 :
 - 23أدب السرية الذاتية ،الرشكة املرصية العاملية للنرش لونجامن ،مرص ،عام النرش 1992م ،ص27 :
 - 24تحليــل النــص الرسدي-تقنيــات ومفاهيــم -محمــد بوعــزة  -منشــورات االختــاف الــدار العربيــة للعلــوم ،الربــاط،
عــام النــر 1421ه ،ص32 :
 - 25املعجم األديب – عبدالنور جبور -دار العلم للماليني ،لبنان ،الطبعة الثانية ،عام النرش 1984م ،ص143 :
 - 26الكتابــة والوجــود -الســرة الذاتيــة يف املغــرب -الشــاوي عبدالقــادر -دار افريقيــا الــرق ،املغــرب ،عــام النــر
2000م ،ص23 :
 - 27النقــد واألســلوبية بــن النظريــة والتطبيــق -بــن ذريــل عدنــان  -منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب ،دمشــق ســوريا،
عــام النــر 1989م ،ص50 :
 - 28الرتجمــة الذاتيــة يف األدب العــريب الحديــث – يحــي إبراهيــم عبدالدايــم -دار إحيــاء الـراث ،بــروت لبنــان ،عــام
النــر 1994م ص02-04 :
 - 29الذات والدواة – بروس إليزابيت – ترجمة عمر حيل ،الطبعة األوىل ،عام النرش 2003م ،ص23 :
 - 30الســرة الذاتيــة امليثــاق والتاريــخ – فيليــب لوجــون  -ترجمــة عمــر حــي ،املركــز الثقــايف العــريب ،الطبعــة األوىل،
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عــام النــر 1994م ،ص22 :
 - 31نفس املرجع السابق ،ص22 :
 - 32مرجع سابق رقم( ،)26ص07 :
 - 33فــن الســرة -إحســان عبــاس -دار صــادر بــروت ،دار الــروق عــان ،االردن ،الطبعــة األوىل ،عــام النــر 1996م،
ص54-55 :
 - 34املرجع نفسه ،ص69 :
 - 35املرجع نفسه ،ص126 ،118 ،114 :
 - 36كتــاب أناخديجــة الجهمــي – أســاء األســطى – دار النــر ،مجلــس الثقافــة العــام – مجمــع املؤمتــرات رست،
الطبعــة األوىل ،عــام النــر 2006م ،ص05 :
 - 37املرجع السابق ،ص11 :
 - 38املرجع نفسه ،ص07 :
 - 39املرجع نفسه ،ص95 ،94 ،93 ،92 ،49 ،48 ،39 ،38 :
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املصادر واملراجع
- 1لســان العــرب – محمــد بــن مكــرم بــن عــي أبوالفضــل جــال الديــن ابــن منظــور ،الطبعــة الثالثــة ،دار صــادر بــروت
ج،4السنة 1414ه.
- 2معجم مقاييس اللغة -ألحمد بن فارس القزويني الرازي ،دار الفكر ،ج ،3عام النرش 1979م.
- 3املعجم الوسيط – إبراهيم أنيس ،املكتبة اإلسالمية ،الطبعة الثانية ،ج ،1عام النرش 1972م.
- 4لسان العرب -ابن منظور -دار الجيل ،بريوت  ،الطبعة األوىل  ،ج ، 3سنة النرش 1997م.
- 5التعريفات -دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،الطبعة األوىل.
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املثول الفوري
La comparution immédiate
أهمية تبني هذا النظام يف قانون اإلجراءات الجنائية الليبي
د .الحسن عيل محمد عبد الرحمن

جامعة عمر املختار

ملخص
الزيــادة الكميــة يف عــدد الجرائــم املرتكبــة ،ضاعفــت مــن حجــم الدعــاوى التــي ســتعرض عــى القضــاء الجنــايئ،
مــا رتــب بعــض املشــاكل املتعلقــة بالفصــل يف هــذه القضايــا يف مددهــا املعقولــة ،هــذه اإلشــكالية ســاهمت يف دفــع
األنظمــة العقابيــة املقارنــة إىل رضورة اســتحداث أنظمــة إجرائيــة بديلــة ،تهــدف إىل إيجــاز بعــض مراحل الدعــوى العمومية
أو الحــد مــن ســلطة بعــض أجهزتهــا ،مــن أجــل إضفــاء طابــع االســتعجال عــى بعــض القضايــا الجنائيــة ،والتــي ال تتضمــن
خطــورة إجراميــة تذكــر؛ كل ذلــك مــع عــدم اإلخــال بضامنــات املتهــم يف الدفــاع؛ ولهــذا نجــد أن املــرع الفرنــي وكذلــك
املــرع الجزائــري قــد بــادرا إىل اســتحداث نظــام املثــول الفــوري كإج ـراء جنــايئ مختــر يهــدف إىل عرصنــة إج ـراءات
الدعــوى الجنائيــة ،وهــو مــا يتطلــب رضورة تنبيــه املــرع الليبــي إىل هــذا اإلج ـراء ،ليتــم تطويــر منظومتــه اإلجرائيــة
بشــكل يواكــب التطــورات الحاصلــة يف الترشيعــات اإلجرائيــة املقارنــة .كلــات مفتاحيــة :مثــول فــوري ،إجـراءات جنائيــة،
تلبــس ،جنحــة ،حــق الدفــاع.
Abstract
The quantitative increase in the number of crimes has doubled the number of cases to be
brought before the criminal court. Which has settled some of the imbalances in the settlement of such
cases within their reasonable time. This problem has led some punitive regimes to introduce alternative
procedural systems, aiming to summarize certain stages of the criminal case or to limit the authority
of some of its organs, in order to give urgency to certain criminal cases. does not involve a significant
criminal risk. All this without prejudice to the guarantees of the accused to defend himself. Therefore,
we note that the French legislator as well as the Algerian legislator have started to introduce the immediate appearance system as one of these succinct criminal procedures with the aim of modernizing the
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criminal procedures, this obliges to alert the Libyan legislator to this measure so that our procedural
.system is developed according to the evolution of the comparative procedural legislation
.Keywords: Immediate appearance, criminal procedures, flagrant offense, Right of defense

املقدمة
أصبــح االســتعجال والرسعــة مــن املفاهيــم املســيطرة عــى مجتمعــات مــا بعــد الحداثــة ،كجــزء مــن التغيــر الجــذري
املتعلــق بالوقــت ،حيــث اتســم ذلــك بظهــور مفاهيــم جديــدة للزمــن مثــل :اإللحــاح والرسعــة وعــدم القــدرة عــى االنتظار،
وقــد امتــدت هــذه املتطلبــات الجديــدة إىل القانــون الجنــايئ عــن طريــق اســتحداث آليــات لــردود الفعــل الرسيعــة مــن
أجــل مواجهــة أي ظــروف اســتثنائية.
ومــن هــذه الظــروف االســتثنائية ،اتســاع ظاهــرة الجرميــة كميــا ونوعيــا ،والرتاجــع امللحــوظ يف أداء عمــل أجهــزة
العدالــة الجنائيــة؛ وذلــك بســبب التضخــم الهائــل يف عــدد القضايــا الجنائيــة املعروضــة عــى الســلطة القضائيــة ،ســواء يف
مرحلــة االســتدالل أو التحقيــق أو املحاكمــة ،مــا ترتــب عليــه أيضــا بــطء يف إجـراءات إحالــة الدعــوى الجنائيــة ،والفصــل
فيهــا يف ف ـرات ومــدد معقولــة.1
كل ذلــك فــرض عــى الترشيعــات الجنائيــة املعــارصة رضورة اســتحداث إجــراءات جنائيــة بديلــة ،تتســم بالرسعــة
واإليجــاز يف اإلجـراءات ،مــن أجــل محاولــة تقليــل عــدد القضايــا الجنائيــة التــي تعــرض عــى القضــاء الجنــايئ ،كــا تحــاول
تبســيط إجـراءات املحاكمــة إىل أقــى حــد ممكــن ،دون اإلخــال بضامنــات املتهــم يف الدفــاع ،ســواء يف مرحلــة التحقيــق
أو املحاكمــة ،ومــن ضمــن اإلجـراءات التــي تــم اســتحداثها يف الترشيعــات املقارنــة نجــد «الوســاطة الجنائيــة Médiation
 ،pénaleاألمــر الجنــايئ  ،Ordonnance pénale2املثــول الفــوري».
ويعــد املثــول الفــوري أحــد أهــم هــذه اإلجـراءات البديلــة ،والتــي تحــل محــل اإلجـراءات املطبقــة عــى الجنــح
املرتكبــة يف حالــة تلبــس ،أو حــاالت الجنــح التــي ال يزيــد حدهــا األقــى عــن ســنتني ،بهــدف إحــداث تغيـرات جوهريــة
يف عمــل القضــاء الجنــايئ ،عــى نحــو ميكــن أن يجســد فعليــا دور هــذا القضــاء يف ضــان حاميــة قرينــة الـراءة والحقــوق
والحريــات الفرديــة املنصــوص عليهــا دســتوريا.3
وقــد تبنــى املــرع الفرنــي هــذا اإلجـراء عند تعديلــه لقانــون اإلجـراءات الجنائيــة يف  10/06/1983يف املــواد ،394 ،393
 397 ،396 ،395مــن قانــون اإلجـراءات الجنائيــة الفرنــي ،والــذي عــدل فيــا بعــد باملــادة رقــم  224مــن القانــون رقــم 2
لســنة  93الصــادر يف  04/01/1993والــذي دخــل حيــز النفــاذ يف  01/03/1993وكذلــك املــادة رقــم  40مــن القانــون رقــم
 535لســنة  2002الصــادر يف 09/09/2002وأيضــا املــادة  128مــن القانــون رقــم  204لســنة  2004الصــادر يف 09/03/2004
واملــادة رقــم  22مــن القانــون رقــم  1862لســنة  2011الصــادر يف  13/11/2011وأخ ـرا املــادة رقــم  8مــن القانــون رقــم
 535لســنة  2014الصــادر يف  ،27/05/20144أمــا عــى صعيــد الترشيعــات العربيــة ،فنجــد أن املــرع الجزائــري قــد تبنــى
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حديثــا إجـراءات املثــول الفــوري ،وذلــك عــن طريــق التعديــات التــي أدخلهــا عــى قانــون اإلجـراءات الجنائيــة الجزائــري
مبوجــب األمــر رقــم  15/02الصــادر بتاريــخ .23/07/2015
والســؤال املطــروح ،يتمثــل يف معرفــة مــا إذا كان تطبيــق هــذا اإلج ـراء مــن شــانه أن يخفــف أعبــاء أجهــزه العدالــة
الجنائيــة ،دون الخــروج عــن القواعــد األساســية للمحاكمــة والتــي متثــل ضــان للمتهــم يف مراحــل الدعــوى الجنائيــة؟ وهــل
مــن املمكــن أن يتــم تبنــي هــذا النظــام مــن قبــل املــرع الليبــي ،ليخفــف العــبء امللقــى عــى عاتــق أجهــزة العدالــة
الجنائيــة بســبب تراكــم القضايــا املتعلقــة بالجرائــم البســيطة ،والتــي ال تتضمــن خطــورة إجراميــة خاصــة؟ خصوصــا يف ظــل
الرتاخــي الترشيعــي أو باألحــرى عــدم مواكبــة التطــورات الترشيعيــة الحاصلــة يف االنظمــة الجنائيــة املقارنــة.
مــن أجــل ذلــك كان البــد مــن أن يتــم توضيــح اإلطــار املفاهيمــي إلجـراءات املثــول الفــوري ،عــن طريــق تحديــد مفهــوم
املثــول الفــوري واهــم اســباب اللجــوء إليــه واإلجـراءات الخاصــة بتطبيقــه ،ومــن ثــم تســليط الضــوء عــى النتائــج العمليــة
التــي حققهــا تطبيــق هــذا اإلجـراء ،وذلــك وفقــا للتقســيم التــايل:
املبحث األول :تحديد مفهوم املثول الفوري ومربراته
املطلب األول :تعريف املثول الفوري وأهم خصائصه.
املطلب الثاين :مربرات اللجوء للمثول الفوري.
املبحث الثاين :تطبيق أحكام املثول الفوري واهم نتائجه العملية
املطلب األول :رشوط وإجراءات تطبيق املثول الفوري.
املطلب الثاين :االنعكاسات العملية املرتتبة عىل تطبيق أحكام املثول الفوري.

املبحث األول :تحديد مفهوم املثول الفوري
يعــد املثــول الفــوري أحــد الطــرق التــي ميكــن أن تتخذهــا النيابــة العامــة للتــرف يف الدعــوى الجنائيــة املعروضــة
عليهــا ،وبالتــايل فهــو بذلــك عبــارة عــن إج ـراء يتيــح للنيابــة العامــة إخطــار املحكمــة املختصــة بالدعــوى الجنائيــة وفقــا
للقواعــد اإلجرائيــة املعمــول بهــا ،إال انــه يعــد مظهـرا مــن مظاهــر اإلجـراءات الجنائيــة الحديثــة؛ ملــا يتســم بــه مــن رسعــة
يف إج ـراءات املالحقــة القضائيــة عنــد ارتــكاب الجرميــة مبــارشة.5
وفيــا يــي ســنحاول تعريــف هــذا اإلجــراء ومــا يشــتمل عليــه مــن خصائــص واألســباب التــي تؤيــد اللجــوء إىل
اســتخدامه.
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املطلب األول :تعريف املثول الفوري واهم خصائصه
وضــع الفقهــاء العديــد مــن التعريفــات للمثــول الفــوري ،والتــي حاولــت تحديــد طبيعــة هــذا اإلجـراء ،ولعــل أهــم هــذه
التعريفــات وأشــملها ،أنــه إجـراء مــن إجـراءات املتابعــة التــي تتخذهــا النيابــة العامــة وفــق مالمئتهــا اإلجرائيــة يف إخطــار
املحكمــة بالقضيــة ،عــن طريــق مثــول املتهــم فــورا ً أمامهــا ،بغــرض تبســيط إج ـراءات املحاكمــة ،فيــا يخــص الجنــح
املتلبــس بهــا ،أو التــي ال تزيــد عقوبتهــا عــن ســنتني ،والتــي ال تحتــاج إىل إجـراء تحقيــق قضــايئ أو إجـراءات تحقيــق خاصــة،
فهــو إذا يتعلــق بالجرائــم التــي تكــون فيهــا أدلــة االتهــام واضحــة ،كــا تتســم وقائعهــا بخطــورة نســبية ،ســواء ألنهــا متــس
األفـراد أو املمتلــكات أو النظــام العــام.6
وقــد عــرف املــرع الفرنــي هــذا اإلجـراء بأنــه ،إجـراء يســمح مبحاكمــة الشــخص برسعــة بعــد احتجــازه .7أمــا املــرع
الجزائــري مل يضــع تعريــف محــدد للمثــول الفــوري وإمنــا اكتفــى بتوضيــح حــاالت اللجــوء إىل هــذا اإلج ـراء ،واإلج ـراءات
الواجــب إتباعهــا لتطبيقــه ،ومــع ذلــك فقــد نــص يف املــادة  339مكــرر عــى انــه ( :ميكــن يف حالــة الجنــح املتلبــس بهــا،
إذ مل تكــن القضيــة تقتــي إجـراء تحقيــق قضــايئ ،إتبــاع إجـراءات املثــول الفــوري املنصــوص عليهــا يف هــذا القســم ) .8إ ًذ
يتضــح مــن هــذا النــص أن املــرع الجزائــري اعتمــد عــى مبــدأ املالمئــة اإلجرائية9عنــد إتبــاع إج ـراءات املثــول الفــوري،
وهــذا املبــدأ يســتند عــى فكــرة جوهريــة مقتضاهــا أنــه طاملــا كانــت النيابــة العامــة هــي األمينــة عــى الدعــوى العموميــة
كونهــا تعــد ممثلــة للمجتمــع يف تطبيــق أحــكام قانــون العقوبــات ،فــإن مــن حقهــا أن تــوازن بــن املصلحــة التــي قــد تعــود
عــى املجتمــع مــن تحريــك الدعــوى الجنائيــة أو عــدم تحريكهــا ،ويف الواقــع إن متابعــة النيابــة العامــة للدعــوى الجنائيــة
بنــاء عــى مبــدآ املالمئــة ســيكون بإحــدى الوســائل القانونيــة التــي حددهــا املــرع ،وهنــا فــان النيابــة العامــة ستســلك
أحــد الطريقــن ،إمــا طريــق التحقيــق أو طريــق الحكــم ،ويف هــذه الحالــة األخــرة ســيكون ذلــك إمــا عــن طريــق االدعــاء
املبــارش ،أو املثــول الفــوري ،أو التكليــف بالحضــور ،عنــد توافــر رشوط أحــد هــذه اإلجـراءات.10
ويتمتــع املثــول الفــوري بالعديــد مــن الخصائــص التــي تجعــل منــه إجـراء مميـزا ،مــن املفــرض تبنيــه يف كافــة األنظمــة
الترشيعيــة؛ حيــث وباالطــاع عــى نصــوص املــواد مــن  393إىل  397املعدلــة مــن قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة الفرنــي
وأيضــا املــواد مــن  339إىل  339مكــرر  7مــن األمــر  17/02املعــدل لقانــون اإلجـراءات الجنائيــة الجزائــري يتضــح أن مــن
الخصائــص التــي يتمتــع بهــا هــذا اإلجـراء أنــه إجـراء اختيــاري يخضــع لســلطة النيابــة العامــة التقديريــة ،والتــي لهــا حــق
التــرف يف محــارض جمــع االســتدالل بنــاء عــى ســلطة املالمئــة اإلجرائيــة ،فبمجــرد تقديــم املتهــم بارتــكاب جنحــة يف حالــة
تلبــس أو ال تزيــد عقوبتهــا عــن ســنتني مــن قبــل ســلطة الضبــط القضــايئ إىل وكيــل النيابــة ،فإنــه وبعــد اســتجوابه ،إمــا أن
يقــرر إحالــة ملــف الدعــوى إىل قــايض التحقيــق ،أو إطــاق رساح املتهــم ،مــع إحالــة ملــف الدعــوى إىل املحكمــة مبوجــب
إجـراءات التكليــف بالحضــور ،أو إجـراء املثــول الفــوري.11
وتتمتــع إجـراءات املثــول الفــوري برسعــة املحاكمــة الجنائيــة ،حيــث يضمــن هــذا اإلجـراء للمتقاضــن رسعــة الفصــل يف
الدعــوى ،وهــذا ميثــل األســاس الجوهــري الــذي مــن أجلــه تــم اللجــوء لهــذا اإلجـراء ،بعيــدا عــن إرهــاق القضــاة بالجرائــم
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البســيطة ،التــي ال تحتــاج لفـرات زمنيــة طويلــة للفصــل فيهــا ،كــا يعــد هــذا اإلجـراء خروجــا عــن القواعــد العامــة ،التــي
تعطــي للنيابــة العامــة ســلطة الفصــل يف موضــوع حريــة املتهــم أو حبســه مؤقتــا ،واســند ذلــك إىل القــايض ،فلألخــر عنــد
تأجيــل النظــر يف الدعــوى أن يحبــس املتهــم احتياطيــا أو يخضعــه لوســائل الرقابــة القضائيــة أو يرتكــه حـرا.12

املطلب الثاين :مربرات اللجوء للمثول الفوري.
ميكــن القــول بــان الســبب الرئيــس الســتحداث إج ـراءات املثــول الفــوري يف األنظمــة الجنائيــة املعــارصة هــو محاولــة
إيجــاز إج ـراءات املحاكمــة الجنائيــة؛ كأحــد متطلبــات اإللحــاح الناتــج عــن التغــر الجــذري املتعلــق بالوقــت ،13بهــدف
تخفيــف العــبء امللقــى عــى عاتــق أجهــزة العدالــة الجنائيــة ،ولذلــك نجــد أن املــرع الفرنــي عــى ســبيل املثــال قــد
حــاول يف كثــر مــن األحيــان اســتحداث إج ـراءات جنائيــة بديلــة ،تهــدف إىل اختصــار إج ـراءات املحاكمــة ،وعــدم إطالــة
أمــد الدعــوى الجنائيــة ومــن ضمــن هــذه اإلجــراءات ،نجــد انــه قــد اســتحدث إجــراءات أخــرى شــبيهة إىل حــد مــا
بإجـراءات املثــول الفــوري ومنهــا مثــا ،نظــام التســوية الجنائيــة يف  ،09/09/200214وأيضــا نظــام مثــول املتهــم مــع ســبق
االعـراف بالجرميــة أو مــا يســمى أيضــا باملفاوضــة عــى االعـراف بالذنــب وهــو مــا نــص عليــه يف املــادة  137مــن القانــون
رقــم  2004 .204والــذي صــدر يف  .09/03/200415والــذي يخــول عضــو النيابــة العامــة صالحيــة التفــاوض مــع املتهــم،
بحيــث ميكــن لعضــو النيابــة العامــة اق ـراح عقوبــة معينــة عــى املتهــم ،ولهــذا األخــر حريــة قبولهــا أو رفضهــا ،رشيطــة
أن يعــرف بالجرميــة التــي ارتكبهــا ،وأال تتجــاوز عقوبــة الجرميــة املرتكبــة مســبقا الســجن ملــدة خمــس ســنوات ،ويف حالــة
قبــول املتهــم للعقوبــة املقرتحــة ،يتــم إحالتــه مبــارشة إىل املحكمــة املختصــة والتــي تنظــر بشــكل علنــي مــدى تطابــق
العقوبــة املقرتحــة مــع العقوبــة الواجــب تطبيقهــا عــى املتهــم مــن قبــل املحكمــة.
أمــا يف حالــة عــدم االتفــاق بــن كل مــن عضــو النيابــة العامــة واملتهــم ،فــان عضــو النيابــة العامــة يســتعيد حقــه يف
مبــارشة الدعــوى الجنائيــة مــع عــدم إمكانيــة إثــارة هــذا اإلج ـراء مجــددا مــن كال الطرفــن ،16وهنــا نجــد أن املــرع
الفرنــي قــد اعتمــد عــى اســتخدام األنظمــة الرضائيــة القامئــة عــى االتفــاق بــن ســلطة االتهــام واملتهــم مــن أجــل
محاولــة اختصــار إج ـراءات املحاكمــة ،وهــو أســاس إج ـراءات املثــول الفــوري ،والــذي نجــد فيــه أن األنظمــة الجنائيــة
التــي اســتحدثته قــد حاولــت التوفيــق بــن مبدأيــن أساســيني ،وهــا مبــدأ رسعــة الفصــل يف الدعــوى الجنائيــة ،ومبــدأ
إيجــاز اإلجـراءات الشــكلية املرهقــة ،وعــى الرغــم مــن تعــارض ذلــك مــع املبــادئ العامــة التــي تحكــم ســر الدعــوى أمــام
املحاكــم الجنائيــة ،إال أنــه يســاهم إىل حــد كبــر يف توفــر وقــت ومجهــود القضــاة ،قــد تتطلبــه إجـراءات املحاكمــة املرتتبــة
عــى الجرائــم ذات الخطــورة الجنائيــة األشــد.17
كــا يجــد املثــول الفــوري أساســه يف الحــد مــن مشــكلة اكتظــاظ املؤسســات العقابيــة ،surpopulation carcérale
وبشــكل خــاص املحكومــن بعقوبــة ســالبة للحريــة قصــرة املــدة ،18وأيضــا املحبوســن احتياطيــا بســبب إف ـراط النيابــة
العامــة يف اســتخدام هــذه العقوبــات عنــد ارتــكاب جرائــم جنائيــة تحمــل وصــف الجنــح املتلبــس بهــا ،مــا شــكل عبئــا
كبــر عــى عاتــق هــذه املؤسســات ،ويعــد اكتظــاظ املؤسســات العقابيــة بســبب ارتفــاع أعــداد الســجناء مشــكلة حقيقــة
157

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

تعــاين منهــا هــذه املؤسســات يف جميــع دول العــامل املتقدمــة منهــا والناميــة ،والناتــج عــن التوســع الجنــايئ.19
وأخــر فــان مــن ضمــن األســباب التــي قــد تدعــو املــرع إىل اللجــوء ملثــل هــذا اإلجـراء ،هــو متكــن املتهــم مــن
مامرســة حقــه يف الدفــاع فعليــا ،وذلــك مــن خــال االســتعانة مبحــام يســتطيع اإلطــاع عــى ملــف الدعــوى يف نفــس اليــوم
الــذي ميثــل فيــه املتهــم أمــام عضــو النيابــة العامــة ،ويف نفــس اليــوم الــذي ميثــل فــورا ً أمــام املحكمــة ،وذلــك بهــدف إضفاء
طابــع الرسعــة عــى اإلجـراءات مــن جهــة ،وحتــى ال يحــرم مــن حقــه يف االســتعانة مبحــام يدافــع عنــه أثنــاء مثولــه الفــوري
أمــام القضــاء يف نفــس اليــوم مــن جهــة أخــرى.20

املبحث الثاين :تطبيق أحكام املثول الفوري واهم نتائجه العملية
ذكرنــا فيــا ســبق أن املثــول الفــوري يعــد أحــد األنظمــة اإلجرائيــة التــي متثــل إحــدى خيــارات املتابعــة الجنائيــة
واملبنيــة عــى مبــدآ املالمئــة اإلجرائيــة  ،le principe de pertinence procéduraleالــذي متتلكــه النيابــة العامــة كونهــا
تعــد األمينــة عــى الدعــوى العموميــة ،ومــع ذلــك فــان الســلطة املمنوحــة لهــا بنــاء عــى هــذا املبــدأ تعــد مقيــدة ببعــض
الــروط واألحــكام والتــي متثــل أســاس تطبيــق هــذا اإلجـراء املوجــز ،وتتعلــق بعــض هــذه الــروط بالجانــب التجرميــي
املمتــد إليــه نطــاق التطبيــق ،ومنهــا مــا يتعلــق بالجانــب اإلج ـرايئ الواجــب التطبيــق ،وفيــا يــي يناقــش الباحــث أهــم
هــذه الــروط ،مــع محاولــة توضيــح أهــم النتائــج العمليــة التــي ترتبــت عــى تطبيــق هــذه اإلج ـراءات أمــام أجهــزة
العدالــة الجنائيــة.

املطلب األول :رشوط وإجراءات تطبيق إجراءات املثول الفوري
حــدد املــرع الفرنــي يف املــواد مــن  393إىل  397مــن قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة املعــدل مجموعــة مــن الــروط
املوضوعيــة التــي تتعلــق بالجانــب التجرميــي ،وأيضــا مجموعــة مــن اإلج ـراءات التــي تتعلــق بالجانــب اإلج ـرايئ الواجبــة
اإلتبــاع أمــام القضــاء الجنــايئ ،وقــد اقتبــس املــرع الجزائــري هــذه الــروط واإلجـراءات يف املــواد  339إىل  339مكــرر 7
مــن قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة املعــدل ،وميكــن إيجــاز هــذه الــروط واإلج ـراءات فيــا يــي:

الفرع األول :الرشوط املوضوعية املتعلقة بالتجريم
أن تكون الجرمية املرتكبة تحمل وصف الجنحة املتلبس بهاFlagrant
 délitأو أن يكــون الحــد األقــى املقــرر للعقوبــة يســاوي أو يقــل عــن ســنتني ،ويالحــظ أن املــرع الفرنــي قــد
اعتمــد عــى معيــار العقوبــة مــن أجــل التفرقــة بــن إمكانيــة تطبيــق إجـراءات املثــول الفــوري عــى الجرائــم املرتكبــة يف
حالــة تلبــس أو إمكانيــة تطبيــق هــذا اإلجـراء عــى الجرائــم غــر املتلبــس بهــا  ،حيــث اشــرط يف املــادة  395مــن قانــون
اإلجـراءات الجنائيــة أن يكــون الحــد األقــى املقــرر للعقوبــة واجبــة التطبيــق يســاوي أو يقــل عــن ســنتني يف حالــة ارتــكاب
جنحــة غــر متلبــس بهــا ،أو أن تكــون العقوبــة املقــررة للجنحــة املرتكبــة يف حالــة تلبــس تزيــد عــن ســتة أشــهر ،وذلــك
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عــى عكــس املــرع الجزائــري الــذي حــدد تطبيــق إجـراءات املثــول الفــوري عــى الجنــح املرتكبــة يف حالــة تلبــس ،وأعطــى
النيابــة العامــة ســلطة تقديــر مــدى قيــام حالــة التلبــس مــن عدمــه.21
و يخــرج مــن نطــاق تطبيــق إج ـراءات املثــول الفــوري كل مــن الجنايــات واملخالفــات حتــى وان ارتكبــت يف حالــة
تلبــس ،وأيضــا الجنــح املعاقــب عليهــا بالغرامــة.
أن تكــون هنــاك أدلــة كافيــة إلدانــة املتهــم ،وأن تكــون الدعــوى مهيــأة للفصــل فيهــا أمــام املحكمــة ،وقــد نــص عــى
ذلــك رصاحــة املــرع الفرنــي يف املــادة 399ـ 6مــن قانــون اإلجـراءات الجنائيــة ،حيــث نــص عــى انــه ( ال تــري أحــكام
املــواد  393إىل  397-5عــى األحــداث أو عــى الجرائــم الصحفيــة أو الجرائــم السياســية أو الجرائــم املنصــوص عليهــا يف
قانــون خــاص).22
وبالتــايل يخــرج مــن نطــاق تطبيــق املثــول الفــوري الجرائــم التــي تحتــاج إىل إجــراءات تحقيــق خاصــة حتــى وان
ارتكبــت يف حالــة تلبــس 23،ومــن هــذه الجرائــم مثــا :جرائــم األحــداث والجرائــم املرتكبــة مــن رئيــس الدولــة أو قضــاة
املحكمــة العليــا أو رؤســاء املجالــس القضائيــة أو النــواب أو رؤســاء املحاكــم والجرائــم العســكرية.24
عــدم تقديــم املتهــم ضامنــات كافيــة للمثــول أمــام املحكمــة ،بحيــث يكــون عــدم حضــوره مرجــح بالنظــر إىل املالبســات
املحيطــة بــه ،كان ال يكــون لــه محــل إقامــة ثابــت ومعــروف ،أو كان أجنبيــا يُخــى هروبــه ،أو كان املجــرم عاتيــا مــن
املمكــن أن يؤثــر عــى وســائل اإلثبــات يف الدعــوى ،فــإذا مــا توافــرت هــذه الحــاالت كان لوكيــل النيابــة العامــة إحالــة
املتهــم فــورا ً مــن أجــل املحاكمــة.25

الفرع الثاين :إجراءات تطبيق أحكام املثول الفوري
لــي يتــم تطبيــق نظــام املثــول الفــوري اســتلزمت النظــم اإلجرائيــة التــي أخــذت بــه إتبــاع العديــد مــن اإلج ـراءات،
ســواء أمــام ســلطة التحقيــق أو أمــام ســلطة الحكــم ،وعــى الرغــم مــن أن الهــدف الرئيــي لتطبيــق إج ـراءات املثــول
الفــوري هــو محاولــة إيجــاد آليــة تكفــل رسعــة املحاكمــة الجنائيــة ،إال أن هنــاك بعــض اإلج ـراءات التــي تســبق هــذه
املرحلــة منهــا:

أوال :اإلجراءات السابقة عىل مرحلة املحاكمة:
اســتجواب املتهــم والــذي غالبــا مــا يكــون موضــوع تحــت النظــر  La garde à vueمــن قبــل وكيــل النيابــة العامــة،
فعنــد تقديــم ســلطة الضبــط القضــايئ للمتهــم أمــام وكيــل النيابــة ،فيجــب عــى هــذا األخــر أن يتحقــق مــن هويــة املتهــم،
وان يبلغــه بالتهمــة املنســوبة إليــه ووصفهــا القانــوين ،كل ذلــك مــع إمكانيــة اســتدعاء أطـراف الدعــوى والشــهود.
كــا ميكــن لوكيــل النيابــة العامــة مناقشــة املتهــم يف الوقائــع املنســوبة إليــه ،ومتكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه ،واإلدالء
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بأقوالــه دون أي تأثــر عــى إرادتــه .26وبعــد اســتجواب املتهــم يجــوز لوكيــل النيابــة العامــة إمــا االســتمرار يف التحقيــق
أو اتخــاذ أي قـرار آخــر يف الدعــوى ،ومــن ضمــن القـرارات التــي ميكــن أن تلجــأ إليهــا النيابــة العامــة اســتخدام إجـراءات
املثــول الفــوري وذلــك مبثــول املتهــم يف أقــرب جلســة ممكنــة 27فيعــد بذلــك إجـراء اختياريــا يخضــع للســلطة التقديريــة
للنيابــة العامــة ،28الن القانــون مل يحــدد املعايــر التــي يجــب عــى النيابــة العامــة إتباعهــا للجــوء إىل هــذا اإلج ـراء،29
حيــث يقــوم وكيــل النيابــة العامــة بإبــاغ املتهــم بأنــه ســيمثل فــورا ً أمــام املحكمــة كــا يبلــغ املجنــي عليــه والشــهود.30
وعــادة مــا تكــون الجلســة التــي ميثــل فيهــا املتهــم يف نفــس اليــوم ،أمــا إذا كانــت الجلســة التاليــة بعــد أكــر مــن عرشين
ســاعة أو هنــاك عطلــة نهايــة األســبوع فيجــب أن يتــم متريــر املتهــم عــى قــايض الحريــات والحبــسJuge des libertés 31
 et de la détentionمــن أجــل معرفــة إذا كان املتهــم ســينتظر الجلســة القادمــة كســجني مؤقت32ملــدة ثــاث أيــام غــر
قابلــة للطعــن أو ســوار الكــروين رقابــة قضائيــة أو انــه ســيكون حـرا – وهــي حــاالت نــادرة.33
االســتعانة مبحامــي للدفــاع حيــث تعطــي املــادة  393مــن قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة الفرنــي واملــادة  399مكــرر 3
مــن قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة الجزائــري الحــق للمشــتبه فيــه لالســتعانة مبحامــي للدفــاع عنــه عنــد اســتجوابه أمــام
وكيــل النيابــة العامــة ،كــا يجــب عــى هــذا األخــر ان يخطــر املتهــم بــان لــه الحــق يف اختيــار محامــي للدفــاع أو أن يتــم
تعيــن محامــي تلقائيــا بنــاء عــى طلبــه ،ويف حالــة التعيــن التلقــايئ يتــم إخطــار نقابــة املحامــن بذلــك عــى وجــه الرسعــة،
كــا يتــم التنويــه عــى حضــور املحامــي يف محــر االســتجواب.
ويف جميــع األحــوال يســمح للمحامــي باالطــاع عــى ملــف الدعــوى وأيضــا االتصــال باملتهــم يف مــكان مخصــص
لذلــك.34

ثانيا :مرحلة املحاكمة:
عنــد اتصــال املحكمــة بالدعــوى الجنائيــة ،وبدايــة جلســات املحاكمــة ،فللمحكمــة الحــق يف تأجيــل النظــر يف الدعــوى،
أو الفصــل فيهــا نهائيــا ،ويكــون للمحكمــة الحــق يف تأجيــل النظــر يف الدعــوى ،إمــا الن القضيــة غــر مهيــأة للفصــل فيهــا،
ويكــون ذلــك عــادة بســبب عــدم اســتدعاء املجنــي عليــه أو الشــهود ،أو أن الســجل الجنــايئ للمتهــم غــر موجــود أو أي
مشــاكل فنيــة أخــرى.
وباملثــل يجــوز للمتهــم رفــض أو قبــول إجـراء املثــول الفــوري ،وذلــك مــن خــال ســؤاله عــا إذا كان يريــد أن
يحاكــم يف نفــس اليــوم أم ال؟ فــإذا مــا متســك املتهــم بتحضــر دفاعــه ،يتــم تأجيــل القضيــة إىل تاريــخ الحــق عــى أال يقــل
عــن أســبوعني مــن تاريخــه وال يزيــد عــن ســتة أشــهر ،ويف هــذه الحالــة يجــب عــى املحكمــة أن تفصــل يف أمــر حريــة
املتهــم ،وذلــك إمــا برتكــه ح ـرا ً أو وضعــه تحــت املراقبــة القضائيــة أو األمــر بحبســه احتياطيــا.
وتشــر الدراســات التطبيقيــة التــي أجريــت يف فرنســا أن طلــب التأجيــل ســواء كان مــن املتهــم أو مــن محامــي الدفــاع
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يرتتــب عليــه تلقائيــا أمــر املحكمــة بحبــس املتهــم احتياطيــا ،35إن وضــع املتهــم قيــد الحبــس االحتياطــي بعــد تأجيــل
النظــر يف الدعــوى ميثــل نوعــا مــن عــدم املســاواة يف املراكــز القانونيــة بينــه وبــن أي متهــم أخــر يتــم الفصــل يف دعــواه يف
نفــس اليــوم دون تأجيــل ،وبحيــث يشــرك معــه يف نفــس الظــروف الشــخصية واملوضوعيــة للجرميــة املرتكبــة.36
أمــا يف حالــة قبــول هــذا اإلجـراء فــإن املتهــم ميثــل فــورا ً أمــام املحكمــة وهــو مــا يعنــي أن املحاكمــة قــد بــدأت بعــد
قبــول املتهــم ،حيــث يلخــص القــايض القضيــة ،ويناقــش املتهــم يف الوقائــع املســندة إليــه ،كل ذلــك بإتبــاع اإلج ـراءات
املنصــوص عليهــا يف قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة ،وهــذا مــا يشــكل املرحلــة األوىل مــن املحاكمــة.
وتســمح املرحلــة الثانيــة مــن املحاكمــة لــكل أط ـراف الدعــوى بالتعبــر ،حيــث يرتافــع محامــي املجنــي عليــه إذا كان
هنــاك مجنــي عليــه ،أو مدعــي بالحقــوق املدنيــة ،ثــم بعــد ذلــك ينتقــل الحــق يف الرتافــع إىل املدعــي العــام والــذي يف
الواقــع ( ال يرتافــع وإمنــا يطلــب ) ،كــا يقــوم بتلخيــص الوقائــع مــع التذكــر بامللــف الشــخيص للجــاين ،كان يذكــر مثــا بــأن
الجــاين لديــه ثــاث جرائــم يف ســجله الجنــايئ ،أو أن ليــس لديــه وظيفــة مســتقرة .ويف األخــر يرتافــع محامــي الدفــاع عــن
املتهــم ويقــوم بتقديــم األدلــة التــي يف صالــح موكلــه ،كان يحــاول إثبــات بـراءة املتهــم أو يطلــب عقوبــة أخــف ....إلــخ ثــم
يــأيت دور املتهــم والــذي يكــون أخــر مــن يتكلــم حيــث بإمكانــه انتهــاز الفرصــة ليطلــب مــن املحكمــة برأتــه ،أو انــه لــن
يقــوم بتكـرار الفعــل مــرة أخــرى ....إلــخ وأخـرا يصــدر الحكــم باإلدانــة أو الـراءة.

املطلب الثاين :االنعكاسات العملية املرتتبة عىل تطبيق أحكام املثول الفوري.
إن معرفــة نجــاح أو فشــل أي إج ـراء قانــوين يتــم ترشيعــه ال يتــم إال عــن طريــق دراســة انعكاســاته العمليــة عــى
الواقــع؛ ولهــذا نجــد أن املثــول الفــوري قــد شــكل أحــد املجــاالت املهمــة لألبحــاث التطبيقيــة ،والتــي أجريــت بشــكل كبــر
يف فرنســا ،37مــن أجــل معرفــة ومالحظــة مــدى نجــاح هــذا اإلجـراء يف تحقيــق الغايــة مــن ترشيعــه ،كــا عــرف تطبيــق
هــذا النظــام تطــورا ً ملحوظـاً يف عمــل املحاكــم الفرنســية ،خصوصــا منــذ عــام  2001وارتفــع عــدد األحــكام الصــادرة مــن
هــذه املحاكــم عــن طريــق نظــام املثــول الفــوري بشــكل كبــر جــدا حيــث بلــغ عــدد األحــكام الصــادرة يف عــام  2001حــوايل
 31693ليصــل إىل  49220حكــم قضــايئ يف عــام  ،2016وهــذا يعطــي انطباع ـاً مبــدى فعاليــة االعتــاد عــى هــذا النظــام،
كإجـراء يكفــل املعالجــة الفوريــة للقضايــا الجنائيــة .والشــكل التــايل يوضــح تطــور األحــكام الصــادرة يف فرنســا عــن طريــق
نظــام املثــول الفــوري منــذ عــام  2001حتــى عــام.2016
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املصدر :األرقام الرسمية لوزارة العدل الفرنسية.38

وعــى صعيــد الدراســات التطبيقيــة ،فقــد كشــفت الدراســة التــي أجريــت عــى  500قضيــة يف محكمــة ليــون بفرنســا
عــام  ،200739متــت املحاكمــة فيهــا باســتخدام إجـراءات املثــول الفــوري ،أن متوســط مــدة الفصــل يف القضايــا التــي تتــم
عــن طريــق هــذا اإلجـراء ال يتجــاوز  29دقيقــة لــكل قضيــة ،حيــث أن حــوايل  5ملفــات قــد متــت معالجتهــا يف  5دقائــق
و 5ملفــات أخــرى قــد متــت معالجتهــا يف  95دقيقــة وملــف واحــد متــت معالجتــه يف  106دقيقــة تقريبــا ،واالهــم مــن ذلــك
أن اللجــوء لهــذا اإلجـراء قــد خفــض معــدالت الحبــس االحتياطــي ،حيــث أن معــدل املتهمــن الذيــن تــم إيداعهــم احتياطيــا
باســتخدام هــذا اإلجـراء ال يتجــاوز .% 36،2
كــا كشــفت دراســة حديثــة 40أجريــت يف مدينــة مرســيليا عــى  500قضيــة تــم اللجــوء فيهــا للمثــول الفــوري ،أن
متوســط املــدة الزمنيــة ملعالجــة كل قضيــة حــوايل  29دقيقــة ،حيــث لوحــظ بــأن عــرض القضيــة ومرافعــة املدعــي بالحــق
املــدين تأخــذ حــوايل  17دقيقــة ،وأن مرافعــة النيابــة العامــة تأخــذ حــوايل  6دقائــق ،وأيضــا  6دقائــق ملرافعــة محامــي
الدفــاع عــن املتهــم ،ثــم يتــم تــداول مجمــوع القضايــا يف  21دقيقــة ،وأن حــوايل  % 22،4فقــط مــن مجموعــة القضايــا التــي
تــم عرضهــا عــى املحكمــة أحيــل فيهــا املتهمــن عــى الحبــس االحتياطــي.
باملثــل ترتبــت عــى األخــذ بنظــام املثــول الفــوري يف الجزائــر ذات النتائــج ،حيــث تشــر اإلحصائيــات التــي
كشــفت عنهــا وزارة العــدل بــان هنــاك انخفــاض يف عــدد املحبوســن احتياطيــا يف عــام 2016بنســبة  % 13،85مقارنــة
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بالعــدد اإلجــايل للمحبوســن ،وذلــك بعــد أن كان املعــدل حــوايل  % 15،02يف نفــس الفــرة مــن عــام  ،2015فيــا شــكلت
نســبة املحبوســن احتياطيــا يف مرحلــة التحقيــق حــوايل  % 5،66مــن إجــايل عــدد الســجناء.41
وبالرغــم مــن ذلــك فــإن الدراســات امليدانيــة تــكاد تجمــع عــى أن اللجــوء إىل اســتخدام املثــول الفــوري يرتــب بعــض
املســاوئ ،خصوصــا فيــا يتعلــق برصامــة األحــكام الصــادرة باإلدانــة يف قضايــا املثــول الفــوري ،ذلــك نتيجــة الرسعــة يف
إحالــة الدعــوى إىل املحكمــة ،ومحاولــة تعجيــل الفصــل يف هــذه القضايــا ،حيــث يضطــر القضــاة إىل إعطــاء أولويــة الفصــل
يف القضايــا املحالــة لهــم عــن طريــق إتبــاع إجـراءات املثــول الفــوري ،بــرف النظــر عــن حــدة األحــكام الصــادرة عنهــم،
وكشــفت هــذه الدراســات أن حــوايل  299حكــم مــن أصــل  500قضيــة مثــل فيهــا املتهمــن فــورا ً أمــام املحكمــة ،حكــم
فيهــا بإيــداع املجرمــن يف الحبــس املغلــق وهــو مــا ميثــل حــوايل  % 59مــن إجــايل عــدد األحــكام الصــادرة { دراســة
مرســيليا } ،وحــوايل  331قضيــة مثــل فيهــا املتهمــن فــورا ً أمــام املحكمــة ،حكــم فيهــا بإيــداع املجرمــن يف الحبــس املغلــق
مــن أصــل  500قضيــة ،أي مــا ميثــل نســبة  66،2مــن إجــايل عــدد األحــكام الصــادرة يف هــذه القضايــا { دراســة ليــون }.
ومــع ذلــك فانــه ال ميكــن ربــط اإلفـراط يف اللجــوء لإليــداع يف الســجون املغلقــة  Prison fermeباملثــول الفــوري ،حيــث
أوضــح البعــض أن العالقــة بــن حــاالت التلبــس وعقوبــة الســجن املغلــق هــي عالقــة قويــة جــدا ،لدرجــة أن تطــور أعــداد
الجرائــم املرتكبــة يف حالــة تلبــس مــن ســنة إىل أخــرى ،قريــب جـ ًد مــن عــدد األحــكام الصــادرة بالســجن املغلــق.42
كــا يالحــظ أن جميــع االنتقــادات التــي وجهــت إىل نظــام املثــول الفــوري ،مل متــس األحــكام الترشيعيــة التــي نصــت
عليــه ،بــل تعلقــت هــذه االنتقــادات بالتطبيــق العمــي لهــذا اإلجـراء ،ولذلــك يجــب أن يفهــم أن جــودة ورسعــة العدالــة
املقدمــة يف هــذا اإلجـراء ليســا متناقضــن ،فرسعــة العقوبــة الجنائيــة تعــد عامــل مــن عوامــل كفاءتهــا ورشعيتهــا43؛ لذلــك
يظــل املثــول الفــوري أحــد الحلــول التــي ميكــن مــن خاللهــا تفــادي إطالــة أمــد الدعــوى الجنائيــة ،وتخفيــف العــبء
امللقــى عــى عاتــق مؤسســات العدالــة الجنائيــة.44

الخامتة
ميكــن أن نعتــر أن إضافــة أحــكام املثــول الفــوري للمنظومــة اإلجرائيــة يعــد مــن التحســينات التــي تضمــن رسعــة،
وفعاليــة ،وكفــاءة ،أجهــزة العدالــة الجنائيــة ،مــن أجــل ردع بعــض الظواهــر الســلبية والتــي تقــع بشــكل متكــرر يف الحيــاة
اليوميــة ،فهــذا النظــام مــا هــو إال عبــارة عــن محاولــة لترسيــع إج ـراءات املتابعــة الجنائيــة ،واالرتقــاء بالعمــل القضــايئ،
وتحقيــق عدالــة أكــر نوعيــة تواكــب التطــورات التــي تحصــل يف الحيــاة االجتامعيــة ،والتــي مــن أهــم مميزاتهــا الرسعــة،
وكذلــك جعــل القضــاة ركيــزة أساســية لضــان حريــة األف ـراد داخــل املجتمــع.
ومــن خــال العــرض الســابق إلحــكام املثــول الفــوري ميكــن اســتخالص بعــض النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه
الدراســة أهمهــا:
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إن هــذا اإلجـراء أعطــى للقضــاة صالحيــة الفصــل يف مســالة حريــة املتهــم أثنــاء مرحلــة التحقيــق الجنــايئ والتــي كانــت
متتلكهــا النيابــة العامــة ،وبالتــايل تجريــد هــذه األخــرة مــن صفــة الخصــم والحكــم يف الدعــوى الجنائيــة.
إن هــذا اإلجـراء ســاهم بشــكل كبــر يف الحــد مــن اإلفـراط يف اللجــوء للحبــس االحتياطــي ،والــذي ترتــب عنــه اكتظــاظ
املؤسســات العقابيــة ببعــض املحبوســن احتياطيــا والذيــن يف كثــر مــن األحيــان يتجــاوزون املــدد املقــرر قانونــا ،دون
الحكــم عليهــم جنائيــا باإلدانــة أو ال ـراءة.
إن املثــول الفــوري ســاهم بشــكل فعــال يف ضــان الفصــل يف الدعــوى الجنائيــة يف مــدد وف ـرات معقولــة ،وتجنــب
إطالــة أمدهــا.
إن هــذا اإلجـراء قــد كفــل للمتهــم حقــه يف الدفــاع عــن نفســه ،أو االســتعانة مبحامــي دفــاع ،ســواء أمــام ســلطة التحقيــق
أو املحاكمة.
وبنــاء عــى مــا تقــدم فــان أي توصيــات ميكــن أن يوردهــا الباحــث لــن نكــون ذات أهميــة إال إذا كانــت يف شــكل اقـراح
نصــوص قانونيــة تــم اقتباســها مــن الترشيعــات املقارنــة بعــد إجـراء بعــض التعديــات عليهــا ،ميكــن للســلطة الترشيعيــة يف
ليبيــا أن تســتعني بهــا ،لــي يضــاف هــذا اإلجـراء يف املنظومــة الترشيعيــة ،وميكــن اقـراح هــذه النصــوص يف ضــوء الصياغــة
التالية:

تضاف إىل قانون اإلجراءات الجنائية مادة جديدة برقم ( )24مكرر يكون نصها كاآليت:
املـــادة  24مــكــــرر :ميـكـــن يف حــالــــة الجـنـــح املــتـلــــبس بـهـــا أو الجنح التي ال تزيد عقوبتها عن سنتني ،إذا كانت
القضيــة مهيــأة للفصــل فيهــا ،إتباع إجراءات املـثـــول الـفـــوري املـنصـــوص عـلـيـهـــا يف هــذا القانون.
ال تـــطـــــبق أحـــكـــــام هـــــذا الـــقـــانون عــى جرائــم األحــداث أو جرائــم الصحافــة أو الجــــرائم الـــــتي تخضــع
املتابعــة الجنائيــة فيهــا إلجــراءات تحقيــق خاصــة».
املـــادة  24مــكــــرر  :1يــقــــدم أمــــام وكــيل النيابة العامة الـشـخـص املـقـبــــوض عـلــيه يف جنـحة مـتلـبس بهـا أو ال
تزيــد عقوبتهــا عــن ســنتني والــذي ال يقــدم ضامنــات كافيــة ملثولــه أمــام القضــاء.
ويـــجوز ملأمــوري الضبــط القضــايئ اســـتدعاء شــهود الجــنـحــــة املرتكبــة ويـلــتــــزم هـــؤالء بــالحــضـــور تحــت طائلة
العقوبــات املنصــوص عليهــا قانونــا».
املـــادة  24مـكـــرر :2يـتــحــــقق وكـيـل النيابة العامة من هـويـة الشـــخص املاثل أمـامه ثم يـبلـغه بـاألفعـال املـنسـوبة
إليــه ووصـفـــها الـقانـــوين وانــه سـيـــمثل فــورا ً أمام املحكمــة .كام يبلــغ الضحية والشــهود بذلك».
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املـــادة  24مــكــــرر  :3لــلــشــخـــص املــشــتــــبه فــــيه والضحيــة الحــق يف االسـتعـانـــة مبـحـــام للدفــاع عنهــم عـــند
املـثـــول أمـــام وكـــيل النيابــة العامــة .ويـــــتم اســـتـــجـــــواب املشــتبه فيــه يف حضــور محاميه ،ويشــار إىل ذلــك يف محرض
االســتجواب».
املــادة  24مـــكــرر :4تــوضـع نــســـخـــة من اإلجــراءات تحت تـــصــرف املحـــامي الـــذي ميـــكـــنه االتــصـــال
بـــــكل حـــريــــة باملتهــم وعــى انفراد يف مــكان مخصص لهــذا الغرض.
يــــبـــقـــى املـــتــــــهم تحت الحــــراســـــة األمـــنــــيـــــة إىل غـــايـــــة مثوله أمام املحكمة .وإذا كان انعقاد الجلسة
التاليــة بعــد أكــر مــن عــرون ســاعة ،يحــال املتهــم إىل القــايض الجــزيئ املختــص للنظــر فيــا إذا كان ســينتظر الجلســة
القادمــة كســجني مؤقــت.
املــادة  24مكــرر :5يقــوم رئيــس الجلســة بتنـــبيه املتهم أن لـــه الحــــق فـــي مـــهــلــــــة لـــتــحـــضـــيـــــر دفـــاعـــه
ويـــشار إىل هــــذا التنبيــه وإجابــة املتهــم يف الحكــم.
إذا اســـتــــعـــــمل املـــتــــــهم حـــــقه املشــار إليــه فـــي الـــفـــقـــــرة الســابقة منحتــه املحكمــة مهلــة ثالثــة  3أيــام
عــى األقــل لتحضــر دفاعــه عــى أال تزيــد هــذه املهلــة عــن أســبوعني.
إذا مل تـــكن الـــدعــوى مـــهــيـــأة لــلــفصل فيها أمـــرت املحــكـــمــة بتأجيلها إىل أقرب جلسة.
املـــــادة  24مــــكــــــرر :6إذا قــــررت املحـــــكــــمــــة تـــــأجــــيل الدعوى ميــكــنــهـــا ،بــعــد االســتــمــاع إىل
طـــلــبــــات الــنــيــابــــة العامــة واملتهــم ودفاعــه ،اتخــاذ أحــدا لتدابــر اآلتية:
 – 1ترك املتهم حرا.
- 2إخـــضـــــاع املــتـــهـــم لــتـــدبـــيـــــر أو أكـــثـــــر مــن تـــدابـــيــــر الرقـــابة القـضائيـــة ،وتتــوىل النيابــة العامــة
متابعــة تنفيــذ هــذه التدابــر.
يف حالـــة مخالفـــة املتهــم تـــدابري الـــرقابة القضائيــة املفروضــة عليــه تــطــــبق عــلــيـــه عــقــوبــــة الحــبـــس و/أو
الــغــرامـــــة التــي ال تزيــد قيمتهــا عــن  500دينــار ليبــي».
 – 3وضع املتهم رهن الحبس االحتياطي.
ال يـــجــوز االســـتـــئــنـــاف يف األوامـــر الــتـي تــصـــدرهــا املحكمة وفقا لهذه املادة.
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الهوامش
 .1أحمــد بوملكاحــل ،املثــول الفــوري كبديــل للمحاكمــة يف الجرائــم البســيطة يف قانــون اإلجـراءات الجزائيــة الجزائــري،
مجلــة العلــوم اإلنســانية ،الجزائــر ،العــدد  ،49جــوان  ،2018املجلــد ب ،ص .20
 .2تــم إدخــال نظــام الوســاطة الجنائيــة يف الترشيــع الفرنــي يف عــام  1993وتــم تعديلهــا يف عــام  2004مبوجــب القانــون
الصــادر يف  9مــارس مــن نفــس العــام .ويســتخدم هــذا اإلجـراء بشــكل أســايس للجرائــم أو األفعال البســيطة (مثــل مشــاكل
الحــي ،االنحطــاط ،عــدم دفــع النفقــة) .ويعــود إىل وكيــل النيابــة العامــة قـرار اســتخدام هــذه الوســاطة مــن خــال تعيــن
الوســيط الــذي ميكــن أن يكــون شــخص طبيعــي (ضابــط الرشطــة ،وســيط مــن الــوكالء) أو شــخص اعتبــاري (جمعيــة دعــم
اجتامعــي ـ قانــوين) .وتحــل الوســاطة الجنائيــة محــل الدعــوى الجنائيــة ،وتنتهــي يف شــكل تقريــر لــه قــوة الحكــم القابــل
للتنفيــذ .
األمــر الجنــايئ :هــو إجـراء مبســط للحكــم يف الدعــوى .وينطبــق عــى بعــض الجنــح واملخالفــات ،وفقـاً ألحــكام املــادة
 524ومــا يليهــا مــن قانــون اإلج ـراءات الجنائيــة الفرنــي فيــا يتعلــق باملخالفــات واملــادة  495ومــا يليهــا فيــا يتعلــق
بالجنــح .ويتــم إصــدار األمــر الجنــايئ دون مناقشــة مســبقة ،كــا أن مبــدأ الخصومــة ال يــري عــى هــذا اإلج ـراء .وقــد
يــؤدي األمــر الجنــايئ إىل ب ـراءة املتهــم أو إدانتــه بالحبــس أو الغرامــة أو العديــد مــن العقوبــات اإلضافيــة األخــرى .
 .3عبــد اللطيــف بــورسي ،نظــام املثــول الفــوري بديــل إلجـراءات التلبــس ،املجلــة األكادمييــة للبحــث القانــوين ،الجزائــر،
العــدد  ،01املجلــد  ،2017 ،15ص .468
URL :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2D3CF7B7219430970B�.4
B2C97F38B6639A.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000028989964&idArticle=LEGIAR.TI000028990941&dateTexte=20140529Consulté le 15/08/2018
 . 5فطــوم العابــد ،إجـراءات املثــول الفــوري يف القانــون الجزائــري ،رســالة ماجســتري ،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،
جامعــة قاصــدي مربــاح ،ورقلــة ،الجزائــر ،2016-2017 ،ص.07
.6ابتســام بولخــوة ،املثــول الفــوري واألمــر الج ـزايئ عــى ضــوء سياســتي التجريــم والعقــاب ،رســالة ماجســتري ،كليــة
الحقــوق والعلــوم السياســية ،جامعــة العــريب التبــي ،الجزائــر ،2015-2016 ،ص .13
URL:https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/1400-comparution-immediate-defini�.7
.tion-et-procedureConsulté le 17/08/2018
.8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  /العدد  23 ،40يوليو ،2015ص .38
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حقوق املجني عليه يف الدعوى الجنائية
دراسة مقارنة يف الرشائع القدمية والقوانني الوضعية والرشيعة اإلسالمية
إعداد
د .فرج محمد طيب

جامعة السيد محمد بن عىل السنويس اإلسالمي

ملخص البحث:
بحــث حقــوق املجنــي عليــه يف الدعــوى الجنائيــة ،تعــرض للمجنــي عليــه مــن ناحيــة الحقــوق التــي يتمتــع
بهــا يف هــذه الدعــوى ،وحيــث إن مفهــوم املجنــي عليــه ،وحقوقــه كان جــزءا ً مــن تاريــخ اإلنســانية الرتباطــه باالدعــاء
للحصــول عــى هــذه الحقــوق ،هــذا وقــد تــم التعــرض للفعــل التاريخــي القديــم يف إرســاء هــذه الحقــوق ،وذلــك منــذ
بدايــة اإلنســانية األوىل ،ويف كل العصــور التاريخيــة وتبــن خــال ذلــك أن نزعــة االنتقــام الفــردي للحصــول عــى الحــق
كانــت ســمة بالغــة نتيجــة ســيطرة الطبيعــة القامئــة عــى القــوة ،فالقــوة هــي مصــدر أســايس للحصــول عــى هــذا الحــق،
وقــد لوحــظ أن مراحــل االســتقرار الحضــاري كانــت ذات تأثــر واضــح عــى العالقــات بــن أفـراد البرشيــة؛ ولهــذا فأننــا نــرى
أن بــدء حصــول اإلنســان عــى املكاســب نتيجــة نزعــة امللكيــة لديــه ،كانــت ذات تأثــر مبــارش يف االتجــاه نحــو التنــازل عــن
بعــض الحقــوق والســر ملشــاركة اآلخريــن ،أو مقاســمتهم .ومــن ثــم بــدأ طريــق آخــر للحصــول عــى هــذه الحقــوق عــن
طريــق املجتمــع األبــوي ،وظهــور مــا يعــرف مبحكمــة األرسة.
وعندمــا ظهــرت الحضــارات ،واســتقرت األمــم بــدأ تدويــن الرشائــع لتنظيــم العالقــات بــن أفـراد املجتمــع ،ومنــذ ذلــك
الحــن بــرزت فكــرة تدويــن القوانــن ،ووجــود أدوات حاكمــة لتطبيــق هــذه القوانــن عــى مــن يخالــف نصوصهــا ،وهــذه
املرحلــة كانــت مهمــة جــدا ً ملــا بعدهــا مــن املراحــل حتــى يومنــا هــذا ،وعنــد ظهــور الديانــات القدميــة بــدأ اإلنســان
يتخــى عــن املعبــود الوثنــي ،وتطــورت ثقافتــه ،وت ـراءى لديــه وجــود الخالــق لهــذا الكــون ســبحان وتعــاىل ،ومــن ثــم
ظهــرت الترشيعــات الدينيــة ،ولكــن اختلطــت بقواعــد كانــت مــن صنــع البــر ،فأصبــح للكهنــة النصيــب األكــر مــن وضــع
نواميــس تتفــق وأهواءهــم ،إىل أن بــرزت فكــرة التمــرد عــى املخلــوق الــذي مل يخلــق ســوى االســتغالل والقهــر واالســتعباد،
حينئــذ ظهــر اإلســام بتعاليمــه الســمحة ،وقواعــده العادلــة.
ونتيجــة حركــة التاريــخ تــم صياغــة قوانــن وضعيــة بــدأت تتطــور شــيئاً فشــيئاً حتــى وصلــت إىل مرحلــة متقدمــة مــن
إعطــاء املجنــي عليــه حقــه ،وتوســعت الترشيعــات الحديثــة نحــو إعطــاء هــذا الحــق.

الباحث
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املقدمة:
ب ِْســمِ اللّـ ِه ال َّر ْح َمــنِ ال َّر ِحيــمِ والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد املبعــوث رحمــة للعاملــن ،وعــى آلــه وصحبــه
إىل يــوم الديــن.
تــأيت أهميــة هــذا البحــث يف أنــه يضــع إطــارا ً ملفهــوم املجنــي عليــه ،وهــل يعتــر ضحيــة أو مــرورا ً؟ كــا
أنــه يتعــرض لحقــوق املجنــي عليــه يف الدعــوى الجنائيــة ،وألن مفهــوم املجنــي عليــه قــد مــرت عليــه مراحــل تاريخيــة،
وتعرضــت لــه أنظمــة إجرائيــة متعــددة ســوا ًء كان النظــام االتهامــي أم النظــام التنقيبــي أم املختلــط ،ونتيجــة لهــذه
الظــروف الزمنيــة .قــد وقــع هــذا املفهــوم تحــت تأثــر التطــور الــذي قــارب كثـرا ً مــن املفاهيــم املتعلقــة باملجنــي عليــه
يف الرشيعــة اإلســامية ،ومــن هنــا تــأيت أهميــة أخــرى للبحــث يف هــذا املوضــوع حيــث ســنتعرض إىل أهميــة املقارنــة ســيام
وأن الترشيعــات اإلنســانية مل تعــد تــرى أن املجنــي عليــه عبــارة عــن كيــان تقــع عليــه الجرميــة فحســب ،بــل إن األمــر أخــذ
مناحــي اعتــرت أن لــه دورا ً مه ـاً يف الدعــوى الجنائيــة وتحريكهــا بطــرق متعــددة إىل جانــب النيابــة العامــة ،وجهــات
التحقيــق األخــرى.
وعــى وجــه العمــوم فــإن هــذه الدراســة تســاهم يف تقديــم مــادة علميــة جديــدة تســاعد الباحثــن ،بإث ـراء
البحــوث القانونيــة الليبيــة ،والتــي تعــد يف هــذا الشــأن شــخصيه ،وقــد تــم انتهــاج منهجيــة تعتمــد عــى الــرد التاريخــي
املقــارن بالنصــوص القانونيــة التاريخيــة ،وكذلــك تحليــل اآلراء الفقهيــة الــواردة ،واملقارنــة بــن القانــون الوضعــي والرشيعــة
اإلســامية.
ويف سبيل ذلك قسم البحث إىل ثالثة مباحث وخامتة تتضمن النتائج التي تم الوصول إليها:
املبحث األول :الحقوق التاريخية والقانونية للمجني عليه.
املبحث الثاين :حقوق املجني عليه يف القانون الوضعي.
املبحث الثالث :حقوق املجني عليه يف ظل الرشيعة اإلسالمية.
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املبحث األول
الحقوق التاريخية والقانونية للمجني عليه
الجرميــة ســلوك إنســاين جانــح يرفضــه املجتمــع ،ويعاقــب عليــه القانــون( )1وعندمــا تقــع هــذه الجرميــة فإنــه
يرتتــب عليهــا آثــار ســلبية تعــود عــى كل مــن املجتمــع ،واملجنــي عليــه بــل وعــى الجــاين إذا مــا تــم املســاس بحقوقــه
األساســية أثنــاء مبــارشة التحقيــق كــا لــو تــم تعذيبــه ،إذا أعتــدى عــى حقــه يف املحافظــة عــى آدميتــه وحقوقه الشــخصية
مــن رسيــة مراســاته وأحاديثــه( )2واالهتــام بالجــاين ،ودراســة أصولــه كانــت محــط أنظــار فقهــاء القانــون ألن وقــوع فعل
الجنايــة البــد وأن تعــزى إىل ســبب ،وتــرك أمــره دون إعادتــه إىل حظــرة املجتمــع يتفاقــم معــه أمــر الجــاين واملجتمــع
معـاً ،واالهتــام بأمــر الجــاين ،ودراســة حالتــه أدى بفقهــاء القانــون إىل االهتــام بأمــر املجنــي عليــه .هــذا باعتبــاره مصــدرا ً
للحــق يف الشــكوى مــن الجرميــة منــذ القــدم ،فنجــد ذلــك يف األعـراف البدائيــة القدميــة والترشيعــات الوضعيــة والقوانــن
الغربيــة القدميــة.

 - 1املجني عليه يف األعراف البدائية القدمية:
األعـراف البدائيــة القدميــة تتزامــن مــع بدايــة اإلنســانية األوىل ،وهــي بدايــة تواجــد اإلنســان عــى ســطح األرض ،وهــي
مــا أصطلــح العلــاء عــى تســميتها بعصــور مــا قبــل التاريــخ وهــي العــر الحجــري القديــم ،والعــر الحجــري الوســيط
والعــر الحجــري الحديــث ،حيــث كان الجليــد يغطــي معظــم شــال القــارات ،وتســقط األمطــار الغزيــرة عــى شــال
أفريقيــا وغــرب أســيا ففــي العــر الحجــري الوســيط متيــز اإلنســان بالتجائــه إىل املناطــق الدافئــة وقــد كان لذلــك أثـرا ً يف
اســتحداث نظــم اجتامعيــة وعرفيــة جديــدة ،أمــا يف العــر الحجــري الحديــث فــإن ،األمــر أكــر وضوحـاً مــن حيــث تحديــد
املفاهيــم االجتامعيــة والقانونيــة(.)3
فاالنتقام الشخيص كان أوضح مالمح العصور اإلنسانية األوىل ويف قصة ابني سيدنا آدم (هابيل وقابيل) عندما
قتل أحدهام اآلخر ،دليل عىل تبلور رسالة العقوبة الفردية.
ق ِإ ْذ قَ َّربا قُرب ًانا فَتُقُب َ ِ
آد َم بِاْل َح ِّ
َح ِد ِه َما َولَ ْم ُيتَقََّب ْل ِم َن
و ْات ُل َعلَ ْي ِه ْم َنَبأَ ْابَن ْي َ
ِّل من أ َ
َ َْ
قال تعاىلَ :
ال ِإَّنما يتَقََّب ُل اللّه ِمن اْلمتَِّ
ين سورة املائدة اآلية  ،28ويصور لنا القرآن يف ذلك أن كالً
ق
ق
اآلخ ِر قَ َ
َ
ال َلَ ْقتُلََّن َك َ َ َ َ
ُ َ ُ َ
من القاتل واملقتول قد أعمل عقله ورأي املسألة مبنظور أن القتل جرمية منكرة واعتداء تص ّورت فيه الصورة املثالية
للجاين واملجني عليه ،غري أن رغبة االنتقام الفردي بدأت وكأنها لصيقة بالنفس البرشية قال تعاىل :فَ َ
ط َّو َع ْ
ت لَهُ َن ْف ُسهُ
ِ
ِ
ِ ِ
ين سورة البقرة اآلية  ،24وتأيت هنا دقة املسألة عندما متت العقوبة يف
َصَب َح م َن اْل َخاس ِر َ
قَ ْت َل أَخيه فَقَتَلَهُ فَأ ْ
صورتها املثالية ملجرد نزاع بني طرفني ،وما يؤكد أن العقوبة كانت يف بدايات اإلنسانية األوىل أيضاً قوله تعاىل :فَأ ََزلَّهُ َما
َخرجهما ِم َّما َك َانا ِف ِ
َّ
ض َع ُد ٌّو ولَ ُك ْم ِفي األ َْر ِ
ض ُك ْم ِلَب ْع ٍ
ض ُم ْستَقٌَّر
الش ْي َ
يه َوُقْلَنا ْ
اهبِطُوْا َب ْع ُ
ط ُ
ان َع ْنهَا فَأ ْ َ َ ُ َ
َ
َو َمتَاعٌ ِإلَى ِح ٍ
ينسورة البقرة اآلية .36
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وعندما انترشت اإلنسانية عىل هيئة مجتمعات ،تبحث عن الغذاء دامئاً( )4خضعت لعالقات ناموس الطبيعة،
فالتعاون ودرء املخاطر بهذه الصورة جعل رد املظامل يأيت مبارشة من قبل املجني عليه يف صورة انتقام ،واستمرت هذه
الحالة إىل أن بدأ اإلنسان يتقوقع عىل هيئة جامعات بدائية تقيم يف مساكن بسيطة وتتواجد عىل ضفاف األنهار -وداالتها،
ويف األماكن غزيرة األمطار ،فانتقلت يف هذه املرحلة سيادة األرسة إىل األب بدالً عن األم ،حيث كانت متتلك زمام األمور
يف مجتمع الصيد وااللتقاط ،وعندما انحرست هذه السلطة ووقع زمام األمر بيد األب تكونت لديه محكمة األرسة ،فأصبح
فصل األمر بيده وهو من يفصل يف ادعاء املجني عليه(.)5
فاإلنسانية عرب التاريخ متتاز بصفة ،التطور تغريا ً مع املناخ والجغرافيا وخالل ذلك زادت سلطة رئيس الجامعة
عىل جامعته ،نتيجة لالعتقاد السائد بأنه يستمد هذه السلطة من القوى الغيبية الخارقة أو االلهة ،فنتج عند ذلك التقليل
من استعامل القوة القتضاء الحق داخل الجامعة ،ومن هنا برزت فكرة حصول املجني عليه لحقه عن طريق الرئيس بدالً
من اللجوء إىل القوة الفردية( .)6هذا حال ما كان االعتداء واقع عىل فرد من قبل فرد آخر.
أما إذا كان االعتداء من جامعة أخرى ،فإن األمر يحدث حروباً السيام وأن حصول املجني عليه عىل تعويض مايل
من جامعة املعتدى كان هو الغالب(.)7
وهذا التطور للحصول عىل الحقوق من الجاين للمجني عليه دعا هذه الجامعات إىل اللجوء إىل التفاوض للتقليل
من سفك الدماء ،فأدى األمر إىل ظهور فكرة حق املجني عليه املبني عىل التصالح.

 - 2املجني عليه يف الرشائع القدمية:
ظهرت الرشائع القدمية يف املناطق ذات الحضارات املستقرة ،حيث تكونت املدن الكبرية ،ومن ثم انتقلت
إىل دويالت مستقرة كان من الالزم أن تقوم بوضع نصوص عرفية وقانونية ،ومن هنا ظهرت فكرة الترشيعات يف هذه
الدويالت ومن أمثلة ذلك الترشيع الفرعوين.
وبعيدا ً عن آراء فقهاء القانون املتضاربة حول مسألة تدوين القواعد العرفية وانتقالها إىل قواعد قانونية .حيث
يرى البعض أن نظام االنتقام الشخيص الذي يتم مبعرفة املجني عليه مل يكن معروفاً يف املجتمع املرصي القديم ،وحيث ال
توجد وثيقة تدل عىل ذلك(.)8
ويف رأينا أن االدعاء عن طريق االنتقام الشخيص قد نشأ منذ عهود املجتمعات الفطرية ،وعندما بدأت حالة
االستقرار يف املجتمعات ،وسيادة النفوذ األبوي والرئايس ازدهرت فكرة االخالق باإلضافة إىل انتشار العرف يف عرص ما
قبل األرسات( )9أما القانون بقواعده العامة وجد عىل هيئة ترشيعات مكتوبة ومسجلة بطرق مختلفة ،وتعكس القانون
املكتوب يف مرص القدمية( )10غري أن ما يالحظ عىل هذه القواعد القانونية أنها كانت تستند إىل قواعد عرفية ،مل يستمر
طويالً حتى ظهرت قواعد قانونية ،وأثر ذلك أصبحت دعوى املجني عليه تتم أمام املحاكم مبارشة ،واملحاكم تقيض يف
املواد املدنية ويف املواد الجنائية ،فالعدالة يف املجتمع املرصي القديم كانت لها مكانة بارزة إذ املجني عليه يلجأ إىل
الحاكم ،وإىل اآللهة ،وهذا يعكس صورة ذات أهمية بالغة ،وهي أن قدماء املرصيني صنعوا حضارة ليس يف نظام الحكم
والعامرة فقط ،وإمنا وطنوا نظاماً قضائياً فريدا ً البد وأن يأخذ المجني عليه حقه فيه إن كان له ذلك(.)11
والخالصة أن حق املجني عليه يف عرص الدولة الفرعونية كان ضمن فلسلفة العدالة القامئة عليها الحضارة
الفرعونية ذاتها ،فاالدعاء يتم حسب إجراءات قانونية وأمام جهات يختارها املجني عليه ،وكانت الدعوى تسري وفق نظام
إجرايئ دقيق(.)12
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أما عن حق املجني عليه يف الدعوى يف الترشيع العراقي القديم ،وهي بالد ما بني النهرين ،فكان هذا الحق
منصوصاً عليه عند السومريني واالكاديني ومن بعدهم القواعد الرصيحة يف قانون حمورايب ،فهذه القوانني كلها مصطبغة
بالصبغة اإللهية( )13وتتيح للمجني عليه االدعاء ضد الجاين ،وأحياناً يصحب هذا االدعاء إقامة العدل الشخيص ،أي
االنتقام فاملادة األوىل من قانون حمورايب تقول (إذا كان رجالً قد اتهم رجالً ادعى عليه بالقتل ومل يقم الب ّينة عليه فسوف
يُقتل متهمه)( )14فهنا القضية ُمحكمة ويتناولها قاض يقوم بتطبيق النصوص يف الشأن ،غري أن هذه القوانني ،وإن كانت
ترمز إىل العدالة إال أنها ال تنطبق عىل الجميع ،فالتفاوت يف املراكز االجتامعية والقيادية تتفاوت معه الحقوق سوا ًء
بالنسبة للمجني عليه أم الجاين.
والخالصة أن املجني عليه يجوز له االدعاء وأمام محكمة تقام لذلك الغرض وكانت العقوبات محددة مسبقاً
وفق نصوص القانون ،وأيضاً متوافقة مع نوع الجرائم استنادا ً إىل مبدأ القصاص ،فالعني بالعني والسن بالسنن ،ويتم
تعويض املجني عليه بقدر معني وإن كان التناسب بني الفعل والرضر متفاوتا(.)15
وحق املجني عليه يف الرشائع اليهودية القدمية يستند إىل القانون الديني ،والذي مصدره التوراة والتلمود
الذي وضعه األحبار حتى القرن الخامس امليالدي ،فالترشيع العربي القديم أخذ مببدأ العدالة وسيادة الحق والرحمة
واملساواة( )16كام أخذ بقاعدة القصاص كبديل لالنتقام لحق املجني عليه ،وهي عبارة عن نوع من التعويض ،حيث جاء
يف التوراة (نفساً بنفس وعيناً بعني وسناً بسن ويدا ً بيد ورجال ًبرجل وجرحاً بجرح)( ،)17وقد عرف القانون العربي القديم
إصالح الرضر عن طريق تعويض املجني عليه ،وأن الجزاء قد تدرج تبعاً ألهمية اليشء املرسوق(.)18
فاملجني عليه يف هذا الترشيع قد ضمن حقه عند االعتداء عليه ،وذلك بإيقاع عقوبة عىل الجاين ،والحصول منه عىل
تعويض ،ففي هذا الترشيع الجميع سواسية فال الجنس وال املكانة االجتامعية تفصل بني بني إرسائيل(.)19

 - 3املجني عليه يف القوانني القدمية:
مصدر حق الشكوى من الجرمية منذ القدم ،نجده يف القوانني القدمية ،فالقانون اإلغريقي كان يتميز بنصوصه الواضحة،
حيث كانت تغلب عليه سمة أعامل السيادة الشعبية ،وعرف قانون أثينا التفرقة بني الجرائم العامة ،والجرائم الخاصة
عندما جعل معيارها تغليب أحد الرضريني العام ،أو الخاص عىل اآلخر ،فعند تغليب الرضر العام يجوز لكل مواطن
مبارشة الدعوى ،أما إذا تغلب الرضر الخاص فإنه يجوز للمجني عليه ،أو أحد والديه ،أو وصية ،أو سيدة مبارشة هذه
الدعوى(.)20
والقانون الروماين ،كام يرى املؤرخون أنه قد مر بثالث مراحل تاريخية وقعت خاللها تحوالت نظامية ودميقراطية ،تأثرت
بها العالقات االجتامعية ،وبالتايل فإن هذه اآلثار انتقلت إىل القواعد القانونية.
ففي املرحلة األوىل منذ نشأت روما إىل بداية القرن السابع امليالدي( .)21كانت السلطة مرتكزة بيد امللك ،وهو من
بيده زمام األمور وله حق االدعاء ،حيث كانت املبادئ القانونية التي يستند إليها امللك يف القضاء مستمدة من الجزاءات
الدينية(.)22
وبعد صدور قانون (فالرييا) وما يتبعه من قوانني ،انتهت هذه املرحلة ،وكانت نتائجها أن انتقلت سلطة القضاء إىل
الشعب حيث أصبح االدعاء حقاً بني جمعيات الشعب تقيمه متى شاءت ،ومن أراد االدعاء فعليه تقديم طلب إىل
الجمعيات( )23فاالدعاء يف هذه املرحلة حق ميلكه املجني عليه ،وال يجوز له القيام به إالّ عن طريق جمعيات الشعب
فمن يصيبه رضر بسبب الجرمية ،فهو مجني عليه وله حق االدعاء أمامها متى شاء لكونها دعوى شخصية ،والقوانني تشبع
رغبته سوا ًء باالنتقام أم الحصول عىل تعويضات مقابل التنازل عن حقه ،أما إذا أهمل املجني عليه حقه يف االدعاء فإن
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القوانني تسمح بإقامة الدعوى العمومية أيضاً(.)24
أما املرحلة الثانية التاريخية للقانون الروماين القديم ،فهي تبتدئ منذ القرن السابع إىل قيام اإلمرباطورية الرومانية.
ويف هذه املرحلة ظهر أول قانون مد ّون يف روما ،اعرتف مبساواة الجميع أمام القانون ،وقد متيزت هذه املرحلة باالعرتاف
لالدعاء الخاص ،بخصوصية معينة ،مبعنى أن صاحب املصلحة يف العقاب ،وهو من اصابته الجرمية برضر( ،)25وبالتايل فهو
املجني عليه وقد قام القانون الروماين بتقسيم الجرائم إىل جرائم عامة وجرائم خاصة ،فبالنسبة للجرائم الخاصة كانت
العقوبة توقع مبعرفة املجني عليه ،وأيضاً هو من له تقديم طلب االتهام إىل الحاكم وذلك بدعوى املجني عليه للجاين
للحضور أمام القايض(.)26
واملرحلة الثالثة واألخرية وهي من عهد أوجست إىل عهد –جوستنيان -يف هذه املرحلة بدأت فكرة االتهام يف التوسع سوا ًء
يف الجرائم ذات الطابع الخاص ،حيث ينقسم إىل دعوى جنائية يقوم بها املجني عليه ،أو من ينيبه ،أو أحد ورثته ودعوى
مدنية تنتهي إىل طلب الحصول عىل تعويض ،وهذا الطلب قد يكون مادياً أو أدبياً(.)27
والخالصة أن القانون الروماين القديم ،اعترب حق الشكوى للمجني عليه حقاً طبيعياً سوا ًء قام باالدعاء عن طريق جهات
معينة ،أم قام بها بنفسه ،غري أن عهد –أوجست -أعطى حق الشكوى لجميع األفراد ،وإن ظهر اتجاه يستهدف التضييق
من هذا االدعاء ،وقرصه عىل املرحلة التي تضار فيها املصلحة الشخصية .ويالحظ عىل هذا القانون اعتبار مصلحة املجني
عليه ،وبالتايل اعتربه مرضورا ً وله حق االدعاء.
أما حق االدعاء يف القانون الفرنيس القديم ،فإنه يأيت عىل هيئة مبارزة ميدانية ،وهذا الحق تطور مبرور الزمن يف القرن
الرابع عرش امليالدي ،حيث ظهرت فكرة النيابة العامة وحلت محل الكنيسة بالنيابة عنها؛ إذ كانت الكنيسة تبارش حق
االتهام والقضاء دون األفراد .وبعد اندالع الثورة الفرنسية يف أواخر القرن التاسع عرش امليالدي ،اتسع نطاق حقوق األفراد
كثريا ً ويف مجال االدعاء بتحصل املجني عليه عىل حق إقامة الدعوى الجنائية إذا ما مسته الجرمية برضر ،وبعد الثورة
الفرنسية تقلصت فكرة االتهام الفردي كثريا ً( )28وبرز نظام قايض التحقيق محل محلّف االتهام ،الذي أدى إىل مبارشة
املدعي العام ومعاونوه سلطتهم الفعلية ،وعندما صدر قانون 1808م ،أعطى هذا الحق بشكل مبارش للمدعي العام،
فأصبحت دعوى املجني عليه دعوى عمومية تتم عن طريق النيابة العامة ،واقترص حق املجني عليه عىل الشكوى فقط
عن طريق النيابة العامة ،ويف بعض الجرائم املحددة.
والخالصة أن القانون الفرنيس القديم كان متدرجاً يف إعطاء الحق للمجني عليه يف االدعاء ،ومل يصل به إىل مراحل متقدمة،
بل قام بتصدير هذا الحق عن طريق شكوي تقدم إىل النيابة العامة فقط.

 - 4املجني عليه يف ظل األنظمة اإلجرائية الحديثة:
تعارف القانونيون عىل تقسيم األنظمة اإلجرائية الحديثة إىل نظامني رئيسني هام نظام االتهام ونظام التنقيب ،وأخريا ً ظهر
نظام آخر إصطلح عىل تسميته بالنظام املختلط.
ويف النظام االتهامي فإن االدعاء يحق لألفراد واملجتمع ،ولقد تم تقسيم هذه الجرائم إىل جرائم عامة ،وجرائم خاصة،
فحق االدعاء يف الجرائم العامة مقررا ً للمجتمع ،أما حق االدعاء يف الجرائم الخاصة فإنه مقرر للمجني عليهم ،ومن أصابهم
رضر ،وبالتايل فهم من يجوز له املطالبة بالتعويض(.)29
أما النظام التنقيبي ،فهو يعترب مرحلة متقدمة يف اإلجراءات أكرث من النظام االتهامي بل ويعترب املرحلة األخرية من هذا
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النظام حيث تطورت الدعوى لتصل إىل السلطة العامة وبالتايل فهي من لها حق االدعاء ،ومبارشة الدعوى ،وهنا اختفى
دور املجني عليه وتقلص يف أن يقوم باإلبالغ عن الجرمية ،وهو ما ينطبق عىل مطلق األفراد يف املجتمع(.)30
أمام النظام املختلط فقد كان نتيجة الرتقاء املجتمعات اإلنسانية ،وبدء ظهور الحقوق ،والتقليص من سلطان الكنيسة،
وهذا انعكس بصورة واضحة عىل اإلجراءات املتبعة يف االتهام واملحاكمة ،حيث تحصل املجني عليه عىل حقوق واسعة
يف هذا النظام ،فكان لتجزئة مراحل الدعوى يف هذا النظام أثر عىل حقوقه ،حيث تشارك يف مرحلة التحقيق ،ومرحلة
املحاكمة ،فبهذا النظام زرعت أول بذرة لحق املجني عليه يف تحريك الدعوى الجنائية ابتغاء الحصول عىل التعويض(.)31

املبحث الثاين
حقوق املجني عيل يف القانون الوضعي
الدعوى املدنية لها خصامن هام املدعي واملدعى عليه ،واملدعى هو من الحقت به الجرمية رضرا ً يف شخصه أو ماله ،وغالباً
ما يكون هو املجني عليه؛ ولهذا فإن الفقه يرى أن التالزم بني هاتني الصفتني ليس أمرا ً ضمنياً( )32حيث تقع الجرمية عىل
شخص املجني عليه وال تصيب به رضرا ً ،وإمنا تصيب بالرضر شخصاً أخر فيكون حق املدعي قد يشمل الرضر للمجني
عليها ،وأشخاصاً آخرين غريه ،فيحق لهم االدعاء بحقوق مدنية طبقاً لنص املادة ( 244أ.ج.ج) التي تقرر بأنه يحق (ملن
لحقه رضر من الجرمية أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام املحكمة املنظورة أمامها الدعوى الجنائية) فاملطالبة
بالتعويض مرتهنة بوقوع الرضر.
ويك نرفع الغبار عن بعض االلتباس الذي يقع يف املفاهيم يف ما يتعلق باملدعي أو املرضور ،فقد وصفه البعض بالضحية
أيضاً ،وهو من وقع عليه االعتداء بفعل يوصف بأنه جرمية( )33والبعض يصفه بالضحية املبارشة للجرمية ،وال يراد بهذا
الوصف سوى التمييز بني املجني عليه الخاص ،وهو من وقعت عليه الجرمية اعتداء عىل حق من حقوقه ،واملجني عليه
العام ،وهو املجتمع الذي تأذى من الجرمية( )34وال يزال البعض من الفقهاء يصف املجني عليه بأنه ضحية باعتبار أن
املجتمع واألفراد جميعهم ضحايا جرمية ما(.)35
وقد درج الفقه عىل تسمية املدعي باملرضور ،ومل يظهر له متييزا ً واضحاً ،وهذا ما أكد عليه مؤمتر األمم املتحدة للوقاية من
الجرمية ،وعالج املجرمني الذي اعترب املجني عليه هو من أصابه رضر من الجرمية ،ولو مل يكن مجنياً عليه(.)36
وعىل وجه العموم فإن الفقه ال يزال يخلط بني املجني عليه واملرضور يف أحيانٍ كثري ًة حيث يرى البعض أن كل مرضور
من الجرمية مجنياً عليه( )37ولكن هناك اتجاه فقهي نحو التفريق بني املجني عليه ،واملرضور ،وإن كان الغالب أن يكون
املجني عليه مرضورا ً ،وتربير ذلك أنه مثة رضر يف حالتي امتداد الرضر والتعدي يف الرضر ،فعندما يفرتض انتقال الرضر
املوجب للتعويض إىل شخص آخر خالف املجني عليه ،وهو ما يسمى باملرضور من الجرمية فقد يحدث خالف يف التطبيق،
وال يعني ذلك هدم التفرقة بني مصطلحي (املجني عليه) واملجنى عليه املرضور(.)38
ونرى يف هذا السياق أن املجني عليه قد ال يصيبه رضر من الجرمية ،وإن كان كثريا ً ما يقع عليه الرضر ،وتأييدا ً لذلك قضت
محكمة النقض املرصية (بأنه ليس يف القانون ما مينع أن يكون املرضور من الجرمية أي شخص آخر ،ولو كان غري املجني
عليه ،ما دام قد أثبت قيام هذا الرضر وكان ناتجاً عن الجرمية ،ذلك أن املناط يف صفة املدعي ليس وقوع الجرمية عليه،
وإمنا هو الحاق الرضر الشخيص به بسبب وقوع الجرمية).
وقد نص املرشع الليبي يف املادة (( )60أ.ج.ج) (بأنه ملن لحقه رضر من الجرمية أن يدعي بحقوق مدنية) هذا وقد أقر
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املرشع املرصي بجواز االدعاء املدين عند التقدم بشكوى إىل النيابة العامة ،أو أحد مأموري الضبط القضايئ حيث نص عىل
أنه (لكل من يدعي حصول رضر له من الجرمية أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية يف الشكوى التي يقدمها إىل النيابة
العامة ،أو أحد مأموري الضبط القضايئ) املادة  27/1ومؤدى ما تقدم أن املجني عليه أمام القانون يعد دامئاً مدعياً بحقوق
مدنية عن الرضر الذي أصابه من الجرمية ،أما فيام يتعلق بجرائم الشكوى فإن املرشع ال يعتربه مدعياً بحقوق مدينة
(حيث نص يف املادة( )39من قانون اإلجراءات الجنائية بأنه ال يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إال بناء عىل شكوى شفهية
أو كتابية من املجني عليه أو وكيله الخاص).
ومام سبق نرى أن املجني عليه ال يزال مجنياً عليه أمام القانون ما مل يدع بحقوق مدنية ،فإذا ما أدعى فإنه يكون مرضورا ً،
وينطبق عليه وصف املجني عليه.
ومام تقدم يتبني أن حق املجني عليه يف الدعوى الجنائية معرتف به ،واستقرت النظم القانونية عىل تقرير حقوق األفراد،
واالعرتاف بها ،والعمل عىل كل من شأنه تفعيلها ،وذلك من أجل سيادة القانون ،واملساواة بني هؤالء األفراد ،كام أن أركان
العدالة لن تتحقق داخل األنظمة القانونية والسياسية إذا مل تقم الدولة بإعطاء الحقوق عن طريق قضاء عادل.
وبنا ًء عىل ذلك فقد دأبت األنظمة القانونية عىل مبارشة الدولة للدعوى الجنائية عن طريق هيئاتها القضائية ،غري أننا
يجب أن ال نغفل أن جل األنظمة القانونية الزالت تحت والية النظام االتهامي الفردي ،ومن جهة أخرى أخذت باألنظمة
املختلطة التي تنتمي إىل مشاركة الدولة يف االدعاء ،وأن كان يف األونة األخرية دعا الكثري من الفقهاء إىل تقليص دور الدولة
يف االدعاء.
وال يخفى أن الدولة وذلك يف شخص النيابة املسئولة واألمينة عىل الدعوى الجنائية لها حق مبارشتها إىل حني الفصل فيها
أمام القضاء ،وأن كان هذا الحق أصيل للنيابة إال أن املرشع قد أعطى للمجني عليه حق الشكوى عندما تتوفر الرشوط
الالزمة لذلك ،كام أعطى أيضاً حق تحريك الدعوى الناشئة عن الفعل الضار الذي نال من حقه يف سالمة جسده( ،)40كام
يحق له فوق ذلك ولدواعي –محدودة -أن يتنازل عن هذا الحق.
وإذا ما تقاعست النيابة عن مبارشة الدعوى فإن املرشع باإلضافة إىل إعطائه الحق للمجني عليه لتحريك الدعوى الجنائية
الناشئة فإنه قد أعطاه ذات الحق لإلدعاء املدين أمام القضاء الجنايئ بطريق االدعاء املبارش ،كل ذلك يأيت لكونه صاحب
الحق يف معاقبة الجاين أو العفو عنه ،وبهذه النظم تغل يد النيابة عن تحريك الدعوى الجنائية الناشئة يف بعض الجرائم
التي تبدو فيها غلبة الصالح الخاص عىل الصالح العام ،تاركة للمجني عليه الخيار يف ذلك.
فالدعوى الجنائية مل تعد ملكاً للهيئة العامة فقط ،والنظام القانوين الحديث نظر إىل املجني عليه كعنرص مهم يف الدعوى،
ومن ثم فإن االعرتاف له باملزيد من الحقوق لسري الدعوى يساعد عىل إرساء مبادئ العدالة والسلم االجتامعي وبذا فإن
املرشع جعل بعض الجرائم يتوقف رفعها عىل شكوى املجني عليه ،كام قد يقرر املجني عليه أن تنقيض الدعوى الجنائية
تحقيقاً للسلم االجتامعي ،باإلضافة إىل حق املجني عليه يف الشكوى واالدعاء يف مرحلة من مراحل الدعوى ،فإن هناك
اتجاه فقهي ،وترشيعي نحو الصلح يف الجرائم التي متس سالمة الجسم ،رغم أن القاعدة العامة يف املسائل الجنائية ،هي
أن الجرمية ال تعد اعتدا ًء عىل حق املجني عليه فقط ولكن اعتداء عىل الهيئة االجتامعية التي متثلها يف االدعاء النيابة
العامة ،وبالتايل فإن من يقوم مببارشة املخاصمة هي النيابة ،وهنا يختفي دور املجني عليه يف الدعوى الجنائية ،ونتيجة
لذلك فإنه ال يحق للمجني عليه مبارشة التنازل عن الدعوى تحت أي مسمى وال ميكنه التصالح عن الحق الذي ال يجوز له
املساس به.
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وألن دعاوى الجرائم الناتجة عن الجنح واملخالفات ارهقت األجهزة األمنية واكتظت دواوين املحاكم بالقضايا التي ال حرص
لها ،وإثقال عبأها عىل رجال النيابة والقضاء ،وكل ذلك كان بسبب كرثة القضايا وبطء اإلجراءات()41؛ ونتيجة ذلك فقد
اتجهت بعض األنظمة القانونية إىل الرتخيص للمجني عليه بالتصالح مع املتهم عن األفعال التي قارفها بسبب املساس
بحقوقه.
وعند تفحص األمر نجد أن الكثري من القوانني وخاصة العربية منها الزالت تجايف االتجاه نحو إقرار مبدأ صلح املجني عليه
مع الجاين ،وإن استقرت األحكام القضائية عىل تطبيق ذلك(.)42
ونتيجة ملناداة الفقه بإجازة الصلح يف بعض الجرائم مبوافقة النيابة العامة أو املجني ،أو بإنقضاء الدعوى الجنائية بطريق
الصلح ،ففي هذه األحوال استجاب املرشع املرصي( ،)43ونص عىل جواز التصالح والصلح ،يف املادة ( )18مكرر )(أ.ج.ج).

أوالً -التصالح:
حيث أجاز قانون اإلجراءات الجنائية يف املادة املذكورة التصالح يف مواد املخالفات ،وكذلك يف مواد الجنح التي يعاقب
عليها القانون بالغرامة فقط ،ويف هذه الحالة يكون عرض التصالح بواسطة مأمور الضبط القضايئ املختص ،أو وكيله،
ويكون عرض التصالح يف الجنح من النيابة العامة ،وقد حددت هذه املادة قيمة التصالح ويرجع الحد األدىن للغرامة
املقررة للجرمية ،أو قيمة الحد األدىن يف املقرر لها أيهام أكرث ،وأوجب الرشع أن يتم التنفيذ خالل خمسة عرشا ً يوماً من
اليوم التايل لعرض التصالح ،ويرتتب عىل دفع مبلغ التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ،ولو كانت مرفوعة بطريق االدعاء
املبارش ،وال يكون له تأثري عىل الدعوى املدنية.

ثانياً -الصلح:
ويف إطار اتجاه املرشع املرصي نحو تطوير العدالة ،وتحقيقها بدون املرور مبرحلة املحاكمة ،أو مبرحلة التنفيذ القضايئ؛
نتيجة تصاعد الدعوى لهذا الهدف ،وذلك بإعطاء املجني عليه دورا ً مهامً يف القضية ،وذلك لتحقيق الرتايض من خالل
التفاوض بني ممثل االتهام ،واملتهم لحامية الحقوق الخاصة لألفراد ،وأصبح اصالح العالقة بني املجني عليه واملتهم هدفاً يف
السياسية الجنائية من خالل التعويض.
ولذلك اجازت املادة ( )18مكرر (أ) من قانون اإلجراءات الجنائية للمجني عليه ،أو وكيله الخاص يف الجنح املنصوص عليها
يف املواد (( )241فقرتان أوىل وثانية)( )242( ،فقرات أوىل ،وثانية ،وثالثة)( 244 ،فقرة أوىل) ،321 ،265 ،مكرر ،323 ،مكرر
أوالً( 361 ،360 ،258 ،354 ،342 ،341 ،324 ،فقرتان أوىل وثانية)  396من قانون العقوبات.
ويالحظ يف هذا الشأن أن كل الجرائم الواردة يف النصوص السابقة هي ما يقع عىل جسد اإلنسان ،أو شخصه ،أو ممتلكاته،
وهو من له حق رفع الدعوى باعتباره مرضورا ً من هذا الجرائم.
ويرى الفقه أن النص السابق يخلط بني حق العدالة يف العقاب وحق املرضور من الجرمية يف التعويض ،وأنه يستحيل
تطبيق هذا النص يف حالة وفاة املجني عليه ،كام أنه توجد شبهة الرتغيب أو الرتهيب أو الضغط عىل املجني عليه بغية
التصالح ،كام أن هذا النص يهدر سلطة النيابة العامة يف تقدير مالءمة رفع الدعوى الجنائية أو عدم رفعها ويحيل الجرائم
املشار إليها فيه إىل مجرد أفعال ضارة كل ما يطلب فيها هو التعويض فقط(.)44
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املبحث الثالث
حقوق املجني عليه يف الرشيعة اإلسالمية
النظام اإلجرايئ يف الرشيعة اإلسالمية ال ينظر إىل املجني عليه يف الدعوى الجنائية باعتبار حقه يف التعويض عن الرضر
الشخيص الذي أصابه من الجرمية وباعتبار أنه فرد من أفراده فقط ،وإمنا هناك اعتبارات أخرى كحقوقه الشخصية التي
وقعت الجرمية اعتدا ًء عليها(.)45
وقد قسم فقهاء الرشيعة الجرائم إىل جرائم تقع عىل حق خالص لله تعاىل ،وهي التي متس مصلحة أساسية للمجتمع
وحاميتها تعني حامية املجتمع من التفسخ ،واالنحالل ،واملثال عىل ذلك جرائم الحدود وبعض الجرائم التعزيرية ،وجرائم
تقع عىل حق غالب للعبد بجوار حق الله تعاىل ،وهي جرائم القصاص والدية وبعض الجرائم التعزيرية ،ويرى الفقه أن
هذه التفرقة ملحوظ فيها املصلحة مناط الحامية بالتجريم ،وهي أقرب ما تكون إىل تقسيم الجرائم إىل عامة ،وخاصة()46
حتي وإن كان التقسيم بهذه الصورة ،أال أن كل الجرائم من وجهة نظر الفقه اإلسالمي متس املصلحة العامة ،أما بصفة
مبارشة ،أو غري مبارشة؛ وبالتايل يتعني العقاب عىل الجاين يف كل األحوال.
فالجرائم التي تقع اعتدا ًء عىل حق غالب لله تعاىل ،والقاعدة فيها أن كل شبهة تسقط الحد ال متنع التعزير ،وأن كل
عقوبة من املجني عليه عن حقه الشخيص ال متنع من عقاب الجاين تعزيزا ً ،وكذلك الشأن يف الجرائم التي تقع اعتدا ًء
عىل حق غالب للعبد بجوار حق الله تعاىل ،وهي الجرائم القصاص و(الدية) وبعض الجرائم التعزيرية ،وهي التي تعطي
الرشيعة فيها للمجني عليه حق العفو عن الجاين ،أو الصفح معه ،والقاعدة هنا أن اعرتاف املجتمع للمجني عليه بهذا
الحق ال مينع من عقاب الجاين بالعقوبة املناسبة تأديباً وزجرا ً له.
فالجرائم التي تقع اعتدا ًء عىل حق خالص لله تعاىل (أي حق املجتمع) ال ينظر فيها للمجني عليه باعتباره صاحب الحق
بطريق منفردة ،بل ينظر إليه من خالل املجتمع ،وبصفته أحد أفراده ،وله حق تحريك الدعوى الجنائية عن طريق
شهادة الحسبة( ،)47فهو يكون قامئاً بالخصومة القضائية من جهة وجوب ذلك عليه ،وهو يكون شاهدا ً يف نفس الوقت
من باب تغيري املنكر يف هذه الجرائم ،وهنا فإن تحريك الدعوى الجنائية يف جرائم الحدود ،أو التعزيز يجوز أن تقوم به
جهة أخرى تنوب عن املجتمع ،فإذا ما قامت هذه الجهة بذلك فإن املرضور من الجرمية له حق االدعاء بحقوق مدنية يف
الدعوى املقامة من هذه الجهة ،وإذا مل تقم بذلك ،فإنه يسمح له بتحريكها عن طريق االدعاء املبارشة وعىل وجه العموم،
فإن الرشيعة اإلسالمية قد قررت حقوقاً لإلنسان باعتباره إنساناً تشملهم كجامعة ،أو أمة تخصهم كأفراد ،وهي الحقوق
والحدود املعينة ،وغري املعينة( )48فالحقوق املعينة ترتبط بحق الشكوى ،وهي حقوق لألفراد ،فال يجوز فيها هذا الحق،
أما رفع الدعوى ،وتحريكها ،وحق طلب استنفاذ الحكم مبوجبه ،فال يجوز إال لصاحب الحق.
أما الحقوق غري املعينة ،هي حقوق املجتمع بصفة عامة فيقع واجب استيفاءها عىل ويل األمر أو اإلمام ،وحق رفع
الدعوى يقع عىل كل مسلم بدعوى الحسبة.
فاألساس الذي يرتكز عليه حق املجني عليه يف الخصومة يف الرشيعة اإلسالمية يستند يف مضمونة إىل حق حفظ مصالح
العباد ،من خالل تحقيق املعروف ومنع املنكر ،ويظل األساس قامئاً عىل قاعدة حينام تكون مصلحة العباد فثم رشع الله
تعاىل ،فالنظام اإلجرايئ اإلسالمي ينتهي إىل أنه ال يعرف ما يسمى بأعامل السيادة ،فمربر العقوبة حامية املصالح ،ففي هذا
النظام األمر الرشعي مصدره الله سبحانه وتعاىل ،وأداة التنفيذ ويل األمر والنظام القضايئ اإلسالمي جاء لجميع الناس ،ومل
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يتدرج يف منح الحقوق بني األفراد ،فالناس يف املجتمع سواسية كأسنان املشط.

كفالة حق املجني عليه يف التعويض:
القاعدة العقابية يف النظام اإلسالمي ال تقوم عىل االنتقام وإمنا تركز عىل إرساء مبادئ العدالة ،فاملجني عليه يف الرشيعة
اإلسالمية ضمنت له هذه القاعدة حق التعويض عام أصابه من رضر ،وقد متثل هذا التعويض يف دفع دية ،وهي مال بدل
للنفس ،وملا دون النفس ،ومل تكن هذه الدية منظمة قبل اإلسالم ،ذلك النظام الدقيق الذي حظيت به بعد اإلسالم ،فكان
أن ازاحت الفروق بني املجني عليهم من حيث املركز االجتامعي ،وأيضاً من حيث العبء الفردي يف واقع الدية الذي
عن كثري ما يقع عىل شيخ القبيلة ،فكان أن رشعت الدية بعد اإلسالم بوظيفة ازاحت الغبار كثريا ً من املثالب قبل اإلسالم
فالتعويض قبل مجيء اإلسالم للمجني عليه يكون يف حاالت القتل وهو ما يطلق عليه كام سلف بدل النفس ،ويكون يف
حاالت فقدان أحد األعضاء من الجسم ،وهو ما يسمى مبا دون النفس.

أوالً -الدية يف النفس:
قسم فقهاء الرشيعة الدية إىل الواجبة ابتدا ًء ،والدية الواجبة بدالً ،فاألصل يف الدية الواجبة ابتداء أنها رشعت يف جرائم
الخطأ سوا ًء ترتب عليها وفاة املجني عليه نتيجة ذلك الخطأ ،أم ترتب عليها إحداث إصابة لطرف من أطرافه ،وأضيف
إليها جرائم شبه العمد؛ ألنها عمدية من حيث الفعل العدواين ،وليست من حيث النتيجة ،ويجوز تعويض املجني
عليه عن طريق الدية أيضاً يف حالة امتناع مسئولية الجاين لكونه غري عاقل أو غري مميز ،ويف حالة عفو املجني عليه
عن القصاص ،حينئذ ينشا الحق يف الدية ،ويختلف حجم حق التعويض للمجني عليه عن طريق الدية مبقدار الرضر
الذي أصابه ،فإذا ما ترتب عىل العمل العدواين وفاة املجني عليه ،وجبت الدية ،فإنها تكون كاملة حسبام أقر به الرشع
ِ
ِ
َِّ
اص ِفي اْلقَ ْتلَى اْل ُح ُّر بِاْل ُح ِّر َواْل َع ْب ُد بِاْل َع ْب ِد
آمُنوْا ُكت َ
الكريم( )49قال تعاىلَ :
يا أَُّيهَا الذ َ
ص ُ
ب َعلَ ْي ُك ُم اْلق َ
ين َ
يه َشيء فَاتِّباعٌ بِاْلمعر ِ
َخ ِ
واألُنثَى بِاألُنثَى فَمن ع ِفي لَه ِمن أ ِ
وف َوأ ََداء ِإلَ ْي ِه بِِإ ْح َس ٍ
انسورة البقرة اآلية
َْ ُ َ ُ ْ
ٌْ َ
َ ُْ
َ
.187
وقال رسول الله ( من قتل له قتيل فأهله بني خريتني إن احبوا فالقود -أي القصاص -وإن أحبوا فالعقل) أي الدية،
أخرجه أبو داود والنسايئ( )50وعن أيب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال صلوات الله عليه وسلم
(يف النفس املؤمنة مائة من األبل) (.)51
فالنصوص السابقة تبني أن دية القتل العمدة املقررة عن عفو ويل الدم للمجني عليه هي ما يعادل قيمة مائة من األبل
تجب حالة يف مال الجاين ،فال تؤجل ألن دية العمد تقوم مقام القصاص ،وحيث أن القصاص ينعقد حاالً فإن الديه ينبغي
أن تكون حالة(.)52
ومقدار الدية يف القتل املتعدي للقصد ،وهو القتل شبه العمد أيضاً هو مقدارها يف القتل الخطأ الذي يقع دون قصد أو
عدوان ،ففي القتل شبه العمد فحق أولياء املجني عليه ينحرص يف الدية فقط ،وهو ما يعادل قيمة مائة من األبل استنادا ً
إىل ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله  قال يف خطبته (إال أن الدية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط
أو العىص ومائة من األبل فيها أربعون يف بطونها أوالدها) أخرجه أبو داوود والنسايئ( )53وتقع هذه الدية يف مال الجاين
وحده.
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أما ما يتعلق بالقتل الخطأ ،حيث ال يقصد الجاين القيام بفعل القتل غري أن وفاة املجني عليه وقعت نتيجة إهامل الجاين
أو رعونته ،أو ما إىل ذلك ففي هذه الحالة يفتقد القصد الجنايئ ،أو نية القتل ،وينحرص حق أولياء املقتول يف الدية وهي
طًئا
طًئا َو َمن قَتَ َل ُم ْؤ ِمًنا َخ َ
ان ِل ُم ْؤ ِم ٍن أَن َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمًنا ِإالَّ َخ َ
و َما َك َ
واجبة ابتدا ًء واستنادا ً إىل قوله تعاىلَ :
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َهله ِإال أَن َيص َّ
ان من قَ ْوٍم َع ُد ٍّو ل ُك ْم َو ُه َو ْم ْؤ ِم ٌن
فَتَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة ُّم ْؤ ِمَن ٍة َوِدَيةٌ ُّم َسلَّ َمةٌ ِإلَى أ ْ
َّدقُوْا فَِإن َك َ
ٍ
ٍ
َهِل ِه َوتَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة ُّم ْؤ ِمَنةً
ان ِمن قَ ْوٍم َب ْيَن ُك ْم َوَب ْيَنهُ ْم ِّميثَ ٌ
اق فَِدَيةٌ ُّم َسلَّ َمةٌ ِإلَى أ ْ
فَتَ ْح ِر ُير َرقََبة ُّم ْؤ ِمَنة َ إوِ�ن َك َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
يما سورة النساء اآلية .92
ام َش ْه َرْي ِن ُمتَتَابِ َع ْي ِن تَ ْوَبةً ِّم َن اللّه َو َك َ
يما َحك ً
ان اللّهُ َعل ً
فَ َمن ل ْم َيج ْد فَصَي ُ
وقد اتفق الفقهاء عىل تحميل الدية للعاقلة ،وهي عاقلة الجاين ،ومقدار هذه الدية مائة من األبل ،أو ما يعادلها من
النقود.

ثانياً -الدية يف ما دون النفس:
أي اعتداء عىل بدن اإلنسان سوا ًء بالقطع أو بغريه ،فإن الرشيعة توجب العقاب سوا ًء بالتعزير أم التعويض( )54وما
يالحظ أن الدية يف حالة االعتداء العمدي هي ذات الدية يف االعتداء بطريق الخطأ ،أال أن االختالف يظهر يف وصف الدية،
فالدية يف االعتداء العمدي مغلظه أما يف االعتداء الخطأ فهي مخففة.
والقاعدة العامة يف الدية يف جرائم ما دون النفس هي أن كل عضو ال يتعدد يف الجسم تكون فيه دية كاملة؛ ألن االعتداء
عليه يتلف معه منفعة كاملة ،ولهذا وجبت الدية كاملة ،فإذا قطع اللسان ،أو ذهب السمع ،وجبت الدية كاملة عىل كل
منهام ،وهكذا.
وإذا ما كان العضو متعددا ً يف الجسم كان ملجموع أعضائه دية كاملة ،ولكل واحد منها ،دية بنسبة الواحد يف أصل العدد،
واألصابع إذا ما قطعت العرش تكون الدية كاملة يف العرش ،وكل أصبع بقيمة عرش من األبل ،وإذا كان الرضر يف جزء من
األصبع تدفع قيمة ثلث دية األصبع ،إال االبهام؛ نظرا ً ألنه به امنلتان فإن الدية تكون يف أمنلته نصف دية األصبع ،واألسنان
فكل سن خمس من األبل هذا التقدير (بالتعويض املايل) يقع عند أمكان املامثلة ،ولكن عند عدم املامثلة فإن األمر
يختلف ،ولتحقيق ذلك عند رضب املعتدي رضبه ترتب عليها شلالً يف يد املجني عليه ،فإن القصاص يف هذه الصورة أحدث
شلل بيدي الجاين مبقدار الشلل الذي يف يد املجني عليه ،ولكن الفقه يرى أن املامثلة قد ال تحقق مقصود املجني عليه،
وشفاء غليله ،فكان البد أن ينتقل التقدير يف هذا الحال إىل تقدير آخر ،وهو القصاص يف املعنى ،وذلك بالدية ولها تفصيل
ال محل له عندنا يف هذا البحث(.)55
يأيت كل ما سبق إذا كان الجاين معلوماً ،أما إذا كان الجاين مجهوالً ،فإن الفقه اإلسالمي مل يرتك األمر دون وضع حلول له،
وذلك باالتجاه إىل القسامة ،حيث يحلف خمسون من أهل املكان الذي وجد فيه القتيل ،يحلفون بالله أنهم ما قتلوه وما
علموا له قاتالً ،فإذا حلفوا تجب الدية عىل الجميع ،وقد رشعت القسامة لتحقيق القاعدة اإلسالمية ال يحل دم يف اإلسالم،
ومعنى ذلك أنه ال يذهب دم هدرا ً ،وقد كفل اإلسالم حق املجني عليه يف التعويض حتى ولو كان حنيناً يف بطن أمه ،ومل
يخرج إىل الحياة من خالل االعتداء عىل األم ،ويستحق دية الجنني ورثته ،وذلك بالتعويض فيام يعرف بالغره ،ومقدارها
من دية املجني عليه كامل التكوين.
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والخالصة:
أن الرشيعة اإلسالمية تعد نظاماً متكامالً يتضمن إرضاء ضحايا الجرمية ،وذويهم وتحقق العدالة التي يسعي إليها
البرش( )56فجميع املسلمني سواسية ال فرق بني أمري ومأمور ،فالقصاص يقع عىل الجميع والديه يستحقها جميع املجني
عليهم سوا ًء كانوا أمراء أو مأمورون ،أم أغنياء أم فقراء ،وبدل الجروح يف القصاص يقع عىل الجناة ،أما يف ما يتعلق
مبسئولية الجاين عن التعويض للمجني عليه بدفع الدية ،فإنه ومام تقدم يتضح أن الدية تؤخذ من مال الجاين إذا كان
مورسا ً ،وارتكب جرمية القتل العمد أو جرمية القتل شبه العمد ،أما يف جرائم ما دون النفس ،والقتل الخطأ ،فإنها تؤخذ
من العاقلة ،أما إذا ثبت إعسار الجاين ،أو كان فاقدا ً لألهلية الجنائية تؤخذ من العاقلة ،وهم عصبة القاتل ،وأهله وذويه.
أما إذا كان الجاين معرسا ً وليست له عاقله أو ال تحتمل كل الدية فإن بيت مال املسلمني يتحمل هذه الدية ،وقد أخذت
الرشيعة اإلسالمية بذلك.
عىل رأي مالك والشافعي ،ورواية عن أيب حنيفة وأحمد( )57لتحقيق الهدف من القصاص ،وهو العدالة والرحمة،
واملساواة ،ومنع إهدار الدم ،وضامن رصيح لحصول املجني عليه ،أو ورثته عىل تعويض عادل ،فالدية عقوبة وتعويض
وضامن(.)58
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الخامتة
تناول البحث حقوق املجني عليه يف الدعوى الجنائية ،وذلك باالدعاء عام أصابه من رضر ،وكانت محاولة من قبل الباحث
لتقديم إضافة إىل نظرية املجني عليه ،سواء من الناحية التاريخية ،أم القانونية ،وهو غالبا ما يكون مرضورا ً ،فالرضر أياً
كان فهو يصيب املجني عليه ،ويحط من إنسانيته ،ويسبب له آالماً ،ولذلك فإن الفطرة تدعو ألن يقوم بالدفاع عن نفسه
ألبعاد خطر االيذاء ،بل واالنتقام ألدميته ،وحقها يف العيش بسالم.
وأخذ هذا االدعاء صور متعددة ،كان أبرزها عرب التاريخ القديم حق االستيفاء بالذات ،ولكن هذا الحق اتسم بنوع من
التدرج الحضاري ،وذلك بظهور الترشيعات القدمية والقوانني والرشائع الالتينية عموماً .واتضحت معامل هذا الحق من
خالل تطور األنظمة اإلجرائية ،ومن هنا فقد تطرق الباحث إىل هذا الحق بناء عل ما ورد يف التاريخ حيث تم البحث يف
القوانني الوضعية والرشيعة اإلسالمية ،حيث كانت واضحة جلية يف بيان هذا الحق.

ومن خالل هذا البحث فإنه قد تم التوصل إىل اآليت:
أوالً -النتائج:

 - 1أن رغبة االنتقام الفردي لصيقة بالنفس البرشية.

 - 2تطور القواعد القانونية نتيجة تطور القواعد العرفية.
 - 3نشوء فكرة التصالح بدأت منذ اإلنسانية األوىل.
 - 4أن نظام اإلجراءات القانونية نشأ عند ظهور الحضارات القدمية.
 - 5فكرة حصول املجني عليه عىل حقوقه بدأت يف التبلور منذ نهاية العصور األوىل ،وتطورت مبرور الزمن يف الرشائع
القدمية ،والقوانني القدمية.
 - 6يرى الفقه أن املجني عليه يعد مرضورا ً دامئاً.
 - 7أن الرشيعة اإلسالمية تعرتف مبسئولية الجاين عن حقوق املجني عليه.

ثانياً -التوصيات:
 - 1ينبغي االعرتاف للمجني عليه بحقوق واسعة يف مراحل الدعوى الجنائية بغية الحصول عىل حقه يف التعويض.
 - 2وضع معيار ثابت ،فكل من أصابه رضر من الجرمية .يكون دامئاً مجنياً عليه.
 - 3نقرتح عىل املرشع الليبي أن يضيف تعديالت يف قانون اإلجراءات الجنائية توسع من صفة املدعي املدين بإن يكون هو
من أصابه رضر شخيص ومبارش ،أو محقق الوقوع حاالً ومستقبالً.
 - 4نقرتح عىل املرشع الليبي أن يحذو حذو املرشع املرصي ،وذلك بالتوسع يف مجال التصالح سواء يف املخالفات
أم الجنح ،وإعطاء االختصاص للنيابة العامة ،ومأموري الضبط القضايئ واملجني عليه يف قبول طلب الصلح أثناء مرحلة
التحقيق.
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والتدريــب ،الريــاض ،ص.71
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التحديات االجتامعية واالقتصادية التي تواجه ريادة األعامل يف ليبيا

إعــــــــداد
د /محمود سامل أونيس

جامعة غريان

د/عمر موىس عمر

جامعة عمر املختار

امللخص:
يهــدف البحــث إيل التعــرف عــى بعــض متطلبــات ريــادة األعــال يف ليبيــا ،وأهــم التحديــات التــي تحــد مــن انتشــارها
كثقافــة مجتمعيــة ،وتقــف عقبــة أمــام تطــور ونجــاح املزيــد مــن املشــاريع الرياديــة ،وذلــك مــن خــال التطــرق للمتطلبات
الداخليــة والخارجيــة التــي تســاهم يف دعــم ونجــاح ريــادة األعــال ،واملعوقــات التــي تحــول دون ذلــك ،ويعــود اختيــار
هــذا املوضــوع لألهميــة التــي تتمتــع بهــا ريــادة األعــال والــدور الــذي تلعبــه يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،إضافــة
إىل دورهــا يف إرشاك العديــد مــن الفئــات املجتمعيــة يف النشــاط االقتصــادي ،وقــد تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي ،والتطــرق
ألهــم األدبيــات التــي تناولــت مفهــوم ريــادة األعــال وتوصلــت الدراســة إىل بعــض االســتنتاجات كان أهمهــا :وجــود نقــص
كبــر يف البنيــة التحتيــة للريــادة ,عــدم توفــر البيئــة الحاضنــة واملالمئــة لنمــو املرشوعــات الرياديــة ,هــذه النتائــج قــد تعــن
عــى فهــم الظاهــرة محــل الدراســة ،ويف الختــام تــم تحديــد بعــض التوصيــات يف ذات اإلطــار.
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.The Social and economic challenges facing Entrepreneurship in Libya
Abstract
The research aims to identify some of the requirements of entrepreneurship in Libya. The most im�   
portant challenges that limit its spread as a culture of community, and is an obstacle to the development
and success of more pilot projects. The choice of this theme is due to the importance of entrepreneurship and the role it plays in economic and social development. In addition to its role in the involvement
of many social groups in economic activity, that has been used descriptive approach, and addressing the
.most important literature on the concept of entrepreneurship
The study reached some findings and conclusions that may have needed to understand the phenome.non under study, and some recommendations were identified in the same context
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املقدمة-:
إن املتتبــع لواقــع اقتصاديــات الــدول الناميــة واملتقدمــة عــى حــد ســواء يــدرك األهميــة القصــوى التــي باتــت تشــكلها
ريــادة األعــال يف اس ـراتيجيات وسياســات هــذه الــدول؛ لِـ َـا أفرزتــه مــن ح ـراك اقتصــادي ومجتمعــي؛ ففــي الجانــب
االقتصــادي أســهمت ريــادة األعــال بشــكل كبــر يف اقتصاديــات كثــر مــن البلــدان األمــر؛ الــذي أدى إىل زيــادة الناتــج
املحــي اإلجــايل بالنســبة لهــا مــن ناحيــة ،وســاهم يف خفــض نســبة البطالــة بدرجــات متفاوتــة مــن ناحيــة أخــرى ،وذلــك
بعــد تعــر املؤسســات العامــة والخاصــة يف اســتيعاب املزيــد مــن العاملــن ,وبخاصــة الشــباب؛ األمــر الــذي دفعهــم للبحــث
عــن أعــال خاصــة بعيــدا ً عــن الوظيفــة ،وفــوق هــذا وذاك أفــى إىل توليــد املرشوعــات واحــدا ً تلــو اآلخــر ،وذلــك بإيجــاد
فــرص عمــل جديــدة لرائــد األعــال نفســه وألفـراد املجتمــع اآلخريــن مــن ناحيــة أخــرى.
ويف ليبيــا ال ميكــن الحديــث عــن واقــع ريــادة األعــال مبعــزل عــن الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تأثــرت بهــا
خــال املراحــل الســابقة ؛ حيــث إن البيئــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املحيطــة باألنشــطة االقتصاديــة املختلفــة تؤثــر عــى
أدائهــا الكمــي والنوعــي الحــايل ,فالتطــور املســتقبيل لقطــاع ريــادة األعــال مرتبــط بالسياســات واإلج ـراءات الكفيلــة
باســتقاللية ودعــم هــذا القطــاع ،إضافــة لنــر ودعــم ثقافــة العمــل الحــر بشــكل عــام ،وثقافــة الريــادة عــى وجــه
الخصــوص.
فعــى الرغــم مــن املشــاكل واملعوقــات املوضوعيــة التــي تعرقــل مســرة هــذا القطــاع نحــو االزدهــار ،فــإن التحديــات
والعراقيــل الذاتيــة هــي العــدو الداخــي الــذي يحــول دون انطالقــة هــذا القطــاع للعــب دوره األســايس يف دعــم برامــج
التنميــة املســتدامة ،ومســاهمته يف الحـراك االقتصــادي ،ولــذا جــاءت هــذه الورقــة كخطــوة متواضعــة للتعــرف عــى أهــم
املشــكالت والتحديــات الراهنــة التــي تواجــه ريــادة األعــال يف ليبيــا.

مشكلة البحث-:
يف ظــل رغبــة وتوجــه الدولــة نحــو زيــادة وتنــوع مصــادر الدخــل نتيجــة للتقلبــات املتتاليــة يف أســعار النفــط يف الســوق
العامليــة ،وارتفــاع نســبة مســتوى البطالــة يف املجتمــع ,بــدأ االهتــام منــذ فــرة قصــرة بريــادة األعــال يف ليبيــا لتفعيــل
دورهــا لتتــواءم مــع الجهــود التنمويــة املبذولــة يف القطاعــات األخــرى؛ غــر أنهــا واجهــت عــدة تحديــات مــا ســاهم يف
نجــاح بعــض منهــا وتوقــف عــدد آخــر منهــا ،ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث لإلجابــة عــى التســاؤل اآليت :مــا هــي التحديــات
الحاليــة التــي تواجــه ريــادة األعمــال فــي ليبيــا؟

أهداف البحث-:
انطالقــا مــن طبيعــة البحــث يف توضيــح مالمــح اإلشــكالية فقــد تــم وضــع عــدة أهــداف تســعى هــذه الورقــة البحثيــة
للوصــول إليهــا وهــي كاآليت:
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 .1التعرف عىل الفلسفة التي تقوم عليها ريادة األعامل.
 .2إبراز املعوقات والتحديات التي تقف يف وجه ريادة األعامل يف ليبيا.
 .3التعرف عىل املتطلبات الداخلية والخارجية للريادة األعامل يف ليبيا.
 .4تحديد أهم عنارص نجاح ريادة األعامل و مرتكزاتها األساسية يف ليبيا.
 .5استخالص بعض التوصيات واملقرتحات التي من شأنها وضع حلوالً لدعم برامج ريادة األعامل يف ليبيا.

أهمية البحث- :
تكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة فكــرة ريــادة األعــال وانتشــارها يف العديــد مــن الــدول ورضورتهــا التــي
أصبحــت ملحــة ملــا تقدمــه مــن مســاهمة يف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وتكاملهــا مــع باقــي القطاعــات
األخــرى يف مزيــج تنمــوي يســتهدف بالدرجــة األوىل االرتقــاء باالقتصــاد الوطنــي ككل ،و يف إلقــاء الضــوء عــى واقــع أهــم
إشــكاليات ريــادة األعــال يف ليبيــا ،ومعرفــة العوامــل املحيطــة بهــا مــن أجــل املســاهمة يف فهــم ســبل دعــم وإمنــاء ريــادة
األعــال بصــورة شــاملة .

منهج البحث :ـ
يعتمــد البحــث عــى املنهــج الوصفــي التحليــي لتفســر الوضــع القائــم وتحديــد الظــروف املصاحبــة لريــادة األعــال،
وكذلــك يعمــل عــى التحليــل والربــط مــن أجــل اســتخالص النتائــج.

الريادة :املفهوم واألهمية-:
يتطرق الباحثان يف هذه البسطة إىل مفهوم الريادة وأهميتها وذلك من خالل اآليت:
أوال :املفهــوم :ارتبــط مفهــوم الريــادة مبفهــوم املرشوعــات الصغــرة يف أدبيــات اإلدارة بشــكل عــام ،ويــرى الريــادي مــا
ال يـراه اآلخــرون مــن فُـ ٍ
ـرص؛ فاألمــور التــي يعتقــد اآلخــرون أنهــا مشــاكل وفــوىض وتناقضــات يراهــا الريــادي فرصـاً؛ ولذلــك
متثــل الريــادة القابليــة واملبــادرة لتنفيــذ عمــل مــا وتأســيس منشــأة جديــدة ،ويقــال عــن الرياديــن بأنهــم مــن يطرحــون
يف األســواق منتجــات ابتكاريــه جديــدة ،ويحصــدون مــن ورائهــا أرباح ـاً كبــرة؛ ولهــذا فــإن الرياديــن غالب ـاً مــا يربطــون
بــن األعــال اإلبداعيــة ,والقــدرة عــى حســن اســتثامر الفــرص ودخــول األســواق يف الوقــت املناســب ،وتقديــم منتجــات
مناســبة ومطلوبــة ،وهــؤالء مــن يطلــق عليهــم مصطلــح الريــادي ،وتعــد الريــادة املســاهمة يف تطويــر وظائــف جديــدة يف
مــروع معــن فضـاً عــن إطــاق أمنــاط جديــدة مــن الســلع والخدمــات ،كــا يعــد املــروع الريــادي مــن أهــم مكونــات
منظــات األعــال عــى مختلــف مســتوياتها وأحجامهــا مــا يجعــل هــذه املنظــات قــادرة عــى الدخــول إىل األســواق.
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رغــم وجــود تقــارب يف وجهــات النظــر حــول مصطلــح الريــادة واألبعــاد التــي يغطيهــا ،إالّ أن ُجـ َّـل العلــاء والباحثــن
مل يضعــوا تعريفــا قاطعــا ،وكانــت يف معظمهــا تتمحــور حــول تحمــل املخاطــر واإلبــداع واالبتــكار ,وقــد عــرف كالً مــن:
( )Wennekers & Thurikالريــادة بأنهــا أدارك وتكويــن فــرص اقتصاديــة جديــدة مــع اتخــاذ القـرار يف اســتثامر املــوارد،
وقــد وســع ( )Boschee & McClurgمفهــوم الريــادة ليعنــي بــه البــدء مــع اليشء؛ أكــر مــن مجــرد فكــرة أو منــوذج
أصــي ،مــع قابليــة الريــادي ســحب األعــال إىل املوضــع الــذي ميكــن أن تعــزز فيــه ذاتهــا عــن طريــق توليــد داخــي
للتدفــق النقــدي.
أنهــا توجــه فكــري صــوب البحــث عــن الفــرص مبخاطــر مدروســة تولّــد منافــع تضمــن إيجــاد واســتمرار املــروع (،)1
وقــد عــرف  Koulterالريــادة عــى أنهــا العمليــة أو الطريقــة اإلبداعيــة املنظمــة التــي تســتخدم مــن قبــل الفــرد أو التنظيم
بهــدف الوصــول إىل تحقيــق قيمــة مضافــة وتطويــر العمــل مبــا ينســجم مــع رغبــات أصحــاب املصالــح  .))2والريــادة تعنــي
التفــرد واالعتــاد عــى االختــاف والتنويــع والتوافــق والطــرق الجديــدة ،وال تعتمــد عــى النــاذج والعــادات الســائدة التــي
يفعلهــا اآلخــرون ،وإمنــا هــي الوصــول إىل منتجــات وطــرق فريــدة وجديــدة ال تتطابــق مــع الطــرق املعتــادة أو الطــرق
املعمــول بهــا (.)3
وقــد عرفــت الريــادة عــى أنهــا :هــي ذلــك النشــاط الــذي ينصــب عــى إنشــاء مــروع أعــال جديــد ،ويقــدم فعاليــة
اقتصاديــة مضافــة ،كــا تعنــي الرياديــة كذلــك إدارة املــوارد بكفــاءة وفاعليــة متميــزة لتقديــم يشء جديــد ( ،)4وقــد عــرف
الرائــد بأنــه فــرد يقيــم عم ـاً صغ ـرا ً ويجعــل منــه خــال فــرة قصــرة عم ـاً كب ـرا ً وناجح ـاً؛ وهــو يحقــق ذلــك لكونــه
يتمتــع مبهــارات محــددة نســميها مهــارات رياديــة (.)5
من خالل ما سبق ميكن أن نخلص إىل أن الريادة تحتوي املعاين اآلتية:
 .1خلق يشء جديد ذو قيمة.
 .2تحمل املخاطرة وما ينتج عنها من مكافآت سواء كانت سلبية أو إيجابية.
 .4إدارة املوارد بكفاءة وفاعلية متميزة لتقديم يشء جديد.
 .5ارتباطها بتوفري الحوافز للعاملني واالستقاللية من أجل زيادة القناعات لديهم.
ويجــدر بنــا أن نســلط الضــوء عــى الفــرق املوجــود بــن مفهــوم ريــادة األعــال ومفهــوم األعــال الصغــرة؛ حيــث إن
املفهومــن متقاربــن وهنــاك توافــق بينهــا  Peter Druckerنجــد بعــض الكتابــات تــدل عــى نفــس املعنــى ،حســب كثــر
مــن الصفــات؛ إال أن الريــادة تتميــز بأربــع صفــات تجعلهــا مختلفــة عــن األعــال الصغــرة.
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جدول اآليت يبني أوجه االختالف بني ريادة األعامل واألعامل الصغرية.
مجال املقارنة

ريادة األعامل

األعامل الصغرية

املخاطرة

عايل املخاطر

مخاطرة محدودة

االبتكار
حجــم الــروة
ا ملســا همة
رسعة النمو

أســاس القيــم املضافــة ويكــون يف الفكــرة أو منــوذج
العمــل أو طريقــة التنفيــذ
طموحا عايل لحجم الرثوة
منو متسارع يؤدي إىل نجاح مستهدف عايل

ليس من األهداف األساسية
يف البدايــة اســتبدال راتبــه الشــهري
بأربــاح متواصلــة
منــو متــدرج يظهــر أثــره عــى املــدى
البعيــد

ثي بعد اإلطالع عىل عدد من التعريفات للريادة واألعامل الصغرية
صمم من قبل البا َح ْ ِ
ثانيا :األهمية :تساهم ريادة األعامل بجملة من املنافع أهمها.)6( :
- 1خلــق الــروة مــن خــال توفــر منتــج (ســلع وخدمــات) متفوقــة لتلبيــة حاجــات متقدمــة للزبائــن ،وفيهــا توســع
ومنــو املنظــات ،وتطويــر املناطــق التــي تتواجــد فيهــا.
- 2إيجاد أعامل وأنشطة اقتصادية جديدة توفر فرص عمل ،وتخلق أسواق جديدة.
- 3تحسني الدخل الوطني وحجم التصدير عن طريق معدل منو اقتصادي مرتفع.
- 4تفعيل عوامل اإلنتاج من خالل استثامر القابليات الريادية يف املجتمع.
- 5يعتمــد مســتوى تطــور االقتصــاد الوطنــي عــى مســتوى الرياديــة فيــه ,كونهــا قــادرة عــى املحافظــة عــى تنافســيات
األعــال محليـاً وخارجيـاً.
- 6تقليل هجرة الكفاءات من خالل توفري املناخ املالئم لريادة األعامل محليا.
- 7فرصة للمساهمة يف خدمة املجتمع ،وتشجيع التصنيع سواء لالستهالك املحيل أو التصدير.
- 8تعزيز بيئة ذات إنجاز متفوق لتحفيز واملحافظة عىل أفضل املهارات.
- 9تحقيق رضا ووالء زبون متفوق بامتالك املرونة االسرتاتيجية الالزمة ،وتشجيع االبتكار.
- 10تعزيز سمعة األعامل من خالل االستقامة واملسؤولية.
- 11محرك ودافع أسايس لتغيري ثقافة املجتمع عن طريق تغيري ثقافة األعامل.
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خصائص الريادي- :
إن خصائــص الريــادي هــي جملــة مــن الصفــات الشــخصية تنمــو عــر مســرة الفــرد وتنصهــر يف ســلوكياته حتــى يصعــب
تغريهــا؛ لكــن ميكــن تطويرهــا بقــدر عالقتهــا بالريــادة اإلداريــة؛ حيــث يعتقــد كثــر مــن املهتمــن بــأن هــذه املفــردات
تنشــأ نتيجــة لتطــور ســلوك الريــادي ،وإذا صــح مثــل هــذا االعتقــاد فإنــه باإلمــكان تطويــر الســلوك الريــادي للفــرد الــذي
مــن شــانه أن ينمــي دوافعــه وطرائــق تفكــره ،ولقــد ظهــرت عــدة اتجاهــات ومــدارس للتعــرف عــى خصائــص وســات
رائــد األعــال الناجــح والتــي منهــا مــا يــأيت.)7( :
مدرســة الســمات :تقــوم هــذه املدرســة عــى فرضيــة أن املبــادر شــخص ميتلــك مجموعــة مــن الخصائــص الشــخصية
متكنــه مــن إدارة املنشــأة بنجــاح ومــن أهــم هــذه الســات أو صفــات رائــد األعــال.)8( :
- 1الحاجة الشديدة لإلنجاز.
- 2املنافسة واإلبداع والذكاء.
- 3امليل لالستقاللية.
- 4القدرة عىل تحمل املخاطر.
- 5العزمية واإلرصار.
- 6القدرة عىل التفكري االبتكاري.
املدرســة الســلوكية :إن ســلوك رائــد األعــال ال يعتمــد عــى مجــرد وجــود ســات شــخصية لــدى الفــرد ،ولكــن مرتبــط
بــأداء الوظائــف اإلداريــة بشــكل فعــال ،حيــث إن رائــد األعــال الناجــح هــو الشــخص الــذي يســتطيع توجيــه املــوارد
بكفــاءة؛ مــا ميكنــه مــن اســتغالل الفــرص املتاحــة؛ لــذا فــإن أداء ونجــاح رائــد األعــال يعتمــد عــى عملــه داخــل املنظمــة
وامتالكــه ملجموعــة مــن املهــارات الســلوكية التــي يســتثمرها لصالــح تطويــر األعــال.
وقد صنفت هذه املهارات إىل نوعني:
املهــارات التفاعليــة :ومتثــل مجموعــة املهــارات اإلنســانية مــن حيــث بنــاء وتكويــن عالقــات إضافيــة بــن العاملــن
واإلدارة ,واملرشفــن عــى األنشــطة والعمليــات اإلنتاجيــة ،والســعي لخلــق بيئــة عمــل تفاعليــة تســتند إىل التقديــر واالحرتام.
املهــارات التكامليــة :تنطلــق أساســاً مــن فكــرة التخصــص يف األعــال واملهــام ،وهــذه املهــارات تزيــد مــن فعاليــة
االتصــاالت وتنميــة العالقــات االجتامعيــة والرســمية بــن العاملــن بوصفهــا املكــون الحيــوي للنظــام يف املــروع (.)9
املدرســة البيئيــة (املوقفيــة) :تؤمــن هــذه املدرســة بــأن خصائــص املبــادر ترتبــط كث ـرا ً بالبيئــة ومــا تحويــه مــن
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عوامــل خارجيــة  -العوامــل االجتامعيــة والدميوغرافيــة  -وهــذه املدرســة اقرتحــت عــدة عوامــل ميكــن أن تؤثــر يف بنــاء
شــخصية املبــادر ,وهــي :الثقافــة والبيئــة والح ـراك االجتامعــي واألرسة باإلضافــة إىل التعليــم.
نظريــة الجــذب والدفــع :مبوجــب هــذه النظريــة فــإن ســلوك املبــادر يحــدث بســبب عوامــل إيجابيــة يف البيئــة مثــل:
األفــكار ,الفــرص الجديــدة.
أو ال يحدث بسبب عوامل سلبية مثل عدم الرضا الوظيفي (.)10
املدرســة املعــارصة :وهــي تعنــي أن ســلوك املبــادر ناتــج مــن عاملــن رئيســيني :اإلحســاس بالفرصــة والناتــج عــن
التفاعــل بــن الســات الشــخصية للمبــدع والقــوى البيئيــة املؤثــرة يف اســتغالل الفرصــة والــذي يتطلــب امتــاك العديــد
مــن املهــارات الالزمــة إلدارة املــوارد املتاحــة.

عوامل النهوض بريادة األعامل- :
تشــر جــل الدراســات أن ريــادة األعــال تنشــأ مــن مجموعــة العوامــل املختلفــة وقــد تــم تبويبهــا يف مجموعتــن
رئيســيتني :عوامــل داخليــة وعوامــل خارجيــة مرتبطــة بإيجــاد املشــاريع الجديــدة وتتضــح يف اآليت.)11( :
أوال :العوامــل الداخليــة :إن العوامــل الداخليــة ترتكــز عــى الســلوك الــذي يقودنــا نحــو الريــادة عــى اعتبــار أن الســلوك
اإليجــايب بــن أف ـراد املجتمــع ميكــن أخــذه كمــؤرش جيــد إلمكانيــات وعيــوب فعاليــة األعــال يف املجتمعــات ,فالســلوك
األكــر ارتباطــا بعــامل األعــال هــو الــذي يقــدم معلومــات عــن الدوافــع (إدراك فــرص األعــال ،إدراك املخاطــر ،إدراك
القــدرات إلنشــاء رشكــة) إليجــاد رشكــة جديــدة ,ألن لــإدراك دورا كبـرا يف البحــث عــن الفــرص املتاحــة يف الســوق الــذي
تعمــل بــه املنظمــة وانتهازهــا ( ,)12فهــذا الــدور يقــوم بــه رواد األعــال يف الــدول املتقدمــة ،أمــا يف الــدول ذات املســتويات
املنخفضــة مــن التطــور االقتصــادي فــإن نشــاط الريــادة يــرز كإسـراتيجية للتغلــب عــى البطالــة.
كذلــك إدراك املخاطــر محــدد آخــر ،فعنــد إنشــاء رشكــة جديــدة تتأثــر مبيــول األفــراد واملنظــات ومــدى العوائــد
املتوقعــة مــن مقــدار هــذه املخاطــرة ،وبالتــايل البــد مــن إدراك هــذه املخاطــر مــن خــال قـراءة وتحليــل كافــة الظــروف
واملتغ ـرات املحيطــة بالبيئــة الخارجيــة ،واالعتــاد عــى املعلومــات ذات العالقــة بامليــل نحــو املخاطــرة.
إن الشــعور بالقــدرة عــى مواجهــة تحديــات إنشــاء وترســيخ رشكــة يعــد أمـرا مهــا عنــد إدراك فرصــة عمــل ،فــإدراك
األفـراد لقدرتهــم الشــخصية يف هــذا املجــال قيمــة مضافــة أساســية لنشــاط ريــادة األعــال ،وهنــا يلعــب التعليــم عامــل
أســايس لتدريــب األفـراد .
ثانيــا :العوامــل الخارجيــة :إن تقســيم العوامــل املرتبطــة بالســياق االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي أساســية ملعرفــة
الجوانــب التــي ينبغــي أن تشــملها السياســات التــي تهــدف إىل تعزيــز إيجــاد األعــال وترســيخها ,فالنشــاط الريــادي
يختلــف مــن بلــد ألخــر؛ وهــو راجــع إىل الخصائــص االقتصاديــة ،وإىل آليــة الدعــم والتشــجيع مثــل :تفعيــل قانــون حقــوق
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امللكيــة الفكريــة ،الرضائــب واملحف ـزات االقتصاديــة ،والتطــور املــايل ،ولقــد وضــع  Gnyawaiiet Fogelإطــار عــام للبيئــة
الرياديــة وتشــجيعها يف املجتمــع مــن خــال األبعــاد اآلتيــة:
السياســات واإلج ـراءات الحكوميــة :إن تســهيل اإلج ـراءات وتبســيطها لــدى الرياديــن يســهل ابتــداء املــروع ويقلــل
العديــد مــن العوائــق التــي تقــف حائــا أمــام ذلــك ،وهنــا يــأيت دور الحكومــة التــي تؤثــر وبشــكل مبــارش عــى آليــات
الســوق املختلفــة ،وآليــة الطلــب والعــرض فيــه (.)13
الظــروف االقتصاديــة واالجتامعيــة :يــرز الــدور الفعــال للعوامــل االقتصاديــة واالجتامعيــة يف تعزيــز الريــادة يف املجتمــع
مــن خــال توفــر القــروض وتســهيالتها ،واملســاعدة الفنيــة للرياديــن وتقديــم التســهيالت واالستشــارات ،وتوفــر املعلومــات
املختلفــة التــي تخــص مرشوعاتهــم ،ويــأيت دور الحكومــة يف عمــل برنامــج وورش عمــل لزيــادة وعــي األفـراد يف املجتمــع
ألهميــة الريــادة وفوائدهــا.
املهــارات الرياديــة اإلداريــة :تعتــر املهــارات اإلداريــة ومهــارات التســويق واملاليــة واملهــارات الفكريــة اإلبداعيــة ،مهمــة
بالنســبة للريــادي ،وهــذا لتمكينــه مــن مواجهــة الظــروف واملســتجدات املختلفــة التــي تصــادف املــروع الــذي يديــره أو
ميلكــه ،وهنــا تــرز أهميــة الربامــج التدريبيــة والتعليميــة التــي يقدمهــا املجتمــع لصقــل مهــارات الريــادة وتنميتهــا.
الدعــم املــايل املقــدم للمــروع :إن املــوارد املاليــة مــن أهــم املصــادر لنجــاح املــروع فنقــص هــذا النــوع مــن املــوارد
ســيكون عائــق أمــام الريــادي لبــدء مرشوعــه إن مل يجــد عونــا ماليــا والــذي يحتاجــه لعــدة أغ ـراض :كتفــادي املخاطــر،
متويــل املــروع ،تجميــع رأس املــال وغريهــا ،وتعتــر البنــوك مــن أهــم مصــادر التمويــل للمشــاريع الصغــرة ،وكذلــك نجــد
إن الريــادي ميكنــه الحصــول عــى التمويــل الــازم مــن املورديــن باالعتــاد عــى االئتــان التجــاري (.)14
الدعــم واملســاعدة االستشــارية والفنيــة :ويقصــد بالدعــم هنــا الدعــم االجتامعــي والــذي يشــمل الدعــم املــادي واملعنوي
الــذي ميكــن أن يحصــل عليــه الشــخص والتســهيالت التــي متنحهــا الجهــات التــي متتلــك حــق قبــول أو رفــض تلــك
املرشوعــات.

متطلبات ريادة األعامل- :
نســبة ألهميــة البحــث وتشــعب موضوعاتــه ،فقــد رأى الباحثــان التطــرق لــكل متطلبــات ريــادة األعــال ،والتحديــات
التــي تقــف أمامهــا؛ حيــث تــم تقســيمها إيل متطلبــات اجتامعيــة ،واقتصاديــة ،وسياســية ،وذلــك لتقييمهــا ،وإليجــاد اآلليات
واملقرتحــات التــي قــد تســاهم يف فهمهــا ،وإيجــاد الحلــول لهــا.

أوالً املتطلبات االجتامعية:
أحــد أهــم متطلبــات ريــادة األعــال اإلميــان بقيمــة العمــل نفســه ،كــرورة حياتيــة مهمــة ،وكقيمــة مقدســة ذات
صلــة بوجــود اإلنســان نفســه عــى هــذا الكوكــب.
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التحــدي األول :انعــدام أو ســوء فهــم ماهيــة وقيمــة العمــل .ومــا يؤســف لــه أن األمــة العربيــة املســلمة هي أكــر األمم
مطالبــة بذلــك وفقــا ملعتقدهــا الدينــي الداعــي إلعــاء قيمــة العمــل؛ إال أن نكوصـاً واضحـاً وتقاعسـاً عــى مســتوى األفـراد
واملجتمعــات يحيــط بتفكريهــا يف هــذه الناحيــة ،وقــد يجــد البعــض مســوغا أو آخــر لحالــة اإلحبــاط ،ورضورة انتظــار فــرص
التوظيــف الســانحة ،والتحــدي الــذي تحــاول الدراســة توضيحــه بدقــة متناهيــة هــو مصطلــح «قيمــة العمــل» ومــا يتضمنــه
هــذا املصطلــح مــن معــان كثــرة وشــاملة كأهميــة العمــل للكائــن الحــي ,ناهيــك عــن اإلنســان الــذي كرمــه اللــه بالعقــل،
وطالبــه بالســعي للــرزق وعــارة األرض « ُهـ َو الَّـ ِـذي َج َعـ َـل لَ ُكـ ُم الْ َ ْر َض َذلُــولً فَا ْمشُ ــوا ِف َم َناكِ ِب َهــا َوكُلُــوا ِمـ ْن ِر ْز ِقـ ِه َوإِلَيْـ ِه
ال ُّنشُ ــو ُر (( )15ســورة امللــك) فمثـاً نالحــظ أن رس تفــوق نجــاح اليابانيــن يكمــن يف فلســفة التحــدي واملـراث الحضــاري
العميــق املمتــد آلالف الســنني ،وتحويــل الديــن والعقائــد لديهــم إىل ســلوك مقــدس قائــم عــى ضمــر قــوي مرتبــط بوجــود
اإلنســان ذاتــه وبروحــه التــي لــن تعــرف الراحــة والهــدوء أو الســام ,إال إذا تطهــرت مــن الــرور الخمســة كــا يعتقــد
مفكــرو االجتــاع بــأن اإلنســان يولــد صفحــة بيضــاء واملتمثلــة يف( :الجشــع ،والطمــع ،والتســلط ،والحســد ،والشــهوانية)
( ،)15وأمتنــا أوىل األمــم بريــادة األعــال ،ولنــا يف رســول اللــه صــل اللــه عليــه وســلم أســوة حســنة ،ومــا ســاغه مــن حديــث
رشيــف يــدل بصــورة واضحــة عــى مجموعــة مــن القيــم التــي تــدل عــى ســبق اإلســام بالحــث عــى العمــل ،ونبــذ البطالــة
والتســيب إال ألصحــاب األعــذار الرشعيــة ،وارتيــاد املخاطــرة بــكل يشء يف ســبيل تحقيــق الكســب املــروع ،فقــد روى أنــس
بــن مالــك ريض اللــه عنــه أن النبــي صــل اللــه عليــه وســلم رأى أنصــاري محتــاج ،فســأله قائــا( :أمــا يف بيتــك يشء؟ قــال:
بــى ،حلــس نلبــس بعضــه ونبســط بعضــه ،وقعــب نــرب فيــه مــن املــاء ،قــال :ائتنــي بهــا قــال فأتــاه بهــا ،فأخذهــا
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم بيــده وقــال :مــن يشــري هذيــن؟ قــال رجــل :أنــا أخذهــا بدرهــم ،قــال :مــن يزيــد
عــى درهــم؟ مرتــن أو ثالثــا  -قــال رجــل :أنــا أخذهــا بدرهمــن ،فأعطاهــا إيــاه ،وأخــذ الدرهمــن وأعطاهــا األنصــاري،
وقــال :اشــري بأحدهــا طعامــا فانبــذه إىل أهلــك واشــري باآلخــر قدومــا فأتنــي بــه فأتــاه بــه ،فشــد فيــه رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم عــودا بيــده ثــم قــال لــه :أذهــب فاحتطــب وبــع ,وال أرينــك خمســة عــر يومــا ,فذهــب الرجــل
يحتطــب ويبيــع ،فجــاء وقــد أصــاب عــرة دراهــم ،فاشــرى ببعضهــا ثوبــا وببعضهــا طعامــا ،فقــال رســول اللــه صــل اللــه
عليــه وســلم :هــذا خــر لــك مــن أن تجــيء املســألة نكتــة يف وجهــك يــوم القيامــة ،إن املســألة ال تصلــح إال لثالثــة لــذي
فقــر مدقــع ،أو لــذي غــرم مفظــع ،أو لــذي دم موجــع) «حديــث رشيــف».
وكذلــك الننــى دور األرسة يف هــذا التحــدي فقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات العلميــة تأثــر مرحلــة الطفولــة
والنشــأة املبكــرة عــى الشــخصية ،حيــث تلعــب األرسة دورا جوهريــا يف نشــأة ،وتنميــة قيمــة العمــل لــدى أطفالهــا ،وكــا
تلعــب دورا ً مهــا يف وجــود الرغبــة واملصداقيــة يف مجــال ريــادة األعــال كمســتقبل مهنــي.
فقــد أشــارت هــذه الدراســات إىل أن مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر يف منــو ريــادة األعــال هــي األرسة؛ فهــي
مــن أوائــل العنــارص الرئيســية التــي تُشــجع األبنــاء عــى مامرســة الســلوكيات الرياديــة ,مــا يؤكــد أهميــة دور اإلرشــاد
األرسي يف دعــم وتنميــة ســات ريــادة األعــال.
فعــى ســبيل املثــال ميكــن لــأرسة أن تشــجع أبنائهــا عــى بيــع بعــض املنتجــات البســيطة لدخــول عــامل العمــل
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الحــر ،كــا يعتــاد الطفــل يف ظــل األرسة التــي متــارس العمــل الخــاص عــى العديــد مــن املصطلحــات والعبــارات املرتبطــة
باالســتثامر كمســار مهنــي ،وبالتــايل فــإن األطفــال يف هــذه البيئــة ينشــؤون ولديهــم تطلــع ودافعيــة إلنشــاء أعــال خاصــة
بهــم يف املســتقبل.
إن توجــه األرس الليبيــة يف دعــم وحــث أبنائهــم للحصــول عــى التعليــم العــايل إضافــة إىل الصــورة الذهنيــة الســلبية
لــدى املجتمــع عــن مخاطــر املهــن الحــرة وعــدم ثبــات الدخــل فيهــا تســبب يف انخفــاض عــدد املواطنــن امللتحقــن يف
برامــج التعليــم الفنــي واملهــن الحــرة والتــي تشــكل نــواة للمشــاريع الخاصــة والرياديــة (.)16

التحــدي الثــاين :أ -مبــا أن القاطــرة الدافعــة ملشــاريع ريــادة األعــال هــم الشــباب مــن الجنســن؛ فــإن هنــاك حــرب
معلنــة وخفيــة عــى هــذه الرشيحــة مــن املجتمــع عــى الشــباب وتبتكــر األســاليب يف هدمهــم وتدمريهــم ،واملتتبــع للجهــد
الــذي تبدلــه ليبيــا يف مكافحــة املخــدرات عــى ســبيل املثــال وآثارهــا الســلبية عــى الشــباب يــدرك حجــم هــذا التحــدي،
فنجــاح شــباب ليبيــا يعنــي بالــرورة تطــور االقتصــاد الليبــي ،ومــن املعــروف أن ليبيــا تحظــى بأحــد أهــم املــؤرشات
االقتصاديــة اإليجابيــة املتمثلــة يف ارتفــاع نســبة الشــباب فيهــا فهــي بذلــك مــن الــدول الشــابة ،ويكــون مــن األمثــل
االســتفادة مــن هــذه امليــزة االقتصاديــة املهمــة ،وذلــك عــن طريــق حاميــة الشــباب مــن كافــة املهــددات األخالقيــة
واألم ـراض االجتامعيــة والنفســية ،وخاصــة خطــر املخــدرات ورضورة زيــادة جهــود الدولــة واملجتمــع عــى حــد ســواء يف
مكافحتهــا وتجفيــف منابــع دخولهــا ،باإلضافــة إىل تكثيــف اإلعــان عــن مخاطرهــا بكافــة الوســائل املمكنــة التقليديــة منهــا
واملبتكــر.
ب -عــدم إدراك الشــباب ملــا يــدور حولــه مــن إسـراتيجيات عامليــة تحــاول تدمــر قيــم األمــة مــن خــال هــذه الرشيحــة
املهمــة يف املجتمــع ،وقــد أفضــت العوملــة إىل فضــاءات مفتوحــة وفاضحــة ،أقعــدت الكثرييــن مــن الشــباب عــن التحصيــل
الجــاد وروح املبــادرة والعزميــة واإلرصار واإلرادة لتحقيــق ريــادة األعــال أو أي مشــاريع تعــود بالنفــع عــى األمــة (.)17

ثانياً املتطلبات الثقافية:
تلعــب الثقافــة مبجمــوع مكوناتهــا دورا ً هام ـاً وحاس ـاً يف منــو ريــادة األعــال ،إذ أن ســيادة مفهــوم الثقافــة الرياديــة
يعتــر اتجاهــا اجتامعيــا إيجابيــاً نحــو املغامــرة الشــخصية التجاريــة  Personal Enterpriseيســاعد ويدعــم النشــاط
الريــادي ،ويؤكــد  Batmanأن االقتصاديــات التــي شــهدت منــوا وازدهــارا يف أواخــر القــرن العرشيــن تشــرك يف متتعهــا
بثقافــة األعــال ))Culture Businessوهــي الثقافــة التــي ميكــن أن توصــف بالثقافــة الرياديــة ،وتعتــر الثقافــة الرياديــة
 ))Entrepreneurial Cultureمــن العوامــل العمالقــة التــي تحــدد اتجاهــات األف ـراد نحــو مبــادرات ريــادةة األعــال،
حيــث إن الثقافــة التــي تشــجع وتقــدر الســلوكيات الرياديــة كاملخاطــرة واالســتقاللية ،واإلنجــاز وغريهــا تســاعد يف الرتويــج
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إلمكانيــة حــدوث تغــرات وابتــكارات جذريــة يف املجتمــع ،وباملقابــل فــإن الثقافــات التــي تدعــم مفاهيــم التقليــد
واالنصيــاع واالهتــام بالجامعــة والرقابــة والســيطرة عــى األحــداث املســتقبلية ال نتوقــع أن تنتــر منهــا ســلوكيات التحمــل
واملخاطــرة واإلبــداع أو مبعنــى أخــر ســلوكيات ريــادة األعــال ،وبوضــوح أكــر تتطلــب الثقافــة الرياديــة تشــجيع مامرســة
ريــادة األعــال وتحفيــز املجتمــع عــر تعلــم مبــادئ ريــادة األعــال (.)18
التحــدي الثالــث :ثقافــة املجتمــع املبنيــة عــى احـرام الوظيفــة العامــة والتهافــت عليهــا ،وأثــر ذلــك عــى دعــم مفهــوم
ريــادة األعــال ،ومــا يفــوت عــى املجتمــع وعــى املختصــن يف مجــال االقتصــاد وإدارة األعــال.
أن الســوق الليبــي ومــا بــه مــن محف ـزات اســتثامر وبنــى تحتيــة وقــوة رشائيــة هائلــة ،وحــب للتســوق مــع
تعــدد املناســبات العامــة والخاصــة وانفتــاح الدولــة عــى ثقافــات العــامل أجمــع واحتياجــات مــا بهــا مــن تلــك الشــعوب،
ومــا يحيــط بهــا مــن دول جــوار أحــوج مــا تكــون للمنتجــات الليبيــة مــن ســلع وخدمــات ،كل ذلــك وكثــر غــره كان مــن
املفــرض أن يجعــل مــن ريــادة األعــال القطــاع األكــر جاذبيــة للشــباب ،واألوفــر حظـاً يف رضــا املجتمــع ،واألوســع مشــاركة
يف مجــال التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .إال أن ثقافــة املجتمــع لعبــت ومازالــت تلعــب دورا ً أساس ـ ًيا يف خلــق هــذه
الفجــوة العميقــة الغــر مــررة مــا بــن الفــرص املتاحــة لــرواد األعــال داخــل الســوق الليبيــة ،ومــا بــن مــا هــو محقــق
فعــا يف هــذا اإلطــار ،كــا أن للدولــة دور ال يقــل أهميــة عــن دور املجتمــع يف رضورة دعــم هــذا التوجــه بــكل قــوة،
ومحاولــة نــر ثقافــة ريــادة األعــال لتحــل محــل ثقافــة العمــل يف القطــاع العــام الــذي أثقلــت كاهلــه البطالــة املقنعــة.
التحــدي الرابــع :ضعــف العمليــة التعليميــة خاص ـ ًة وأن التعليــم ينــدرج تحــت الثقافــة الرياديــة ،ويعتــر محــورا ً
لهــا ،فاألســاليب التقليديــة للتعليــم القائــم عــى التلقــن والحفــظ مل يعــد يناســب التعليــم الجامعــي ،فض ـاً عــى أنهــا
متثــل عائــق كبــر أمــام بنــاء ثقافــة ريــادة األعــال؛ فريــادة األعــال تتطلــب تعلي ـاً قامئ ـاً عــى توليــد األفــكار والتأمــل
واالبتــكار ،وإطــاق العنــان لإلبــداع املتحــرر مــن النمطيــة ،والتفكــر املؤطــر ،والتــدرج املنطقــي الرتيــب ،كــا يتطلــب
التفكــر الريــادي أن يتمحــور الطالــب عــى مفهــوم (املنشــأة) أثنــاء الدراســة هــذا املفهــوم الــذي يوجــه التفكــر واإلبــداع
إىل مكونــات وأنشــطة ومهــارات بنــاء املنشــأة ويجعــل التعليــم التطبيقــي املجــال الشــائع ألســاليب التعليــم الجامعــي ،وقــد
ســبقت أوروبــا الكثــر مــن الــدول يف هــذا املجــال حيــث اســتحدثت منــذ عــام  1988م عــددا ً كبـرا ً مــن الربامج التشــجيعية
ملفهــوم املنشــأة يف التعليــم العــايل برشاكــة ودعــم مــن رشكات القطــاع الخــاص عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي ،وكانــت
مثرتــه أن أعــدت جيــا مــن الشــباب ميتلــك روح املبــادرة كــا أن التعليــم اإلبتــكاري القائــم عــى اإلبــداع ،واالبتــكار يتطلــب
تبنــي النظــام التعليمــي متعــدد التخصــص الــذي يتيــح للطالــب فرصــة تعــدد التأهيــل واالختيــار مــن بــن التخصصــات
املتنوعــة مــا ينمــي ســعة األفــق ،ورحابــة التفكــر ،وربــط األفــكار ،ويوجــد مناخــا متعــدد األبعــاد التخصصيــة يســهم يف
الوصــول إىل فكــرة ميكــن تحويلهــا إىل مــروع منتــج تعليــا ،ويف هــذه الحالــة يجــب أن تركــز املقــررات يف تشــجيع وتنميــة
االســتقاللية ،واالبتــكار ،واملخاطــرة ،واملهنيــة يف العمــل ،وتنظيــم الوقــت وغريهــا مــن املهــارات الهامــة .وقــد ذكــر (روبــرت
هيــرش ومايــكل بيــر) أن الدراســات أوضحــت أن نســبة إمكانيــة إنشــاء مــروع خــاص للذيــن يدرســون ريــادة األعــال
تســاوي أربعــة أضعــاف النســبة للذيــن ال يدرســون ريــادة األعــال .كــا أن الدخــل املتوقــع للذيــن يدرســون ريــادة األعامل
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يزيــد حــوايل  20%إىل  30%عــن دخــل الذيــن يدرســون التخصصــات األخــرى.

ثالثاً املتطلبات االقتصادية:
من العوامل املساعدة عىل تنمية ريادة األعامل وضع السياسات االقتصادية الداعمة.
إن الهــدف األســاس مــن وضــع السياســات الكليــة يف الدولــة هــو تنميــة االســتقرار االقتصــادي ،ومــن أمثلــة هــذه
السياســات :نســبة منخفضــة مــن التضخــم ،أســعار فائــدة منخفضــة ،ومســتوى أســعار تبــادل مســتقرة ,كــا أن مــن أهــداف
سياســات االقتصــاد الــكيل تخفيــض درجــة البريوقراطيــة التــي تواجــه إنشــاء املشــاريع الصغــرة ,مثــل :تطويــر األنظمــة
الرضيبيــة الداعمــة للمشــاريع الصغــرة.
كــا إن ســهولة الوصــول للســوق عــى درجــة عاليــة مــن األهميــة ،حيــث يكمــن دور السياســات االقتصاديــة الكليــة يف
خلــق فــرص اســتثامر ببنــاء تحالــف اسـراتيجي مــع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة ,فعــى ســبيل املثــال يف اليابــان الــركات
الكبــرة تقــدم فرصــة لنظــام املنشــآت الصغــرة باعتبارهــم مورديــن ،ومقاولــن مــن الباطــن ،و أمــا عــى مســتوى السياســات
االقتصاديــة الجزئيــة فــإن الهــدف منهــا التطويــر والدعــم واملنافســة مــن خــال خلــق بيئــة اســتثامرية صحيــة حيــث ميكــن
توفــر برامــج دعــم ماديــة ،ومعنويــة ,وميكــن يشــمل الدعــم املــادي امللمــوس ,عــى ســبيل املثــال :تقديــم التســهيالت
البنكيــة للمرشوعــات الصغــرة ،والتمويــل الحكومــي ،واملبــاين ،واملعــدات وغريهــا بينــا الدعــم املعنــوي يشــمل التعليــم،
ومهــارات التأســيس وغريهــا (.)19
التحــدي الخامــس :ضعــف البنيــة التحتيــة يف ليبيــا فمشــاريع البنيــة التحتيــة رضوريــة لنجــاح ريــادة األعــال وخاصــة
يف الســوق املحــي مثــل :املواصــات ،والكهربــاء ،والطــرق ،والربيــد ،والنقــل ،والخدمــات املســاندة ،وأخــرا فــإن توفــر
املعلومــات الحديثــة والدقيقــة أمــر رضوري لدعــم بيئــة ريــادة األعــال ،واملســاعدة يف عمليــة اتخــاذ القـرار االســتثامري.
التحــدي الســادس :عــدم توفــر الواحــات العلميــة ( )science Parksيف ليبيــا ،والتــي يطلــق عليهــا أحيانــا مناطــق
التقنيــة أو مراكــز التقــدم التقنــي.
التحــدي الســابع :عــدم تنــوع الجهــات التــي تتبنــى دعــم ريــادة األعــال وتســاهم يف تطورهــا والرتويــج لهــا ،رغــم
مــا يتوفــر لليبيــا مــن قــدرات ماليــة ،وموقــع جغـرايف مميــز ،فهنــاك تــردد يف ولــوج هــذا النــوع مــن العمــل ،وقــد يكــون
الخــوف مــن الفشــل أحــد القضايــا املهمــة يف العــزوف عــن مشــاريع ريــادة األعــال ودعمهــا ،وال ننــى قلــة الصناديــق
الحكوميــة املانحــة للقــروض لــرواد األعــال.
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املتطلبات السياسية:
إن تشــجيع الحكومــة عــى إتبــاع نهــج منســق شــامل لتعزيــز مبــارشة األعــال الحــرة مبشــاركة جميــع الجهــات املعنيــة،
يعــد أمــرا ً مؤثــرا يف تهيئــة منظومــة ريــادة األعــال ،ومــن ذلــك أن تــويل سياســات الدولــة أهميــة قصــوى ملبــادرات
املجتمــع املــدين ،واألوســاط األكادمييــة والقطــاع الخــاص ،وتعزيــز إمكانيــات توليــد اإلي ـرادات ،وتطويــر تقنيــات جديــدة
ومنــاذج مبتكــرة لتســيري األعــال التجاريــة ،وحفــز لنمــو اقتصــادي قــوي؛ حيــث سياســات الــدول بدعــم قــدرات املؤسســات
املاليــة الوطنيــة عــى مســاعدة األشــخاص الذيــن ال تتوافــر لهــم خدمــات مرصفيــة وماليــة ،وخدمــات تأمــن ،ومتكــن
املؤسســات املاليــة واملرصفيــة مــن اعتــاد أطــر تنظيميــة ورقابيــة تيــر توفــر الخدمــات لــرواد األعــال ،وتشــجع الوعــي
يف مجــال مبــارشة األعــال الحــرة بتنميــة املهــارات وبنــاء القــدرات وتوفــر برامــج التدريــب ،وإقامــة مراكــز الحتضــان
األعــال التجاريــة ،ومــن القـرارات السياســية املهمــة أن تقــوم الــدول بإنشــاء هيئــات أو مرجعيــات عليــا لتنظيــم ومتابعــة
منظومــة ريــادة األعــال ،وتشــجيع التعــاون والتنســيق والتكامــل مــا بــن الجهــات الوطنيــة الداعمــة لــرواد األعــال،
والتواصــل بــن املجتمعــات العامليــة املعنيــة ،وتوفــر إمكانيــات تواصلهــا وإمكانيــات تبادلهــا أفضــل املامرســات ،كــا أن
السياســات الحكوميــة الداعمــة لبيئــة ريــادة األعــال تركــز عــى نقــل التقنيــة مــن موطنهــا األســاس إىل أي مــكان أخــر
لغــرض االســتخدام املبــارش أو اســتغاللها تجاريــا ،وتحويلهــا إىل منتجــات أو خدمــات جديــدة أو محســنة إذ يعــد نقــل
التقنيــة املتقدمــة ،واســتخدامها يف جميــع املجــاالت أحــد ركائــز دعــم االبتــكار.
التحــدي الثامــن :الـراع الســيايس ،وضعــف الحكومــات املتعاقبــة فلقــد كان لالنقســام الســيايس الــذي باتــت ليبيــا
تعيــش يف كنفــه أثــر ســلبي عــى معــدالت إنتــاج النفــط مــن ناحيــة ،وعــى االقتصــاد الليبــي ككل مــن ناحيــة أخــرى؛ مــا
ســبب عجـزا ً واضحـاً يف امليزانيــة العامــة للدولــة؛ حيــث فشــلت السياســة املاليــة املتبعــة والتــي اعتمــدت عــى النفقــات
العامــة ،ومل تكــن يف بــاب التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة مــن أجــل إيجــاد مصــادر بديلــة للدخــل.
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النتائج والتوصيات :ــــ
يف ضوء ما سبق ميكن صياغة مجموعة من االستنتاجات كاآليت:
- 1إدراك أن ظاهــرة الريــادة ال ميكــن عزلهــا عــن العديــد مــن املتطلبــات األخــرى املرتبطــة بهــا يف الســياق االجتامعــي
واالقتصــادي والســيايس الــذي توجــد فيــه.
- 2للثقافة املجتمعية الليبية دور مؤثرا يف التغذية السالبة عىل قدرات الشباب نحو االبتكار وريادة األعامل.
- 3وجود نقص كبري يف البنية التحتية للريادة.
- 4عدم توفري البيئة الحاضنة ،واملالمئة لنمو املرشوعات الريادية.
 - 5ضعف املناهج التعليمية املختصة بريادة األعامل.
- 6عدم توفر الهياكل العلمية واإلدارية لتوجيه أعامل البحث العلمي نحو االبتكار.
- 7عدم توفر سياسة تحفيزية تعتمد عىل أدوات ترشيعية متنوعة سهلة اإلصدار والتعديل واإللغاء.

التوصيات- :
يف ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج ،واســتنتاجات ميكــن الخــروج ببعــض التوصيــات الالزمــة لتعزيــز ريــادة
األعــال يف ليبيــا ومنهــا:
- 1العمــل عــى تغيــر مفاهيــم املجتمــع نحــو العمــل يف القطــاع العــام كخيــار أوحــد؛ وذلــك مــن خــال نــر ثقافــة
ريــادة األعــال.
- 2إعــادة تقييــم مخرجــات التعليــم العــام والعــايل ،وربــط البحــث العلمــي يف املؤسســات البحثيــة باقتصــاد املعرفــة
واالبتــكار ،وريــادة األعــال مــن خــال الكفــاءات الوطنيــة القــادرة عــى اســتيعاب مــا يعنيــه هــذا التحــول.
- 3إجـراء املزيــد مــن األبحــاث الكيفيــة لدورهــا امللحــوظ يف تعميــق الفهــم لجوانــب عديــدة متعلقــة بريــادة األعــال
ومــن ثــم املســاعدة مبعرفــة الوســائل الفاعلــة لتنميتهــا.
- 4االستفادة من التجارب الواضحة لبعض الدول يف توفري الفرص املالمئة للمرشوعات الريادية وعملية احتضانها.
- 5توفري البنية التحتية املالمئة املادية واملعلوماتية ،مع تهيئة املناخ القانوين الداعم لريادة األعامل.
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- 6إنشــاء حاضنــات متخصصــة لدعــم األفــكار الرياديــة واملرشوعــات الناشــئة التــي ال تتوفــر لهــا املقومــات الالزمــة
للبــدء الفعــي يف العمــل واإلنتــاج ،بهــدف الوصــول إىل تنميــة محليــة متوازنــة.
- 7الحاجــة إليجــاد جهــات متعــددة ،وعــى رأســها الجامعــات ووســائل اإلعــام املختلفــة لتبنــى دعــم ريــادة األعــال،
واملســاهمة يف نــر ثقافتهــا والرتويــج لهــا.
- 8توفــر قاعــدة بيانــات تســاعد عــى الربــط بــن األنشــطة املختلفــة ملشــاريع ريــادة األعــال والجهــات الداعمــة،
واملمولــة لهــا.
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األبعاد الفلسفية يف بنية النظريات العلمية املعارصة
«األبعاد الفلسفية يف بنية النظرية الوترية منوذجاً»
د .صالح سعد صالح

جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

ملخّص البحث
ســعى الباحــث مــن خــال هــذا البحــث إىل التدليــل عــى مــا افرتضــه بداي ـ ًة مــن أن النظريــة الوتريــة – كأمنوذج ـاً
ممث ـاً للنظريــات العلميــة املعــارصة – تتض ّمــن يف بنيتهــا أبعــادا ً فلســفية.
هــذا الفــرض أو اإلجابــة املبدئيــة كان محاولــة لإلجابــة عــن التســاؤل الــذي تبلــورت فيــه إشــكالية البحــث ،و هــو :كيــف
ميكــن للنظريــة العلميــة أن تتضمــن يف بنيتهــا أبعــادا ً فلســفية ،متجــاوزة بذلــك قواعــد الطريقــة العلميــة؟ وهــل يُعـ ّد هــذا
املاســة للتفكــر الفلســفي ،وبالتــايل عــودة امليتافيزيقــا كمقـ ّوم أســايس للمعرفــة؟
مــؤرشا ً إىل الحاجــة ّ
وتوصل الباحث من هذا إىل النتائج التالية:
ّ
االعتــاد يف هــذه النظريــة عــى الفاعليــة العقليــة املنطقيــة النظريــة ،وبالتــايل اســتبعاد بــل وصعوبــة االعتــاد عــى
املالحظــة والتجريــب كمعيــار للتحقــق مــن صحــة النظريــة.
أساســية مفهــوم التناظــر ،ورضورة االعتــاد عليــه كمقـ ّوم مــن مقومــات هــذه النظريــة ،هــذا املفهــوم ال مــرر تجريبــي
لــه ســوى أنــه مفهــوم منطقــي ،فضـاً عــن أنــه يرتكــز عــى مفهومــي البســاطة والجــال اللذيــن ال مــرر تجريبــي لهــا
أيضـاً.
ـر الكــون مــن منطلــق االعتــاد عــى مبــدأ واحــد هــو «الوتــر» ،األمــر الــذي يعــود بنــا  -مــع هــذه
 .3هــذه النظريــة تفـ ّ
النظريــة – إىل التفسـرات امليتافيزيقيــة ألصــل الوجــود واألشــياء ،تلــك التــي اعتَ َمـ َد كل تفســر منهــا مبــدأً واحــدا ً لحقيقــة
الوجــود ،أو ميكــن أن يعــود بنــا إىل التصــورات الفلســفية األحــدث عهــدا ً لطبيعــة أصــل األشــياء ،والتــي اتخــذت مــن املبــدأ
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الواحــد منطلقـاً نحــو الحقيقــة ،وهــذا مــا بــدا للباحــث مــن تشــابه بــن تصــور النظريــة الوتريــة (الوتــر هــو املبــدأ الواحد)،
وبــن تصــور اليبنتــز (الــذرة أو املونــاد هــو املبــدأ الواجــد) .هــذا التشــابه بــن التصوريــن يــكاد يصــل إىل حــد املامهــاة.
 .4املــادة الظليّــة التــي هــي نتاجـاً للخيــال ،والتــي تشـكّل عاملـاً مــوا ٍز لعاملنــا مــا هــي إال تصــور ميتافيزيقــي ،األمــر الــذي

يذكّــر بنظريــة امل ُثــل عنــد أفالطــون؛ حيــث نجــد أن عــامل الحقيقــة قــد تجــى عنــده يف عــامل امل ُثــل ،بينــا العــامل املحســوس
الواقعــي ميثّــل عنــده عــامل مــوا ٍز لهــذا العــامل وهــو عــامل خيــايل ظـ ّـي .هــذا التصـ ّور للــادة الظليــة ال ســند تجريبــي لــه،
األمــر الــذي يجعلــه يتجــاوز نطــاق العلــم ،ويبــدو ك ُبعـ ٍـد فلســفي ،مــن حيــث أنــه يســتند عــى الخيــال والتأمــل.
 .5تبـ ّـن البعــد الفلســفي يف النظريــة الوتريــة مــن خــال أنهــا كانــت نتيجــة للمصادفــة البحتــة ،إذ أنهــا ال تعتمــد عــى
فــروض ومالحظــات وتجــارب (الركائــز األساســية يف أيــة نظريــة علميــة)؛ هــذه الركائــز التــي تفيــد بالتوقّــع والتنبــؤ .وهــذا
تجــاوزا ً ملنهــج التفكــر العلمــي بخطواتــه املنتظمــة املعروفــة ،وبالتــايل ولــوج طريــق التفكــر العقــي الفلســفي املعتمــد
التأ ّمــل والتحليــل والرتكيــب.

 .6وأخ ـرا ً فــإن البعــد الفلســفي للنظريــة الوتريــة قــد تبـ ّـن مــن خــال أنهــا تثــر الدهشــة والحــرة ،وهــذا األمــر قــد

تجــى يف تســاؤالت تتجــاوز نطــاق العلــم؛ نطــاق منهــج التفكــر العلمــي التجريبــي ،لتبقــى تســاؤالت قامئــة تنتظــر اإلجابــة
عــن ماهيــة وحقيقــة األبعــاد املتكـ ّـرة للمــكان ،وعــن كيفيــة اتّســاق النظريــة مــع مفهومنــا للواقــع الفيزيقــي مــع عــدم
قابليتهــا لالختبــار التجريبــي.
وعليــه مت ّكــن الباحــث مــن القــول بــأن هنــاك أبعــادا ً ميتافيزيقيــة فلســفية ُمتض ّمنــة يف بنيــة هــذه النظريــة ،األمــر
الــذي يقيــم حقيقــة أن التفكــر امليتافيزيقــي الفلســفي ال غنــى لنــا عنــه وخصوصـاً يف أمــور يصعــب الوصــول إليهــا بالســر
يف طريــق العلــم مبنهجــه املعهــود.
و عليــه يــويص الباحــث بوجــوب عــدم التقليــل مــن مكانــة النشــاط املعــريف الفلســفي – كــا هو ســائد يف هــذه اآلونة
– واإلعــاء يف املقابــل مــن مكانــة النشــاط املعــريف العلمــي ،ألن هــذا األخــر هــو دامئـاً يف حاجــة إىل األول ،خصوصـاً حــن
يواجــه مامرســوه مشــكالت يعجــز منهجهــم (املنهــج العلمــي) عــن حلهــا؛ ألنهــا بطبيعتهــا متجــاوزة إلجراءاتــه وخطواتــه،
وتفــرض عليهــم – بالتــايل -ولــوج طريــق التفكــر امليتافيزيقــي والفلســفي.

مقدمة
منــذ أن ُوجِــ َد اإلنســان العاقــل عــى وجــه األرض وهــو يتســاءل أســئلة جوهريــة ،أســئلة تحــره بشــأن الواقــع
ـت بأنهــا أســئلة الهوتيــة وميتافيزيقيــة ،مثــل :مــا هــو أصــل الوجــود؟ كيــف بــدأ؟ وكيــف
الفيزيــايئ وطبيعــة الكــونُ ،و ِص َفـ ْ
يســر؟ ومــا هــي نهايتــه ؟ مــا الزمــان؟ مــا املــكان؟ مــا املــادة ؟ وماهــي العنــارص األوليــة التــي تش ـكّل هــذه املــادة؟
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بــرزت يف ســاحة املعرفــة إشــكاليات تتنــازع أفكارنــا و ترســم خريطــة متشــابكة لتاريــخ الفلســفة والعلــم ،وتشــغل
إنســان النســبية (نظريــة النســبية  ) The Relativity theoryوالكــم (نظريــة الكــم أو نظريــة الكوانتــم The Quantum
 )theoryو األوتــار (النظريــة الوتريــة أو نظريــة األوتــار  )String theory Theومــا بعدهــا ،بقــدر مــا شــغلت إنســان
املراحــل األوىل مــن التفلســف ،ومــا مــن حــل نهــايئ .وتوالــت اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ،لتتطــور مــن األســاطري الرشقيــة
واإلغريقيــة إىل املذاهــب الفلســفية الكــرى ،وتنتهــي إىل القوانــن العلميــة الدقيقــة .ويف مرحلــة مــا كان هنــاك تداخ ـاً
بــن الفلســفة والعلــم ،فأفالطــون  Plato (427 - 347ق.م) وأرســطو Aristotle (384 – 322ق.م) و ديــكارتDescartes
(1596 – 1650م) و ليبنيتــزLeibnitz (1646 – 1716م) ،كل منهــم فيــه مثــال واضــح للفيلســوف العــامل .ومــع ظهــور
العلــم مبعنــاه الحديــث (يف القــرن الســادس عــر و الســابع عــر) متيــز العلــم عــن الفلســفة ،وأصبــح لــكل منهــا منهجـاً
وموضوع ـاً مســتقالً ،وأصبــح العلــم يعتمــد – يف جانــب كبــر منــه  -عــى التجربــة ،التــي كانــت املعيــار الوحيــد إلثبــات
النظريــة أو تفنيدهــا .بينــا اقتــرت الفلســفة عــى التأمــل النظــري الخالــص يف نظريــات املعرفــة ونظريــات القيــم
ونظريــات الوجــود.
ولكــن مــع مطلــع القــرن العرشيــن عــرف الواقــع الفيزيــايئ تحــوال خط ـرا وتطــورت العلــوم وانتقلــت (وخصوصــا
الفيزيائيــة) مــن االختباريــة إىل الصوريــة ،ومل يعــد الــيء ذي داللــة تجريبيــة ،بــل أصبــح كائنــا رياضيــا .حيــث غــزت
الرياضيــات كل حقــول الفيزيــاء ،وأصبحــت املفاهيــم الفيزيائيــة ذات صبغــة صوريــة خالصــة ،وبهــذا اقرتبــت الفيزيــاء
أكــر مــن البحــث النظري(الفلســفي) ،ومل تعــد التجربــة املعيــار الوحيــد للنظريــة العلميــة ،بــل أصبــح االتســاق املنطقــي
والجــال الريــايض عنــارص أساســية يف بنــاء النظريــة العلميــة .باإلضافــة إىل بــروز دور وفاعليــة الجانــب امليتافيزيقــي
والفلســفي ،وذلــك يف شــكل تســاؤالت قامــت بداف ـعٍ مــن موضوعــات تجــاوزت يف طبيعتهــا طبيعــة واش ـراطات منهــج
التفكــر العلمــي ،لــي يشــكل هــذا الجانــب مرتك ـزا ً مه ـاً للمعرفــة العلميــة.
متثّلــت هــذه التحـ ّوالت بشــكلٍ واضــح يف منــوذج حديــث جــدا ً مــن النظريــات العلميــة وهــي النظريــة الوتريــة أو
نظريــة األوتــار ،إذ ق ّدمــت هــذه النظريــة صــورة غريبــة للواقــع الفيزيــايئ ،صــورة يلتقــي فيهــا العقــل بالالعقــل ،والخيــال
بالواقــع ،واســتطاع منظــرو األوتــار بواســطة فكــرة الوتــر أحــادي البعــد التوحيــد بــن الصورتــن ،ووفقـاً لهــذه النظريــة فــإن
املكــون األويل الــذي ُص ِنـ َع منــه كل يشء أوتــارا ً ،وافرتضــت أن األوتــار تتذبــذب يف أحــد عــر بعــدا ً ،أربعــة مركزيــة وســبعة
إضافيــة .إذ تتحــدد طبيعــة الجســيامت األوليــة ( particles primaryبروتونــات ونيوترونــات وكــواركات والكرتونــات)
وجســيامت القــوى ( Particles of powerغرافيتونــات وبوزونــات وغليونــات وفوتونــات) يف هــذه النظريــة – وفق ـاً ملــا
يذكــر بــول ديفــس وجوليــان بـراون  - P. Defes & J. Prawenمــن خــال حركــة واهتـزاز األوتــار يف فراغــات .حيــث يُجعــل
مــن اهت ـزاز وتــر إلكرتون ـاً ،ويجعــل مــن آخــر بوزون ـاً وآخــر غرافيتون ـاً( .)1هكــذا أصبــح تصــور نظريــة األوتــار الفائقــة
للواقــع الفيزيــايئ كســيمفونية كونيــة .وترســم نظريــة األوتــار بنــاء عــى هــذه الســيمفونية الفائقــة صــورة كلهــا جــال
وأناقــة.
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فيــا تقـ ّدم هنــاك ســؤال يطــرح نفســه وهــو :كيــف ميكــن للنظريــة العلميــة (ممثلـ ًة هنــا يف النظريــة الوتريــة) أن
املاســة
تتضمــن يف بنيتهــا أبعــادا ً فلســفية ،متجــاوزة بذلــك قواعــد الطريقــة العلميــة؟ وهــل يُعـ ّد هــذا مــؤرشا ً إىل الحاجــة ّ
للتفكــر الفلســفي ،وبالتــايل عــودة امليتافيزيقــا كمقـ ّوم أســايس للمعرفــة؟ هــذا مــا يشـكّل إشــكالية البحــث الحــايل.
ميكــن أن تبــدو أهميــة هــذا البحــث يف تبيــان جــدوى وأهميــة الفكــر الفلســفي الــذي يبــدو يف الوقــوف و اســتنتاج
حقائــق ال يســتطيع – أو رمبــا يعجــز  -العلــم بطبيعــة نهجــه عــن البــت فيهــا ،األمــر الــذي مــن شــأنه تقدي ـرا ً للفكــر
الفلســفي قــدره املجهــول أو امل ُتجاهــل عــن قصــد ،ومــن ث ـ ّم االع ـراف بــدوره يف بنيــة املعرفــة املعــارصة.

أهداف البحث:
الكشف عن األبعاد الفلسفية يف بنية النظرية الوترية.
الوقوف عىل فاعلية األبعاد الفلسفية – إن كان مثة فاعلية  -يف بنية النظرية الوترية.

فروض و تساؤالت البحث:
ما هي النظرية الوترية؟
إذا كان من املمكن أن تتضمن النظرية الوترية أبعادا ً فلسفية ؟ فكيف ميكن أن تبدو تلك األبعاد؟
إذا بــدت األبعــاد الفلســفية يف بنيــة النظريــة الوتريــة ،أال يُعــد هــذا دليـ ٌـل عــى الحاجــة املاســة إىل التفكــر الفلســفي
كنهــج معــريف تتطلبــه طبيعــة موضوعــات املعرفــة املعــارصة.
ســبب اختيــار املوضــوع هــو دافــع الكشــف عــن األبعــاد الفلســفية يف كمقـ ّوم أســايس يف بنيــة املعرفــة العلميــة املعارصة،

بغيــة الربهنــة عــى ّأل غنــى للنشــاط املعــريف العلمــي – حتــى مــع التق ـ ّدم املذهــل الــذي حققــه العلــم املعــارص  -عــن
النشــاط املعــريف الفلســفي ،ومــن ثــم الربهنــة عــى أنهــا نشــاطني برشيــن متكاملــن ال متضاديــن أو متناقضــن كــا هــو
شائع.
وعليه ق ُِّس َم هذا البحث إىل:
إيضاح للمصطلحات املهمة يف البحث.
متهيد :تض ّمن
ٌ
املبحث األول :ما هي النظرية الوترية؟
املبحث الثاين :األبعاد الفلسفية يف النظرية الوترية.
توصل إليها الباحث.
خامتة البحث :تض ّمنت أهم النتائج التي ّ
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متهيد
إيضاح بعض املصطلحات الهامة يف البحث
السبني  :Spinالغزل أو اللف املغزيل أو التدويم للجسيامت األولية ،وهو خاصية جوهرية فيها.
الهدرونــات  :Hydronsهــي مجموعــة جســيامت كان يظــن يف بــادئ األمــر أنهــا جســيامت أوليــة أي ليســت مكونــة
مــن جســيامت أصغــر ولكــن تبــن فيــا بعــد خطــأ هــذا الزعــم ،فهــي مكونــة مــن جســيامت أصغــر تسـ ّمى الكــواركات.
الكــوارك : Quarksهــو جســيم أويل وأحــد املكونــن األساســيني للــادة يف نظريــة النمــوذج القيــايس لفيزيــاء الجســيامت
(املكــون اآلخــر حســب هــذه النظريــة هــو الليبتونــات) لهــا كتلــة ولكــن أبعادهــا صفريــة ،تتــم مشــاهدتها عنــد حــدوث
تصــادم شــديد بــن الربوتــون واإللكــرون .وقــد أطلــق مــوري جيلــان  M. Jelmanهــذا االســم عــى الكــوارك.
الفوتونات  :Photonsوهي جسيامت الضوء.
الجرافيتــون  :Gravitonsهــو جســيم مــن الجســيامت األوليــة التــي تلعــب دور الوســيط بــن قــوة الجاذبيــة ونظريــة
املجــال الكمومــي ،مبعنــى أن الجرافيتــون هــو جســيم يحمــل قــوة الجاذبيــة.
البوزونات  :posonsهي جسيامت ذات سبني يساوي صفرا ً أو أضعافاً زوجي ًة صحيحة من وحدة السبني األساسية.
الفرميونات  :Fermionsاسم يطلق عىل صنف من الجسيامت سبينها األصيل يساوي عددا ً فردياً.
الغليونات  :Gluonsهي الجسيامت التي تنقل القوة الشديدة بني الكواركات.
القــوة النوويــة القويــة  :Strong forceهــي القــوة بــن هدرونــن ،وإن أصــل هــذه القــوة  -وفق ـاً للنظريــات الحديثــة
– كامــن فيــا بــن الكــواركات.
القوة النووية الضعيفة  :Weak forceهي قوة تعمل بني كل الجسيامت املادية.
القــوة الكهرومغناطيســية :Electromagnetismهــي املســئولة عمليــا عــن كل مظاهــر الحيــاة اليوميــة العاديــة فيام عدا
الجاذبيــة؛ فــكل القــوي املؤثــرة التــي ترربــط مــا بــن الــذرات وبعضهــا البعــض ميكــن إرجاعهــا إىل القــوة الكهرومغناطيســية
التــي تؤثــر عــى الجســيامت الكهربيــة يف الــذ ّرة مــن الكرتونــات وبروتونــات.
القــوة الثقاليــة أو الجاذبيــة  :Gravityوتتمثــل يف ميــل الكتــل واألجســام لإلنجــذاب والتحــرك نحــو بعضهــا البعــض كــا
211

مجلة البحوث العلمية املحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن عيل السنويس اإلسالمية

يف الجاذبيــة بــن األرض والشــمس.
التناظــر الفائــق  :Supersymmetryتناظــر هنــديس تجريــدي تتو ّحــد مبوجبــه البوزونــات والفرميونــات يف توصيــف
مشــرك .يشـكّل التناظــر الفائــق أساسـاً ملعظــم املحــاوالت الحديثــة الهادفــة إىل صــوغ نظريــة ثقاليــة كموميــة ،وهــو مــن
املقومــات الجوهريــة يف النظريــة الوتريــة الفائقــة(.)2

املبحث األول :ما هي النظرية الوترية؟
ق ّدمــت هــذه النظريــة –كــا ســبق أن ذكــرتُ  -صــورة غريبــة للواقــع الفيزيــايئ ،صــورة يلتقــي فيهــا العقــل بالالعقــل،
والخيــال بالواقــع ،حيــث تنبنــي نظريــة األوتــار عــى أن املك ـ ّون األويل الــذي ُص ِن ـ َع منــه كل يشء أوتــارا ً ،وافرتضــت أن
األوتــار تتحـ ّرك يف أحــد عــر بعــدا ً ،أربعــة مركزيــة وســبعة إضافيــة .حيــث تتحــدد طبيعــة الجســيامت األوليــة (بروتونــات
ونيوترونــات وكــواركات والكرتونــات) وجســيامت القــوى (غرافيتونــات وبوزونــات و غليونــات وفوتونــات) وفق ـاً لهــذه
النظريــة مــن خــال حركــة واهتـزاز األوتــار يف الفـراغ .ووفــق هــذا يُج َعــل مــن اهتـزاز وتــر إلكرتونـاً ،ويجعــل مــن آخــر
بوزونـاً وآخــر غرافيتونـاً .هكــذا أصبــح تصــور نظريــة األوتــار الفائقــة للواقــع الفيزيــايئ كســيمفونية كونيــة .وترســم نظريــة
األوتــار بنــا ًء عــى هــذه الســيمفونية صــورة كلهــا جــال وأناقــة .فــا هــي هــذه النظريــة؟

 – 1مفهومها:
يبــدو أن أكــر األمــور إثــار ًة يف العلــوم يف الوقــت الراهــن (يف علــم الفيزيــاء النظريــة  )Theoretical physicsهــو
ـج منهــا الكــون .هــذه النظريــة اســمها النظريــة الوتريــة أو نظريــة
نظريــة ت ُصـ ِـد ُر أحكامـاً عميقــة بخصــوص املــادة التــي ن ُِسـ َ
األوتــار ،وهــي تقتــي أنــه يف وقــت االنفجــار العظيــم  Big Bangكان هنــاك عــرة أبعــاد ،ومثّــة ســتة مــن تلــك األبعــاد
ـعاعي نــووي ،ومــن النتائــج
أصبحــت مخف ّيــة عــن حواســنا ،ولكنهــا تــرك عالماتهــا مبــا ينشــأ عنهــا مــن كهربــاء ،ونشــا ٌط إشـ ٌ
األخــرى البــارزة املرتتبــة عــى هــذه النظريــة أنهــا قــد تــدل ضمني ـاً عــى أن هنــاك كون ـاً خفي ـاً بالكامــل يعمــل هنــا يف
الداخــل مبــارشة مــن الكــون املألــوف لنــا(.)3
ومــع أنّــه ليــس بإمكاننــا رؤيــة هــذا الكــون ،لكــن ميكننــا الشــعور بــه عــن طريــق جاذبيتــه ،كــا أنّــه يؤثّــر يف مســارات
املجـرات والنجــوم ،ونحــن ال نعــرف عنــه شــيئاً ســوى أنّــه موجــو ٌد هناك.
النظريــة الزالــت جديــدة وليســت مفهومــة بشــكلٍ تــام ،وهــي تحــت ال ّدراســة يف العديــد مــن الجامعــات واملعامــل
يف العــامل .وقــد ُو ِص َفــت بأنهــا أعظــم تقـ ّدم يف الفيزيــاء النظريــة منــذ ميكانيــكا الكوانتــم  Quantum Mechanicوالنســبية
العامــة  .General Relativityوإن مقارنــة هــذه النظريــة بالنســبية العامــة وميكانيــكا الكوانتــم ليــس اعتباطيــاً؛ ألن
النظريــة الوتريــة تتخــذ مــن كلتــا النظريتــن مقدمــات لهــا ،فاألمــر ينتهــي إىل تناقــض كل منهــا لألخــرى تناقضـاً متبــادالً،
والنظريــة الوتريــة توضــح طريقــة االختــاف ،وأن األمــر يرجــع يف جــز ٍء منــه إىل قــدرة اإلنســان املحــدودة عــى التخيّــل،
حيــث أن هنــاك يف األرض والســاء أبعــادا ً أكــر مــا يحلُــم بــه اإلنســان(.)4
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مــا يبــدو مــا ســبق هــو غيــاب الطريقــة التجريبيــة أو املنهــج التجريبــي يف شــكله التقليــدي وهــو مــا ميثّــل ِســمة
العلــوم الطبيعيــة وعالمتهــا الفارقــة عــن بقيــة العلــوم ،يف مقابــل اإلشــارات إىل اعتــاد االســتدالل العقــي بدي ـاً ،وهــذا
أم ـ ٌر يبــدو مــن حيــث اســتنتاج أثــر األبعــاد يف النظريــة الوتريــة مــن خــال تأثرياتهــا الكهربائيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن
نشـ ٍ
ـعاعي نــووي ،فض ـاً عـ ّـا ميكــن اســتدالله مــن النظريــة مــن وجــود كــونٍ خفــي عــن حواســنا يعمــل داخــل
ـاط إشـ ٍ
كوننــا املألــوف.
للطبيعــة وفقـاً للنظريــة الوتريــة بنيتهــا الخاصــة ،حيــث أن الطبيعــة ذات بنيــة مع ّقــدة ،ذات تفصيــات ومبقاييــس
هــي أصغــر مباليــن الباليــن مــن املـرات مــن الجســيامت الذريــة املعروفــة مثــل :اإللكرتونــات والربوتونــات ،فــا ك ّنــا نف ِّكــر
فيــه مــن قبــل عــى أنــه نُقــط أصبــح اآلن يُنظـ ُر إليــه كبنيــات ممتــدة  Extended structuresتتحـ ّرك كأوتــار الكمنجــة*
(.)6
وفــق هــذا يبــدو يل باإلمــكان القــول بظهــور منظــور جديــد لبنيــة الطبيعــة ،إذ أن مــا كان يبــدو عــى أنــه أصغــر
املكونــات ملــادة الطبيعــة أصبــح هــو أيض ـاً قاب ـاً ِلَ ْن يكــون مركب ـاً مــن وحـ ٍ
يؤســس
ـدات أصغــر ،األمــر الــذي ميكــن أن ّ
لحقيقــة جديــدة لبنيــة مــادة الطبيعــة؛ هــذه الحقيقــة تُغايــر مــا كان مســتق ّرا ً وراســخاً مــن اعتقــاد يف حقيقــة ســابقة عــن
أصغــر مكونــات ملــادة الطبيعــة.

 – 2التأصيل للنظرية:
تعــود جــذور النظريــة ألواخــر الســتينات وإىل أعــال اإليطــايل جابريــال فينيزيانــو  ) . - G. Veneziano (1942الــذي
كان يحــاول فهــم الخــواص التجريبيــة املختلفــة للقــوى النوويــة القويــة التــي الحظهــا ،فكشــف عــن املعادلــة التــي وضعهــا
الريــايض الســويرسي ليونــارد أويلــر  )L. Euler (1707 - 1783منــذ أكــر مــن مائتــي عــام  -واســمها معادلــة بيتــا Beta
 functionالخاصــة بأويلــر – ويبــدو أنهــا تصــف العديــد مــن خــواص الجســيامت املتداخلــة بقــوة يف خطــو ٍة واحــدة(.)7
وكان الــيء املحـ ّـر يف هــذا الشــأن هــو الهدرونــات  Hydronsالتــي فــرة حياتهــا قصــرة جــدا ً ( 23 – 10ثانيــة)،
وت ُعــرف باســم تجاوبــات أو جســيامت التجــاوب  ،Reactive particlesوهــي ليســت جســيامت أوليــة ،بــل نوع ـاً مــن
الحــاالت املثــارة لهدرونــات أخــرى .ولتفســر ذلــك اخــرع فينيزيانــو منوذجـاً رياضيـاً خاليـاً مــن أيــة صــورة فيزيائيــة (.)8
وهــذا النمــوذج الريــايض مل يفهــم أح ـ ٌد معنــاه ،فاملعادلــة تحتــاج إىل تفســر .تغـ ّـر األمــر يف عــام  1970بعــد مــا قــام
مجموعــة مــن الفيزيائيــن بالكشــف عــن فيزيــاء خف ّيــة غــر معروفــة يف ذلــك الوقــت وراء معادلــة أويلــر ،وقــد بـ ّـن هــؤالء
الفيزيائيــون أنــه إذا وصفنــا منوذج ـاً للجســيمة األوليــة الصغــرة مثــل أوتــار أحاديــة ال ُبعــد متذبذبــة ،فــإن تداخالتهــا
النوويــة ميكــن أن تصفهــا معادلــة أويلــر بدقــة ،و إذا كانــت ِقطــع أوتــار صغــرة جــدا ً فإنهــا ســتبدو كنقــاط ،وســيتامىش
ذلــك مــع املشــاهدات التجريبيــة(.)9
املاســة التــي أفرزتهــا ظواهــر تفاعــات القــوى
وبهــذا ت ـ ّم صياغــة النظريــة الوتريــة ألول مــرة ،وذلــك تبع ـاً للحاجــة ّ
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النوويــة القويــة ،فاألمــر يعــود بشــكلٍ كيل للحاجــة إىل تفســر مــا يســمى بالكــواركات  Quarksالتــي تظهــر كنهايــات
لألوتــار أو األقطــاب املغناطيســية ،فليــس باإلمــكان فصــل الكــواركات ،فحتــى نهايــة الوتــر ال ميكــن فصلــه إذا ق ُِطـ َع(.)10
يف عــام  1974قــام جــون شــوارتز  ). - J. Schwarz (1941و جوئيــل ش ـراك  G. Sherakبدراســة النســق املحـ ّـر
شــبيه املرســال لــردد ،أيقنــوا أن خواصهــا تتفــق متام ـاً مــع تلــك الجســيامت املراســلة لقــوى الجاذبيــة .مل ي ـ َر أحــدا ً عــى
اإلطــاق هــذه ِ
الصغــر لقــوى الجاذبيــة .جســيمة الجرافيتــون  * Graviton Particleهــي نســق معــن مــن
الحـ َزم متناهيــة ِّ
أنســاق االهت ـزازات ،فاكتشــف ش ـراك و شــوارتز أن هــذه الصفــات تتحقــق بالضبــط بواســطة أنســاق اهتزازيــة معينــة.
يقــول شــوارتز« :هــب أنــك أمــام وتـ ٍر ميكــن أن يهتــز ويرتجــف بأشــكا ٍل شـتّى ،إن كل شــكل مــن أشــكال هــذا ال ّرجفــان أو
ـر وصفـاً لنــو ٍع جســيمي خــاص ،وعــى هــذا ميكــن أن تتصــور أن االلكــرون شــكل اهتـزازي معــن،
االهتـزاز ميكــن أن يفـ ِّ
وأن الكــوارك شــكل اهتـزازي آخــر ،والجرافيتــون شــكل ثالــث وهكــذا»(.)12
وفــق مــا تقـ ّدم مــن عـ ٍ
ـرض عــن مفهــوم النظريــة الوتريــة يبــدو يل باإلمــكان القــول بــأن هــذه النظريــة عبــارة عــن
تفســر للقــوى النوويــة (القويــة والضعيفــة) وتفس ـرا ً للكهرومغناطيســية والجاذبيــة تفس ـرا ً يُبــدي أن مكوناتهــا الدقيقــة
(اإللكــرون ،الكــوارك ،الجرافيتــون) تتش ـكّل مــن أنســاقٍ معين ـ ٍة مــن االهت ـزازات ،كاهت ـزاز األوتــار لــكل نــو ٍع منهــا.
فض ـاً عــن أن تصــور أن مــادة الكــون بأكملــه عــى أنهــا اهت ـزازات وتريــة ،مي ِّك ُننــا مــن القــول أن تفســر مــا هــو
يف متنــاول أيــدي البرش(العلــاء)  -عــامل الــذرة أو العــامل األصغــر -قــد مكّنهــم مــن تصــور العــامل األكــر (عــامل املج ـرات)
بأكملــه عــى أنــه يخضــع لــذات التصــور والتفســر ،وهــو تفسـ ٌر ملــا هــو غــر مالحــظ مبــا هــو مالحــظ ،أو ميكــن القــول
بأنــه تفس ـرا ً للغائــب بالحــارض .فض ـاً عــن أن األمــر عــى هــذا النحــو ذو داللــة معرفيــة ميكــن أن تتمثّــل يف أن انبثــاق
املعرفــة مــن الــذات البرشيــة يف مقابــل الطبيعــة التــي تش ـكّل املثــر والدافــع للمعرفــة.

املبحث الثاين :األبعاد الفلسفية يف النظرية الوترية
النظرية الوترية واالستغناء عن التجربة:
بدايــة لعلــه مــن الجديــر إيضــاح أن التنظــر أو الجانــب النظــري بشــكلٍ عــام يف علــوم الطبيعــة أصبــح مق ـ ّد ٌم
عــى التجريــب ،و هــذا مــا أشــار إليــه دايفيــد غــروس  ). - D. Gross (1941يف املؤمتــر الــدويل الرابــع والعرشيــن لفيزيــاء
الطاقــة العاليــة ،تحــت عنــوان «األوتــار الفائقــة والتوحيــد» .فلقــد ذكَ َر(بشــكل تشــبيهي) أنــه مــن املألــوف أن يكــون
التجريبيــون يف مقدمــة الطريــق عنــد الصعــود لجبــل الطبيعــة ،وأن يكــون النظريــون تابعــن لهــم ،وأنــه كلــا أســقط
التجريبيــون بــن الحــن واآلخــر حجـرا ً اصطَـ َد َم بــرؤس النظريــن ،وبهــذا يفهــم النظريــون الفكــرة ويســلكون الطريــق الــذي
ـرون لهــم املشــهد وكيفيــة وصولهــم .كان ذلــك – وفق ـاً
م ّهــده التجريبيــون .وعندمــا يلحــق النظريــون بالتجريبيــن يفـ ّ
لــرأي غــروس – هــو الطريــق القديــم للنظريــن يف تس ـلُّ ِقهِم لجبــل الطبيعــة ،وكل النظريــون يح ّنــون للرجــوع إىل تلــك
األيــام ،لكــن قــد يكــون مــن املحتّــم عليهــم أن يقــودوا اآلن ،وهــذا – وفــق مــا يذكــر  -أم ـ ٌر أك ـرُ خوف ـاً (.)13
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ويف هــذا يقــول كالرك« :عــى العكــس مــن اآلراء التــي تذهــب أحيانـاً إىل أن العلــوم تتج ّنــب التأمــل النظــري ،فإننــي
أؤكّــد أهميتــه العظمــى مــادام يولّــد أفــكارا ً تســتثري البحــث»(.)14
قــد يبــدو هــذا بشــكلٍ بـ ّـن يف العديــد مــن النظريــات العلميــة املعــارصة ،حيــث أن فاعليــة الجانــب الجــايل (عــى
ســبيل املثــال) يف النظريــة العلميــة أصبــح بــارزا ً .مل تعــد هنــاك مواجهــة بــن النظريــة والتجربــة للتحقــق مــن صــدق
النظريــة؛ فعــى ســبيل املثــال فــإن منظــري نظريــة األوتــار – وفــق رأي شــيلدون جالشــو - ). - Sh. Glashow (1932
يالحقــون تناســقاً داخلي ـاً ،إذ تتحــدد الحقيقــة باألناقــة والتّف ـ ُّرد والجــال .فض ـاً عــن أن النظريــة تعتمــد يف وجودهــا
عــى مصادفــات ســحرية ،وعالقــات بــن حقــو ٍل رياضيــة يبــدو أن ال عالقــة فيــا بينهــا .وبهــذا ميكــن أن تحــل الرياضيــات
والنواحــي الجامليــة محــل التجربــة( )15يف التحقــق مــن صــدق النظريــات العلميــة .بــل وميكــن القــول – وفقـاً لــرأي بــول
ديفيــس – أن النظريــة الوتريــة ســوا ًء تبـ ّـن أنهــا فكــرة جيــدة أم ال ،فمــن الجنــون ّأل نج ِّربهــا ،ألنهــا جميلــة جــدا ً وواعــدة
جــدا ً( .)16مــا يعنــي أن معيــار جــال النظريــة مقـ ّد ٌم عــى التحقــق منهــا تجريبيـاً.
ومــن هــذا يبــدو أن هنــاك جوانــب أخــرى قــد تداخلــت يف تقييــم النظريــة الوتريــة مل يكــن لعلــاء الطبيعــة عهـ ٌد
بهــا؛ فقــد أصبــح للتناســق الداخــي مطلــب األناقــة والجــال دوره األســايس يف بنيــة هــذه النظريــة ،األمــر الــذي يــي
مبركزيــة دور التنظــر يف مقابــل االســتغناء عــن التجريــب الــذي أصبــح غــر مالئــم أصـاً يف هــذا الشــأن ،ويف هــذا الشــأن
يقــول ســتيفن واينــرغ « :). - S. Weinberg (1933إنهــا فيزيــاء يف ميــدان ال ميكــن بلوغــه بالتجربــة» ( .)17وبالتــايل فــإن
هــذا – فيــا يبــدو  -تكريسـاً لــدور النظــر العقــي الفلســفي يف بنيــة هــذه النظريــة ،وإبـرازا ً ألهميتــه وفاعليتــه التــي –
فيــا يبــدو – أن ال غنــى عنهــا يف صميــم النظريــة.
وفــق هــذا فإنــه ال منــاص مــن االعـراف بــأن للعلــم املعــارص بُعــدا ً فلســفياً ،يشـكّل رافــدا ً ال غنــى لــه عنــه ،بــل ميكــن
القــول بــأن هــذا العلــم املعــارص ليــس علـاً بحتـاً؛ وذلــك لطبيعــة املوضوعــات التــي يتناولهــا ،والتــي تتطلــب مــن القامئــن
عليــه الســر يف طــرق أخــرى تتجــاوز طبيعــة منهــج العلــم التجريبــي .ولقــد أشــار ريتشــارد موريــس R. Morisيف معــرض
حديثــه عــن إدخــال العلــاء لجوانــب ال تقبــل االختبــار إىل هــذا األمــر ،فحــن «يخ ّمــن العلــاء أفــكارا ً ال يتــم اختبارهــا ،بــل
وأفــكارا ً قــد ال تقبــل االختبــار ،فإنــه ينبغــي عليهــم أن يكونــوا عــى اســتعداد لالعـراف بــأن هــذا النشــاط الــذي ينشــغلون
بــه ليــس متامـاً بالنشــاط العلمــي .)18(»...
ولعــل أفضــل مــا يؤيــد حقيقــة اســتبعاد املامرســة التجريبيــة يف مضمــون النظريــة الوتريــة ،بــل رمبــا يؤيــد حتــى
الســمة العلميــة عــن هــذه النظريــة ،ويض ّمنهــا بذلــك داخــل النشــاط املعــريف الفلســفي مــا يذكــره ريتشــارد
اســتبعاد ّ
موريــس حــن قــال« :أمــا يف مجــال فيزيــاء الجســيامت ،فنحــن نالقــي موقفـاً أكــر تط ّرفـاً .فقــد أخــذ الكثــرون مــن أفضــل
علــاء الفيزيــاء النظريــة يف العــامل يشــغلون أنفســهم مبــا يــكاد يكــون مقصــورا ً عــى نظريــة األوتــار الفائقــة ،وهــي نظريــة
مل تنتــج قــط أي تنبــؤ واحــد قابــل لالختبــار ،وال يبــدو أنهــا قــادرة عــى صنــع ذلــك يف أي وقــت مــن املســتقبل املنظــور.
هــل ميكننــا حق ـاً أن نس ـ ّمي هــذا بأنــه علــم .)19(»...
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التناظرSymmetry :
حصــل تطــور عــام  1984عندمــا أضــاف كل مــن شــوارتز ومايــكل جريــن مفهــوم التناظــر أو الســيمرتية الفائقــة Super
ـس عــى أن الطبيعــة ال يوجــد بهــا نوعــان مــن الجســيامت ،وإمنــا نــو ٌع
 symmetryللنظريــة الوتريــة ،ومضمونــه مؤسـ ٌ
واحــد فقــط .إن مفهــوم الســمرتية يضــع الفرميونــات والبوزونــات عــى نفــس املســتوى ،يك يكــون لــكل فرميــون بــوزون
رشيــك ،ومفهــوم الســيمرتية الفائقــة فيــه قــد ٌر كبــر مــن الجاذبيــة (الجــال) ألنــه يجعــل مــن أيــة نظريــة تتض ّمنــه تبــدو
أشــد بســاطة ،عــى أنــه أكــر مــن مفهــوم ريــايض جميــل .وإدخــال الســيمرتية الفائقــة يُثبــت أنــه وســيلة لتوحيــد القــوى؛
فعنــد تفســر نتائــج الســيمرتية الفائقــة ســوف تتضمــن أُوتوماتيكيــا قــوة الجاذبيــة(.)20
بهــذا يبــدو للباحــث حــاً إلشــكالية عــدم إمــكان دمــج قــوة الجاذبيــة مــع القــوى الثــاث األخــرى (أي القــوة
الكهرومغناطيســية و القــوة النوويــة القويــة والقــوة النوويــة الضعيفــة) ،وهــو حـ ٌـل ال يعتمــد عــى التجربــة ،بــل يُــرز
فاعليــة ودور الجانــب العقــي الفلســفي يف بنيــة النظريــة.
فضـاً عــن ذلــك فــإن التناظــر الفائــق وإن كان مــن األفــكار التــي المــرر تجريبــي لهــا ،إال أنهــا فكــرة مثــرة لإلعجــاب،
وتبــدو فاعليــة هــذه الفكــرة يف أنهــا تُبــدي أن الطبيعــة تنتظــم يف أمنــاط بســيطة منطقيــة(.)21
ويف ســياق الحديــث عــن التناســق والجــال يف بنيــة النظريــة يذكــر ســتيفن واينــرغ بــأن «النظريــة جميلــة جــدا ً عــى
صعيــد الرياضيــات ،كل يشء فيهــا متناســق بشــكلٍ رائــع .)22(»...
وعليــه فــدور النظــر العقــل واملنطــق ،وبالتــايل دور املعرفــة الفلســفية بـ ّـن يف تتبــع حقائــق هــذه النظريــة ،مــن

منطلــق اعتــاد التناظــر أو التناســق كمبــدأ وركيــزة أساســية للنظريــة الوتريــة.

املبدأ الواحد:
اســتنتاجاً أقــول :أن النظريــة اســتطاعت بواســطة مقدماتهــا امليتافيزيقيــة تقديــم وصــف دقيــق للواقــع الفيزيــايئ
عــن طريــق مبــدأ واحــد هــو الوتــر ،أي محاولــة إرجــاع كل مكونــات املــادة إىل مبــدأ واحــد ،الــيء الــذي أدى يف نهايــة
املطــاف إىل محاولــة إيجــاد نظريــة واحــدة تفــر كل الفيزيــاء( الواقــع الفيزيــايئ) بقانــون واحــد .وأدى البحــث عــن
مفهــوم الوحــدة يف الفيزيــاء إىل اقـراب الفيزيــاء مــن الفلســفة وامليتافيزيقــا .حيــث مل تعــد التجربــة املعيــار الوحيــد الــذي
يحكــم الظواهــر الفيزيائيــة ،بــل أصبحــت الفيزياء(فيزيــاء القــرن الحــادي والعرشيــن) تتغــذى مــن الفلســفة وامليتافيزيقــا
والفــن .باالســتناد عــى املعيــار الجــايل يف بنــاء النظريــة العلميــة .فالقــول بوجــود أبعــاد إضافيــة غــر مرئيــة ،واف ـراض
عــوامل متوازيــة يتضــح أننــا يف عــامل أشــبه بعــامل املثــل عنــد أفالطــون .والقــول بالســيمفونية الكونيــة عــودة بشــكل مبــارش
إىل املدرســة الفيثاغوريــة .باإلضافــة إىل ذلــك ميكــن القــول بــأن نظريــة أألوتــار تعــود مــن ناحيــة التأويــل الفلســفي إىل
أفــكار اليبنتــز  )Leibnitz (1646 – 1716حــول مفهــوم املونــادات أو الــذرات الروحيــة .فــإذا أجرينــا مقارنــة بــن األوتــار
يف نظريــة األوتــار الفائقــة ومفهــوم املونــادات عنــد اليبنتــز ،نجــد أن فكــرة األوتــار هــي صميــم فكــرة املونــادات (الــذرات
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الروحيــة) .وإذا كانــت املونــادات بتعريــف اليبنتــز هــي الــذرات الروحيــة التــي ال تقبــل االنقســام وال االختبــار ،فــإن األوتــار

فــي نظريــة األوتــار الفائقــة بدورهــا ال تنقســم ،بــل إنهــا أصغــر مكــون يف املــادة وبدورهــا فكــرة ال تقبــل االختبــار .إذ ال
تســمح الوســائل التقنيــة املتاحــة حاليــا باختبــار األوتــار ،فاملبــدأ الواحــد عنــد اليبنتــز هــو مفهــوم املونــادات أو الــذرات
الروحيــة ،يف حــن أن مفهــوم الوتــر هــو املبــدأ الواحــد يف النظريــة الوتريــة.
وبالعــودة إىل املدرســة الفيثاغوريــة ،ميكــن أن نضيــف بــأن املبــدأ الواحــد ،كان يبــدو أيضـاً يف أن كل األشــياء يف الوجــود
ترجــع يف أصلهــا إىل ومبــدأ واحــد يتمثّــل يف أن العــامل مــا هــو إال عــدد ،وأن األعــداد هــي جوهــر وماهيــة كل يشء يف
الوجــود.
ويف ســياق الحديــث عــن األعــداد ميكــن إظهــار دور امليتافيزيقــا الرياضيــة  Mathematical Metaphysicsمتوشّ ــجاً
رضب مــن الفلســفة
مــع النظريــات العلميــة املعــارصة ،والتــي مــن بينهــا النظريــة الوتريــة .امليتافيزيقــا الرياضيــة هــي ٌ
التــي تســتند إىل النظــرة الرياضيــة ،وهدفــه تفســر العــامل عــى ضــوء املعرفــة الرياضيــة .ويف هــذا الشــأن فقــد تصــورت
املدرســة الفيثاغويــة أن العــامل مــا هــو إال عــدد ونغــم ،مــا يعنــي أن فهــم طبيعــة العــامل تعتمــد عــى أســاس املعرفــة
الرياضيــة ،ويف هــذا ميكــن العــودة إىل اليبنتــز مــرة أخــرى الــذي اعتقــد أن قوانــن الفكــر األساســية التــي ترجــع الرياضيــات
إليهــا هــي الحقائــق الرياضيــة ،وكانــت نظريتــه يف املونــادات انعكاسـاً العتقــاده بحقيقــة ويقينيــة املعرفــة الرياضيــة .كــا
أن الســر جيمــس هوبــوود جينــس  Sir James Hopwood Jamesقــد أســس مليتافيزيقــا أساســها الرياضيــات البحتــة
والفيزيــاء ،فقــد ذهــب إىل أن الرياضيــات هــي الطريــق الوحيــد الــذي يكشــف لنــا عــن الظواهــر الحقيقيــة للعــامل بصــورة
واضحــة ،وتعــود نشــأت الرياضيــات يف اعتقــاده إىل وجــود أعظــم عالِــم ريــايض بحــت  Pure Mathematicianخلــق
العالَــم ،بحيــث أن اهتاممنــا بدراســة هــذا العالَــم تكشــف لنــا عــن هــذا العقــل الريــايض .ومــن الواضــح وجــود تشــابهاً
فيــا بــن فلســفة جينــس وفلســفة أفالطــون ،إذا مــا نظرنــا إىل التقائهــا يف نقــاط فلســفية منهــا :اعتقادهــا يف أن العــامل
املــادي املجــرد إن هــو إال ظــل للحقيقــة الكليــة الخالــدة ،وأن الرياضيــات هــي الطريــق الــذي يوصلنــا إىل معرفــة الحقائــق
الكليــة األبديــة أو تكشــف لنــا عــن وجــود عقــل كيل( .)23فضـاً عــن ذلــك فــإن جينــس يقــول بــأن الصيــغ الرياضيــة هــي
الحقيقــة املوضوعيــة الوحيــدة يف هــذا الكــون ،وأن جميــع الصــور التــي يرســمها العلــم الطبيعــي بتأييــد مــن التجربــة
توصــل إليهــا جينــس – فيــا يذكــر حســن عــي – ترتبــط
واملالحظــة هــي صــور رياضيــة .ويبــدو أن النتيجــة التــي ّ
توصــل إليهــا علــم الفيزيــاء يف رســم منــاذج
«بالتطــورات العلميــة الحديثــة يف حقــل امليكانيــكا املوجيــة ،وبالحقيقــة التــي ّ
أو صــور رياضيــة لفهــم الطبيعــة ،والتــي أثبتــت بالتجربــة واملالحظــة أنهــا متدنــا مبعرفــة دقيقــة عــن حقيقــة الكــون»(.)24
وبالعــودة للحديــث عــن فاعليــة املبــدأ الواحــد ،فإنــه باإلمــكان القــول بــأن املبــدأ الواحــد يف محاولــة تفســر العــامل
الفيزيــايئ كان ســابقاً عــى جميــع هــؤالء .لقــد ُعرِفــت فاعليــة بــل والجــدل حــول فاعليــة املبــدأ الواحــد الــذي إليــه تعــود
كل األشــياء عنــد الطبيعيــن األوائــل يف تاريــخ الفكــر الفلســفي (وخصوصــاً يف املدرســة امللطيــة) ،فلقــد قــال طاليــس
امللطــي Thales of Miletus(623 – 545ق.م) بــأن املــاء هــو أصــل جميــع أشــياء هــذا الكــون ،يف حــن ذهــب أنكســيامنس
امللطــي Anaximenes of Miletus(588 – 525ق.م) إىل أن الهــواء هــو أصــل ومبــدأ جميــع األشــياء يف الكــون ،بينــا نجــد
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أنكســيمندرس امللطــي  Anaximander of Miletus (610 – 547ق.م) يقــول بالالنهــايئ أو الالمحــدود أو الالمتعــن ،كمبــدأ
وأصــل لجميــع أشــياء هــذا الكــون ،وهــذا الالمتعـ ّـن هــو مــادة متوســطة بــن العنــارص األربعــة ،فهــو ليــس باملــاء وال الهــواء
وال بالنــار وال ال ـراب ،ولكنهــا تســتطيع أن تتحــول إىل هــذه املــادة أو تلــك .وإن للقــول بحقيقــة وجــود املبــدأ الواحــد
منــاذج يصعــب حرصهــا ،ومــا أوردتــه مــن منــاذج ليــس إال عــى ســبيل املثــال .وعليــه فــإذا كان املبــدأ الواحــد آنــذاك هــو
املــاء أو الهــواء أو الالنهــايئ؛ فإنــه هنــا (يف تصــور مفكــري نظريــة الوتريــة) هــو الوتــر.

املادة الظلّية:
كافـر ٍ
اض رضوري فــإن نظريــة األوتــار تتض ّمــن مــادة ظليــة أو متخ ّيلــة تتفاعــل مــع املــادة العاديــة املشــاهدة يف الكــون،
ورغــم فاعليــة هــذه املــادة فهــي خفيّــة وال تتفاعــل مــع الضــوء املــريئ لدينــا .وتشـكّل هــذه املــادة الظلّيــة عــامل ظـ ّـي مــوا ٍز
لعاملنــا وهــو ذو طبيعــة ميتافيزيقيــة(.)25
وقــد قيــل «إنــه ميكــن للواحــد أن ميــي مــن خــال جبــل مــن املــادة الظــل ،أو أن يقــف فــوق قــاع محيــط مــن املــادة
الظــل وال يعــرف البتــة أن ذلــك قــد حــدث(.)26
ولعــل هــذا األمــر يذكّــر بنظريــة امل ُثــل عنــد أفالطــون؛ حيــث نجــد أن عــامل الحقيقــة قــد تجــى عنــده يف عــامل امل ُثــل،
بينــا العــامل املحســوس الواقعــي ميثّــل عنــده عــامل مــوا ٍز لهــذا العــامل وهــو عــامل خيــايل ظـ ّـي .وهــذا التصـ ّور لــدى أفالطــون
كان ميثّــل الجانــب املعــريف وهــو يرتكــز عــى امليتافيزيقــا كســبيل وحيــد أوحــد للمعرفــة آنــذاك؛ امليتافيزيقــا التــي يبــدو
أنهــا بــدأت تعــود لتشـكّل قــوام التصــورات املعرفيــة العلميــة يف العلــم الدقيــق املعــارص.

دور املصادفةChance :
رمبــا يبــدو البعــد الفلســفي يف النظريــة الوتريــة مــن خــال أنهــا كانــت نتيجــة للمصادفــة البحتــة ،األمــر الــذي يعنــي
يف املقابــل أن ال اعتــاد لهــا عــى فــروض ومالحظــات وتجــارب (الركائــز األساســية يف أيــة نظريــة علميــة) .فــإذا «فحصنــا
املســرة التاريخيــة للنظريــة الوتريــة يبــدو أن الفيزيائيــن قــد انزلقــوا إىل هــذه األفــكار باملصادفــة»( .)27أو كــا ذكــر
إدوارد ويتــن «مــا مــن أحــد ابتكرهــا عامــدا ً ،وإمنــا هــي قــد ابتكــرت يف مصادفــة ســعيدة  .)28(»...فهــي ترتكــز عــى
البعــد الفكــري البحــت يف تأسيســها ،وهــذا مــا دعــا ســتيفن واينــرغ إىل القــول بــأن «النظريــة الوتريــة الفائقــة ،تبــدو يل
فكــرة رائعــة جــدا ً وجديــرة باملتابعــة»(.)29
وإن حضــور مفهــوم املصادفــة يف أي تصــور للحقيقــة ،يعنــي تجــاوز منهــج التفكــر العلمــي بخطواتــه املنتظمــة
املعروفــة ،وبالتــايل ولــوج طريــق التفكــر العقــي الفلســفي املعتمــد عــى التأ ّمــل والتحليــل والرتكيــب.

تساؤالت فلسفية:
عندمــا تبــدأ الدهشــة والحــرة ،يبــدو هــذا األمــر مــن خــال تســاؤالت تتجــاوز نطــاق العلــم ومنهجــه؛ تتجــاوز نطــاق
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املالحظــة والتجربــة ،وهــذا أم ـ ٌر رمبــا نجــد أن النظريــة قــد أثارتــه .ففيــا يذكــر ريتشــارد موريــس فــإن العلــاء حينــا
يقومــون بإجـراء بحوثهــم عــى تخــوم العلــم أو حافــة العلــم ، Edge of Scienceســوف يجــدوا أنفســهم يف مجابهــة أســئلة
كانــت ذات يــوم أســئلة ميتافيزيقيــة مــن مثــل « ...مــا املعنــى الــذي ينبغــي أن ننســبه لوجــود أبعــاد إضافيــة للمــكان
هــي مضغوطــة يف أبعــاد جــد دقيقــة يف ِصغرهــا بحيــث ال ميكننــا قــط أن نالحظهــا؟ وإذا كان األمــر كــا تطرحــه بعــض
نظريــات األوتــار الفائقــة ،وهــو أن هــذه ليســت أبعــادا ً حقيقيــة ،فــا الــذي ميكننــا أن نســتنتجه مــن ذلــك؟  ...إذا كانــت
فسهــا،
هنــاك نظريــة مل تُختَــر ،وليــس فيــا يُحتمــل مــا ميكــن اختبــاره ،وتحــوي متغـرات رياضيــة ال ميكــن ألحـ ٍـد أن يُ ّ
فــا الــذي بالضبــط يقولــه هــذا «بالفعــل» بالنســبة ملفهومنــا عــن الواقــع الفيزيقــي؟»(.)30

نتائج البحث
توصــل إليهــا الباحــث بخصــوص مــا إذا كانــت هنــاك أبعــادا ً فلســفية ُمتَض ّمنــة يف بنيــة النظريــة
إن أهــم النتائــج التــي ّ
الوتريــة ،قــد بــدت كالتايل:
االعتــاد يف هــذه النظريــة عــى الفاعليــة العقليــة املنطقيــة النظريــة ،وبالتــايل اســتبعاد بــل وصعوبــة االعتــاد عــى
املالحظــة والتجريــب كمعيــار للتحقــق مــن صحــة النظريــة.
أساســية مفهــوم التناظــر ،ورضورة االعتــاد عليــه كمقـ ّوم مــن مقومــات هــذه النظريــة ،هــذا املفهــوم ال مــرر تجريبــي
لــه ســوى أنــه مفهــوم منطقــي ،فضـاً عــن أنــه يرتكــز عــى مفهومــي البســاطة والجــال اللذيــن ال مــرر تجريبــي لهــا
أيضـاً.
ـر الكــون مــن منطلــق االعتــاد عــى مبــدأ واحــد هــو «الوتــر» ،األمــر الــذي يعــود بنــا  -مــع هــذه
هــذه النظريــة تفـ ّ
النظريــة – إىل التفسـرات امليتافيزيقيــة ألصــل الوجــود واألشــياء ،تلــك التــي اعتمــد كل تفســر منهــا مبــدأً واحــدا ً لحقيقــة
الوجــود ،أو ميكــن أن يعــود بنــا إىل التصــورات الفلســفية األحــدث عهــدا ً لطبيعــة أصــل األشــياء ،والتــي اتخــذت مــن
املبــدأ الواحــد منطلقـاً نحــو الحقيقــة ،وهــذا مــا بــدا للباحــث مــن تشــابه بــن تصــور النظريــة الوتريــة (الوتــر هــو املبــدأ
الواحــد) ،وبــن تصــور اليبنتــز (الــذرة أو املونــاد هــو املبــدأ الواجــد) .هــذا التشــابه بــن التصوريــن يــكاد يصــل إىل حــد
املامهــاة.
املــادة الظل ّيــة التــي هــي نتاجـاً للخيــال ،والتــي تشـكّل عاملـاً مــوا ٍز لعاملنــا مــا هــي إال تصــور ميتافيزيقــي ،األمــر الــذي
يذكّــر بنظريــة امل ُثــل عنــد أفالطــون؛ حيــث نجــد أن عــامل الحقيقــة قــد تجــى عنــده يف عــامل امل ُثــل ،بينــا العــامل املحســوس
الواقعــي ميثّــل عنــده عــامل مــوا ٍز لهــذا العــامل وهــو عــامل خيــايل ظـ ّـي .هــذا التصـ ّور للــادة الظليــة ال ســند تجريبــي لــه،
األمــر الــذي يجعلــه يتجــاوز نطــاق العلــم ،ويبــدو كبُعـ ٍـد فلســفي ،مــن حيــث أنــه يســتند عــى الخيــال والتأمــل.
تبـ ّـن البعــد الفلســفي يف النظريــة الوتريــة مــن خــال أنهــا كانــت نتيجــة للمصادفــة البحتــة ،إذ أنهــا ال تعتمــد عــى
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فــروض ومالحظــات وتجــارب (الركائــز األساســية يف أيــة نظريــة علميــة)؛ هــذه الركائــز التــي تفيــد بالتوقّــع والتنبــؤ .وهــذا
تجــاوزا ً ملنهــج التفكــر العلمــي بخطواتــه املنتظمــة املعروفــة ،وبالتــايل ولــوج طريــق التفكــر العقــي الفلســفي املعتمــد
التأ ّمــل والتحليــل والرتكيــب.
وأخـرا ً فــإن البعــد الفلســفي للنظريــة الوتريــة قــد تبـ ّـن مــن خــال أنهــا تثــر الدهشــة والحــرة ،وهــذا األمــر قــد تجــى
يف تســاؤالت تتجــاوز نطــاق العلــم؛ نطــاق منهــج التفكــر العلمــي التجريبــي ،لتبقــى تســاؤالت قامئــة تنتظــر اإلجابــة عــن
ماهيــة وحقيقــة األبعــاد املتكـ ّـرة للمــكان ،وعــن كيفيــة ات ّســاق النظريــة مــع مفهومنــا للواقــع الفيزيقــي مــع عــدم قابليتهــا
لالختبــار التجريبــي.
و عليــه يــويص الباحــث بوجــوب عــدم التقليــل مــن مكانــة النشــاط املعــريف الفلســفي – كــا هو ســائد يف هــذه اآلونة
– واإلعــاء يف املقابــل مــن مكانــة النشــاط املعــريف العلمــي ،ألن هــذا األخــر هــو دامئـاً يف حاجــة إىل األول ،خصوصـاً حــن
يواجــه مامرســوه مشــكالت يعجــز منهجهــم (املنهــج العلمــي) عــن حلهــا؛ ألنهــا بطبيعتهــا متجــاوزة إلجراءاتــه وخطواتــه،
وتفــرض عليهــم – بالتــايل -ولــوج طريــق التفكــر امليتافيزيقــي والفلســفي.
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االلتحاق بالروضة  ،وعالقته بالقيم األخالقية  ،واالجتامعية لدى األطفال
(دراسة مقارنة بني األطفال امللتحقني بالروضة وغري امللتحقني)
د  .سعد محمد حسني جامعة عمر املختار

ملخص البحث
هدفــت الدراســة إىل معرفــة الفــروق بــن األطفــال امللتحقــن بالروضــة وغــر امللتحقــن مــن حيــث القيــم األخالقيــة
واالجتامعيــة  ،حيــث بلغــت عينــة الدراســة ( )40مــن األطفــال (الذكــور واإلنــاث) مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وقــد
قــام الباحــث باختبــار عينــة الدراســة مــن األطفــال امللتحقــن بروضــة (الرســالة املقدســة وروضــة املصبــاح املنــر) وغــر
امللتحقــن وجميعهــم مــن مدينــة البيضــاء  ،وقــد اســتخدم الباحــث اختبــار رســم الرجــل لقيــاس الــذكاء .كذلــك اســتخدم
مقيــاس القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة املصــور  ،والــذي أعــده الدكتــور .شــحاته ســليامن محمــد  ،وقــد أشــارت نتائــج هــذه
الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن األطفــال امللتحقــن بالروضــة واألطفــال غــر امللتحقــن مــن حيــث
القيــم األخالقيــة لصالــح امللتحقــن عنــد مســتوى داللــة  . 0.01ويف نهايــة الدراســة خلصــت إىل عــدد مــن االســتنتاجات
والتوصيــات التــي مــن املؤمــل أن تفيــد املعنيــن مســتقبالً.

ABSTRACT
This study aimed to identify the difference between children who go to kindergarten and those who
do not go to kindergarten in view of social and moral values. The number of pupils under study was
.(40) from male and female children
The researcher tested the children who went to kindergarten ( Al-Ressala Al-MuQaddassa and
Al-Misbah Al-Muneer) and the other children who did not go to kindergarten. All of them were from
.Al-Beida city
The researcher used the test of drawing a man to measure intelligence. He also used the measurement of portrayed social and moral values which was prepared by Dr. Shehata Sulaiman Mohammed.
The results revealed that there was a significant difference between the 2 Kinds of children with regard
.)to moral values (P >0.01
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In the end, the study stated a number of conclusions and recommendations which were though to

.be of significant benefit for whom it might concern in the future
املـقـدمـة
عــى الرغــم مــن كــرة مــا كتــب عــن دور الحضانــة وعــن طفــل مــا قبــل املدرســة  ،فــإن دور الحضانــة تعــد قاعــدة
تــريس عليهــا أســاليب وطــرق التنشــئة الســليمة  ،فاالهتــام بربامجهــا وأنشــطتها مســؤولية قوميــة وتربويــة إىل جانــب
األهميــة العالجيــة التــي تتضــح يف تحقيــق بعــض االضطرابــات النفســية التــي يتعــرض لهــا األطفــال مــا يتيــح لهــم الشــعور
باألمــن النفــي والطأمنينــة وفــرص االعتــاد عــى النفــس واكتســاب القيــم واالتجاهــات والخ ـرات واملهــارات املتعــددة
 ،وان فلســفة دور ريــاض األطفــال تتبلــور حــول فكــرة أنهــا ليســت امتــداد لحيــاة الطفــل يف املنــزل فحســب  ،بــل هــي
أيضــا تحســن لهــا وإضافــة عليهــا فهــي تحقــق للطفــل حاجاتــه التــي ميكــن ان تحققهــا لــه أرستــه  ،وتلــك التــي ال ميكــن
ان تحققهــا له،كذلــك تعمــل دور الحضانــة عــى تصحيــح كثــر مــن األخطــاء التــي يقــع فيهــا اآلبــاء واألمهــات يف توجيــه
األطفــال نحــو الرتبيــة البنــاءة نظـرا ً لطبيعــة عملهــا مــع األطفــال فهــي تقــوم ( بديلــة األم) وبذلــك يجــب أن متنــح األطفــال
الحــب والعطــف ويتمثــل ذلــك يف معاملــة األطفــال برفــق  ،وان تكــون ثابتــة يف معاملتهــا لهــم وحازمــة يف نفــس الوقــت
وممثلــة لقيــم املجتمــع وثقافتــه (.)1
كــا أن الخـرات االجتامعيــة التــي تقدمهــا الروضــة ألطفالهــا تســاعد عــى متثيــل الحيــاة االجتامعيــة واندماجهــا والتوافق
معهــا  ،ويســتطيع الطفــل أن يتوجــه نحــو اآلخريــن ويتعاطــف معهــم ويقيــم عالقــات اجتامعيــة مع األقـران (.)2
كــا تعــد تنميــة األخــاق مــن أهــم وظائــف الرتبيــة بحكــم االرتبــاط العضــوي للقيــم األخالقيــة بثقافــة املجتمــع وقــوة
تأثريهــا فيــه ،ألنهــا تعــر عــن القيــم التــي اختارهــا املجتمــع لتحديــد ســلوكياته ،وأهــداف وأســاليب تطــوره ومنــوه (.)3
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مشكلة الدراسة
ميكن تحديد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل السؤال اآليت:
هل توجد فروق بني األطفال امللتحقني وغري امللتحقني برياض األطفال يف القيم األخالقية واالجتامعية؟

أهمية الدراسة
تظهــر أهميــة الدراســة بأنهــا تعالــج وتوضــح وتؤكــد عــى رضورة االهتــام مبرحلــة الطفولــة وااللتحــاق بالروضــة حيــث
إن هــذه املرحلــة العمريــة هــي التــي توضــع فيهــا البــذور األوىل للشــخصية  ،وللروضــة الــدور األكــر يف ذلــك  ،حيــث
إن التحــاق األطفــال بهــا يجعلهــم أكــر منــوا ً وهــذا ناتــج عــن الربامــج الرتبويــة واألنشــطة التــي تقــدم لهــم عــى أيــدي
مختصــن تربويــن يف املجــال  ،ولذلــك نجــد أن األطفــال امللتحقــن بالروضــة أكــر حظــا مــن غــر امللتحقــن بهــا وهــذا مــا
تحــاول الدراســة الحاليــة إبـرازه.

هدف الدراسة
تهدف الدراسة إىل األيت:
 .1التعــرف عــى الفــروق بــن األطفــال امللتحقــن وغــر امللتحقــن بريــاض األطفــال مــن حيــث القيــم األخالقيــة
واالجتامعيــة.

فروض الدراسة
 .1توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن األطفــال امللتحقــن واألطفــال غــر امللتحقــن بالروضــة مــن حيــث القيــم
األخالقيــة واالجتامعيــة لصالــح األطفــال امللتحقــن بالروضــة.

مصطلحات الدراسة
مــن اجــل الســر بإج ـراءات الدراســة وإزالــة الغمــوض عــن املصطلحــات الــواردة يف مــن الدراســة فقــد تــم
تعرفيهــا عــى النحــو اآليت :

رياض األطفال:
هــي تلــك املؤسســات الرتبويــة والتابعــة إىل وزارة التعليــم والتــي يلتحــق بهــا األطفــال يف عمــر أربــع ســنوات وحتــى
عمــر ســت ســنوات ليحظــوا بقــدر كبــر مــن االهتــام والرعايــة مــن خــال الربامــج الرتبويــة التــي تقــدم لهــم والتــي
تهيئهــم إىل املدرســة (. )4
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ويعــرف الباحــث مرحلــة ريــاض األطفــال بأنهــا مرحلــة مبكــرة مــن عمــر الطفــل والتــي تعنــى برعايــة الطفــل
جســدياً ونفســياً واجتامعي ـاً قبــل ســن االلتحــاق مبرحلــة التعليــم األســايس.

القيم األخالقية واالجتامعية:
يقصــد بالقيــم األخالقيــة واالجتامعيــة املفاهيــم الدينيــة والعــادات االجتامعيــة املرغوبــة يف تربيــة األطفــال
واالهتــام بتعليمهــا وترجمتهــا ســلوكيا يف جميــع نواحــي الحيــاة االجتامعيــة (.)5
ويعــرف الباحــث القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة إجرائيـاً بأنهــا مجموعــة الضوابــط واملعايــر األخالقيــة واالجتامعيــة التــي
نحكــم بهــا عــى ســلوك الطفــل وتفاعلــه مــع أقرانــه واملحيطــن بــه واملجتمــع.

خلفية النظرية
مؤسسات رياض األطفال
كلمــة ريــاض جمــع لكلمــة روضــة  ،مبعنــى حديقــة وهــذا بالضبــط مــا قصــده فروبــل األملــاين عندمــا نــدت
منــه صيحــة عــى ربــوة عاليــة قائــا  :روضــة الطفــل – وكان ذلــك يعــر عــن حــرة أملــت بــه عندمــا فكــر يف تســمية
املــكان الــذي يذهــب إليــه األطفــال ليحيــوا حيــاة ســعيدة بضــع ســاعات كل يــوم يف لعــب ومــرح واســتمتاع وكانــت
طفولتــه  ،أي فروبــل قــد حرمــت مــن كل هــذا فــأراد أن يســعد األطفــال بهــذه الحديقــة ويســتمتع الصغــار بأنــواع شــتى
مــن األنشــطة التــي يقبلــون عليهــا تلقائيــا وتتضمــن التلقائيــة بالــرورة أن األطفــال يفرحــون ويســعدون وهــم ميارســون
أنشــطة متنوعــة قــادرة بــأن تنميهــم جســمياً وعقليـاً وخلقيـاً واجتامعيـاً  ،وقــد اتفــق كثــرون مــن املربــن عــى أن يطلقــوا
كلمــة ( مرشــدة ) عــى مــن يتــوىل أمــور األطفــال يف تلــك الريــاض ورمبــا يعــد الوقــت الحــارض أكــر مــن ذي قبــل مناســبا
وملحــا النتشــار الريــاض بعــد أن طــرأت عــى املجتمــع العــريب تغ ـرات اجتامعيــة واقتصاديــة وثقافيــة (.)6

دور الروضة يف تهيؤ الطفل للمدرسة والتوافق االجتامعي والشخيص للمدرسة:
أكــدت الدراســات أهميــة الروضــة يف تهيــؤ الطفــل للمدرســة ومــن ضمــن ذلــك الدراســات الطوليــة املشــهورة
التــي قــام بهــا عــامل النفــس (جوهانســون) يف الفــرة مــن عــام  1958وحتــى عــام  1961م واســتخدم فيهــا محــكات
متعــددة للتعــرف عــى االســتعداد للمدرســة لــدى التالميــذ بحيــث أجــرى مجموعــة مــن اختبــارات الــذكاء كــا أجــرى
للتالميــذ مجموعــة مــن االختبــارات التحصيليــة يف الق ـراءة والحســاب ومتــت زيــارة األرس وإج ـراء مقابــات مــع أمهــات
التالميــذ املســتهدفني بالدراســة ،وأكــدت نتائــج هــذه الدراســة ان أهــم املتغ ـرات يف البيئــة املنزليــة والتــي لهــا عالقــة
وثيقــة باالســتعداد للمدرســة تتضــح يف اتجاهــات الوالديــن نحــو املدرســة ومســتواهم التعليمــي  ،كــا أكــدت الدراســة
وجــود عالقــة بــن تلقــي الطفــل قــدرا ً مــن التعليــم يف الروضــة واالســتعداد املــدريس لديــه وخاصــة ذلــك الجانــب املتصــل
باتجاهــات التالميــذ نحــو أقرانهــم يف الفصــل ومعنــى ذلــك ان أهــم اآلثــار التــي يحدثهــا التعلــم يف دور الحضانــة أو مدرســة
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الروضــة هــو يف جانــب توافــق التالميــذ اجتامعيــا للمدرســة.
وأفــادت دراســة نيكلســون يف عــام  1957م التــي متــت عــن مقارنــة تالميــذ املدرســة االبتدائيــة يف التكيــف
االجتامعــي للملتحقــن وغــر امللتحقــن بريــاض األطفــال انــه مل تظهــر نتائــج الدراســة دليــا عــى أن التالميــذ الذيــن
التحقــوا بريــاض األطفــال قبــل املدرســة االبتدائيــة قــد حصلــوا عــى فائــدة يف الســلوك الشــخيص واالجتامعــي زيــادة عــى
مــا حصــل عليــه التالميــذ الذيــن مل يلتحقــوا بالريــاض.
وأوضحــت دراســة إنجيــل يف عــام  1958م عــن الفــروق يف الســلوك االجتامعــي املــدريس بــن التالميــذ امللتحقــن
بريــاض األطفــال وأقرانهــم ممــن مل يلتحقــوا بهــا ،أن التالميــذ امللتحقــن بريــاض األطفــال يحصلــون عــى فائــدة ملموســة
زيــادة عــى مــا يحصــل عليــه التالميــذ غــر امللتحقــن بهــا يف تكويــن عالقــات إيجابيــة مــع رفقائهــم ويف حصولهــم عــى
فائــدة أكيــدة وواضحــة يف الوعــي االجتامعــي  ،كــا أن التالميــذ امللتحقــن بالريــاض هــم أكــر تكيفــاً مــن الناحيــة
االجتامعيــة وأقــل مشــكالت مــن التالميــذ غــر امللتحقــن بهــا(.)7

تأثري رياض األطفال يف النمو اللغوي للطفل:
أوضحــت الدراســات دور الروضــة يف النمــو اللغــوي للطفــل  ،ومــن الدراســات التــي أجريــت للتعــرف عــى مــدى
فاعليــة دور ريــاض األطفــال يف النمــو اللغــوي دراســة (فهمــي) يف عــام  1979م  ،حيــث قــام باختيــار عينتــن مــن األطفــال
قــوام كل منهــا ( )100مــن الصــف األول االبتــدايئ وكانــت إحــدى املجموعتــن مــن األطفــال الذيــن ســبق لهــم االلتحــاق
بــدور ريــاض األطفــال وطبــق عــى أفـراد املجموعتــن اختبــارات يف اإلدراك الســمعي والتعبــر اللفظــي وتوصــل إىل وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة لصالــح مجموعــة األطفــال الذيــن ســبق لهــم االلتحــاق بــدور ريــاض األطفــال (.)8
وتوصلــت بحــوث (جــار لروهيــر ،يف عــام  1977م) إىل أن ذهــاب األطفــال إىل ريــاض األطفــال أدى إىل ارتفــاع
الحصيلــة اللغويــة عنــد األطفــال كــا أدى إىل ارتفــاع يف مســتوى األداء عــى اختبــارات الــذكاء بنســبة ملحوظــة حيــث ظهــر
تفــوق األطفــال الذيــن منــوا ريــاض األطفــال ثــم التحقــوا باملدرســة االبتدائيــة عــن غريهــم ممــن مل يلتحقــوا مبــا يعــادل
ســنتني يف النمــو اللغــوي  ،كــا أن متوســط نســب ذكائهــم ( )123مقارنــة مبتوســط نســب ذكاء الذيــن مل يلتحقــوا بريــاض
األطفــال والــذي مل يتعــد (.)9( )94

تأثري الروضة يف منو األطفال (الجسمي ،العقيل واالجتامعي):
قــدم كاغوســتاف يف عــام 1969م أدلــة علميــة يف كتابــه ( تأثــر مــدارس الريــاض يف منــو األطفــال) حيــث أوضــح فيــه
نتيجــة مــا قــام بــه مــن تجــارب ودراســات للمقارنــة بــن فريقــن متامثلــن مــن األطفــال (الفريــق األول) ميثــل املجموعــة
التــي التحقــت مبــدارس ريــاض األطفــال بينــا (الفريــق الثــاين) ميثــل املجموعــة التــي مل تلتحــق بهــا حتــى الســن املحــددة
لدخــول املدرســة االبتدائيــة وكان هدفــه األول هــو معرفــة مــدى النمــو العقــي لــدى الفريقــن عــن طريــق قيــاس الحصيلــة
اللغويــة والقــدرة عــى التعبــر واملخاطبــة  ،وأســفرت النتائــج عــن تفــوق أطفــال املجموعــة األوىل (األطفــال الذيــن التحقــوا
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بريــاض األطفــال)  ،أمــا هدفــه الثــاين فــكان ملعرفــة مــدى النمــو الجســمي لــدى الفريقــن عــن طريــق قيــاس الطــول
والــوزن والحالــة الصحيــة عموم ـاً وأثبــت أن أطفــال مــدارس الريــاض متيــزوا مــن ناحيــة الطــول والــوزن إال أنهــم كانــوا
أكــر عرضــة لإلصابــة بأمـراض األطفــال املعديــة  ،أمــا الهــدف الثالــث فــكان مــدى النمــو االجتامعــي للفريقــن عــن طريــق
قيــاس درجــة اعتــاد أفـراد كل مجموعــة عــى أنفســهم يف أعاملهــم املختلفــة وأســفرت عــن تفــوق أطفــال الفريــق األول
أمــا عنــد ســؤالهم عــن هواياتهــم وأعاملهــم اإلنشــائية فقــد ثبــت أن أطفــال مــدارس الريــاض يتفوقــون أيضــا عــى زمالئهــم
مــن ناحيــة الحصيلــة العامــة للمعلومــات وكانــوا أوســع وأغنــى مــن زمالئهــم أف ـراد املجموعــة الثانيــة (أطفــال الرتبيــة
املنزليــة).
ويف نفــس هــذا اإلطــار نــر (ارين ســقولند) يف عــام  1969م اســتخالص لنتائــج  500بحــث أجريــت يف أنحــاء
متفرقــة مــن العــامل ملعرفــة مــدى تأثــر تربيــة دور الحضانــة ومــدارس الريــاض يف منــو األطفــال عامــة والنمــو العقــي
واملعــريف خاصــة  ،ولقــد أثبتــت نتائــج هــذه األبحــاث األثــر اإليجــايب لهــذه الرتبيــة يف منــو األطفــال الذيــن التحقــوا بهــذه
الــدور واملــدارس دون غريهــم  ،كــا أثبتــت أيضــا تأثريهــا املبــارش يف زيــادة النمــو العقــي والتطــور اللغــوي واملقــدرة
اإلبداعيــة والقــدرة عــى تكويــن املفاهيــم لــدى هــؤالء األطفــال ورجــح (ســقولند) مميـزات هــذه الرتبيــة التــي تقــدم يف
دور الحضانــة وريــاض األطفــال عــن غريهــا  ،إىل عامــل يكمــن يف نوعيــة القامئــات بــاإلرشاف الــايئ كــن مؤهــات تربويـاً،
ولكــن يقدمــن التدريبــات الذهنيــة ويواجهــن املشــكالت التــي يالقيهــا األطفــال يف هــذه املرحلــة (.)10

تأثري الروضة يف الشخصية  ،والنمو االنفعايل  ،والصحة النفسية:
تتجــى أهميــة الروضــة فيــا تقدمــه مــن حلــول اجتيــاز االضطرابــات ،واملشــكالت النفســية واالنفعاليــة املصاحبــة
لفــرة التطــور الطفــويل وتســهم يف حــل هــذه الرصاعــات الناتجــة عــن رواســب عقــدة (أوديــب) للذكــور وعقــدة (إلكـرا)
لإلنــاث مــن خــال التنفيــس عــن هــذه الشــخصية العاطفيــة باللعــب الــذي يعــد أســلوباً عالجيــا ودوره ال يســتهان بــه
يف التكيــف  ،ومــا ينبغــي اإلشــارة إليــه هنــا أن اللعــب لــه وظائــف عــدة منهــا الوظيفــة التعويضيــة والوظيفــة التنفســية
التعريفيــة  ،كــا أنــه منفــذ للطاقــة العاطفيــة  ،باإلضافــة لوظيفــة األســبقية (حيــث يقــوم الطفــل بتجربــة مل يختربهــا مــن
قبــل) كــا أن اللعــب أداة تحضرييــة للطفــل ملجابهــة حيــاة مملــؤة باملواقــف (.)11
وتؤيــد فوزيــة ديــاب مــا ســبق بقولهــا :ينــدر أن يكــون الطفــل الــذي ينشــأ يف مدرســة الحضانــة هيابــا خجــوالً ومــن
جهــة أخــرى قلــا نجــده قاســياً أو عدوانيــا أو غــر رحيــم  ،وتضيــف أن الطفــل يف ســن الثالثــة يف فــرة جوهريــة حيــث
الفطــام النفــي واالنفصــال العاطفــي عــن األم وخاصــة إذا كان وحيــدا ً  ،وهنــا تــرز الروضــة كأكــر معــن ييــر اجتيــاز
هــذه الفــرة الفطاميــة الرصاعيــة (.)12
ويف ذات الســياق أشــارت نتائــج ( نــدوة ريــاض األطفــال يف دول الخليــج العــريب) يف عــام 1991م  ،اىل أن أهميــة
الروضــة تكمــن يف أن األطفــال غــر امللتحقــن بــدور الريــاض يكونــوا أكــر معانــاة للمشــكالت النفســية واالنفعاليــة
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واالجتامعيــة ومشــكالت الــكالم مــن األطفــال امللتحقــن بالريــاض  ،كــا أن املشــكالت النفســية لــدى األطفــال تقــل إذا
توفــرت يف الريــاض اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة وتتضــح مــدى خطــورة هــذه املرحلــة ودرجــة أهميتهــا يف بنــاء الشــخصية
مــن وجهــة نظــر (واطســون) زعيــم املدرســة الســلوكية يف علــم النفــس حيــث قــال :بعــد دراســة فئــات عديــدة مــن
األطفــال الصغــار توصلنــا إىل رأينــا الــذي يؤكــد أنــه بإمكاننــا أن نقــوي شــخصية الطفــل قبــل أن يتجــاوز الســنة الخامســة
مــن عمــره (.)13

القيم األخالقية واالجتامعية
يُعــد الجانــب األخالقــي جانبـاً مهـاً يف بنــاء الشــخصية و يشــمل هــذا الجانــب عــى املثــل والقيــم والعــادات واملعايــر
الســلوكية  ،كــا أنــه يســاعد الفــرد عــى الوصــول إىل التوافــق االجتامعــي  ،ويوجــد لــدى الطفــل يف ســنوات حياتــه األوىل
بعــض األفــكار عــن ماهيــة الصــواب والخطــأ ولكــن ال يســتطيع فهــم املعايــر األخالقيــة املختلفــة ويــزداد هــذا الفهــم
وضوح ـاً بتقــدم الطفــل يف العمــر (.)14
والقيــم األخالقيــة تلعــب دورا ً مه ـاً يف تحديــد ســلوك الجامعــة وتفاعلهــا االجتامعــي مــن خــال مختلــف أشــكال
الســلوك االجتامعــي بــل وميكــن للقيــم أن تســهم بالنصيــب األكــر يف تكويــن الشــخصية (.)15
ولذلــك نجــد هنــاك رضورة ملحــة للبــدء يف إرســاء وتشــجيع اكتســاب القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة وتطورهــا مــا
يــؤدي بعــد ذلــك إىل تكويــن الوعــي األخالقــي  ،ومــن الناحيــة العمليــة ميكــن لــكل موقــف مــن املواقــف اليوميــة أن يهيــأ
للطفــل فرصــة مــن أجــل تقويــة وترســيخ املفهــوم األخالقــي لديــه (.)16

أهمية القيم األخالقية واالجتامعية ألطفال ما قبل املدرسة:
إن الطفــل بالتحاقــه بالروضــة يكــون قــد خطــا خطــوة كبــرة نحــو توســيع دائــرة العالقــات االجتامعيــة  ،مــن زمــاء
الفصــل واألصدقــاء وحتــى الجـران  ،ويتصــل بالطبيعــة ويتأمــل قــدرة اللــه تعــاىل يف إبداعهــا فيتعمــق يف إميانــه باللــه عــز
وجــل  ،وقدرتــه  ،ولــي يتفهــم الطفــل األدوار االجتامعيــة املختلفــة املطلوبــة منــه ومــن اآلخريــن حولــه ينبغــي إتاحــة
الفرصــة لــه ألنــه يعيشــها وميثلهــا بالفعــل ســواء يف مواقــف حقيقيــة أو مــن خــال ألعــاب وهميــة  ،ويتــم ذلــك يف الروضــة
مــن خــال فــرص اللعــب والعمــل مــع أطفــال آخريــن يف مثــل ســنة ومتثيــل القصــص وتقمــص األدوار املختلفــة للقصــة
أو املواقــف حيــث يقــوم األطفــال أنفســهم بالتمثيــل أو االســتعانة بالدمــى والعرائــس ومــن خــال املثــل والقــدوة التــي
يقدمهــا الكبــار والصــور االجتامعيــة والنــاذج التــي تعــرض عليهــم يف القصــص واألنشــطة املختلفــة التــي ميارســونها حــول
موضوعــات الخــرة االجتامعيــة والخلقيــة (.)17
وميكن ان نجمل أهمية القيم األخالقية واالجتامعية يف اآليت:
 .1تعمل عىل تدريب الطفل عىل السلوك االجتامعي ونبذ السلوك غري السوي.
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 .2تعمل عىل تدريب األطفال عىل العادات االجتامعية التي تفي بحاجات الحياة.
 .3تســاعد يف تقريــب االتصــال بــن األطفــال  ،ألنهــا متثــل إحــدى وســائل االتصــال التــي تجمعهــم عــى هــدف واحــد
ولغــة واحــدة وقيمــة واحــدة.
 .4تقي األطفال من املشكالت السلوكية.
 .5تنمي مهارة التعاون واملشاركة االجتامعية لدى األطفال (.)18

الدراسات السابقة
اطلــع الباحــث عــى عــدد مــن الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة املتعلقــة مبوضــوع الدراســة  ،وفيــا يــي
عرضــا ألهمهــا:

 .1دراسة  :منى الحاممي ( 1981م) .
الدراســة هدفــت إىل معرفــة مــدى تأثــر دار الحضانــة كبيئــة مشــبعة لحاجــات الطفــل النفســية واالجتامعيــة
ومــا نواحــي النمــو األكــر تأثـرا ً يف االلتحــاق بالحضانــة ؟ وهــل هنــاك فــروق يف التوافــق النفــي واالجتامعــي بــن أطفــال
الحضانــة وغريهــم مــن األطفــال الذيــن مل يلتحقــوا بهــا ؟
عينــة الدراســة تكونــت مــن ثــاث مجموعــات مــن األطفــال عــدد كل مجموعــة  100طفــل  ،اســتخدمت الباحثــة
مقيــاس تقبــل الطفــل لــدار الحضانــة كبيئــة مشــبعة للحاجــات االجتامعيــة والنفســية  ،ومقيــاس تقديــر املســتوى
االقتصــادي واالجتامعــي لــأرسة  ،وأهــم النتائــج دلــت عــى وجــود عالقــة موجبــة بــن تقبــل الطفــل لــدار الحضانــة كبيئــة
مشــبعة لحاجاتــه وبــن توافقــه النفــي واالجتامعــي وكذلــك وجــود فــروق دالــة إحصائيـاً بــن مجموعــة األطفــال املتقبلــن
لــدار الحضانــة وغــر املتقبلــن لهــا عنــد مســتوى  0.01لصالــح املجموعــة املتقبلــة لــدار الحضانــة (.)19

 .2دراسة Britisch , susan , jane , (1992 :م).
تهــدف هــذه الدراســة إىل تنميــة النشــاط القصــي كأحــد عنــارص الثقافــة لــدى الطفــل مــا قبــل املدرســة عــن
طريــق متثيــل األطفــال للقصــص كأحــداث اجتامعيــة داخــل أحــد فصــول الروضــة وذلــك مــن أجــل أن يتعايــش الطفــل مــع
أحــداث القصــة  ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )3أطفــال أعامرهــم مــن ثــاث ســنوات حتــى أربــع ســنوات  ،وأثبتــت
نتائــج الدراســة أن متثيــل األطفــال ألحــداث القصــة يســاعد عــى تنميــة املفاهيــم الخاصــة لــدى الطفــل وخاصــة املفاهيــم
االجتامعيــة وهــذا مــن خــال لعــب األدوار التــي قــام بهــا األطفــال (.)20

 .3دراسة Little Victoria – C, (1993 :م ).
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تهــدف هــذه الدراســة إىل تعلــم وحــل املشــكالت عــن طريــق القصــص حيــث تبحــث هــذه الدراســة عمليــة نقــل
التعليــم وتأثــر القصــة كتكتيــك ألحــداث التحــول يف العلــم وازديــاد الوعــي بالكلــات لتســهيل نقــل التعلــم مــن خــال
القصــة وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )70طفــا مــن ريــاض األطفــال تــم توزيعهــم عــى خمــس مجموعــات  ،وأشــارت
النتائــج إىل أن أطفــال هــذه املرحلــة قامــوا بنقــل التعلــم مــن القصــص إىل ســلوك عــى الرغــم مــن مــرور الوقــت عــى
تقديــم القصــص .كــا أثبتــت الدراســة أيضــا قــدرة األطفــال عــى حــل املشــكلة بعــد ســاع القصــة مبــارشة أو بعــد مــرور
أســبوع مــن ســاعها (.)21

 .4دراسة :شحاتة سليامن محمد (  2000م ).
هدفــت الدراســة اىل بنــاء برنامــج اللعــب الدرامــي الــذي يســاعد يف خفــض االضطرابــات الســلوكية ألطفــال الروضــة
 ،كذلــك قيــاس مــدى فاعليــة الربنامــج املقــدم واعتمــدت الدراســة عــى عينــة مكونــة مــن ( )30طف ـاً مقســمني اىل 15
طفــل مــن الذكــور ،و  15طفلـ ًة مــن اإلنــاث ،وتوصلــت هــذه الدراســة إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القيــاس
القبــي والبعــدي يف أطفــال العينــة مــن حيــث خفــض االضطرابــات الســلوكية لصالــح التطبيــق البعــدي (.)22

 .5دراسة :منال صربي إبراهيم ( 1998م ).
هدفــت هــذه الدراســة إىل تحديــد القيــم األخالقيــة املناســبة لطفــل الروضــة والعمــل عــى تنميتهــا مــن خــال
برنامــج تخصيــص مقــرح ومحاولــة تحديــد أفضــل أمنــاط الشــخصيات القصصيــة التــي ميكــن مــن خاللهــا تنميــة ذلــك
الجانــب املهــم يف شــخصية طفــل الروضــة  ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن  90طفــا تــراوح أعامرهــم مــا بــن  5و 6
ســنوات تــم تقســيمهم إىل ثــاث مجموعــات عــى النحــو اآليت  :املجموعــة التجريبيــة األوىل  ،وتشــمل  30طفـاً وطفلـ ًة
تــم تعريضهــم لربنامــج مســتمر مــن قصــص ذات شــخصيات حيوانيــة  ،واملجموعــة الثانيــة وتشــمل  30طفـاً وطفلـ ًة وتــم
تعريضهــم لربنامــج مســتمد مــن قصــص ذات شــخصيات برشيــة  ،واملجموعــة الضابطــة وتشــتمل عــى  30طفـاً وطفلـ ًة
ال يتعرضــون ألي برنامــج للتنميــة األخالقيــة  ،وأثبتــت الدراســة وجــود تأثــر موجــب للربنامــج القصــي املســتخدم ســواء
بالشــخصيات البرشيــة أو الشــخصيات الحيوانيــة يف تنميــة القيــم األخالقيــة لــدى األطفــال (.)23

 .6دراسة  :عبري صديق أمني ( 2001م).
تهــدف هــذه الدراســة إىل تصميــم برنامــج قصــي لتنميــة الخيــال لــدى الطفــل الــذي مــا قبــل املدرســة واعتمــد
الربنامــج عــى القصــة الحركيــة ومــرح العرائــس والروايــة الشــفهية وتكونــت عينــة الدراســة مــن  266طفــا وطفلــة
مقســمني إىل  168طفـاً تـراوح أعامرهــم بــن  5و 6ســنوات كمجموعــة أوىل  ،و  98طفــا ً تـراوح أعامرهــم بــن  6و 7
ســنوات كمجموعــة ثانيــة واملجموعــة األوىل مقســمة إىل  89مــن الذكــور و  79مــن اإلنــاث واملجموعــة الثانيــة مقســمة إىل
 53مــن ذكــور و  45مــن إنــاث  ،وأثبتــت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة إيجابيــة بــن أســاليب عــرض القصــة وتنميــة خيــال
الطفــل يف املرحلــة  5و  6ســنوات ،كــا أثبتــت الدراســة الــدور الفاعــل للقصــة الحركيــة يف إحــداث النمــو لألطفــال بشــكل
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عــام ومنــو الخيــال بشــكل خــاص (.)24

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة:
اســتخدم الباحــث يف هــذا البحــت املهــج الوصفــي حيــث أنــه يتمــى مــع طبيعــة الدراســة الحاليــة وتــم تثبيــت
متغــر الــذكاء ثــم تــم تطبيــق مقيــاس القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة إلجـراء مقارنــة بــن مســتوى املجموعتــن مــن حيــث
القيــم.

عينة الدراسة:
قــام الباحــث باختبــار عينــة الدراســة مــن األطفــال امللتحقــن بالروضــة (الرســالة املقدســة و املصبــاح املنــر) وغــر
امللتحقــن وجميعهــم مــن مدينــة البيضــاء وتــم اختيــار األطفــال مــا بــن الســن  3و  6ســنوات واشــتملت العينــة عــى
 40مــن األطفــال الذكــور واإلنــاث تــم تقســيمهم إىل  20طف ـاً مــن امللتحقــن بالروضــة و 20طف ـاً غــر امللتحقــن وقــام
الباحــث مبكافئــة مجموعتــي الدراســة مــن حيــث الســن ونســبة الــذكاء وذلــك باســتخدام اختبــار رســم الرجــل لوجــود
انــف.

جدول رقم ()1
جدول ( )1يوضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألطفال املجموعتني من حيث العمر الزمني
ونسبة الذكاء ن = 20
البيان املقاس
العمر الزمني
نسبة الذكاء

األطفال غري امللتحقني
م1
56
114.17

ع1
4.87
24.94

األطفال امللتحقون
م2
57
113.3

ع2
4.87
24.29

t
0.70
0.31

مستوى الداللة
غري دالة
غري دالة

ومــن الجــدول الســابق يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة لألطفــال امللتحقــن وغــر امللتحقــن بالروضــة مــن
حيــث العمــر الزمنــي ونســبة الــذكاء عنــد أي مســتوى داللــة.
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أدوات الدراسة:
لغرض الحصول عىل البيانات واملعلومات لتنفيذ مقاصد الدراسة  ،تم اعتامد األدوات اآلتية:
 .1اختبار رسم الرجل لقياس الذكاء واستخدمه الباحث بهدف مكافأة مجموعتي العينة من حيث متغري الذكاء.
 .2مقياس القيم األخالقية واالجتامعية املصور من إعداد (د .شحاتة سليامن محمد).

وصف املقياس:
يحتــوي املقيــاس عــى  24صــورة وكل صــورة تعــر عــن قيمــة أخالقيــة أو اجتامعيــة وتتكــون كل صــورة مــن ثالثــة
مواقــف ايجابيــة  ،وموقــف ســلبي وموقــف وســط بــن اإليجــايب والســلبي  ،عــى أن يختــار الطفــل موقــف مــن املواقــف
الثالثــة  ،ويتكــون املقيــاس مــن ســتة أبعــاد هــي :النظــام ،الصــدق  ،األمانــة  ،التعــاون ،مســاعدة اآلخريــن وتقديــر املشــاعر
 ،ولــكل بعــد أربعــة صــور مــن صــور املقيــاس تــدل عليــه.

تطبيق املقياس:
يطبــق املقيــاس بصــورة فرديــة  ،حيــث يعــرض الباحــث كل صــورة عــى حــده عــى الطفــل ويطلــب منــه أن يختــار
اســتجابة واحــدة مــن ثالثة اســتجابات.

تصحيح املقياس ورصد الدرجات:
إن كل صورة مقسمة إىل ثالثة مواقف  ،ولكل موقف درجة ما بني  – 1 2-صفر.
 .1املوقف الذي ميثل قيمة أخالقية واجتامعية إيجابية يأخذ درجة (.)2
 .2املوقف الذي ميثل الوسط بني القيمة االيجابية والقيمة السلبية يأخذ درجة (.)1
 .3املوقف الذي ميثل قيمة أخالقية سلبية يأخذ درجة (صفر).
ويتــم تصحيــح كل صــورة عــى حــده  ،ثــم يتــم تجميــع درجــات الصــور األربــع لــكل بُعـ ُد ثــم يتــم تجميــع درجــات
املقاييــس ككل لنحصــل عــى الدرجــة الكليــة مــع العلــم أن أعــى درجــة للمقيــاس ككل هــي  48درجــة ،وأعــى درجــة
لــكل بعــد هــي  8درجــات  ،الن كل بعــد يشــتمل عــى أربــع صــور تعــر عنــه علـاً بــأن ارتفــاع الدرجــة يف أي بعــد مــن
املقيــاس تــدل عــى أن هــذه القيمــة مرتفعــة بقــدر يســاوي الدرجــة وارتفــاع الدرجــة يف املقيــاس ككل تــدل عــى ارتفــاع
القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة لــدى الطفــل ولكــن مــن املمكــن ان تكــون درجــات الطفــل يف بعــض األبعــاد مرتفعــة ويف
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األبعــاد األخــرى منخفضــة  ،فــكل درجــة تعــر عــن مــدى ارتفــاع وانخفــاض بعدهــا.

ثبات املقياس:
 .1طريقة إعادة تطبيق االختبار
للتحقــق مــن صالحيــة املقيــاس مــن حيــث الثبــات قــام الباحــث بتطبيــق املقيــاس عــى عينــة مكونــة مــن ()88
طفـاً مــن أطفــال الروضــة مــن الســنة األوىل والثانيــة مــن مرحلــة ريــاض األطفــال مبدينــة البيضــاء ( 54مــن الذكــور و 34
مــن اإلنــاث) ولحســاب الثبــات قــام الباحــث بإعــادة االختبــار عــى نفــس األطفــال بعــد األســبوع الثالــث مــن التطبيــق
األول وبلــغ متوســط إعــادة التطبيــق األول  9،13بينــا بلــغ متوســط إعــادة التطبيــق  4،13وبلــغ معامــل الثبــات 0.78
وهــو معامــل دال عنــد . 0.01
 .2طريقة ثبات االتساق
تــم حســاب معامــل االرتبــاط بــن نصــف املقيــاس (الصــور الفرديــة) والدرجــة الكليــة فوصــل إىل 85.مبعامــل ثبــات
 0.92وكذلــك االرتبــاط بــن نصــف املقيــاس اآلخــر (الصــور الزوجيــة) والدرجــة الكليــة للمقيــاس فــكان  0.74مبعامــل ثبــات
. 0.85
 .3طريقة التجزئة النصفية
وذلــك بحســاب الثبــات بــن الصــور الفرديــة والصــور الزوجيــة فــكان  0.79وهــذا مــا جعلنــا نطمــن عــى ارتفــاع
ثبــات املقيــاس وصالحيــة اســتخدامه.

صدق املقياس :
 .1الصدق الظاهري :
للتحقــق مــن الصــدق الظاهــري للمقيــاس تــم عرضــه عــى مجموعــة مــن املتخصصــن والبالــغ عددهــم ( )10أســاتذة
وخ ـراء يف املجــال  ،وقــد قــام الباحــث بإج ـراء التعديــات املطلوبــة حتــى اســتقر عــى املقيــاس يف صورتــه الحاليــة  ،ثــم
قــام بحســاب نســب االتفــاق ونســب االختــاف بــن املحكمــن عــى كل موقــف ثــم عــى كل صــورة ثــم عــى كل بعــد ،
ثــم متوســط نســبة االتفــاق ومتوســط نســبة االختــاف للمقيــاس ككل وكانــت نســبة االتفــاق  89%للمقيــاس ككل ونســبة
االختــاف (.)11%
 .2صدق التميز
وتــم ذلــك بإجـراء املقارنــة الطرفيــة بــن األرباعــي األعــى واألرباعــي األدىن حيــث تــم تطبيــق املقيــاس عــى عينــة
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مكونــة مــن  40طفـاً وطفلـ ًة وتــم حســاب املتوســط الحســايب واالنحـراف املعيــاري لألرباعــي األعــى واألرباعــي األدىن ثــم
حســاب النســبة الحرجــة بينهــا والجــدول اآليت يوضــح ذلــك:

جدول رقم ()2
جدول ( )2يوضح صدق املقارنة الطرفية ملقياس القيم األخالقية واالجتامعية املصور
املتوسط الحسايب

العينة

21.76

 20أرباعي أعىل
 20أرباعي أدىن

11.14

االنحراف املعياري
0.83

النسبة الحرجة
32.24

1.39

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة النســبة الحرجــة دال عنــد مســتوى  0.01وان هنــاك فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن كل مــن  :األرباعــي األعــى واألرباعــي األدىن عــى مقيــاس القيــم األخالقيــة وعليــه فــان املقيــاس مييــز متييـزا
واضحــا بــن املســتويات الضعيفــة واألخــرى القويــة ومــن ثــم يكــون املقيــاس صادقــا لقيــاس القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة
الــذي صمــم مــن اجــل قياســها.

عرض النتائج ومناقشتها
ينــص الفــرض عــى انــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن األطفــال امللتحقــن وغــر امللتحقــن بالروضــة مــن
حيــث القيــم األخالقيــة لصالــح األطفــال امللتحقــن والجــدول اآليت يوضــح ذلــك:

جدول رقم ()3
يوضح الجدول ( )3وجود فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال امللتحقني وغري امللتحقني بالروضة من
حيث القيم األخالقية لصالح األطفال امللتحقني
البيان املقاس
القيم األخالقية واالجتامعية

األطفال غري امللتحقني
ع1
م1
30.6
9.30

األطفال امللتحقون
ع2
م2
14.1
61.9

t
14.2

مستوى الداللة
.001

يتضــح مــن الجــدول الســابق وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن األطفــال امللتحقــن وغــر امللتحقــن بالروضــة
مــن حيــث القيــم األخالقيــة لصالــح امللتحقــن عنــد مســتوى داللــة  .001وهــذا يثبــت صحــة فــرض الدراســة الحاليــة.
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وتتفــق نتيجــة الفــرض مــع جميــع نتائــج الدراســات التــي اهتمــت بأطفــال الريــاض مــن حيــث تنميــة القيــم
واملفاهيــم واألهــداف العقليــة والوجدانيــة والجســم حركيــة  ،وهــو مــا أشــارت إليــه دراســات منــى الحاممــي ( 1981م )،
وشــحاتة ســليامن محمــد ( 2000م) ،ومنــال صــري إبراهيــم (  1998م) ،وعبــر صديــق أمــن ( 2001م ).
حيــث اهتمــت هــذه الدراســات بتقديــم الربامــج الرتبويــة املعــدة بهــدف تنميــة جميــع جوانــب الشــخصية لــدى
أطفــال الريــاض مــن خــال تنفيــذ أنشــطة تلــك الربامــج وإرشاك األطفــال بشــكل إجـرايئ يف تنفيــذ هــذه األنشــطة وبالتــايل
كانــت فرصــة األطفــال امللتحقــن بالروضــة أكــر بكثــر مــن غــر امللتحقــن مــن حيــث تنميــة جوانــب منــو الشــخصية
وبذلــك إكســابهم القيــم األخالقيــة واالجتامعيــة  ،وهــذا يؤكــد بــدوره عــى أهميــة الدراســة الحاليــة.
وقد أوصت الدراسة مبا يأيت:
 .1االهتامم باملؤسسات التي تقوم عىل تعليم أطفال ما قبل املدرسة  ،والتي تتمثل يف الروضة.
 .2يجب تنمية االنتامء للروضة لدى األطفال.
 .3يجب إكساب األطفال املفاهيم االجتامعية والقيم األخالقية التي تتمىش مع خصائص املرحلة.
 .4تدريب األطفال عىل اكتساب مثل هذه القيم عن طريق األنشطة اإلجرائية.
 .5تدريب األطفال عىل احرتام القيم األخالقية واالجتامعية.
 .6تنمية التذوق الجاميل لدى األطفال.
 .7تنمية املسؤولية االجتامعية لدى األطفال الروضة.
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املشكالت اإلدارية والفنية ملعلامت رياض األطفال مبدينة القبة
إعداد :
د .فرج محمد سليامن

جامعة عمر املختار

امللخص
تهــدف الدراســة للتعــرف عــى املشــكالت اإلداريــة والفنيــة ملعلمــي ريــاض األطفــال مبدينــة القبــة ،حيــث
تــم إج ـراء مســح شــامل ملجتمــع الدراســة البالــغ عددهــم ( )35معل ـاً ،وزعــت عليهــم اســتبانة تكونــت مــن 20عبــارة،
وتوصلــت الدراســة إىل أن أهــم املشــكالت اإلداريــة والفنيــة قلــة اســتخدام املربيــة ألســاليب متنوعــة يف التدريــس ،وتــدين
راتــب املربية،ونقــص التأهيــل ،وأســس الرتبيــة الحديثــة للمربيــات.
Summar
The study aimed to identify the administeratrtive and technical problems of kindergarten teachers
. in the city of EL Qubba
A comprehensive survey of the studs population of (35) teachers was conducted and distributed a
. questionnaire consisting of (20) phrase
The study found that the most important administrative and technical problems the use of the
varied methods of teaching and the Iow salary of the teachers and the lock of rehabilitation and the
.foundations of modern education for modern educators

مقدمة الدراسة:
إن االهتــام بالطفولــة هــو اهتــام بالحــارض واملســتقبل معـاً حيــث تعــد مرحلــة الطفولــة املبكــرة مــن أهــم
املراحــل يف تكويــن وإعــداد املالمــح األساســية لشــخصية الطفــل مســتقبال  ,فـــفيها تتشــكل العــادات واالتجاهــات ,وتنمــو
امليــول واالســتعدادات ،وتتفتــح القــدرات ,وتتكــون املهــارات ،وتكتشــف وتتمثــل القيــم الروحيــة ،والتقاليــد واألمنــاط
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الســلوكية ,ومــن خاللهــا يتحــدد مســار منــو الطفــل الجســمي والعقــي والنفــي واالجتامعــي والوجــداين ,ويبــدأ باكتســاب
التوافــق الصحيــح مــع البيئــة الخارجيــة ,كــا أن هــذه املرحلــة هــي التــي تؤثــر يف ســلوك الطفــل فيــا بعــد ,وذلــك ألن مــا
يكتســب يف الطفولــة يصعــب تغيــره ,ويصبــح هــو األســلوب املميــز للســلوك واألســاس الصلــب الــذي ســيقام عليــه طــرح
شــخصيته يف املســتقبل ,فالطفــل يف هــذه الفــرة يحتــاج إىل مــن يحســن تنظيــم حياتــه وتهيأتــه يف بيئــة فنيــة لتكويــن
املواقــف الرتبويــة املليئــة مبصــادر الخــرة املنتظمــة عنــده ,لذلــك حظــي موضــوع تربيــه الطفــل باهتــام العديــد مــن
املربيــن واملعلــات ،وشــهدت تربيــة الطفولــة تطــورات متعــددة وفقــا لثقافــات الشــعوب وفلســفاتها الرتبويــة وتقاليدهــا
اإلجتامعيــة وأوضاعهــا االقتصاديــة حتــى تبلــورت النظريــات الرتبويــة التــي تؤكــد أهميــة هــذه املرحلــة وحســن اإلعــداد
لهــا مــن خــال تأهيــل املعلــات ،وتدريبهــن الكتســاب الخــرة املناســبة يف التعامــل مــع األطفــال حيــث تعــد معلمــة
ريــاض األطفــال مــن أهــم العوامــل املؤثــرة يف تكيــف الطفــل وتقبلــه للروضــة فهــي أول الراشــدين الذيــن يتعامــل معهــم
خــارج نطــاق األرسة مبــارشة ,ومــا تقــوم بــه يف ريــاض األطفــال ليــس عمــا تعليميــا فقــط ,بــل هــو عمــل منــايئ تربــوي
بالدرجــة األوىل .
إن هــذا الــدور الرتبــوي يقتــي عــى املعلمــة أن تلــم بالحقائــق األساســية التــي تتعلــق بالطفولــة ومنوهــا,
وان متتلــك الخ ـرات واملهــارات التــي متكنهــا مــن تحويــل األفــكار إيل ســلوكيات ,إضافــة إيل معرفــة أصــول التعامــل مــع
األطفــال ،واألســاليب النفســية التــي تجذبهــم إىل الروضــة والعيــش بهــا بحــب واح ـرام ,والقــدرة عــي توجيــه النشــاط
الــذايت للطفــل واختيــار األنشــطة املناســبة والتخطيــط الجيــد لتنفيذهــا ,وتوفــر الوســائل املناســبة لتفعيــل مشــاركة األطفال
بنجــاح ,وبالتــايل يقــع عــى عاتــق معلمــة الروضــة العــبء األكــر يف تطويــر طرائقهــا وأســاليب تفكريهــا ,والتــزود بلغــة
العــر وبالخ ـرات واملعــارف واملهــارات التــي متكنهــا مــن الوصــول بالطفــل إيل أقــى طاقاتــه وفهــم حاجاتــه ,وتوفــر
الوســائل املناســبة لتفعيــل مشــاركة الطفــل بنجــاح ,وتوفــر فــرص االكتشــاف واإلبــداع والتعلــم واالبتــكار ,ويف ظــل هــذه
الوظائــف واألعبــاء امللقــاة تتعــرض معلمــة الروضــة إىل كثــر مــن الصعوبــات واملشــكالت اليوميــة املتنوعــة التــي تتفــاوت
مــن البســاطة إىل التعقيــد بــدءا مــن املشــكالت املهنيــة املتمثلــة يف عــدم الرضــا الوظيفــي ،وكــرة املســؤوليات املرتتبــة
عليهــا ,واملشــكالت النفســية الظاهــرة يف ســوء التكيــف ،واملشــكالت االجتامعيــة املتمثلــة يف عــدم قــدرة املعلمــة عــى
التواصــل مــع األطفــال ومــع الجهــاز اإلداري عــى العمليــة الرتبويــة يف الروضــة ,والتــي تؤثــر بشــكل مبــارش وغــر مبــارش
عــى أدائهــا ،وبالتــايل تؤثــر طبيعياًعــى النمــو الشــامل للطفــل ,لــذا فحســن اإلعــداد والتدريــب أثنــاء الخدمــة رشط أســايس
لنجــاح رحلــة الرتبيــة مــا قبــل املدرســة مبــا ميكــن مــن مواكبــة منــو الطفــل وتوجيهــه الوجهــة الصحيحــة يف مرحلــة هــي
مــن أهــم واخطــر مراحــل النمــو اإلنســاين.1

مشكلة الدراسة :
تقــوم معلمــة الروضــة بوظائــف وأدوار عديــدة ومتداخلــة ,وتــؤدي مهــام كثــرة ومتنوعــة تتطلــب مهــارات
فنيــة مختلفــة يصعــب تحديدهــا بشــكل دقيــق وتفصيــي ,فاملعلمــة يف ريــاض األطفــال مســؤولة عــن كل مــا يتعلمــه
األطفــال إىل جانــب توجيــه عمليــة النمــو يف هــذه املرحلــة الحساســة مــن حياتهــم.
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إن دور املعلمة اليوم مل يعد كام كان عليه باألمس ,بعد أن تغريت طبيعة العملية الرتبوية بأكملها.
نتيجــ ًة لإلنفجــار املعــريف الهائــل الــذي عــم جميــع املجــاالت ,مــا ألقــى عــى كاهــل املعلــم بصفــة عامــة,
ومعلمــة الروضــة بصفــة خاصــة ,مســؤولية كبــرة يف تنشــئة الجيــل الجديــد ،وتربيتــه ،واألخــذ بــه نحــو التوافــق والتطــور
مــع الظــروف املتغــرة املتجــددة للمجتمــع ,مــا ألزمهــا مبتابعــة االطــاع والتطويــر الشــخيص واملهنــي والعلمــي املتواصــل.
وهــذا يتطلــب منهــا أن تكــون عــى قــدر كبــر مــن الثقافــة العامــة حتــى تتمكــن مــن إشــباع دوافــع االســتطالع
عنــد األطفــال ,واإلملــام باألســاليب الرتبويــة والنفســية املناســبة ملســاعدة األطفــال عــى حــل مشــكالتهم ,وتعديــل ســلوكهم
حتــى تجعلهــم أكــر توافقـاً نفســياً واجتامعيـاً.
بالتــايل فــإن تعــدد وتداخــل أدوار ووظائــف معلمــة الروضــة أدى إىل خلــق مجموعــه مــن املشــكالت :أهمهــا تعــدد
األعــال التــي تكلــف بهــا املعلمــة إيل جانــب قيامهــا بتخطيــط وتنفيــذ األنشــطة ومواقــف الخــرة ,ونقــص التقديــر املــادي,
وانخفــاض مســتوى األجــور وضخامــة النصــاب ,وازديــاد عــدد األطفــال يف غرفــة النشــاط ،وضعــف املكانــة االجتامعيــة
للمعلمــة ,وتعــدد الســلطات والرئاســية التــي تــرف عليهــا ،و كل مــا يتصــل بعمــل املعلمــة مــن الناحيــة الرتبويــة واملهنيــة
والنفســية ،والــذي يشــكل بطبيعــة الحــال جوهــر العمليــة الرتبويــة يف الروضــة والكيــان األســايس للمعلمــة.
وعليه تتحدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل السؤال الرئييس التايل:
ما املشكالت اإلدارية والفنية ملعلامت رياض األطفال؟

أهداف الدراسة -:
التعرف عىل املشكالت الفنية واإلدارية ملعلامت رياض األطفال

أهمية الدراسة :
• تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة املوضــوع الــذي يبحــث فيــه واملتعلــق باملشــكالت اإلداريــة والفنيــة التــي يتعــرض
لهــا القامئــون عــى ريــاض األطفــال .
• قــد تفيــد هــذه الدراســة بعــض الجهــات املســؤولة عــى رعايــة األطفــال ،وتنشــئتهم ،كريــاض األطفــال املختلفــة ،مــن
خــال التعــرف عــى كيفيــة مواجهــة املشــكالت اإلداريــة والفنيــة.
• تسد ثغرة يف املكتبة يف مجال الكشف عن املشكالت اإلدارية و الفنية يف رياض األطفال.
• إعطــاء صــورة حيــة عــن طبيعــة املشــكالت اإلداريــة والفنيــة التــي تواجــه ريــاض األطفــال والتــي ال ت ـزال تعمــل
بالطــرق التقليديــة .
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• تساعد أولياء أمور األطفال يف تنشئة أطفالهم ،وإكسابهم القيم املناسبة للمرحلة العمرية التي ينتمون إليها.

حدود الدراسة :
• الحدود الزمنية
الفصل الدرايس الثاين للعام الجامعي 2018 – 2017
• الحدود المكانية -:
رياض األطفال مبدينة القبة
• الحدود الموضوعية -:
تقترص الدراسة عىل معرفة املشاكل الفنية واإلدارية ملعلامت رياض األطفال

• مصطلحات الدراسة :
معلمة الروضة:
وهــي اإلنســانة التــي تقــوم برتبيــة األبنــاء يف الروضــة داخــل غرفــة النشــاط ،وخارجهــا مــن خــال تعايشــها اليومــي
مــع األطفــال ،وتهــدف مــن خــال عملهــا إىل تحقيــق األهــداف الرتبويــة للروضــة.2

تعريف الروضة:
مؤسســة اجتامعيــة تربويــة تقــوم بتأهيــل الطفــل تأهيــا ســليام لدخولــه مرحلــه التعليــم االبتــدايئ ،ويســمح لــه
بالحريــة التامــة ملامرســة النشــاطات ،واكتشــاف الــذات والقــدرات وامليــول ،وإمكانيــة مســاعدته الكتســاب خـرات جديــدة
يف املرحلــة العمريــة مــن الثالثــة حتــى السادســة .3

 املشكالت اإلدارية -:كل مشكلة إدارية أو صعوبة لها عالقة مبجاالت التخطيط والتنظيم واملتابعة والتقويم.

 املشكالت الفنية-:هي كل مشكلة أو صعوبة لها عالقة مبجاالت املنهج املدريس ،والطالب ،و اإلرشاف الفني.

اإلطار النظري للدراسة:
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ماهية رياض األطفال -:
ريــاض األطفــال هــي القاعــدة األساســية ملراحــل التعليــم املختلفــة ،فهــي تقــدم األصــول األوىل واألســس
الراســخة التــي تقــوم عليهــا العمليــة التعليميــة املقصــودة وغــر املقصــودة.
لقــد أصبحــت مرحلــة ريــاض األطفــال مــن املراحــل ذات املعــامل األساســية ،وأصبحــت ذات خصائــص واضحــة حيــث
تــم وضــع برامــج تربويــة مقننــة لتقدميهــا إيل ريــاض األطفــال يف دول العــامل ،وتعتــر مرحلــة ريــاض األطفــال نظــام تربــوي
يحقــق التنميــة الشــاملة ألطفــال مــا قبــل املدرســة ،وتهيئهــم لاللتحــاق مبرحلــة التعليــم األســايس.4

فلسفة رياض األطفال -:
يقصــد بالفلســفة هنــا ذلــك النشــاط الفكــري املنظــم الــذي يتخــذ مــن الفلســفة نقــدا َ وتحليــا وتأمــا ,ووســيلة
للوصــول إىل املبــادئ واألســس املتكاملــة لتنظيــم وتنســيق وتوجيــه تربيــة الطفــل ،هــذه املرحلــة مبختلــف أهدافهــا الرتبوية
وسياســتها املرســومة ومؤسســاتها وبرامجهــا ومرشوعاتهــا ومقوماتهــا املختلفــة مــا يســاعد عــى تكامــل العمــل الرتبــوي
بهــذه املرحلــة ،وحــل مشــكالتها ،فهــذه الفلســفة هــي اإلطــار املرجعــي ألهــداف تربيــة الطفــل وسياســته5
إن السياســة الرتبويــة هــي الخطــوة التاليــة بعــد تحديــد األهــداف الرتبويــة ،وهــي التــي توجــه العمــل الرتبــوي
لتحقيــق هــذه األهــداف عــر املامرســات اإلجرائيــة يف مؤسســات تربيــة الطفــل.

هذا وتنطلق فلسفة وأهداف سياسة تربية طفل رياض األطفال من املرتكزات التالية-:
• أن الطفــل ينتقــل مــن بيتــه إىل ريــاض األطفــال يف ســن مبكــرة لــذا يجــب أن تكــون ريــاض األطفــال امتــدادا ً للبيــت
مــن حيــث توفــر الحنــان والعطــف بالطفــل.
• إنهــا مــن الخــرة املبكــرة ويعتــر الحرمــان منهــا أثــر عــى مســتقبل الطفــل لــذا يجــب تــويل ريــاض األطفــال عنايــة
هامــة لتوســيع مــدارك الطفــل وإمــداده بالخ ـرات الذاتيــة.
• رضورة انسجام املنهج املقدم للطفل مع املتطلبات الثقافية واإلجتامعية للمجتمع الذي يعيش فيه.
• املوازنــة فيــا تقــدم للطفــل مــن خـرات مــن حيــث الكــم والكيــف ،فتقديــم خـرات قليلــة تعنــي إهــدار لإلمكانيــات ،وتقديــم خـرات
كثــرة مبــا يتالئــم مــع الطفــل معنــاه شــعور الطفــل باإلحبــاط والفشــل ،ولــذا يجــب أن يكــون نصــب أعيننــا أننــا نريــد
الطفــل يف هــذه املرحلــة أن يحقــق ذاتــه ،وأن يبتكــر وأن يأخــذ خــرة تالئــم منــوه.
• يجــب الرتكيــز عــى مســاعدة الطفــل يف تكويــن ثقتــه بنفســه ،واالعتــاد عــى ذاتــه ،وخاصــة أن األطفــال يف هــذه
الســن (الثالثــة والرابعــة والخامســة) لديهــم حــب املبــادرة والرغبــة يف اإلكتشــاف والبحــث.
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• تعويــد الطفــل عــى مبــدأ العمــل مــع الجامعــة والتســامح وتهذيــب األخــاق ،وتعليمهــم بعــض الصفــات الحميــدة,
كالصــدق واألمانــة واإلخــاص ,وميكــن للطفــل أن يكتســب ذلــك مــن خــال مامرســة اللعــب مــع أقرانــه.
• اإلهتــام بتكويــن األنشــطة والفعاليــات التــي تســاعد الطفــل عــى تكويــن الصــورة الذهنيــة ،وتنميــة اللغــة متهيــدا
لنمــو املفاهيــم العلميــة.
• احـرام الطفــل ،وإتاحــة الفرصــة لــه للتعبــر عــن رأيــه ،والقيــام بأعاملــه بحريــة ،ودون تدخــل مــن املعلمــة ألن هــذا
التدخــل قــد يقلــل مــن قيمــة الطفــل أمــام نفســه ،ويجعــل منــه شــخصا اعتامديــا وعدميــا للمبــادرة.
• تهيئــة املحيــط الــكيل تربويــا واجتامعيــا ونفســيا ،ألن األطفــال ال يتعلمــون فقــط مــا يقــدم لهــم ولكنهــم يتعلمــون
أيضــا األشــياء التــي تصــل إليهــم عــر مواقــف ومشــاعر املحيطــن بهــم لــذا فبجانــب إيصــال املعلومــات إليهــم يجــب
تعليمهــم املواقــف واملهــارات والتوجيــه واملســاعدة للتغلــب عــى مشــكالت املســتقبل.6

أهداف رياض األطفال :
لريــاض األطفــال أهــداف ســامية ،ونبيلــة توجــب علينــا اإلهتــام بهــذه املرحلــة ،ألنهــا تعــد األطفــال للمســتقبل
وتهــدف إيل تنميــة الجوانــب الجســمية والحركيــة واالجتامعيــة واالنفعاليــة والعقليــة لديهــم حتــى نتمكــن مــن تنميتهــم
منــوا ً متكام ـاً ،وأن نبــث فيهــم روح الجامعــة ،وحــب االســتطالع وتتمثــل أهــداف ريــاض األطفــال يف مــا يــي:
• صيانة فطرة الطفل ,ورعاية منوه العقيل والجسمي والخلقي يف ظروف طبيعية متجاوبة مع القيم اإلسالمية.
• تقوية ذات الطفل ،وتركيز نظرته اإليجابية إىل نفسه ،ونقله برفق من الذاتية إيل الحياة املشرتكة مع أقرانه.
• تزويد الطفل برثوة من املعايري الصحية األساسية امليرسة ،واملعلومات املناسبة لعمره واملتصلة مبا يحيط به.
• مســاعدة األطفــال عــى النمــو املتكامــل الجســمي والحــريك والحــي اللغــوي العقــي املعــريف االجتامعــي الخلقــي
واالنفعــايل مــع األخــذ بعــن االعتبــار الفــروق الفرديــة يف القــدرات واالســتعدادات واملســتويات اإلمنائيــة.
• الوفاء بحاجات الطفل وإسعاده وتهذيبه.
• حامية األطفال من األخطار ،وعالج بوادر السلوك غري السوي ،وحسن املواجهة ملشكالت األطفال.
• ترسيخ قيم ومبادئ العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفوس األطفال ،واالنتامء للوطن.
• توجيــه ســلوك الطفــل لــي يســتطيع أن يعــر عــن احتياجاتــه كالميــا ،وبطريقــة ســليمة وأن يعتمــد عــى نفســه يف
أمــور حياتــه.
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• إكســاب األطفــال املفاهيــم واملهــارات يف أساســيات العلــوم منهــا اللغــة العربيــة والرياضيــات والعلــوم والفنــون
والرتبيــة الحركيــة والصحــة العامــة.
• إيالف الطفل الجو املدريس ،وتبني استعداده لدخول املدرسة.7

مسؤوليات معلم الروضة وواجباته:
يتطلــب مــن معلــم الروضــة القيــام مبهــام وأدوار متنوعــة داخــل الروضــة ســواء كانــت إداريــة ،أو فنيــة حتــي
يتمكــن مــن أداء رســالته عــى أكمــل وجــه ومنهــا:

مسؤولياته اإلدارية داخل قاعة النشاط :
إن طبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه معلمــة الروضــة داخــل النشــاط يختلــف ولــو بشــكل نســبي عــن طبيعــة
الــدور الــذي يقــوم بــه أي معلــم يف مراحــل التعليــم األخــرى ,وذلــك لطبيعــة دور املرحلــة العمريــة التــي تتعامــل معهــا
ومــدى مرونتهــا ،وإملامهــا بحاجــات األطفــال ،وميولهــم واتجاهاتهــم ،وكيفيــة إشــباع كل ذلــك.
وبعــد قيــام املعلمــة بتحديــد محتــوى األنشــطة التــي تلبــي حاجــات األطفــال االجتامعيــة والعاطفيــة والجســمية
عليهــا أن تحســن إدارة العمليــة التعليميــة داخــل قاعــة النشــاط ،وخارجهــا ،ومهــارة اإلدارة عنــد املعلــم تنمــو مــع الخــرة
والبــد أن تخضــع هــذه املهــارة للتقويــم حتــى تعالــج الســلبيات ،وتدعــم االيجابيــات ،ولكنهــا يف كل األحــوال مهــارة
شــخصية تختلــف مــن معلــم آلخــر.
ويتضمــن عمــل معلمــة الروضــة ثــاث وظائــف إداريــة ،وهــي :التخطيــط وتحديــد مــا ســيجري عملــه ،والتنظيــم
يعنــي طريقــة العمــل ومــن ســيقوم بــه ،والتقويــم ,ويعنــي قيــاس مــدى مناســبة الخطــة للتطبيــق ويتطلــب تحقيــق
الوظائــف اإلداريــة يف عمــل معلــم الروضــة تحقيــق أهــداف املوقــف التعليمــي بدقــة ،وتحديــد طــرق هــذه األهــداف ثــم
وضــع خطــة أو برنامــج العمــل مــن حيــث الخطــوات واإلجـراءات لرتجمــة هــذه األهــداف إىل واقــع وأخـرا وضــع أســلوب
أو أكــر لتقييــم جوانــب وفق ـرات املوقــف التعليمــي.
وإذا مــا كانــت خطــة العمــل فعالــة ومنظمــة وهادفــة ،فــإن اإلج ـراءات تســتمر ,أمــا إذا كانــت غــر ذلــك فرمبــا
يرجــع ذلــك إىل إغفــال املعلــم لخطــوة أو أكــر مــن إج ـراءات العمــل.
ويــرى البعــض اآلخــر أن أدوار املعلمــة اإلداريــة تتمثــل يف التخطيــط والتنظيــم والتنفيــذ والتقويــم ,وهنــاك مــن يــرى أن
أدوار املعلــم اإلداريــة تتمثــل يف توفــر منــاخ إيجــايب داخــل الصــف ،وتفعيــل االتصــال الصفــي و التخطيــط إلدارة الصــف،
وتنظيــم بيئــة الصــف ،وتنميــة العالقــات اإلنســانية داخــل الصــف.8

دورها يف التعامل مع الطفل كثري الحركة.
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• أن يرتكز اهتاممها عىل هدا الطفل بشكل دائم وتناديه باسمه.
• أن تشبعه وتعزز أعامله مادياً ومعنوياً حتى ينصاع لها وينفذ تعليامتها.
• أن توكل إليه أدواره القيادية بشكل دائم ،وتجعله يأيت لها باألدوات والوسائل من داخل القاعة.
• أن تقدم له يشء يشغله من نشاطه وأعامله بشكل يومي ليك يفرغ فيها طاقته الزائدة.
• أن تسأله عن أرسته ،واسم والده ،ووالدته وإخوته ،وإن وجدوا ،وتظهر اهتامما خاصا به.
• أن توكل إليه مهمة لعب األدوار أثناء قيامه بتنفيذ نشاط درامي.
• أن تعرف الخلفية االجتامعية والثقافية ألرسة الطفل حتى تتصل بوالديه ،ويتفقان عىل أســلوب موحد يف التعامل معه.

دورها مع الطفل الخامل الكسالن غري املنتبه:
• أن تركز اهتاممها دامئا عليه وتناديه باسمه حتي يشعر بأنه مرغوب فيه من قبل املعلم فيزداد انتباهه له.
• أن تكلفــه دامئــا ببعــض األعــال التــي تناســب مســتواه ،وتتابــع مــدى تقدمــه يف إنجازهــا ،وتتدخــل لتوجيهــه وإرشــاده
عند الــرورة.
• أن تشــاركه يف األعــال الجامعيــة مــع األطفــال لتســند إليــه دور الزيــادة لتحفيــزه عــى املشــاركة واالندمــاج مــع
أقرانــه.
• أن تســأله عــن اســم والــده وعملــه ،واســم والدتــه ،وطبيعــة عملهــا إذا كانــت تعمــل حتــى تتمكــن مــن معرفــة الخلفيــة اإلجتامعيــة
والثقافيــة لــأرسة للتعامــل معــه يف ضوئهــا ،وتتعامــل مــع والــدي الطفــل لحــل كثــر مــن مشــكالته.
• أن تــوكل إليــه بعــض األعــال واألنشــطة الفرديــة ســواء فنيــة أو حركيــة أو عمليــة ،وتتابعــه يف إنجازهــا لتعــرف
جوانــب تعــره ،وتضــع العــاج لهــا.
• أن تقــوم بعمــل بطاقــة مالحظــات لتســجل فيهــا النمــو التتابعــي لــه حتــي تقــف عــى جوانــب التقــدم ،وتدعمهــا
وتعــرف جوانــب الضعــف وتعالجهــا.

• دورها مع الطفل العدواين :
• أن تستخدم أساليب التعزيز املادي واملعنوي ،أذا امتنع عن االعتداء عىل إقرانه.
• أن تستخدم أسلوب النصح واإلرشاد معه ليتجنب العداء عىل زمالئه يف القاعة.
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• أن تجعــل بعــض األطفــال يأخــذون األدوات الخاصــة بــه رغــا عنــه لــرى ردة فعلــه عــى ذلــك وتحــاول أن تقنعــه بأنــه
يجــب أال يفعــل معهــم ذلــك حتــى ال يفعلــوه معــك.
• أن تســتفرس مــن أرسة الطفــل عــن الخلفيــة االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة لــأرسة حتــى تســتطيع وضــع مــررات
ملــا يحــدث مــن الطفــل.
• أن تســأل أرسة الطفــل عــن ترتيــب هــذا الطفــل بــن إخوتــه فرمبــا يكــون هــو الطفــل املدلــل الوحيــد يف األرسة
وينقلــب ذلــك بالســلب يف تعاملــه مــع إقرانــه يف الروضــة.
• إذا متادى الطفل ىف االعتداء عىل أقرانه تهدده مبعاقبته أمام أقرانه وبالتايل نبذه وإهامله وعدم االهتامم به
• أن تعزره أمام أقرانه تعزيز مادي أو معنوي ،وتهمله حتى يكف عن االعتداء عىل اآلخرين يف الروضة.9
وإذا كانــت معلمــة الروضــة تعتــر نفســها رشيــكاً يف املواقــف التعليميــة جنبــا» إيل جنــب مــع األطفــال ،فإنــه يجــب
أن يكــون لألطفــال أدوارهــم الفعالــة ،ســنجد أن ذلــك ســتكون لــه انعكاســاته املبــارشة التــي تتمثــل يف إنجــاز األعــال التــي
يكلــف بهــا األطفــال بشــكل دقيــق ،وبذلــك يصبــح عــى املعلــم أن يقــوم بتوجيــه التعلــم ،ويحــدد بدايــة ونــوع ومســتوى
التعلــم الــذي يجــب يف النهايــة.
كلــا قامــت املعلمــة داخــل قاعــه النشــاط عالقــات وديــة يســودها العطــف والــود واملحبــة واألمومــة مــع األطفــال
فــإن أولئــك األطفــال يتقبلونهــا ،و يســتمعون إيل نصائحهــا ،ويقدرونهــا ،ألنهــا أصبحــت املثــل والقــدوة أمامهــم وبالتــايل
سيشــعرون باألمــن واألمــان وبطأمنينــة معهــا مــا يزيــد مــن دافعتيهــم للتفاعــل واإلنجــاز.

دور معلمة الروضة كبديلة لألم :
إن دور معلمــة الروضــة ال يقتــر عــى التدريــس ،وتلقــن املعلومــات لألطفــال ،بــل إن لهــا أدوارا ذات وجــوه
وخصائــص متعــددة ،فهــي بديلــة لــأم مــن حيــث التعامــل مــع أطفــال تركــوا أمهاتهــم ومنازلهــم ألول مــرة ووجــدوا
أنفســهم يف بيئــة جديــدة ومحيــط غــر مألــوف لــذا فــأن مهمتهــا مســاعدتهم عــى التكيــف واالنســجام.

• دور املعلمة كخبرية يف الرتبية والتعليم :
يجــب أن يكــون دور املعلمــة ىف ذلــك الخبــرة يف فــن التدريــس ,حيــث إنهــا تتعامــل مــع أفـراد يحتاجــون إيل الكثــر
مــن الصــر والتنظيــم والتوجيــه واإلملــام بطــرق التدريــس الحديثــة

• دور املعلمة كممثلة لقيم املجتمع (قدوة) :
عليهــا مهمــة تنشــئة األطفــال تنشــئه اجتامعيــة مرتبطــة بقيــم وتقاليــد املجتمــع الــذي يعيشــون فيــه ،واســتخدام
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األســاليب املناســبة إلكســاب الســلوك املقبــول اجتامعيــا.

• دور املعلمة كقناة اتصال بني املنزل والروضة :
يتوقــف نجــاح معلمــة ريــاض األطفــال يف مهمتهــا لرتبيــة األطفــال عــى فتــح قنــوات اتصــال مــع أوليــاء األمــور
ملعالجــة ســلوكيات األطفــال الشــاذة ،والتعــرف عــى مشــاكلهم ،ووضــع الحلــول املناســبة لــكل طفــل فهــي قــادرة عــى
اكتشــاف خصائــص األطفــال ،وعليهــا مســاعدة الوالديــن يف حــل املشــكالت التــي تعــرض طريــق أبنائهــم يف مســرتهم. 10

• دور املعلمة كمسؤولة عن إدارة الصف و حفظ النظام فيه -:
مــن أساســيات العمــل الرتبــوي للمعلمــة توفــر النظــام املرتبــط مــع الحريــة يف ريــاض األطفــال ،وتعــد الفــوىض
مــن أكــر املعوقــات يف العمــل ،واملعلمــة الناجحــة ،هــي التــي تقــوم بالجمــع مــا بــن انضبــاط الطفــل ،وحريتــه وتشــجيع
الطفــل عــى التعبــر الحــر الخــاق يف روح مــن حــب الطاعــة.
وعليــه يتطلــب مــن قبــل املعلمــة وضــع برنامــج تنظيمــي بحيــث تسلســل فيــه األحــداث ،مث ـاً زمــن معــن
للمحادثــة وأخــر للعمــل الجامعــي ،وتحديــد وقــت أخــر لــأكل وغريهــا ،ألن تكـرار النظــام اليومــي املســتمر والثابــت يــزود
الطفــل الشــعور باألمــن واالســتقرار.11

• دور معلمة الروضة كمعلمة ومتعلمة يف الوقت ذاته -:
عــى معلمــة الروضــة أن تطلــع عــى مــا هــو جديــد يف مجــال الرتبيــة وعلــم النفــس ،وأن تجــدد مــن ثقافتهــا،
وتطــور مــن قدراتهــا متبعــة األســاليب الرتبويــة الحديثــة ،وتتبــادل الخـرات مــع زميالتهــا.

• دور معلمة الروضة كمرشدة وموجهه نفسيه وتربوية -:
تقــوم معلمــة الروضــة بتحديــد قــدرات األطفــال واهتامماتهــم وميولهــم ،وتوجــه طاقاتهــم ،وبالتــايل تســتطيع
تحديــد األنشــطة واألســاليب والطرائــق املناســبة لتلــك الخصائــص كــا البــد ملعلمــة الروضــة مــن تحديــد املشــكالت التــي
يعــاين منهــا الطفــل ،والقيــام بالتعــاون مــع املرشــدة النفســية يف عــاج تلــك املشــكالت ،واتخــاذ التدابــر الوقائيــة للطفــل
قبــل ظهــور مشــكالت نفســيه أخــري مثــل تنميــه تقديــر الــذات والثقــة بالنفــس.12
مــن العــرض الســابق يتضــح أن معلمــة ريــاض األطفــال يجــب أن تتميــز بعــدة مميـزات مــن أهمهــا :أن تكــون
النفــس ،وعلــم االجتــاع ،والصحــة
محبــة لألطفال،قــادرة عــى التعامــل معهــم،وأن تكــون ملمــة مببــادئ علــم
النفســية وإدارة الصــف والرتبيــة ،وأن تتمتــع باألخــاق الحســنة ،يك تتمكــن مــن قيــادة األطفــال وإشــاعة جــو مــن البهجــة
والطأمنينــة بينهــم ،وتكــون قــدوة حســنة لهــم ،ومصــدرا ً تربوي ـاً مؤث ـرا ً يف ســلوكهم.
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الدراسات السابقة:
إن االطــاع عــى نتائــج األبحــاث التــي تناولــت مشــكالت ريــاض األطفــال ،قــد يــري هــذا العمــل ويفيــد يف معرفــة
الخطــوط العريضــة التــي ســارت عــى نهجهــا هــذه األبحــاث ،وســيتم الرتكيــز يف عــرض كل دراســة عــى هــدف الدراســة
والعينــة ،وأهــم األدوات وأهــم النتائــج التــي خرجــت بهــا ,ويتــم اســتعراضها حســب تسلســلها مــن األقــدم إىل األحــدث.

 - 1دراسة بيسو ( )1999بعنوان »:مشكالت مؤسسات رياض األطفال مبحافظة غزة»
هدفــت الدراســة إىل تحديــد بعــض مشــكالت ريــاض األطفــال التــي تــرف عليهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم يف محافظــة
غــزة ،وتقــدم بصيغــة مقرتحــة لعــاج بعــض املشــكالت التــي تعــاين منهــا ريــاض األطفال.
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل.
اشتملت عينة الدراسة عىل 97مرشفاً ،استخدمت االستبانة ،وتوصلت الدراسة إيل النتائج التالية:
 - 1أن عدد الرياض ال يتناسب مع حجم الزيادة السكانية .
- 2ضعف إدراك املربيات مبشكالت األطفال.
- 3وجود مشكالت يف األبنية واألثاث ،ونقص الوسائل التعليمية واأللعاب الرتبوية.
 - 4وجود نقص يف الخدمات الصحية.

 - 2دراسة أبو خليل ( )1999بعنوان »:فصول رياض األطفال مبحافظة الجيزة»
هدفت الدراسة ملعرفة أبزر مشكالت فصول رياض األطفال بالجيزة.
وقــد شــملت عينــة الدراســة املعلــات بفصــول ريــاض األطفــال ،وبلــغ عددهــن ( )150معلمــة والــوكالء املرشفــن عــى
فصــول الريــاض ،وبلــغ عددهــم ( )50وكي ـاً .ومديــري املــدارس اإلبتدائيــة امللحقــة بهــا تلــك الفصــول ،وبلــغ عددهــم
(. )70تــم اســتخدام االســتبانة للكشــف عــن نتائــج الدراســة ،ولقــد خلصــت الدراســة إىل وجــود صعوبــات تنظيميــة يف
اإلمكانــات املاديــة يف فصــول الروضة،وعــدم وجــود ســاحات كافيــة بالروضــة ،وعــدم وجــود أماكــن للزراعــة يف الســاحة
الخارجيــة ،و نقــص يف اإلمكانــات البرشيــة املتمثلــة يف األخصائيــن االجتامعيــن والعامــات.

 - 3دراســة الحلبــي ( )2002بعنــوان « مشــكالت ريــاض األطفــال يف محافظــة عــان مــن وجهــة نظــر املديـرات
واملعلامت»
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هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن مشــكالت ريــاض األطفــال يف محافظــة عــان مــن وجهــه نظــر املديــرات
واملعلــات تكونــت عينــة الدراســة مــن( )124روضــة يف محافظــة عــان ،شــملت ()124مديــرة و( )264معلمــة.
اســتخدمت الباحثــة االســتبانة ،وأظهــرت نتائــج الدراســة املتعلقــة بوجهــة نظــر املديـرات أن أكــر املشــكالت التــي
تواجــه ريــاض األطفــال ،كانــت يف مجــال الوســائل التعليميــة التــى احتلــت املرتبــة األوىل ،وجــاء مجــال مشــكالت الخدمــات
الصحيــة باملرتبــة الثانيــة،و املرتبــة الثالثــة مجــال مشــكالت البنــاء واألثــاث والتجهيزات،بينــا جــاء مجــال مشــكالت
املعلــات يف املرتبــة الرابعة،واحتــل مجــال مشــكالت األطفــال املرتبــة الخامســة،وأخريا جــاء مجــال املشــكالت اإلداريــة
يف املرتبــة السادســة ،كــا أظهــرت نتائــج الدراســة املتعلقــة بوجهــة نظــر املعلــات أن مجــال الوســائل التعليمــة قــد
احتــل املرتبــة األوىل،وجــاء مجــال مشــكالت البنــاء واألثــاث والتجهيـزات يف املرتبــة الثانيــة ،وأحتلــت املرتبــة الثالثــة مجــال
مشــكالت الخدمــات الصحيــة ,بينــا جــاء مجــال مشــكالت األطفــال يف املرتبــة الرابعــة ,واحتــل مجــال مشــكالت املعلــات
يف املرتبــة الخامســة ,وأخ ـرا جــاء مجــال املشــكالت اإلداريــة باملرتبــة السادســة.

 - 4دراســة بــارود ،محمــود ( )2002بعنــوان « :املشــكالت اإلداريــة والفنيــة لريــاض األطفــال التابعــة للجمعيــة
اإلســامية مبحافظــة غــزة وســبل عالجهــا مــن وجهــة نظــر القامئــن عليهــا»
هدفت الدراسة إيل الكشف عن املشكالت اإلدارية والفنية يف رياض األطفال التابع للجمعية اإلسالمية.
اقتــرت عينــة الدراســة عــى ()173مربيــة ,و()35مرشفــة ,و()16عضــوا ً إدارة ،وبلــغ مجتمــع الدراســة( )250مربيــة,
اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي ,أعــد الباحــث اســتبانة كأداة للدراســة للتعــرف إيل أكــر املشــكالت شــيوعاً يف ريــاض
األطفــال ,وقــد اســتنتج مــن هــذه الدراســة مــا يــي :
- 1وجود مشكالت بنسب متعادلة وبلغت أعىل املشكالت بنسبة ( )32%يف مجال الوسائل التعليمية.
- 2اختــاف النتائــج حــول الحلــول املقرتحــة ملشــكالت ريــاض األطفــال فمنهــا حــول زيــادة الراتــب وتوفــر وســائل
تعليميــة  ,وتوفــر حديقــة لريــاض أطفــال.

- 5دراسة بطانية ( )2007بعنوان « :مشكالت رياض األطفال يف األردن»
هدفــت هــذه الدراســة إيل معرفــة أهــم املشــكالت التــي تعيــق ســر العمــل يف ريــاض األطفــال يف مدينــة الزرقــاء
يف عــان ,اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي ,وبلــغ عينــة الدراســة ( )160مديــرة ومعلمــة ,اســتخدم الباحــث اســتبيانة
تقيــس أهــم املشــكالت التــي يعــاين منهــا الريــاض مــن وجهــة نظــر املديــرة ومعلــات ريــاض األطفــال ومــن أهــم النتائــج
التــي توصلــت إليهــا الدراســة :
- 1وجود مشكالت حقيقية تعاين منها معلامت رياض األطفال.
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 - 2وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة ملتغــر املؤهــل األكادميــي لصالــح مــن يحملــون مؤهــل أكادميــي عكــس مــن
يفتقــد املؤهــل األكادميــي.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدراسة :
املنهج الوصفي ملالمئته ألهداف الدراسة.
مجتمع الدراسة :
جميع مريب رياض األطفال مبدينة القبة والبالغ عددهم ( )35مربية.

أداة الدراسة :
مــن خــال اإلطــاع عــى بعــض الدراســات التــي اهتمــت مبوضــوع مشــكالت ريــاض األطفــال تــم إعــداد أداة قيــاس
مــع إعــادة صياغــة بعــض الفقـرات مبــا يتــاءم مــع البيئــة الليبيــة واشــتملت األداة عــى ( )20فقــره.

صدق أداة الدراسة :
للتأكــد مــن صــدق أداة الدراســة قــام الباحــث بعرضهــا عــي مجموعــة مــن املحكمــن مــن أســاتذة جامعــة عمــر
املختــار ,فتــم تعديــل صياغــة الفقـرات ،التــي مل تحصــل عــى نســبة موافقــة ( )80%فأكــر مــن أراء املحكمــن.

ثبات أداة الدراسة :
تم حساب الثبات لألداة ككل من خالل استخدام معادلة الفا كرو نباخ وبلغت (.)83%

• األساليب اإلحصائية :
يعــد جمــع اســتامرات االســتبانة للتأكــد مــن صالحيتهــا للتفريــغ واملعالجــة اإلحصائيــة حيــث تــم اســتبعاد خمــس
اســتامرات لعــدم صالحيتهــا للتفريــغ ،و تــم اســتخدام املتوســطات الحســابية ،والنســب املئويــة لعــرض نتائــج الدراســة.
عرض النتائج الخاصة بسؤال الدراسة :
ما املشكالت اإلدارية والفنية ملعلامت رياض األطفال مبدينة القبة ؟
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الجــدول ( )1يبــن اســتجابات مجتمــع الدراســة ،وتقديراتهــم املئويــة ،واملتوســط الحســايب بحســب وجهــه
نظرهــم حــول املشــكالت اإلداريــة والفنيــة (ن)-30
م

العبارة

1

صعوبة تأقلم املربية الجديدة
مع واقع الروضة

2
3

ترسب بعض املربيات املؤهالت
من الروضة إثناء العام الدرايس
ضعف إدراك بعض املربيات
مبشكالت األطفال وطرق عالجها

4

تدين راتب املربية

5

ضعف معرفة املربية بخصائص
األطفال من ناحية النمو
قلة مشاركة املربية يف دورات
تدريبية.
ضعف االهتامم بتطوير عالقة
املربيات مع بعضهن
التباطؤيف تنفيذ القرارات اإلدارية

6
7
8

 9قلة انتشار املربيات بني األطفال
يف ساعات اللعب
 10قلة استخدام املربية أساليب
متنوعة يف التدريس
 11ضعف بعض املربيات يف إثارة
دافعية األطفال بشكل جيد
 12قلة استخدام بعض املربيات
للوسائل التعليمية الفعالة

 13قلة فهم املربيات لعملهن

 14ضعف شعور املربية بالسعادة يف
التعامل مع األطفال
 15ضعف التأهيل العلمي وأسس
الرتبية الحديثة للمربية.
 16قلة مصارحة املربية يف العقبات
واملشاكل التي تعرتضها أثناء
العمل
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موافق بدرجة موافق بدرجة غري موافق 1املجموع النسبة
متوسطة2
كبرية 3
100%
90

املتوسطة
4.5

5

4

21

44

48%

2.2

3

4

23

40

44%

2

25

3

2

83

92%

4.1

27

2

1

86

95%

4.3

15

10

5

70

77%

3.5

26

2

2

84

93%

4.2

10

15

5

65

72%

3.2

7

10

13

8

20

2

54

6%6

2.7

66

73%

3.3

30

-

-

90

100%

4.5

15

5

10

65

72%

3.2

2

5

23

39

43%

1.9

10

15

5

65

72%

5

9

16

49

54%

3.2
2.4

27

2

1

86

95%

4.3

8

20

2

66

73%
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17
18
19
20

ضعف تقبل املربية للنقد
والتوجيه
ضعف املربية يف تحديد
اتجاهات وميول األطفال
ضعف قدرة املربية عىل ضبط
النفس وحسن الترصف
ضعف قدرة املربية عىل تحديد
األهداف وصياغتها

4

13

13

15

56%

2.5

3

7

20

43

47%

2.1

5

9

16

49

54%

2.4

17

3

10

67

74%

3.3

يالحــظ مــن خــال الجــدول أن الفقــرة رقــم ( )10ونصهــا قلــة اســتخدام املربيــة أســاليب متنوعــة يف التدريــس حصلــت
عــى أعــي ترتيــب و بنســبة  100%و متوســط  4.5وقــد يعــود الســبب يف ذلــك لقلــة تأهيــل مربيــات الروضــة يف الجانــب
الرتبــوي ،وتعيــن مربيــات غــر تربويــات بنــاء عــى عالقــات القرابــة والصداقــة .
أمــا يف «املرتبــة الثانيــة مــن حيــث األهميــة فقــد جــاءت العبارتــان رقــم( )4ونصهــا تــدىن راتــب املربيــة ،والعبــارة
رقــم( )15ونصهــا ضعــف املربيــة التأهيــل العلمــي للمربيــة ،وأســس الرتبيــة الحديثــة فيــا يتعلــق بالعبــارة رقــم( )4مــن
حيــث تــدين راتــب املربيــة فــان الترشيعــات الخاصــة باملربيــات لقطــاع التعليــم بشــكل عــام والتعليــم املبكــر بشــكل
خــاص مل تعــدل خاصــة بعــد تغيــر األوضــاع املعيشــية وارتفــاع األســعار مــا أدت إىل املطالبــة بــرورة الزيــادة يف املرتبــات
أمــا فيــا يتعلــق بالعبــارة رقــم ()15فقــد يعــود الســبب لعــدم وضــع رشوط للتعاقــد أو التعيــن بالروضــة للمؤهــات
الرتبويــة .
أمــا يف املرتبــة الثالثــة فجــاءت العبــارة رقــم( )6ونصهــا قلــة مشــاركة املربيــة يف دورات تدريبيــة ،وقــد يعــود
الســبب يف ذلــك لقلــة الــدورات التدريبيــة ملربيــات الروضــة مــا يؤثــر عــى قلــة متابعتهــم للجديــد يف أســاليب التدريــس
والنظريــات الرتبويــة الحديثــة يف مجــال ريــاض األطفــال.
أمــا أقــل العبــارات مــن حيــث األهميــة فجــاءت العبــارة رقــم ( )12ونصهــا قلــة اســتخدام الوســائل التعليميــة
فقــد يعــود الســبب يف ذلــك إىل اســتخدام الوســائل التعليميــة املتاحــة يف الروضــة مــن قبــل جميــع املربيــات ،وذلــك ألن
مــن بديهــات التعلــم بالروضــة اســتخدام الوســائل التعليميــة املناســبة لعمــر الطفــل والتعليــم عــن طريــق اللعــب .
ثــم العبــارة رقم()2ونصهــا تــرب بعــض املربيــات املؤهــات مــن الروضــة إثنــاء العــام الــدرايس مل تلــق األهميــة
حســب وجهــة نظــر مجتمــع الدراســة ،فقــد يعــود الســبب يف ذلــك إىل قلــة توفــر املنافســة واملزايــا بــن ريــاض األطفــال
املوجــودة باملنطقــة ،والتــي تســاعد عــي االنتقــال مــن روضــة إىل أخــري.
ثــم العبــارة رقــم( )18ونصهــا ضعــف املربيــة يف تحديــد اتجاهــات وميــول األطفــال قــد يعــود الســبب يف عــدم
اهتــام أفـراد ومجتمــع الدراســة بهــا لضعــف إدراكهــن مبيــول األطفــال واألســاليب الرتبويــة الحديثــة يف تربيــة الطفــل.
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التوصيات:
 - 1زيادة وتوحيد راتب املربية يف جميع الرياض مبا يناسب الظروف واملتغريات املعيشية.
 - 2إدخال الوسائل التعليمية واألفالم الرتبوية الحديثة ملواكبة التطور املعرىف.
 - 3تكثيف الدورات التدريبية للمربيات لتعويض نقص التأهيل الرتبوي واألكادميي عندهن.
- 3توطيــد العالقــة بــن املربيــة واألطفــال ومتابعتهــم خــارج حــدود الروضــة مــن خــال تنظيــم زيــارات منتظمــة
ومكثفــة لهــم داخــل البيــوت.
- 4أن يكــون التعيــن والتعاقــد مــع معلمــي الروضــة بنــا ًء عــى املؤهــل ،وليــس عــى اعتبــارات أخــري مثــل الوســاطة أو
عالقــات الصداقــة والقرابــة .
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قواعد النرش
أوالً ضوابط الطباعة
سعياً منا للوصول إىل صورة متميزة لبحوثكم التي ستساهمون بها يف األعداد املقبلة للمجلة  ،فإننا نأمل منكم التكرم
باتباع بعض املالحظات الخاصة بطباعة العمل :
 .1ترسل املادة العلمية إىل املجلة عىل قرص مضغوط  ،مطبوعة بخط نوع  ، Simplified Arabicمع نسخة
واحدة ورقية وبحجم  ، 13وحجم الحوايش السفلية  ، 11وتباعد األسطر (مفرد ) .
 .2يف حالة اختيار الصفحة مقاس  ، A 4تكون هوامش الصفحة ميني ويسار (  ، ) 4.2أعىل وأسفل موحد (  4سم)
 .3يؤخذ بعني االعتبار أن املجلة غري ملونة  ،لذا يجب االبتعاد عىل الصور امللونة ذات األلوان الفاقعة  ،وكذلك
التظليل الزائد عن الحد يف الجدول
 .4عرض النص يف املجلة هو  12.6سم  ،لذا يجب االبتعاد عن الجداول الكبرية  ،والصور غري القابلة للتصغري .
 .5عند طباعة النصوص يرجى التقيد باآليت  :ـــ
	•ترك مسافة بادئة يف أول كل فقرة (  1.27سم ) مع اختيار خاصية ( ضبط ) للنصوص
	•عدم ترك فراغات بني النصوص وعالمات الرتقيم التي تليه  ،مثل  :الفاصلة والفاصلة املنقوطة والقاطعة
والشارحة والرشطة املائلة وعالمة االستفهام والتعجب  ،وما عىل شاكلتها من عالمات الرتقيم الفردية
 ،عىل أن يرتك الفراغ بعدها مبارشة
مثال  :ــ ــ مجلة البحوث العلمية  ،ــ مجلة البحوث العلمية ؛ ــ مجلة البحوث العلمية .
ــ مجلة البحوث العلمية  :ــ مجلة البحوث العلمية  /ــ مجلة البحوث العلمية ؟
	•ترك فراغات قبل األقواس العادية وعالمات االقتباس وبعدها ،وما عىل شاكلتها من عالمات الرتقيم
املزدوجة  ،وال ترتك فراغات مالصقة لهذه العالمات من الداخل  .وتجنب ترك فراغات متتالية .
مثال  :ــ مجلة البحوث العلمية ( مجلة محكمة ) تصدر من مركز البحوث .ــ مجلة البحوث العلمية "
مجلة محكمة " تصدر من مركز البحوث

ثانياً ضوابط النرش العامة
 .1التقيد بأصول البحث العلمي وقواعده .
 .2أال تكون املادة العلمية املقدمة للنرش قد سبق نرشها أو كانت جزءا ً من رسالة علمية .
 .3يكتب يف أول صفحة من البحث عنوان البحث واسم معده وعنوان العمل .
 .4تخضع كل املواد العلمية املقدمة للتحكيم العلمي من أساتذة متخصصني .
 .5يخضع نرش املواد العلمية ألولويات تتفق وسياسة النرش باملجلة .
 .6هيئة التحرير ليست ملزمة برد املواد العلمية التي ال تنرش ألصحابها .
 .7عىل الباحث التأكد من أن دراسته كاملة  ،ومدققة لغوياً وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية وعدم مخالفة ألي
نظام للحامية الفكرية .
 .8أن يكون البحث املقدم للمجلة مستوفياً رشوط البحث العلمي من حيث اإلحاطة واالستقصاء واإلضافة املعرفية
واملنهجية والتوثيق ودقة التعبري .
 .9عدد صفحات البحث ال تقل عن خمسة عرشة صفحة وال تزيد عن ثالثني صفحة مبا يف ذلك األشكال والفهارس .
 .10تخريج اآليات القرآنية يف صلب النص أما تخريج االحاديث النبوية يكون ضمن تسلسل الهامش .
 .11تكون الهوامش ذات أرقام تسلسلية توضع يف نهاية البحث و عدم استخدام “ إدراج هامش “ عند الطباعة .
ويرتب البحث عىل النحو اآليت  :ملخص البحث ــ مقدمة تتضمن أهمية البحث وأهدافه ــ مواد وطرائق البحث
( منهجية البحث ) ــ النتائج واملناقشات ــ االستنتاجات والتوصيات ــ املراجع ــ .وأن يشري الباحث يف املقدمة أو أي
مكان آخر مناسب إىل مكان إجراء البحث وفرتة تنفيذه إذا لزم األمر .
إذا استخدم الباحث استبياناً أو غريه من أدوات جمع البيانات  ،فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك األداة إذا مل
ترد يف صلب البحث أو يف مالحقه  .كام يجب عىل الباحث إخفاء شخصيته يف الدراسة وتجنب وضع أي إشارة تكشف
هويته من خالل الدراسة  ،أما املعلومات الشخصية ومكان العمل فتوضع يف صفحة منفصلة  .ويتم ترقيم الجداول
واألشكال ترقيامً متسلسالً مستقالً لكل منها  ،مع إعطاء عنوان قصري لكل منها تتم كتابته ( أعىل ) الشكل  ،ويكون
املصدر أسفله  .وترقم جميع الصفحات تسلسلياَ .
إن التزامكم باملالحظات املذكورة أعاله سيسهم بال شك يف تسهيل إنجاز العمل عىل الشكل املطلوب .
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