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حلن العامة
نشأته وموقف الدراسات اللغوية احلديثة منه
جليل حسن حممد
كلية الرتبية للعلوم االنسانية ـ جامعة صالح الدين /اربيل
ىلاريخ اأأتالم2010/10/4 :
ىلاريخ ال بول2010/10/9 :

ملخص

يدرس هذا البحث موضوع (حلن العامة) يف اللغةة العبيةةة قة ةن مةد معمةاش ت اةوىل اأتا ت شأةا ،اةوىل ض الةم يعةب أهةم
الكتب املؤلفة يف هذا البا،ض تيفصل ال ول يف امل ةاس الصوايي الم يمصبف اا موقن الدراأةا اللغويةة احلدي ةة مةن حلةن
العامة تكةن ىلعاجل هذش الظاهبة معاجلة ممجمةة م ببةعة اللغة تتاق اااها يوففاا ااهبة اتتةا ةة متحبكة

املقدمة
ي ةت العبيةة اةطة معطاء رب العصور املتطاتلة يف يالد العب ،تأواها تالت ىلجت طب
معطةا الع ول تحتتضن اصةد ال بائح تىلرتتم ممازع األقوام يف الفكب تالع ةدة لى شاجن ما
يكونض تقد رشى ك ري من اللغويني تأ أةةا يف شزممة اختالط العب ،ياألقوام األخبى تااتكاكام
يالاعو ،املتآخةة معام شن من شتتب تاتباىلام احلفاا لى هذش اللغة من األتهام تفو اا من
اخلطو تاللحن تمحايتاا مما ياني مدقو ني إا ذلك جبةلة شأبا ،محلتام لى المظب إا اللغة
ظبة ىل ديس لى تق اا يبيدتن إي اء ال ديم لى قدم تيبتن قةةا داش يابالً تمن الابف
البقة م اتمت تإيطال د واش تهم من شتل هذا ي فون يف تت كل ما من شا شن يضةن إا اللغة
شت يطورها شت يمةةاا مب تضى األاوال املتغرية تشبوار التفكري تاحلاتة يف احلةاة
إن ىلادد اللغويني يف قب اأتعةاأ لغوية يو ةا اا دتن غريها يتملى يف بائفة كبرية من
املؤلفا قدمياً تادي اً محلت شمساء من قبل (حلن العامةض افالح املمطقض ىل ةن اللجانض
ىل ويم اللجانض األخطاء الاائعةض األغالط اللغوية املعافبة) تكلاا ىلبى شن املةل تلو يعض املةل
ن م ايةس اللغة ال دمية تمعايريها داء تيةل شت بث قظة قد اأتابى يف لغة العب ،املجتعبية
أ حيجن الجكو لة تال عود ن رد غوائل ض تيبى هؤأء اللغويةون شن ما ي ومون ي يف هذا
البا ،إن هو إأّ إفالح لواق لغوي قاأد شت ىل ويم للجان ذي وج شت ىلصحةح خلطو قااش دّ ن
ال لم
شقول إن اجلاود املبذتلة يف فد األخطاء اللغوية تيةان ملحون الكالم تاود كبرية تتاضحةض
تماةة هذا البحث هي حماتلة الوقوف مدها تفوأ اا خالفة ىلمبئ ن تاةفة هذا املجلك
اللغوي شهي تاةفة ىلبدش تىلتمتاي يت ةةم اللغة تاحلكم اها شت لةاا شم هي تاةفة ىلموى ن
األاكام تىلعايش اللغة كةا هي يف تاق األمب تىلدرأاا دراأة ىلجمةل تتفن لت بيب ذلك الواق
تالكان ن الجب الذي ميكث تراءش تيديم ابكة اللغة تيضةن اها م وما اأأتةبار
تالتوافل؟
تلتح ةق ىللك الغاية املبتوة املذكورة آ فا آالب ا د البحث لى مجلة من العموا ا الصغرية
يدا اها مبعمى اللحن شت مفاوم ض تاىلبعماش يالكالم لى اوة اللحن تالتولةنض قة الم شردقما ذلك
مبوق اللحن يف ضوء الدراأا احلدي ةض الم شتكلما إا اخلامتة ببح البؤية اليت قادىلما إلةاا
قما ة شرأتاا ببةعة البحث تيؤيدها تاق احلال
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معنى اللحن:

( )1

شترد املعمةا اللغوية معا ي دة للفظة (اللّحْن) يجكون احلاء ض قاي ىلعين الغماء تىلبتة
الصو تالتطبيب تالتورية ن الايء شت الرتمةز إلة ( )2تياىلي مبعمى اخلطو شيضا( )3تالذي
ياةما هاما هو اللحن مبعمى اخلطوض ي ال :حلن قالن يف كالم إذا مال ي ن اأ با ،إا اخلطو شت
فبق ن موضع إا األلغاز( )4شت خالن تت الصوا ،يف المحو قاو أان تحلان تحلا ة( )5تقد
شترد اجلااظ يةتاً ملالك ين شمساء شاهداً لى اللحن مبعمى اخلطو تهو قول :
() 6
َحْمَا
َانَ ل
َدِيثِ مَا ك
َ ًا تَخَةْبُ احل
َاْةةةَةا
ب تََىللْحَة ُن ش
مَمْطِةقٌ فَائِ ٌ
يعين شن اجلارية املوفوقة ختطئ يف اأ با ،ااةا اً تذلك مجتلةح مد اجلواري إذا كان
خفةفاً تتاء لى قلة( )7يةد شن لي ين حيةى املممم دّ قام اجلااظ للبةت لى هذش الااكلة
تهةاً مم تشكدّ هما لى اللحن مبعمى البمز تاإلشارة()8ض ت لى هذا قاللحن حمةول هما لى معمى
التورية شي شن هذش املبشة ىلتكلم يايء تهي ىلبيد غريش تىلُعبّ يف ادي اا قتزيل ن تات من
قطمتاا قةعبف شمبُها من شحناء قواها تيؤكد ذلك قول العب:،
( )9
ت ل حلم ًا شي قلتُ ل ما يفاة ين تخيفى لى غريش"
"حلم ُ

نشأته ومظاهره األوىل والتأليف فيه:

تأيد من معبقة الماوة اأتا للحن يف العبيةة ملتايعة مجريىل تما آل إلة ت ن ىللك الماوة
يذكب شيو الطةب اللغوي" :شن اللحن ااب يف كالم العب ،املوالي املتعبيني من اد الميبض ق د
رتيما شن رتالً حلن حبضبىل ض ق ال :ارشدتا اخاكم"( )10شما يوهان قك قة ول" :إذا كان اأتخدام
اللحن يف معمى اخلطو قد ىلاخب يف اوىل قإن الجبب يف ذلك رات إا شن العب ،مل يلتفتوا إا اخلطو
يف اللغة إأ اني اختلطوا يغريهم من شهل البالد املفتواة تما ىلب ذلك من اختاذ العبةد تاجلواري
أدارة املمازل يف العصب اأأالمي املبكب تشغلب الظن ش اأتعةل ألتل مبة ياذا املعمى (شي
اخلطو) مدما ىلمب العب ،يعد اختالبام ياأ اتم إا الفبق يني التعبري الصحةح تالتعبري
امللحون( )11تيؤكد الدكتور ايباهةم الجامبائي شيضاً قدم تقوع اللحن يف العبيةة ي ول  ":ل د ااب
اللحن مبعمى اخلطو يف ا بة مت دمة من ىلاريخ العبيةة تمن اتل تمحت العبيةة إا شن ىلكون لغة
قصةحة تشُخبى غري قصةحة شت(مولدة) تاهذا ةدتا إا لغة األ با ،ت دتها اللغة الفصةحة اليت
ىلعتةد تي اس لةاا تقد فار قصحاء األ با ،الدلةل احلكم يني املتعلةني من شيماء املدن تال بى
تاألمصار"( )12إن هذا ال ول ي ود إا ىلجاؤل مفادشض ماهي األأس اليت مبوتباا يكون التفبيق
يني الفصةحة تغري الفصةحة؟ تإن تتد شُأس قال هي من ببةعة اللغة شت ش اا مفبتضة لةاا
قجباً من خارتاا؟ ل د اشار أةبوي يف مواض دة من كتاي إا العب ،الذين ىلُبضى بيةتام
تالعب ،املوالوق يعبيةتام"( )13تهذا يعين اخضاع اللغة إا معايري مجالةة ىلمجمم م رضاش
الاخصي شت دم ض الم شن أةبوي يلما يف ك ري من األاةان إا اأتااادا من الاعب غري
املمجو ،إا قائل معني تيوىلي شاةا اً ياواهد من مدش لت بةت الوت الذي يبيدض تماةا يكن
احلال قان اللحن قد ااب مد العب ،يف اأ با ،شتأً ق د رتى اين األ باري يجمدش ن مصعب ين
أعد ش قال :مبَّ ةب ين اخلطا ،ي وم يبمون بالً قعا ،لةام رمةامض ق الوا يا شمري املؤممني :إ ا
قوم متعلةنيض ق ال :حلمكم اشدٌّ ليَّ من أوء رمةكم"( )14قاذش البتاية ىلدل لى اأتاوال اللحن
لدى العب ،املجلةني يف صب فدر اأأالم لى حنو فار قة حلن شتلئك البماة الضعاف ششد
لى ةب مما رشى من أوء البمي تغةا ،اأىل انض شما حلن املوالي ق د كان شالبش يف طق األفوا
العبيةة اليت ختلو مماا لغاىلام م ل المطق يالعني هةزة كةا يف قول زياد المبطي لغالم ( :من لدن
دشتىلك) تم ل المطق ياحلاء هاءً يف قول موا زياد لزياد( :اهدتا لما هةار تهش) شي محار تاشض
ق ال ل  :شيّ شئ ىل ول تيلك؟ قال( :اهدتا إلةما شيباً) يبيد رياًض ق ال زياد :ال ا ي شبٌّ من اأتل
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تقد تق اللحن يف الصةغ شيضاً ك ول شم وح اأ مةةة (يا وح تبدان دخل يف مان شمك) تكان
()15
اجلبد قد شكل من مةماا
تهماك شاوال من اللحن تقعت يف اإل با ،لبتال من العب ،معبتقني كاحلماج ين يوأن ال في
تالولةد ين بد امللكض شما اللحن الواق يف األفوا تالصةغ تالبمةة ق د رتي ن املوالي م ل
()16
بةد اهلل اين زياد تزياد المبطي
إن تقوع اللحن يف العبيةة كان مد اة للعماية يالمحو تاأ با ،تياذا الصدد ي ول شيو الطةب
()17
اللغوي" :تا لم شن شتل ما اختل من كالم العب ،قواوج إا التعلم األ با"ُ،
إن شةوع اللحن يف العبيةة دق اللغويني إا التولةن قة تشكلت ىلآلةفام اجتاهاً قوياً يف
احملاقظة لى اللغة تإيعادها ةا شاع لى شلجمة الماب ني ياا من كالم دخةل شت خمتلن ن
أمن الكالم العبيي يف األفوا تالصةغ شت ظام اجلةل شت دألة األلفاا شت ابكة اأ با،
تقد شا ت ىلجةةة هذا اللون من التولةن ياأم (اللحن) شت (حلن العامة) شت ما يضار يف
املعمى كةا محلت كتب اخبى امساء ىلاري إا تاةفتاا املة لة يافالح ما اأتبان من قجاد
تحلن تخطو كافالح املمطقض تىل ويم اللجانض تىل ةن اللجانض تىلصحةح التصحةن إخل
ل د ااب بيةة املدن املولدة اجلديدة يف العصب العباأي حبكم ببةعة احلضارة تمنط
العةش تقد او يف ازائاا ابكة لغوية دائبة لوض املعمةا اللغوية اليت جتة ما شاع لى
شلجمة الماس من كالم خمتلن ن أمن ما يجةى يالكالم العبيي الفصةح تكا ت هذش املعمةا
ىلادف اا م اتمة املد املتصا د للاما العامةةض يةد ا اا مل ىلكن ي ادرة لى اي اف املد
املذكور تإن كا ت اقعة يف دراأة التطور التارخيي للعبيةة إذ ىلاي يصورة اجملتة تالبةئا
املختلفة تىلعكس كاملبآة اةاة اجملتة ت اداىل تببز اةاىل تهي ايضاً مبا ىلوردها من شواهد
يف ممظوم الكالم تمم ورش تمن اأم ال ي بياا من كتب اأد ،العام
شقول :مل يكن من شهداف شتلئك الذين شلفوا يف (حلن العامة) إأ شن جيةعوا بائفة من األلفاا مما
يلحن قة العامة شت اليت خيطيء قةاا الماس يف زما ام لةربهموا لى خطئاا يالبتوع إا املادة
اليت مجعاا اللغويون األتائل من شقواش العب ،يف البوادي تمل يكن من تكدهم شن يجملوا لآلىلني
يعدهم شةئاً من مظاهب ىلطور اللغة ال دمية تكون اللغة قوالب تامدة الايتة أ ىل بل وامةس
التغةريض تقضالً ن ذلك مل يعللوا لماوء هذا اللحن شت التطور يل ايوش تىل ززتا مم ت عوا لى
ذتي تقو ام قة تاأتعةااهم إياشض ي ول اين مكي الص لي" :تفار ك ري من الماس خيطئون تهم
حيجبون ش ام مصةبون تك ري من العامة يصةبون تهم أ ياعبتنض قبمبا أخب املخطيء من
()18
املصةب ت مدي ش قد افب يوتقب صةب تىلجاتى الماس يف اخلطل تاللحن إأ قلةالً"
تيؤكد العلب احلال فجاا اني يعلن ن ممام يف اأ ت اء تاأختةار قة ول" :هذا اختةار
قصةح الكالم مما جيبي يف كالم الماس تكتبام قةم ما قة لغة تاادة تالماس لى خالقاا
قوخرب ا يصوا ،ذلك تمم ما قة لغتان تالالث تشك ب من ذلك قاخرت ا شقصحان تمم ما قة لغتان
()19
ك بىلا تاأتعةلتا قلم ىلكن إاداهةا يوكرب من األخبى قوخرب ا ياا تشلفماش شيواياً"
إن يف ال ولني ظبة جتبيدية إا اللغة تإأ قةاذا يعين شن ىلعب اللغة إا ةلةة اأ ت اء
تاأختةار قتكون اللغة لغتني لغة (قصةحة) ىلفب قبضاً تشخبى يتحدث ياا ك ري من الماس
تىلعةش يةمام تىلفي حباتاىلام ىلبقض رقض ًا تىل اتم شميا م اتمة
ان هماك ا ة ة أ ميكن اغفااها تهي ان اللغة ىلتطور تىلتحول تهي ما دامت كذلك يكون من
مجؤتلةة العامل اللغوي الوفن تالتجمةل تاأتمباط ال وا ني اليت ختض اها ااهبة التطور
ظام لغوي معني يال جب تاأكباش تال ول يصوا ،هذا
اللغوي يف شية لغة من اللغا شما قب
المظام تخطا ذلك تايااة هذا تمم ذاك قاو ةل املعلم أ العامل ألن التطور اللغوي أ يعوق
ائقض تهذش الطائفة من اللغويني العب ،ىلعدتا تاةفة العامل إا تاةفة املعلم تهم يلحظون هذا
التطور يف اللغة قال ياةام ان يجملوش تي ار وا يةم تيني افول ي در ما يعمةام شن ي فوا يف تتا
تيعةبوش تحماتلتام ارتاع الماس إا ال ديم تهم يف ذلك مدقو ون يعوابن خافة( )20يةد ش أ
3

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.................................................................................................................... .................

يمكب ش فباً من احملدالني ممن كتب يف هذا املضةار ةد إا ىلصويبهذش اللغة أ إا ىلصويباا
تآية ذلك اجن ىلوقةق العدل الذي اض مباةة ىلجمةل العامةة املصبيةض تهما أ يد من ذكب
يعض الكتب ال دمية اليت ا تةد ظام الصوا ،تاخلطوض تمماا:
 1حلن العوام ة الكجائي (ة 189هة)
 2حلن العامة ة الفباء ( ة 207هة)
 3ما يلحن قة العامة ة اأفةعي ( ة  216هة )
 4ما خالن قة العامة لغا العب ،ة اين أالم ( ة  232هة)
 5افالح املمطق ة اين الجكةت (ة 244هة)
 6حلن العامة ة ايو اامت الجمجتا ي ( ة 256هة)
 7شد ،الكاىلب ة اين قتةبة ( ة 276هة)
 8حلن العامة ة الديموري ( ة 282هة)
 9الفصةح ة العلب (ة291هة)
 10متام قصةح الكالم ة اين قارس (ة 395هة)
 11ىل ةن اللجان ة اين مكي الص لي ( ة 501هة)
 12درة الغواص ة احلبيبي (ة 511هة)
 13اأقتضا ،ة اين الجةد البطلةوأي (ة 521هة)
 14التكةلة ة اجلوالة ي (ة 529هة)
 15ىل ويم اللجان ة اين اجلوزي (ة 597هة)
تأ يد هاما من اأشارة إا شن دداً من اللغويني املعافبين شلفوا كتباً يف هذا املمحى ت لى
تقق ما أار لة ال دماء من الصبامة تالتادد يف التعامل م اللغة تمن هؤأء حمةد العد ا ي يف
مؤلفة (معمم األخطاء الاائعة  )1973ت(معمم األغالط اللغوية املعافبة  )1984تقد تاء قة
ش شلن هذا الكتا ،يف اللغة" حملاأبة من يلحن قةاا شت حياتل احلط من شو اا حماأبة جرية
ألن اإلأاءة إا الضاد هي إأاءة إا قومةتما ت بتيتما"( )21شما الدكتور مصطفى تواد ق د فدر
ل كتا( ،قل تأ ىل ل) أمة ( )1988الذي شقصح قة ن ممام ي ول  " :بيد شن مب لى الغلط
ت ذكب الصوا ،ت اري إا الفصةح ت عةب لى املصبين لى اخلطو خطوهم قلةجت اللغة مرياالاً
()22
اهم تادهم قةعةلوا ياا ما يااؤتن من بث ت بث"
مقياس الصواب اللغوي:
ىل وم كتب اللحن يايباد كلةا تفةغ تاحلكم لةاا يو اا حلن ات خطو ىل ول العامة تأ يصح
اأتعةال ض تىلذكب الصوا ،الذي جيب اأتعةال حمل اأتعةال اخلطو تهذا يال شك ي ود ا إا
البحث ن م ةاس الصوا ،لدى ال دماء تافحا ،كتب اللحن تمن الم لدى احملدالني إن لكل لغة
مجتوى فوايةاً خافاً ي وم لى شأاأ احلكم يالصحة تاخلطو تهو م ةاس اتتةا ي يفبض
اجملتة لى األقباد تشون اللغة يف ذلك شون كل توا ب ال اقة تالعادا تالت الةد تالدين
تالعبف اأتتةا ي قلكل تاادة مماا مجتوى فوايي( )23قفي املبالة األتا تش ين مبالة مج
اللغة اقتصب اللغويون لى األخذ من قةس تمتةم تشأد ق د آالبتا األخذ مام ت لةام اىلكلوا يف
الغبيب تاأ با ،تالتصبين تم ل ذلك هذيل تيعض كما ةض تمل يؤخذ ن أكان ال بائل ممن
()24
كان يجكن ابباف يالدهم اجملاترة لجائب األمم الذين اواهم
إن قةام لم المحو لى شأس شاوج اللغويني إا ال ةاس يف العبيةة تكان ذلك مماو اخلالف يني
البصبيني تالكوقةني قالبصبيون أي ةجون إأ لى املااور الاائ تيعبضون ن المادرض شما
الكوقةون قلو مسعوا يةتاً تااداً قة تواز شيء خمالن لألفول تعلوش شفالً تيويوا لة ( )25شما
شفحا ،مذهب ىلم ةة اللغة قلم يتف وا لى م ةاس حمدد ي وم لى شأاأ احلكم يالصحة شت
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اخلطو ض قةمام من ألك مجلكاً متادداً أ يعرتف إأ ياألقصح تما داش خطو تممام من رشى شن من
يتكلم يلامة من اهما العب ،شت ي ةس لةاا تلو كا ت ادرة قاو مصةب غري خمطئ()26ض
قة ةاس الصوا ،مد املتاددين هو األقصح تما داش خطو ت مد املتجاهلني كل ما ىلكلةت ي
العب ،تما قةس لى كالم العب ،قاو فوا ،تيتضح اخلالف يف قةاس املجتوى الصوايي مد
مؤلفي كتب حلن العامة يف األم لة اآلىلةة:
1ةة خيطئ شيو يكب الزيةدي قول العامة (أكبا ة) قريد لة اين هاام قائالً :قإذا قااها قوم من
يين اأد قكةن ىللحن ياا العامة؟ تإن كا ت لغة ضعةفة تهم قد ط وا ياا كةا ط ت يعض قبائل
العب،
2ةة خيطئ الزيةدي قول العامة للكة بي (إتاص) قريد لة اللخةي :تإذا كا ت لغة امةة
()27
قكةن ىللحن ياا العامة
تقد شتضح العلب م ةاأ يف م دمة قصةح ي ول " :هذا اختةار قصةح الكالم مما جيبي يف
كالم الماس تكتبام قةم ما قة لغة تاادة تالماس لى خالقاا قوخرب ا يصوا ،ذلك تمم ما قة
()28
لغتان تالالث تشك ب من ذلك قاخرت ا اقصحان"
يبدت مما أبق ان املجتوى الصوايي مل يكن موض اىلفاق ىلام يدءاً جبامعي اللغة تمبتراً
ياللغويني تالمحويني تا تااءً مبؤلفي كتب اللحنض لذا ك ب اشام اول األأاس الذي مل يتف وا
لة تهو م ةاس الصوا ،اللغويض تقد غا ،ن يال هؤأء مجةعاً يون اللغة كوي ااهبة اتتةا ةة
بضة للتطور يف خمتلن مافبها تشفواىلاا تقوا دها تدأأىلاا تان ىلطورها جيبي لى تقق
اجتاها امة تيف مناذج رئةجة أدخل لألهواء تاملصادقا قةااض تلةس مب دتر األقباد ان
يوقفوا ىلطور لغة ات شن جيعلوها لى تت خاص لى البغم من شن ىلطورها قد يكون يطةئاً شاةا اً
"قال شئ الايت شت مجت ب يف اللغة يصورة امة قكل فو تكل كلةة شت ىلعبري شت شألو ،يكون
()29
ماكالً شت فورة متغرية ي وة غري مبئةة شت جماولة تىللك هي اةاة اللغة"
شما املجتوى الصوايي لدى احملدالني قة وم لى "معةار لغوي يبضى ن الصوا ،تيبقض
اخلطو يف اأأتعةال تهو كالصوغ ال ةاأي أ ميكن المظب إلة يا تبارش قكبة يجتعني البااث
يواأتطاا يف حتديد الصوا ،تاخلطو اللغويني تإمنا هو م ةاس اتتةا ي يفبض اجملتة اللغوي
لى األقباد تيبت األقباد إلة مد اأاتكام يف اأأتعةال تشن املجتوى الصوايي أ يوتد يف
اللغة قحجب تامنا يوتد يف كل شؤتن ال اقة ياملعمى األ م"( )30تي ول إيباهةم ش ةس" :تللحكم
لى ما يجةى يالصوا ،تاخلطا يف اللغة جيدر يما شأ ول:هل هذا اأأتعةال مالوف معاود يف
اللغةض شت هل يواقق قوا د المحاة تاللغويني كةا اأتمبطوها يل الواتب اني جة قوأً ت بيد
احلكم لة شن تجاءل هل اأتخبج هذا املتكلم هذا ال ول من ااقظت شت كو َّ ُ هو يمفج ت لى
شي قول قاس هذا"( )31قلةس من الصوا ،يف شئ يل من اخلطو "التفكري يف دراأة لغة بيةة ذا
مبالة تاادة ات يعبارة شتضح ذا فورة مل ىلتغري ممذ اجلاهلةة إا الوقت احلاضبض تم ل هذا
التفكري أيد شن ي ود إا املعةارية أل أةحتم قب قا دة من مبالة لى م ال من مبالة
شخبى"( )32ل د ىلعصب ال دامى للغة ألأبا ،غري لغوية " تقصبتا الجلة ة اللغوية لى قوم
معةمنيض تقصبتها لى زمن معني ت لى يةئة معةمة قماو يف خمةلتام ما ميكن شن يعرب م
يدكتاىلورية الزمان تاملكان"( )33ت لى هذا قالذي يوتد املجتوى الصوايي تحيبأ تي وم لة
هو اجملتة شت جمةوع شقبادش تمن الم يصبح كل شخص خاضعاً اهذا املجتوى الصوايي تلكم
يف الوقت فج يبدع يف اللغة قإذا فادف ما شيد قبوأً اماً يف اجملتة كان هذا الفبد إا تا ب
كو خاضعاً للةجتوى الصوايي خال اً تمارتكاً يف ال ةام لة تياذا يكون الفبد مؤالباً تمتوالباً
ياملجتوى الصواييض قاملام شن ىلفي اللغة ياؤتن احلةاة العامة تهذش الاؤتن يف ىلغري تىلبدل يف
أري تابكة ىلتفا ل من الداخل تىلتوالب يالعوامل اخلارتةة تكلةا تدّ قةاا تديد اأتلزم لفظاً
يؤدي ( )34إذن لةس مب دتر األقباد شن يجةّبتا اللغة لى غري الجبةل اليت يبمساا أمن التطور
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الطبةعي قالصوا ،اللغوي كةا ي ول بدالصبور شاهني" :مبىلبط اشد اأرىلباط يالصورة اليت
يبىلضةاا اجملتة للغت تان اخلطو اللغوي هو ةض هذش الصورة ألن اجملتة هو الذي ميلك
هذش اللغة تلةجت اللغة هي اليت حتكم اجملتة "( )35تمادامت اجملتةعا تالبةئا خمتلفة" قان
اأجتاش حنو الت جةم شقوى من اأجتاش حنو التواةد تان اأجتاش األتل هو ةلةة التطور الطبةعةة
()36
للغة"

اللحن يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة:

إن الدراأا اللغوية احلدي ة قد شقبلت لى موضوع اللحن يوداة خمتلفة ن شدتا ال دماءض
تشداىلام هذش ايعة من المظب إا اللغة لى ش اا اواهب ببةعةة تاتتةا ةة خاضعة لموامةس
التطور تشن دراأتاا جيب شن ىلمطلق من ببةعتاا اليت ىلعني لى متايعة التغري تىلاخةص اأأبا،
تالعلل قام اهذا يعدتن ما دش ال دماء حلم ًا تتاة ببةعةة للغة قائةة لى:
.1جتاور األصوات الساكنة:
يباد يتماتر األفوا الجاكمة شن يلت ي فوىلان دتن شن يفصل يةماةا فو لةّن شما جتاتر
فوىلي اللني قاو ىلوالةاةا حبةث أ يفصل يةماةا أوى فو أاكن تهذا التماتر هو الجب قةةا
قد يصةب يعض األفوا من ىلوالب( )37تم التماتر ىلتم اادى ااهبىلني لغويتني حيصل ماا
ىلطور يف يمةة الكلةة قد ىلؤدي إا ا تبار البمةة اجلديدة حلماً لغوياً مد شفحا ،كتب اللحن تم ال
ذلك:
أ .ظاهرة التماثل :تهي ىلوالب اأفوا املتماترة يعضاا يبعض ىلوالباً يؤدي إا الت ار ،يف
الصفة شت املخبج حت ة اً لإل جمام الصوىلي تىلةجرياً لعةلةة المطق تاقتصاداً يف اجلاد العضلي
()38
تالتةاالل ااهبة شائعة يف اللغا غري شن اللغا ختتلن يف جبة التوالب تيف و
ق د ذكب اين مكي ش ام ي ولون" :قالن ماتاد" يدل جمتاد( )39تالتةاالل هو أبب ادتث
(اللحن) يف هذا امل ال قاجلةم فو جماور تاتر التاء تهي فو ماةوس قتوالب اجلةم يالتاء
ىلوالباً ختلفةاً تهو ك ري الاةوع يف اللغة العبيةة ق لبت اجلةم فوىلاً ماةوأاً يتحد معاا يف املخبج
تهو الاني قكالهةا من شفوا تأط احلمك تخمبج اجلةم مد الت اء تأط اللجان يوأط احلمك
األ لى تخمبج الاني مد الت اء شتل اللجان تتزء من تأط يوأط احلمك األ لى()40ض ت لة
ي بر احملدالون شن األفوا اللغوية املتماترة يتوالب يعضاا يبعضض تش اا يف ىلوالبها ىلتم إا وع
()41
من املةااللة يةماا لةزداد م جماترىلاا يف الصفا تاملخارج
تقد حت ق ذلك يف امل ال الجايق إذ اتتة جماور تماةوس "قاجلاب تااهةس إذن ففتان
ذتاىلا ببةعتني خمتلفتني تجتاترهةا يف كلةة يكلن ضو المطق تَاداً تيعوق ن اأ طالق
يالكلةة يف أاولة تيجبض قإذا اتتة جماور تماةوس االب اادهةا يف اآلخب اتى يصريا جماورين
()42
مع ًا شت ماةوأني معاً"
ب .ظاهرة التغاير :تهي ادتث اختالف يني الصوىلني املتةااللني يف الكلةة الواادة تحيدث هذا
اأختالف يف الكلةة املاتةلة لى التضعةن يون يتغري شاد الصوىلني املضعفني إا فو لةّن
بويل شي تات املد شت ياء املد شت شلن املد()43ض قةن قول العامة :ىل عْور يف كالم تالصوا ،مد
شفحا ،كتب اللحن (ىل عب)ض قالتطور الذي ادث هما لى تقق قا دة التغايب هو شن يف (ىل عب)
م لني مضعفني قويدل من شادهةا الوات
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إن ااهبىلي التةاالل يني األفوا املتماترة تالتغايب يني األفوا املتةاالل يف اللغة ا ة ةتان
قبرهةا اللغويون احملدالون تحتدالوا ن شالبهةا يف التطور الصوىلي
 .2النرب:
تهو الضغط لى شاد امل اب حبةث يتةةز من غريش من م اب الكلةة تيزداد تضوااً يف
الجة تهذا الضغط يربز الصو كابالة فو اللني( )44تمن شم لة ذلك ما شتردىل كتب اللحن قول
العامة ( بيي قُوح) ت( وش الطائب) ت(برياز) يدأً من (قُحض شض بباز) تقد أاظ اللغويون
احملدالون يف م ار اىلام اللغوية تدراأاىلام لتطور األفوا شن أ ت ال المرب شالباً يةّماً قةةا قد
()45
يصةب شفواىلاا من ىلطور
.3التقاء الساكنني:
تمن الظواهب اللغوية اليت د حلماً ااهبة يعود أبباا إا الت اء الجاكمني يف آخب الكلةة
شادهةا يف يمةة الكلةة تاآلخب بارئ يجبب الوقن يالجكون تاذف احلبكة اأ بايةة لتحبيك ني
َص) يدأً من (رمْلض افْص) ياأكان ني الكلةتني قبعد الوقن لى
اأأم ال الالي م ل ( رمَلض اف
هاىلني الكلةتني يالجكون يلت ي أاكمان هةا ني الكلةة تأماا قحبكت العني حببكة مماأبة
()46
للتخلص من الت اء الجاكمني
.4القياس اخلاطئ:
إن املبء يلمو إا ال ةاس يف لغت ممذ الطفولة تيظل يجتعةل يف كل مامل يبد لى لجا من
قبل تهذا ضبتريض قلةس كل كالم ا ادة لكلةا أاي ة يل هو يف الوقت فج ا ااء لمطق تديد
أل أميكن ملوقن من املواقن شت داق من الدتاق شن يكون كاملوقن شت الداق الجايق يف كل
ىلفافةل ()47ض قالعةلةة الذهمةة اليت ىل وم يامل ار ة يني الكلةة اجملاولة ت ظريىلاا املعلومة إما شن
ىلكون لى شأاس التااي التام يةماةا تىلجفب ن كلةة شت فةغة قد ىلعارف لةاا شهل اللغة تإن
كا ت جماولة للةتكلم مل يجةعاا من قبل تيف هذش احلال حيكم لى ال ةاس يو فحةح تإذا
شأفب العةلةة ن كلةة شت فةغة مل يتعارف لةاا شهل اللغة مسيّ ال ةاس خابئاً تمن ذلك
َ خابئاً لى الكلةا
كلةا تاء يف اللغة مؤ ة يالن التو ةث امل صورة الم ا ت يالتاء قةاأا
()48
اليت يالتاء تمن ذلك قول العامة (أكبا ةض كجال ةض غضبا ةض شبعا ةض ريا ة) تاملجةوع ن
العب( ،أكبىض كجلىض غضبىض شبعىض ريا) قام قاأوها لى (مخصا ة ت بيا ة) تقد ادث م ل
هذا الايء الك ري يف اأقباد تاجلة تالتذكري تالتا ةث تفةغ املات ا مما حتفل ي كتب اللحن
.5التطور الداللي:
تهو ىلغري معا ي الكلةا ض تمن غري شك تق هذا التطور الدألي يف العبيةة قدمياً تادي اً
قةعا ي يعض األفاا اليت كا ت مجتخدمة يف اجلاهلةة مل ىلبق لى اااها يف اأأالم يل حل اا
ىلغري قلةل شت ك ري تم ل هذا ادث يف العصور الالا ة ايضاً تةمة ىلطور اجملتةعا تاحلاتة اا
()49
التمديد تإضفاء معان تديدة لى كلةا قدمية تقاءً حباتا احلةاة املتطورة
قل د ا تاب العبيةة يعد اإلأالم يف ممابق مل ىلكن بيةة قتعبضت العبيةة لموع من التفا ل
م اللغا اأخبى تاأاتكاك ياا تشدى هذا اأاتكاك إا ك ري من التطور يف العبيةة يوففاا ت اءً
ال اقةاً تلكن اللغويني العب ،تقفوا من هذا التطور موقفام من التطور الصوىلي تالمحوي تالصبيفض
ق د تضعوا ادتداً زما ةة تمكا ةة يمتاي مدها قبول اأأتعةال اجلديد الذي مسوش (مولداً)
أل مل يجة من العب ،الذين حيتج يوقوااهم تألتل ذلك تففوا اأأتعةال اجلديد يا حلنض تمن
مظاهب هذا التطور الدألي:
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أ .تعميم اخلاص:
تمن هذا التعةةم يف العبيةة ما تق يف كلةة ( البوس) ق د كا ت يف األفل خافة ياحلب ،الم
شفبحت ىلطلق لى كل شدة اتى قةل :أ يوس لةك شي أ خوف()50ض تكذا (الورد) شفل إىلةان
املاء الم فار إىلةان كل شيء ترداً( )51تالممعة شفلاا بلب الغةث الم ةت يف كل بلب تشفل
البائد بالب الكأل الم م لكل فااب ااتة( )52تي ال :رق قالن ريىل شي فوىل تافل ذلك شن
رتالً ُ ب رتل قبقعاا تفاح ق ةل يعد لكل من رق فوىل رق ريىل ( )53تمن ذلك ايضاً
(الوغى) تهو اختالف اأفوا يف احلب ،الم ك ب قصار احلب ،تغى()54ض تمن ذلك شيضاً
(ال فب) تهي األر اليت أ ىلمبت شةئاً تأ ش ةس يااض الم ةّت ق الوا( :بعام قفب) شي يال شُدْم
()55
تقالوا :امبشة قفب اجلجم شي ضئةلة
ب .ختصيص العام أو فيما وضع يف األصل عاماً ثم استعمل يف اخلاص:
ًَ لى
تيعين شن يكون املعمى األتل شامالً شقباداً ك ريين الم يتخصص حبةث يصبح م صورا
اقباد شقل دداً()56ض م ل كلةة (الصالة) اليت كا ت ىلعين افالً الد اء الم ختصصت يعد ااور
اإلأالم يالعبادة يابتباا تكةفةتاا املعبتقة تمن ذلك ختصةص اأأكاف مبعمى فا اخلفاف
تهو يف العبيةة اأم لكل فا ()57ض تم ل ذلك كلةة (احلج) اليت كان معماها ال صد الم ختصصت
يال صد إا يةت اهلل احلبام يف ايام معلومة أداء شعائب معةمة()58ض تم ل ذلك لفظ (الجبت) قإ يف
اللغة الدهبض الم خُصّ يف اأأتعةال لغةً يواد شيام األأبوع تهو قبد من شقباد الدهب()59ض تهماك
()60
مظاهب شخبى للتطور الدألي كبقي الدألة تاحنطاباا تالتحول حنو املعا ي املضادة
اخلامتة
ا صبف دد غري قلةل من املعمةني ياللغة العبيةة ة تأ أةةا يعد ا فتاح العب ،لى غريهم من األقوام ة
إا التولةن يف (حلن العامة شت حلن العوام) هادقني من تراء ذلك ةة قةةا يبتن ةة احلفاا لى اللغة العبيةة
ال دمية ةة من الاوائب تاخلطو ترد اخلارتني لى قوا د قصااتاا إا اظرية الصوا،ض شقول :قعلوا
ذلك تهم يعلةون شن العبيةة كا ت حمصورة يف اجلزيبة العبيةة يف صب من العصور تيف مبالة من مباال
التاريخ تمن الطبةعي شن ختض ل وا د الصوا ،تاخلطو لى تقق العاملني الزما ي تاملكا ي يةد شن هذش
اللغة خبتت ةة جلةلة شأبا ،ةة ن طاقاا الضةق يعد يزتغ اأأالم قا تاب يف ك ري من اف اع الد ةا
تىلوأعت رقعتاا ياختالط شهلاا يوهل البالد اجلديدة قوفاياا من تباء ذلك ىلغةري تىلطور تكان يمتظب من
اللغويني شن يتايعوا هذا التطور تيعللوا ألأبا ،اوئ يةد ش ام تقفوا مم موقن املماهض امل اتم قولفوا
كتباً مسوها (حلن العامة) ترشتا من خالاها شن العبيةة إما قصةحة قتؤخذ شت غري قصةحة قرتقض تقد قوىلت
هذش الصبامة يف التعامل م اللغة لى اللغة فجاا قبفاً مثةمة لالغتماء تالبقيض قاللغة كائن اي متحبك
تااهبة اتتةا ةة متصا دة تلةجت تتوداً تامداً هامداً أي بل التغري قتوفد دت اأيوا،ض قاللغة
شو اا شون الظواهب اأتتةا ةة اأخبى بضة للتطور املطبد يف مجة مافبهاض شفواىلاا تقوا دها
تدأأىلاا تماةا ااتلت اأقباد إي اف ا طالقاا يوض املعمةا تحتديد األلفاا تمدلوأىلاا تضبط
شفواىلاا تقوا دها تماةا يذلوا من تاد يف م اتمة ما يطبش لةاا من ىلغةري قا اا أ ىللبث شن حتطم هذش
األغالل تىلفلت من هذش ال ةود لتجري لى أمن اأرىل اء تالتطور الطبةعةنيض إن شي حماتلة للوقوف يوت
اللغة يف اأتعةاألتاا اجلديدة قتل آلأف من الكلةا اليت ىلدتر لى شلجن الماس كل يوم يل ىلاديد حلةاة
اللغة فجاا" قاحلةاة ىلام لى ىلغةري املفبدا تىلضا ن اأأبا ،اليت ىلؤالب يف الكلةا قالعالقا
اأتتةا ةة تالصما ا تالعدد املتمو ة ىلعةل لى ىلغةري املفبدا تىل ضي لى الكلةا ال دمية شت
حتور معماها ت ااط الذهن يجتد ي العةل دائةاً لى املفبدا "* إن شريا ،الدراأا اللغوية احلدي ة
ىلمباوا إا امم اخلجارة اليت ممةت ياا اللغة يف إالب الكوايح املا عة اليت اد من حتلة اا يف قضاءاىلاا
الفجةحة قاختار ببائق شك ب قبياً تا جماماً من املكو ا اللغوية تببةعتاا لتخبج يتفجريا
تمجوغا مع ولة م بولة للظواهب اللغوية تقد شتضحما يعض ىللك املمااي يف منت هذش الدراأة مم لة
يتماتر اأفوا تالمرب تال ةاس اخلابئ تالتطور الدألي
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هةلَةي باو
ثوختةي تويَذينةوةكة بة كوردي
َةي باو) دةكات لة زماني عةرةبي دا ،لة مانا وثيَكهاتن وضوَنيةتي
ئةم بابةتة باس لة (هةل
ثةيدابووني بوَ يةكةم جار دةكوَليَتةوة ،ثاشان طرنطرتين ئةو كتيَبانةي لةم بابةتةيان نوسيوة
َينةوة
دةخاتة رِوو ،دريَذة بة ثيَوةري راست دةدات  ،ئينجا رِوو دةكاتة هةلويَسيت ليَكوَل
َةي باو ضوَنيةتي ضارةسةركردني ئةم دياردةية بة جوَريَكي
زمانةوانيية نويَيةكان دةربارةي هةل
طوجناو لة طةلَ سروشيت زمان بةو ثيَوةرةي كة دياردةيةكي كوَمةاليةتي جوالوةية.
Abstract in Arabic
This study deals with Solecism (Grammatical Mistakes) of public in
Arabic language. It describes its meaning, its rise, and the reasons
behind its rise. Then, it presents the important literature (books
written) in this respect.Further; it elaborates the regular standard
(the grammatical rules). Moreover; the study sheds light on the views
of the contemporary linguistic studies towards solecism of public and
how such studies deal with this phenomenon in a way that it is in
harmony with the language nature and its reality as a dynamic social
phenomenon.
اهلوامش:

-1شما اللحن يفتح احلاء  :قاو اللغة تقد رتي شن ال بآن زل يلحن قبيش شي يلغتام تيف اديث ةب :ىلعلةوا
الفبائض تالجمة تاللحنض شي اللغةض تقال شيو بةدة يف قول ةب :ىلعلةوا اللحْنَ (يالجكون) شي اخلطو يف الكالم
لتحرتزتا مم لجان العب4013/5 :،
-2م ايةس اللغة239/5 :
-3شأاس البالغة336/2 :ض تم ايةس اللغة239/5 :
-4شأاس البالغة336/2 :
-5املعمم الوأةط153/2 :
-6البةان تالتبةني147/1 :
-7لجان العب4013/5:،
-8العبيةة يني شمجاا تااضبها64-63 :
-9اأاس البالغة336/2 :
-10مباىلب المحويني5 :
-11العبيةة :دراأا يف اللغة تاللاما تاألأالةب12 :ض10
-12العبيةة يني شمجاا تااضبها64-63 :
-13الكتا153/1 :،ض93ض ت423/2
-14ق اللغة العبيةة132 :ض تقةل":شتل حلن مس يالبادية" :هذش صائي" تاتل حلن مس يالعباق" :ايِّ لى
الصالة" البةان تالتبةني219/2 :
-15البةان تالتبةني113/2 :
-16يمظب م ن :يا ،اللحن219-211/2 :
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-17مباىلب المحويني5 :
-18ىل ةن اللجان41 :
-19قصةح العلب 2 :تمن الماق شن ش ب اختصاراً أختالف اللاما العبيةة يف (اةث) قاملااور ماا ش اا
ىلبمى لى الضم تهو الوت الذي ىل بل المحاة ت دتا ما أوى ذلك شاذاً أ ي اس لة (العني  )285/3شما األتت
األخبى يف (اةث) ق د ل الكجائي ن يين يبيوع يماءها لى الفتح لى كل اال (اللجان )1064/2:كةا ذكب شن
من العب ،من يماها لى الكجب يف كل اال (شبح املفصل)91/4:ض شقول ىلع ةباً لى ما ألن :لى تقق شي معةار
ىلؤالب اهمة لى اهمة تحتمب شختاا ن اأأتعةال؟
-20حلن العامة تالتطور اللغوي31 :
-21معمم األغالط اللغوية املعافبة :م دمة الكتا،
-22قل تأ ىل ل10/1 :
-23اللغة يني املعةارية تالوففةة67 :
-24املزهب211/2 :
-25حلن العامة يف ضوء الدراأا احلدي ة43 :
-26اخلصائص12/2 :
-27حلن العامة (مطب)47 :
-28قصةح العلب2 :
-29دتر الكلةة يف اللغة 153 :ال ن الرتادف يف اللغة13 :
-30اللغة يني املعةارية تالوففةة67 :
-31من شأبار اللغة41 :
-32اللغة يني املعةارية تالوففةة79 :
-33من شأبار اللغة27 :
-34معمم اللغة العبيةة يف الالالني اماً3 :
-35يف لم اللغة العام231 :
-36اللغة تاجملتة 101 :
-37األفوا اللغوية126 :
-38م ن
-39ىل ةن اللجان19 :
-40األفوا اللغوية65 :
-41م ن126 :
-42يف المحو العبيي قوا د تىلطبةق لى املماج العلةي احلديث8 :
-43حلن العامة ( بد العزيز مطب)213 :
 -44لم اللغة206 :
-45األفوا اللغوية186 :
-46حلن العامة (شيو يكب الزيةدي)26 :
-47اللغة يني املعةارية تالوففةة29 :
-48ىل ةن اللجان27 :
-49حلن العامة (مطب)279 :
-50املزهب431/1 :
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-51الصاايب96 :
-52املزهب432/1 :
-53م ن429/1 :
-54م ن429/1 :
-55م ن431/1 :
-56دألة األفاا150 :
-57املزهب26/1 :
-58الصاايب81 :
-59املزهب427/1 :
 -60يمظب لم اللغة (الجعبان)310 :
 اللغة247 :

مسرد املصادر

 1شأاس البالغة :الزخمابيض الطبعة ال ا ةةض دار الكتبض مجاورية مصب العبيةةض 1973
 2األفوا اللغوية :د إيباهةم ش ةسض الطبعة اخلامجةض مكتبة اأجنلو املصبيةض 1975
 3البةان تالتبةني :اجلااظض حت ةق بدالجالم حمةد هارتنض مكتبة اخلاجنيض ال اهبةض
1985
 4ىل ةن اللجان تىلل ةح اجلمان:اين مكي الص ليض حت ةق :د بدالعزيز مطبض ال اهبةض
1966
 5الرتادف يف اللغةض ااكم مالك لعةيبض من مماورا تزارة ال اقة تاإل الم يف اجلةاورية
العباقةةض ألجلة دراأا ض 1980
 6ىل ويم اللجان :اين اجلوزيض حت ةق د بدالعزيز مطبض دار املعبقةض 1966
 7اخلصائص :اين تينض حت ةق :حمةد لى الممارض الطبعة ال ا ةةض دار ااهدى للطبا ة
تالمابض يريت
 8دألة األلفاا :د ايباهةم ش ةسض الطبعة ال ال ةض مكتبة اأجنلو املصبيةض 1976
 9دتر الكلةة يف اللغة :أتةفن اتملانض ىلبمجة :د كةال يابض مكتبة الابا ،الطبعة ال ال ةض
املطبعة الع ةا ةةض 1972
 10الصاايب يف ق اللغة :اين قارسض حت ةق مصطفى الاومييض لبمانض 1964
 11بب ا المحويني تاللغويني :شيويكب الزيةديض ال اهبة
 12العبيةة يني شمجاا تااضبها :د إيباهةم الجامبائيض مماورا تزارة ال اقة تالفمونض
العباقض 1978
 13العبيةةض دراأا يف اللغة تاللاما تاأأالةب :يوهان قكض ىلبمجة بد احللةم الممارض
مكتبة الكاىلب العبييض ال اهبة 1951
 14لم اللغة :د لي بدالوااد تايفض الطبعة البايعةض مطبعة اضة مصبض 1957
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 15لم اللغة :حمةود الجعبانض داراملعارفض 1962
 16قصةح العلب :اب تحت ةق اأأتاذ حمةد بد املمعم خفاتةض الطبعة ال ا ةةض املطبعة
المةوذتةةض 1949
 17ق اللغة العبيةة :د كافد ياأب الزيديض تزارة التعلةم العالي تالبحث العلةيض املوفلض
1987
 18يف لم اللغة العام :د بدالصبور شاهنيض الطبعة ال ا ةةض مؤأجة البأالةض 1987
 19يف المحو العبيي قوا د تىلطبةق لى املماج العلةي احلديث :د مادي املخزتميض الطبعة
اأتاض مطبعة اجلليبض ال اهبة 1966
 20قل تأ ىل ل :د مصطفى توادض دار املدى لل اقة تالمابض ببعة خافةض 2001
 21الكتا :،أةبوي ض حت ةق بدالجالم حمةد هارتنض امل الكتب للطبا ة تالماب تالتوزي
ضيريت
 22حلن العامة :شيويكب الزيةديض حت ةق د بدالعزيز مطب
 23حلن العامة يف ضوء الدراأا اللغوية احلدي ة :د بدالعزيز مطبض الدار ال ومةة للطبا ة
تالمابض ال اهبة 1966
 24حلن العامة تالتطور اللغوي :د رمضان بدالتوا،ض الطبعة األتاض دار املعارفض مصب
1967
 25لجان العب :،اين ممظورض دار يريت للطبا ة تالماب تدار فادر للطبا ة تالماب
 26اللغة:ج قمدريسض ىلعبيب بداحلةةد الدتاخلي تحمةد ال صاصض مكتبة اأجنلو
املصبيةض مطبعة جلمة البةان العبييض ال اهبةض 1950
 27اللغة يني املعةارية تالوففةة :د متام اجانض مطبعة المماح اجلديدةض دار البةضاءض
1980
 28اللغة تاجملتة  :حمةود الجعبانض املطبعة األهلةةض يمغازيض 1958
 29مباىلب المحويني :شيو الطةب اللغويض حت ةق حمةد ايو الفضل إيباهةمض مطبعة الماضةض
مصب ض ال اهبةض 1955
 30املزهب يف لوم اللغة:الجةوبيض حت ةق حمةد شمحد تاد املوا ت لي حمةد البماتي
تحمةد شيو الفضل إيباهةمض دار إاةاء الكتب العبيةة
 31معمم األغالط اللغوية املعافبة :حمةد العد ا يض الطبعة األتاض مطبعة لبمانض 1984
 32املعمم العبيي اوىل تىلطورش :اجني صارض ببعة دار الكتا ،العبييض 1956
 33معمم اللغة العبيةة يف الالالني اماً :ايباهةم مذكورض ال اهبةض 1964
 34م ايةس اللغة :اين قارسض حت ةق بدالجالم هارتنض دار الفكب للطبا ة تالمابض 1968
 35من شأبار اللغة :د إيباهةم ش ةسض الطبعة اخلامجةض مكتبة اأجنلو املصبيةض 1975
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حتليل أثر السياستني املالية والنقدية على التضخم
يف العراق للمدة ( )2008 -1988
صباح صابر حممد خوشناو

كلية االدارة واالقتصاد -جامعة صالح الدين
Sabah_Khoshnaw@yahoo.com
تاريخ االستالم2011/8/14 :
تاريخ القيجل2011/12/8 :

امللخص
تقدم هذه الدراسة عرض ًا موججاًا لبييعوة الودل القواني ملوا ا ودارر الاإلريوة اةقتصوادية الئالسوة الرنيي وة
الإليناية والنقدية واهليإللية) لتا ري ظاهرة التضخ والعجامل اليت ت واه تإليريهواف الضوالً عون سوعر الدراسوة
اىل مليان م ارات ملعض الإلميات ا اليوة والنقجديوة وتا وريها والل ا ودة مجضوجا الدراسوة وفاولوة تا وري تلو
الإلميات اليت هلا تأسري مياشر زيادة معدالت التضخ العراقف واحملاولة ةسيات الرضية الدراسة.

املقدمة

تعوود ال ياسووة ا اليووة والنقديووة موون اهوو ال ياسووات اةقتصووادية واكئرهووا تووأسرياً علوو
اةقتصوواد الووجوقف وقوود ا تلوود اةقتصوواديجن علوو ايريمووا اكئوور تووأسريًا والاعليوو ًة علوو الن ووا
اةقتصواد مل وإل عل عوام والتضوخ مل وإل عل واا .ان التضوخ النقود اضود ا مورا اةقتصواديةة
ر وتُحدث اليه ا تالالت سيئة .ال شو ان التضوخة ين وأ تتيةوة
اليت تنريش ج د اةقتصاد القجم ة
عدم التجازن ملا اةتتاج واةسوتريال واةد وار واةسوتئمارف وتتيةوة لضوعد الباقوات اةتتاجيوة
اةقتصاد القجمرةف ويرتتب عل هذه اة تالالت ارتااا متجاصل ومتتا عل ا سعار.
الشو ان زيووادة معوودالت التضووخ الوودول الناميووة علو تيوواين م ووتجياتريا موورتي ملوأداء
ال ياسة ا الية والنقدية اليت تتيناها هذه الودولف الوت تالإ اهاهوات ال ياسوة ا اليوة ا تيعوة
ض ب وييعوة ا وإللة او الهواهرة اةقتصوادية الويت يجاجريريوا اةقتصوادف الاور ضالوة الركوجد يوت
اعتماد سياسة مالية تجسعيةف ا زيادة ضة الناقات احلإلجمية وختاويض الضورانيب اموا ضالوة
ال عون سياسوة تقديوة
التضخ التإلجن اةجراءات عإلس ذل ف ا تيق سياسوة ماليوة تقييديوة الضو ً
ت ددية.
مل يإلون التضووخ اةقتصوواد العراقوور واريئواً او ضوديب الووجالدةف ملول ان جووذوره دتوود اىل
عقجد وجيلةف ان ا وضاا ال اذه اليت عاشريا اةقتصاد العراقر عل امتداد اكئور مون سوالث عقوجد
ترمجت اقتصادياً اىل ارتااا م تمر ا تجى العام لألسعارف وملالنهر لصعجملة ا رضلة الراهنة
وضخامة ضة التحديات سجاء كاتت اقتصادية ام اجتماعية وجب علينا التحر عن مدى سريان
التضخ اةقتصاد العراقر وماهر اتعإلاستة ال ليية عل تججريات احلإلجمة.
مشكلة البحث :تإلمن م إللة اليحب ان وججد عةجزات مالية الزمت مجازتوات العوراق ادى ذلو اىل
تعاظ ضة الدين العوام والويت مت دجيلوريا عون وريوا اصودار سوندات جديودة او اةصودار النقود
الديد مما ادى اىل زيادة معدالت التضخ العراق.
فرضية البحث :يارت اليحب ملأن الايادة ا تمرة ضة اةتااق العام وتيق مجازتوة ذات عةوا
ممجلة عن وريا اصدار النقود الور ي( ملودون ءبواء) وتراجوا ا داء اةقتصواد العوام الاتوب
ال لعر) والهروإ ال ياسوية الويت اضاووت ملاةقتصواد العراقور والل العقوجد ا رملعوة ا نصورمة
كاتت اسياب رنيي ة اةرتااا ا تمر ا تجى العام لألسعار.
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هدف البحث :يريدإ اليحب اىل حتليول واقوا سولجكية العجامول ا اليوة والنقديوة اةتاواق احلإلوجمرف
عةا ا جازتةف عر النقجد) واسرها عل معدالت التضخ العراق.
منهجية البحث :مت استخدام اسلجب التحليل اةقتصاد ا قارن لييان اسر العجامل ا الية والنقدية
عل التضخ العراق.
نطاق البحث :ي مل من الناضية ا إلاتية العراقف ومن الناضية الاماتية ا دة .) 2008 – 1988
هيكل البحثث  :ينق و هوذا اليحوب اىل ميحوئا اساسويا والقو ًا وا ترمور اليوه بوة اليحوب .ضيوب
صوو( ا يحوووب ا ول لاووووار النهوور لليحوووب .اموووا ا يحووب الئووواتر القووود كوورر لتحليووول اسووور
ال ياستا ا الية والنقدية عل التضخ العراق.
 -1التعريف بالسياسة املالية والنقدية
تتعر اليلدان عل ا تالإ هياكلوريا اةقتصوادية واةجتماعيوة لهواهرة التضوخ لدرجوة
اصيح معريا لصويق ًا ملاحليواة اةقتصوادية واةجتماعيوة .ان االوة التضوخ مل يونأ منريوا ا دولوة مون
دول العوواملف ملصوورإ النهوور عوون درجووة الرالاهيووة الوويت يوونع ملريووا مجاونجهووا وعوون درجووة تقوودمريا
اةقتصوواد وعوون درجووة الاووانيض ا ووالرف الووذ يتمتووا ملووه ميوواان مدالجعاتووهف اال ان ال وورء الووذ
ختتلد اليه دولة عن دول ٍة ا رى هذا اجملالف هوج درجوة التضوخ الويت يعواتر منريواف وا سوياب
ال إلامنة وراء كل تجا مون اتجاعوه .الشو ان لل ياسوتا ا اليوة والنقديوة توأسريات كويرية وملمجسوة
َ الدول ا تخلاة واليت تعاتر من م اكل اقتصادية من ملينريوا التضوخ .
عل اةقتصادف و اصة
وملريدإ الجلجج هذا ا جضجا مت تق ي هذا ا يحب اىل مبليا وكاآلتر-:
 1-1مفهوم السياستني املالية والنقدية
ان وييعة العالقة ملا ال ياسات اةقتصوادية عمجمواًف وال ياسوتا ا اليوة والنقديوة علو
وجه اخلصجا لي ت وليودة سونجات او عقوجد ضاليوةف الضوال عون اتريوا ال تنحصور اقتصواد مللود
معا من دون ءريهف ويإلواد مموا االقتصواديجن علو ان العالقوة ملوا ال ياسوتا ا اليوة والنقديوةف
هر عالقة جدلية اليريا مون عودم التجاالوا والتعوار ف وايضوا مون التإلامول والتن ويا الإلوئريف ولإلون
كلما كاتت عناصر التناقض والتعار اكرب من عناصر التإلامل والتن يا سيؤد ذلو ضتمواً اىل
تإلاليد كيرية يتحملريا االقتصاد واجملتما تتمئل اهلدر ا جارد ا الية واحلقيقيةف وملالعإلس
ستتةه هذه التإلواليد اىل االخناوا كلموا كاتوت عجامول االلتقواء والتجاالوا اكوربف وعجامول اخلوالإ
والتياعد اقل.
ان اخلالإ ملا ا اليا والنقديا عمجما ال يرتكا عل ان لإلل منريما ادواته ووسانيله اليت ختتلود
عن اآل رف ملل ان ججهر اخلالإ يتمئل ا هداإ اليت ي ع كل منريما اىل حتقيقريوا ضومن مرياموه
وسلباته .ملريدإ تجضيح ومليان كل من ال ياستا ا الية والنقدية من الضورور التبورق اىل كول
من ا اريجما وكاآلتر-:
أوالَ :مفهوم السياسة املالية
هنا من يعرب عن ال ياسة ا الية ملالريجد واحملاوالت احلإلجمية ا عتمدة لتحقيا
التجظد الإلامل دون تضخ وذل من الل سياسة الضريية وسياسة اةقرتا العام سامر
ليلف 1982ف  .)693كما ان هنا من يرى ملأتريا ت تمل عل استخدام الضرانيب واةتااق
احلإلجمر وعمليات الدين العام للتأسري عل جممل الن ا اةقتصاد للمةتما ملالبرق ا رءجب
اليريا كما تريت مبجضجا ختصي( ا جارد القباعات العامة واخلاصة واستخدامريا ليلجغ
وحتقيا اةستقرار والنمج .ض ام علر داودف  2010ف  )342وميإلن قيار اساره عدة جماالت
منريا استقرار ا سعار واةد ارات واةستئمار ومياان ا دالجعات الليح ض ن لدف 2007ف
 ) 300ءاز النقاشف  2003ف  .)25ملينما يرى ا رون ملأتريا عيارة عن اةجراءات وال ياسات
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اليت ت اعد عل لا فااات عل شإلل خمرجاتف تعترب هذه ا خرجات مبئاملة مد الت لدالا
مللد ما ) .)Jurgen G. Backhaus & Richard E. Wagner , 2005 , 195هذه
وتانير النمج االقتصاد
اآللية او ال ياسات عادة تتمحجر ضجل ارملعة فاور رنيي ة:
 -1ترشيد اةتااق العام :ن هذا ا ري ي اعد عل زيادة الإلااءة اةتتاجية لاتااق العام
وملالتالر احلد من التيذير واةسراإف وهذا ا مر يتحقا من الل تبييا رقاملة مالية العالة عادة
يإلجن الرياز ا ركا للرقاملة ا الية او الرب ان كل مللد وذل لضمان التقيد ملتبييا
ال ياسات والتعليمات التنايذية اليت تعإلس الل اة ال ياسة ا الية مللد ما.
 -2اعادة ترتيب اولجيات اةتااق العام :ما مراعاة ميادئ عقالتية وميادئ اصة عملية
الرتشيد هذا اةتااق مبا خيدم الل اة اليلد جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية .وهنا الملد
من اةشارة اىل اته ملقدر ما تإلجن الرؤية ال ياسية واالجتماعية واضحة وشااالة ملقدر ما يإلجن
هنا دقة حتقيا ا هداإ ا رججة من ال ياسات ا الية.
 -3لضمان م تجى العالية معينة لل ياسات ا الية مب ان يإلجن هنا هيإلل ضرييب ي اعد
عل تنمية ا جارد العامة للدولةف كل ذل مب ان يت ما مراعاة ا يادئ ا ساسية اليت حتإل
صياءة ا هيإلل ضرييبف اال وهر العدالةف والرة احلصيلة ،املالئمة مع اهليكل االقتصادي).(Harvy S. .
)Rosen & Ted Gayer , 2010 , 302

 -4وجود آلية لضبط عملية الديون الداخلية واخلاججية
ثانياً :مفهوم السياسة النقدية
تعود ال ياسوة النقديوة اضودى مقجموات ال ياسوة اةقتصوادية الإلليوةف الريور اضود العناصور
ا ساسية ا إلجتة هلاف وهور جممجعوة مون اةجوراءات والتوداملري ا تخوذة مون قيول ال ولبة النقديوة
ممئلو وةً عوووادةً ملالينو و ا ركوووا ووزارة ا اليوووة للتوووأسري اةنيتموووان ا صووور حتقيقو واً لألهوووداإ
اةقتصووووادية والنقديووووة و مقوووودمتريا النمووووج اةقتصوووواد واةستقراراةقتصوووواد  .وموووون الوووودير
ملا الضهة هنوا ماريجموان واضود ضويا واآل ور واسوا لل ياسوة النقديوة ف الوا ول يورى ملأتريوا هور
جممجعة الجسانيل اليت تتيعريا اةدارة النقدية راقية عر النقود ملريودإ حتقيوا هودإ اقتصواد
معووا كاةسووتخدام الإلاموول امووا الئوواتر والجاسووا الريوور مجيووا اةجووراءات النقديووة وا صوورالية الوويت
ت ووتريدإ مراقيووة ضةو ال وويجلة العامووة ا تي وور اةقتصوواد القووجمر وتعووق العموول الووذ يججووه
للتأسري النقد واةنيتمان الضالً عن اةقرتا احلإلجمر ا ضة وتركيب الودين احلإلوجمر عيوار
كاظ الدعمرف 2010ف  )25حللج مجس ملج ار ف 2010ف  .)59وميإلن تلخوي( ادوات ال ياسوة
النقدية لتحقيا هذه ا هداإ والجصجل اليريا ملاآلتر فمد صاحل القري ر وتاظ فمد ال مر ف
1993ف  )445وديا وجرورف  2010ف -:)225
 -1ادوات الرقاملووة الإلميووة وت وومل ت ووري سووعر اخلص و ف عمليووات ال ووجق ا اتجضووةف ت ووري ت ووية
اةضتياور القاتجتر).
-2ادوات الرقاملة النجعية وهر مججرية ملريدإ التأسري عل تجعية او م ار اةنيتمان ا صر .
-3الرقاملة ا ياشرة وهر اضدى الجسانيل ا ياشرة للوتأسري اةنيتمان ا صر كماً تجعاًف وتتإلجن
وسيلة مإلملة ليقية ا دوات ا رى للين ا ركا .
 2-1أثر السياسة املالية والنقدية على التضخم يف منظور املدارس اإلقتصادية املختلفة .
ال ش ان للمدارر الاإلرية اةقتصادية ا ختلاوة اراء ورؤيوا خمتلاوة لل ياسوتا ا اليوة
والنقدية واسرهما عل التضخ و جل تجضيح ذل سنتبرق اىل كل من ا درار اآلتية -:
 1-2-1أثر السياسة املالية والنقدية يف منظور املدرسة الكينزية.
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لقد ضلل الإلينايجن التضخ عل اسار الاةجة التضخميةف ضيب وضا مقارتة ملا ضةو
اةتااق الإللر البلب الإللر) ا تجقا من تاضية وضة الناتأ القوجمر مون تاضيوةٍ ا ورى ف وجملاً
ملا سووعار الئاملتووةف مجضووح ًا اسوور توودالا النقوود علو الووت ريات ا ووتجى العووام لألسووعارف واهميووة
ال ياسوووة ا اليوووة مووون وووالل ادواتريوووا ا تمئلوووة الضووورانيب والووودين العوووام معالوووة الاةوووجة
التضخمية فمد صاحل القري ر وتاظ فمد ال مر ف 1993ف ا .)461
وييدا التضخ عندما تؤد زيادة اةستئمار او زيوادة اةتاواق احلإلوجمر اىل زيوادة الود ل
النقد ا تاح ومن س زيادة البلب علو موا متواح مون ال ولا واخلودمات والوذ مل يتاايود مبقودار
الايادة ضة الد ل او البلب النقد ف وهذا احلال يتحقا عوادةً عنودما يإلوجن اةقتصواد قود مللو
م ووتجى الت و يل الإلاموول للمووجارد اةقتصووادية منريووا يوونعإلس ملصووعجملة زيووادة الوود ل احلقيقوور او
عر ال لا واخلدماتف وعندها حتصل الايادة ا تجاصولة ا وتجى العوام لألسوعار هجشويار
معروإف  2005ف  )272محد عيدالعهي ف 2007ف .)222يرى الإلينايجن ملوأن التضوخ احلقيقور
يهرير عندما ي تمر التجسا النقد حبيب يتةاوز م تجى اةستخدام الإلامل ويتيا مون والل ان
العور الإللور للنقووجد يواداد موون الاتوب ا ولف وان م وتجى اةتتوواج يرتاجوا موون الاتوب الئوواترف
الضالً عن ان البلب الاعال ياداد مل إلل ملحجظ ما عدم زيوادة عور ال ولا ملوالجترية تا ورياف كموا
ان ا سعار تاداد ورجال ا عمال يلةئجن اىل اةد ار .وقد قدم كينا سالسة مقاييس لعالج التضخ
وال وويبرة عليووه وختتصوور مبووا يلر فموود عموور املووج عييووده وعيداحلميوود فموود شووعيانف  2009ف
-: )485
 -1ختايض ا يل احلد لاستريال .
 -2ختايض اةتدالاا لاستئمار.
 -3ختايض اةتااق احلإلجمر.
 2-2-1أثر السياسة املالية والنقدية على التضخم يف منظور املدرسة اهليكلية
تتعر اقتصاديات اءلب الودول الناميوة للتضوخ اهليإللور تتيةوة ل وعيريا حتقيوا ملورامأ
التنمية اةقتصادية واةجتماعية فمجد ض ا الجاد وا رونف 2010ف )186ف ويورى اهليإلليوجن
ان التضووخ ظوواهرة ضتميووة اقتصوواد يوواول ان ينمووج مل ووإللع سووريا مووا وجووجد عجانيووا هيإلليووةف
ملجصاريا اوجه اساسية معينة من اهليإلل اةقتصواد واةجتمواعر وال ياسوية لاقتصواد الوجوق
وملبريقووةٍ او ملوووأ رى حتوووجل دون التجسوووا .ويووورى االقتصووواديةجن اهليإلليوووجن ان العجامووول اهليإلليةوووة
االقتصواديةة واالجتماعيوة وال ياسوية هور الويت تِورملرض وراء زيوادة البلوب ووراء اةدارة النقديةوة
وا اليةووة ال وويئة تل و الوودولف اليا ووورون القووجى التض وخةمية مبةمجعووة موون اال ووتالالتف ت وومل:
البييعة اهليإلليةوة للتخصو( اتتواج ا وجاد ا وليوةف ومجوجد الريواز ا والرة للحإلجمواتف وضوةلة
مروتووة عوور ا نتةووات ال ذانييووةف الضوالً عوون وييعووة عمليووة التنميووة ومووا تجلووده موون ا ووتالالت
مراضلريا ا وىل لقد كان التحليل اهليإللر يريت ملالتعرإ عل هذه العجانيوا وحتليلورياف ويلخو( هوذه
القيجد ملالنقا التالية فمد صاحل القري رف  2009ف ا :)307
 -1العر ءري ا رن لل ذاء.
 -2قيد النقد ا جنيب.
 -3قيد ا جازتة.
يعترب اهليإلليجن ملأن التحضور وزيوادة الود جل يقوجدان اىل زيوادة البلوب مل وإلل مضوبرد علو
ال ووذاء مووا وجووجد اسووتةاملة ضووعياة موون قيوول القبوواا الاراعوور مل وويب القيووجد اهليإلليووة ضوومن هووذا
القبواا .هوذا مون جريوة وموون جريو ٍة ا ورى عودم التناسوا ملووا معودل ووج الصورإ ا جونيب والبلووب
ا تااييد عل اةستريادات الضالً عن النمج ا ضوبرد لل وإلان وجريوجد التصونيا الوذ يصول
مليئة ذات قيجد تإلنلججية .وعودم التجازتوات اهليإلليوة وعودم ضركوة ا وجارد .ان العةوا اةسوترياد
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وارتاوواا اسووعار اةسووتريادات قوود يعوواز تووراك اةرتاوواا ال وعر .ان صووعجملات وم ووإلالت ميوواان
ا دالجعات قد هرب الإلئري من الدول عل ختايض قيمة عمالتري وهوذا ملودوره يايود ضو جواً فليوة
وخباص ًة عنودما تإلوجن مروتوة البلوب علو اةسوتريادات منخاضوة جودًا وليود عيداحلميود عايوبف
2010ف  )179فمد صاحل القري ر ف  2009ف .)308
وملالن ية لقيد ا جازتة الريى اهليإلليجن ملأن جمريجدات التنمية زادت ا دى الضورور لتود ل
احلإلجمة اةقتصاد الجوق .ولإلن ايرادات احلإلجمة قلما تتجسا عل وج سريا وكوا جاجريوة
زيادة اةتااقف ان هياكل الضريية كاتت ممتخلاة ومتدهجرة وادارات مجا الضرانيب ضوعياة وءوري
كاجءة والاسدة .ان عدم كااية اةيراد عادةً تت فاولة هاوزها عن وريا ا جارد ديجن ارجيوةف
دا لية او ويا النقجد) مما خيلا عةا مالر تإلجن لوه تتوانيأ تضوخمية  .فمود صواحل القري ورف
 2009ف  .)308وخيلُوو( االقتصوواديةجن اهليإلليووجن اىل ضوورورة معالووة هووذه اال ووتالالت اهليإلليةووة
للقضاء عل ظاهرة التضخة اليت تعاتر منريا االقتصاديةات ا تخلاة ملصاة اصة؛ مل ية مجاصلة
جريجد التنمية واحملاالهة عل مجاردها.
 3-2-1أثر السياسة املالية والنقدية على التضخم يف منظور املدرسة النقودية
تعد ا درسة النقجدية اضدى اه واشرير ا ودارر الاإلريوة الويت ملورزت ملقوجة علو سواضة
الاإلر اةقتصاد ال رملور احلوديبف والل مودة ال ويعينيات مون القورن ا اضور  .يؤكود النقوديجن
عل دور النقجد حتديد التجازن الناتأ احمللر اةمجالر احلقيقر وا سعارف ويتحقوا التوجازن
اةقتصاد مل إلل الر ما تقليات مل يبة الت ريات عر النقجد وت ويب ت وريات مياشورة
الناتأ احمللر اةمجالر ا مسر وال تعمول مون والل اسوعار الاانيودة كموا ان ال ياسوة ا اليوة ءوري
العالة اال اذا تراالقت ما ت ريات عر النقجد .ويعتقد النقديجن ملأن الت ريات ال ياسة النقدية
او ال ياسوة ا اليووة هلوا تووأسري قصووري ا جول القو علو النوواتأ احلقيقوورف و ا جول البجيوول الووتتري
يتجقعووجن ملووأن النوواتأ احلقيقوور يإلووجن م ووتجى يتجاالووا ويت ووا مووا ا عوودل البييعوور لليبالووة.
وتتيةة لوذل الوتن التوأسري وجيول ا جول للت ويري عور النقوجد يونعإلس مل وإلل عوام الت ويري
م تجى ا سعار .وان احملاوالت ةست الل التأسري قصري ا جل لل ياسوة النقديوة التجسوعية ينوتأ
عنريووا تضووخ لووجليب ) Spiralف ضيووب حتصوول زيووادة مؤقتووة النوواتأ احمللوور اةمجووالر وملعوودها
ينخاض ويعجد اىل م تجى الناتأ الإلامنف ملينما ترتاا ا سعار .وي وريون ملوأن اآلمواد الويت يإلوجن
اليريا النمج عر النقجد سوريع ًا يتيعريوا التجسوا اةقتصواد والتضوخ ف وان اآلمواد الويت يإلوجن
اليريا النمج عر النقجد ملبيئاً يتيعريا مدة ركجد اقتصاد  .وياضل النقديجن ال ياسة النقدية
ءري الن بةف تري يعتقدون ملأن فواوالت احلإلجموة لتح وا وضوا اةقتصواد مون والل اسوتخدام
ال ياسات النقديوة وال ياسوات ا اليوة لتحقيوا معودل تضوخ مونخاض ومعودل ملبالوة مونخاضف
ءاليواً مووا معوول ا مووجر اكئوور سووجءاً .ويعووجد ال وويب ذلو اىل ان ال ياسووة اةقتصووادية النقجديووة
والاعالة تعمل ما الاصل زمق وجيلف ا وجوجد الةوجة زمنيوة مودضت القري ورف 2008ف ا ا
 .)294 -292ضيووب يوورون اتووه ال تججوود عالقووة عل و ا وودى البجيوول ملووا التض وخة واليبالووةف وان
التضخة ظاهرة تقديةة حبتة ترجا اىل وج النقوجد ملإلميوة اكورب مون ووج كميوة اةتتواجف ا ان ضالوة
التضخة ترجا اىل زيادة واضحة متجس تصيب وضدة اةتتاج من كمية النقجد ا تداولة.
 -2حتليل أثر السياسة املالية والنقدية على التضخم يف العراق
ال ش ان اةيرادات العامة دئل ادةً مريمة لدى احلإلجمة مون ادوات ال ياسوة ا اليوة الويت
ت ووتخدمريا للتووأسري عل و الجاتووب اةقتصووادية واةجتماعيووةف الض والً عوون الاتووب اآل وور ا تمئوول
ملالناقات العامة اليت تقجم ملتمجيلرياف المن ا نبقر ان تإلوجن هنوا ايورادات جول دجيول الناقوات
العامة.
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تتإلجن ا جازتة العامة العراق من اةيرادات العامة والناقات العامةف رمبا تنه هوذه ا جازتوة
ملاووانيض او عةووا ض ووب ا هووداإ الوويت ترتووج اليريووا احلإلجمووة الادراليووة والجاقووا اةقتصوواد اليريوواف
ول وور التعوورإ علوو ضا لووة ا جازتووة العامووة للحإلجمووة الادراليووة وموودى عالقووة الناقووات العامووة
ملاةيرادات العامة ت تعا جبدول  )1اذ يالضظ ما يأتر-:
 -1وج اةيرادات العامة مبعدالت اكرب من معدالت وج الناقات العامةف القد مللو ا تجسو
العووام عوودل النمووج ال وونج لايوورادات العامووة  )%91.44مقاملوول  )%81.21للناقووات العامووة .وكووان
متجس معدل النمج الل ا دة ا وىل من الدراسة  )%86.22لايرادات العامةف يقاملله )%72.54
للناقات العامةف وللمدة الئاتية  )%96.66و  )%89.88عل التجالر.
 -2عاتوت ا جازتوة العاموة ويلوة مودة الدراسووة مون العةوا ا وتمر ومل يهريور الاوانيض ا جازتووة
العامووة اال ارملووا مجازتوواتف وهوور مجازتووة 2007ف2006ف2005ف )2003ف مل وويب الهووروإ ءووري
ا تقرة اليت ادت اىل عودم صورإ ا يوال مل وإلل اعتيواد علو مااصول احليواة دا ول اجملتموا
العراقوور وملالتووالر ادت اىل ظريووجر الووانيض ا جازتووة  .الضوالً عوون ضوودوث هووذا الاووانيض مجازتوات
سوونجات 2007ف2006ف) 2005ف مل وويب ازديوواد اةيوورادات النابيووة وذل و تتيةووة ارتاوواا اسووعار
الصادرات النابية هذا من جريةف وزيادة الإلميات ا صدرة منريا اىل اخلارج من جريةٍ ا رى .مليد ان
ا جازتة قد شريدت سنة  2004عةااً كيرياً ملل  )2456838مليجن دينار مل يب التاايود الإلويري
الناقووات العامووةف القوود مللو معوودل النمووج ال وونج للناقووات العامووة تلو ال وونة  )%526.42مقاملوول
 )%106.34الق لايرادات العامة وكاتت هذه اةيرادات اقل مما كان خممناً هلا*.
 -3ملدات ا جازتة ملعة عا مرتاك زاد عل  )7969مليجن دينار عام  1988س ارتاوا اىل اكئور مون
 )3892926مليجن دينار سنة  2002س تالش العةا واصيح هنا الانيض ا جازتة ول مورة
سنة  2003وقد مللو ضةو الاوانيض  )6436300مليوجن دينوار سو اخناوض هوذا العةوا
وذل
سوونة  2004اىل  ) 3979462مليووجن دينووارف ملعوودها شووريدت الانيضوو ًا متصوواعدًا مللوو ا رتاكوو منووه
 )33532844مليجن دينار ترياية مدة الدراسة.
 -4عاتت ا جازتة من ا تالل عل شإلل عةاع مللو الناقوات العاموة  )%-59.63ملدايوة ا ودةف
ا هاوزت الناقات العامة اةيرادات العامة ملريوذه الن ويةف واصويحت  )%-39.51تريايوة ا ودةف
ا هاوزت الناقات العامة اةيرادات العاموة ملريوذه الن وية .علمواً ان اعلو ت وية للعةوا الناقوات
العامووة هوور  )%-87.13سوونة  1994وذل و مل وويب الهووروإ اةقتصووادية الصووعية الوويت موور ملريووا
العراق والر احلصار اةقتصاد عليه مون قيول جملوس ا مون الودولرف اموا اعلو ت وية ا وتالل
عل شإلل الانيض اىل الناقات العامة القود كاتوت  )%182.25سونة  2003وذلو مل ويب الهوروإ
اليت واكيت سقج النهام ال املا.
 -5ملل ووت ادت و ت ووية لايوورادات العامووة اىل الناقووات العامووة  )%12.85سوونة  1994وهوور ادت و
ت ية ٍ الل مودة الدراسوةف اموا اعلو ت وية هلوا القود كاتوت  )%282.55سونة 2003ف لألسوياب
ا ذكجرة اتااً.
و جوول تجضوويح اسوور ال ياسووة ا اليووة عل و التضووخ
فجرين اساسيا وكما يلر-:

العووراق النق و هووذا ا يحووب اىل

 1-2أثر السياسة املالية يف التضخم يف العراق
ميإلن تق ي هذا ا بلب اىل سالسة الرو عا رنيي ة وسيت عرضريا كاآلتر -:

* ينظر  -:قانون املوازنة العامة لسنة 2004
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 1-1-2أثر النفقات العامة يف التضخم
ال ش و ان زيووادة الناق وات العامووة تووؤد اىل زيووادة البلووب الإللوورف ممووا يووؤد اىل ارتاوواا
ا ووتجى العووام لألسووعارف وهووذه العمليووة تتجقوود عل و درجووة اسووتةاملة العوور الإللوور للايووادة
البلب الإللر هذا من تاضيةف ومن تاضي ٍة ا ورى يت و الريواز اةتتواجر للودول الناميوة ملإلجتوه ءوري
مورن لوذل التتريوا ءاليواً موا تجاجو ه م وإللة التضوخ وخباصو ًة ا راضول ا وىل مون عمليوة التنميوة
اةقتصادية القري رف  2009ف .)319
شووإللت الايووادات ا ت ووارعة للناقووات العامووة العووراق الوويت شووريدتريا ا وودة – 1988
 ) 2008مصدرًا مريماً لتعميا الةجة البلب الإللر عن العر الإللرف ا مر الذ لا توأسريًا كويرياً
لايادة ا تجى العام لألسعارف ال سيما ان هيإلل الناقات العامة الل هذه ا دة ي وري اىل هيمنوة
الناقات الارية ذات الباملا اةستريالكر)ف الضالً عن ان الن ية ا كرب من الناقات اةستئمارية قد
مت ختصيصريا م اريا اهلياكل اةرتإلازية اليت ليس هلا عالقة مياشرة ملاةتتاج ا اد  .وميإلون
قيار التضخ اةقتصاد الجوق من الل معيار الانيض البلب الإللورف ويويا هوذا ا ؤشور اسور
ال ياسة اةتااقية التجسعية التضخ اةقتصاد العراقر .وقد درجت الإلوئري مون الدراسوات اىل
قيار التضخ اةقتصاد القوجمر عون وريوا معيوار الوانيض البلوب والوذ ي وتند جوجهره اىل
التحليل الإلينا من منبلا اته اذا مل يرتتب عل الايادة البلب الإللر الاعال زيادة منواظرة
ضةو اةتتوواج الووتن ذلو يوونعإلس زيووادة ا ووتجى العووام لألسووعار العلوورف امحوودف2000ف )102
زكرف 1989ف  )160ملاقرف 1984ف  .)115وميإلن ان تقيس الانيض البلب مبججب الصي ة التالية
العلإلرف 1997ف -:)86
DX = AD – Y
امجالر الانيض البلب = DX
امجالر اةتااق احمللر ملا سعار الارية البلب الإللر) = AD
الناتأ احمللر اةمجالر ملا سعار الئاملتة = Y
وميإلن من الل جدول  )2ان يالضظ ما يأتر :
-1لقوود شووريدت ا وودة  )1997 – 1988عوودم التناسووب ملووا النوواتأ احمللوور اةمجووالر ملا سووعار
الئاملتووةف وامجووالر اةتاوواق احمللوور ملا سووعار الاريووةف ممووا اتعإلووس مللووجغ معوودل وووج الاةووجة
التضخمية ما ت يته  .)%213.67وذل مل يب ظروإ احلورب واحلصوار اةقتصواد ف الضوالً عون
تإلجين الناتأ احمللر اةمجالرف مما ادى اىل ضدوث اخناا كويري
اتقباا م اهمة قباا النا
معدالت وج الناتأ احمللر اةمجالر احلقيقر ملا سعار الئاملتةف الضالً عن شلل اءلوب ا واريا
ارتاوواا
اةقتصووادية العامووة وتعرضووريا اىل ا ضوورار تتيةووة احلوورب سوونة 1991ف و قوود سوواه ذلو
معدالت وج الناقات العامة وذل مل يب م روا ملناء ما دمرته احلورب الضوالً عون تقودي الودع اىل
ا ووجاونا موون ووالل دع و ا سووعار ودع و اليباقووة التمجينيووة .لووذل ا ووذت العالقووة التناالريووة ملووا
الناقات العامة والناتأ احمللر اةمجالر احلقيقر تتعما فدسةً الةجة تضخمية كيرية.
 -2اما الل ا دة الئاتية من الدراسة القد حت ونت هوذه ا عودالت ضيوب اخناوض متجسو معودل
وووج اةتاوواق الإللوور ملا سووعار الاريووة موون  )%129.56ووالل ا وودة ا وىل اىل  )%34.10ا وودة
الئاتية من الدراسةف وارتاا متجس معدل النمج الناتأ احمللر اةمجالر احلقيقر مون )%4.89
وووالل ا ووودة ا وىل اىل  )%14.50ا ووودة الئاتيوووة مووون الدراسوووةف وان متجسووو ت وووية الاةوووجة
التضخمية اىل امجالر اةتااق قد ارتاعت من  )%71.75الل ا دة ا وىل اىل  )%99.89ا دة
الئاتية من الدراسة .اال ان متجس وج الاةجة التضخمية قد اخناض من  )%213.67الل ا دة
ا وىل اىل  )%34.10ا وودة الئاتيووة والووذ ي وواو تقريي واً متجس و معوودل وووج امجووالر البلووب
للمدة تا ريا.
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 -3ال ش ان ال ياسة اةتااقية التجسعية وخباصةً الت عينيات من القرن ا اضر قد سواهمت
مل إلل كيري اةرتااا احلاد الذ الضهناه عل معدل وج الاةوجة التضوخميةف الضوالً عون ضوعد
الرياز اةتتاجر الدا لر وعدم مروتته هاه هذا التجسا ضةو الناقوات العاموة والبلوب احمللور
الإلوويري علو ال وولا واخلوودمات موون جريووةف واتقبوواا التةووارة اخلارجيووة زيووادة العوور موون ال وولا
ا تجردة مل يب احلصار اةقتصاد من جري ٍة ا رى.
 -4تالضظ ان معودالت النموج الاةوجة التضوخمية ياوجق معودالت النموج ا وت ريات اةقتصوادية
تقلي( القي احلقيقية لايورادات
الإللية مئل الناقات والناتأ احمللر اةمجالرف وقد سيب ذل
الدا لية مئل الضرانيب ملأتجاعريا ا ختلاة وءريها مون اةيوراداتف واخناوا دورهوا التموجيلر مموا
دالا ملاحلإلجمة العراقية الل مدة احلصار اةقتصاد اىل اللةجء اىل سياسة التمجيل ملالتضخ مما
زاد موون كميووات النقووجد وملالتووالر تاووجق التيووار النقوود عل و التيووار العوويق اةقتصوواد العراقوور
واتعإلووس ذل و ملوودوره عل و ا ووتجى العووام لألسووعار مل ووإلل ضوواد وءووري م وويجق تووأريخ العووراق
احلديب.
 2-1-2أثر اإليرادات العامة يف التضخم
ال ش ان اةيرادات العامة تعد من اه الجسانيل اليت ميإلن استخدامريا للتخايد مون ضودة
التضخ ضالة التجساف اذ تإلجن الضرانيب واةقرتا من ا الوراد االضول واسول وريقوة للتمجيول
للحد من اةهاه التضخمرف جباتب عملية تقلي( الناقات العامة .وميإلن مليان اسور ذلو والقواً وا
يأتر-:
-1أثر اإليرادات الضريبية يف التضخم
تعتمد احلإلجمة العراقية ك ريها من الدول العواملف علو الضورانيب ءوري ا ياشورةف وذلو
ل ووريجلة مجعريوواف وةت وواا تبوواق الرضووريا علو الإلووئري موون ا عووامالت والتصوورالاتف ممووا يووؤد اىل
ال وواارة ضصوويلة هووذه الضوورانيب .وموون ووالل مالضهووة جوودول  )3يتوويا مل ووإلل ملحووجظ هيمنووة
الضرانيب ءري ا ياشرة عل اهليإلل الضرييب العراقف اللقد ملل ت ت ويتريا اىل امجوالر احلصويلة
الضرييية ا تجس ال نج الل ا دة ا وىل مون الدراسوة  )%70واخناضوت هوذه الن وية
ا دة الئاتيوة اىل  .)%61.6و ضوجء ذلو ت وتنتأ ملوأن اهليإلول الضورييب العوراق قود كاتوت لوه
اتعإلاسات مياشرة عل ا سعار و والل مودة الدراسوة وخباصو ًة ا ودة ا وىل منريواف اذ ان جاتيو ًا
من ال عر الذ يدالعه ا تريل للحصجل عل ال لعة او اخلدمة يتضمن عل ت ية ملمجسوة مون
الضرانيب ءري ا ياشرةف وهر احلقيقة ت وإلل الن وية ا كورب مون امجوالر اةيورادات الضورييية.
لذل التن الرتكيا عل اليعد ا الر لل ياسة الضرييية وخباصوةً والل ا ودة ا وىل مون الدراسوةف
قد جعلريا ملاعئاً عل زيادة ضدة التضخ ف ملد ًال من ان تصيح اداة ووسيلة لتحةيمه واحلد منه.
 -2أثر الدين العام الداخلي يف التضخم
ان اضدى وسانيل دجيل عةا ا جازتة العامة هر اللةجء اىل الدين الدا لر جباتب الدين
اخلارجر*1ف وال ش التن هذا اةجراء سيؤد اىل ضالة عدم اةستقرار اةقتصاد  .وميإلن من
الل جدول  )4مالضهة العةا ا جازتة العامة الذ مت دجيله من الل اةقرتا الدا لرف
اليينما كان متجس ت ية ت بية الدين العام الدا لر للعةا ا رتاك  )%133.02-الل ا دة
ا وىل اصيح  )%-40لتقليل العةا ا جازتة العامة الل ا دة الئاتية من الدراسة .وا الضظ
 *1مل يتمكن الباحث من احلصول على البيانات املتعلقة بديون العراق اخلاججية لعدم توفرها يف السجالت
الرمسية للدوائر املختصة
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ان ضالة العةا ا جازتة العامة قد استمرت الل سنجات الدراسة ما عدا ال نجات  2003ف
 2005ف  2006ف ) 2007ف وذل مل يب ظروإ احلرب واحلصار اةقتصاد وضرمان العراق من
احلصجل عل اةيرادات النابيةف الضالً عن ذل ضخامة ضة الناقات العامة الل هذه ال نجات.
ا دة الئاتية من الدراسة جانيياً اىل تنايذ قرار 986وملالتالر اتعإلاسه مل إلل
ويعجد اةخناا
اماملر عل ضة ا جازتة العامة ودجيل العةا عن وريا اةيرادات ا تأتية من الصادرات
النابيةف وما رالا احلصار اةقتصاد مل إلل كامل وتريانير ضدث الانيض ضة ا جازتة العامة
مل يب ضخامة اةيرادات ا تأتية من الصادرات النابية من اخلارج.
وميإلوون القووجل ملووأن اسوور الوودين العووام الوودا لر قوود اسووري اىل ض و ٍد مووا تعايووا اةجووراءات
التقييديووة للبلووب الإللوور وخباص وةً عوورب تجالريمووجرد ءووري تضووخمر لتمجيوول عةووا ا جازتووة العامووةف
وخباصةً ا دة الئاتية من الدراسة.
 2-2أثر السياسة النقدية يف التضخم يف العراق
لقد واجريت ال لبة النقدية العراق ا رضلة ما ملعد سنة  2003حتوديات كويرية عمليوة
حتقيووا اةسووتقرار اةقتصوواد وا ووالر والنريووج ملالتنميووة علو تووج مت ووارا واضووداث حت وون
م تجى ا عي ةف السيما ظول الجضوا ا موق ءوري ا وتقر والوذ اسور مل وإلل كويري
ججهر
عل سورعة والاعليوة ا دوات ا وتخدمة واةجوراءات الويت مت اختاذهوا .ان ال ياسوة النقديوة ملعود
عام  2003قد ضققت جناضاً جمال تقليل معدالت التضخ عما كاتوت عليوه سواملقاًف وعموا ميإلون
ان تإلجن عليه ملدون ال ياسة النقديوة الويت ويقريوا الينو ا ركوا العراقور منوذ عوام  .2003كموا
حتقا تجا من االستقرار قيمة العملة سعر الصورإ) .وت وري اليياتوات اةضصوانيية ا تاضوة اىل
ان الرق القياسر السعار ا تريل معدل التضخ ) قود اخناوض مون ضوجالر  %36كمعودل للاورتة
من  )2007- 2002اىل تج  %2.7الل عام 2008ف وذل ملعد ان كان العراق يعواتر مون تضوخ
جووووووووامح وصوووووووول اىل معوووووووودل سوووووووونج حبوووووووودود  %237ووووووووالل ال وووووووونجات .)1995- 1990
اما سعر الصرإ للودينار العراقور ملالن وية للودوالر ا مريإلور القود اخناوض مون ضوجالر 1950
دينووار للوودوالر ت وورين الئوواتر اكتووجملر) موون عووام  2003اىل تووج  1180دينووار للوودوالر سوونة
 2008ف ومنذ الرتة زمنيوة وهوج يإلواد يإلوجن ساملتو ًا عنود هوذا ا وتجى وهوذا ي وري اىل ارتاواا قيموة
الدينار ملالن ية للدوالر او اخناوا قيموة الودوالر ملالن وية للودينار العراقور) .وهوذا ميئول اجنوازاً
مريم واً ي ووةل للين و ا ركووا العراقوور .ويعووجد الاضوول ذل و اىل اسووتقاللية الين و ا ركووا
سياساته النقدية وا جقد القج حلاكميته الرشيدة واليت اتقذت اضتياويات العراق من الصرإ
ا جوونيب موون اضتموواالت التيديوود موون ووالل التوود الت ال ياسووية ظوول اوضوواا مضووبرملة وءووري
م تقرة .وقد استندت ال ياسة النقدية للين ا ركا العراقر اىل قاتجن الين الذ اعترب ان اه
هدإ يني ر حتقيقه هوج ال ويبرة علو التضوخ النقود واسوتقرار سوعر صورإف وهوذا موا حتقوا
ملالاعل ملعد ان كان التضخ منالتاً وسعر الصرإ متقلياً.
لقد ضتمت التحوجالت ال ياسوية واالقتصوادية الاريوة العوراق ملتهواه تويق اليوات اقتصواد
ال وجق واة تاتواح علو اخلوارج كوأدوات مريموة حتريو عةلوة التنميوة اةقتصواديةف ضتموت علو
الين ا ركا مجاكية هوذه التحوجالت مون والل حتجيول سياسوته ملتهواه ال ياسوة احلإلجميوة مون
جرية والتحجل تج ا دوات النقدية ءري ا ياشرة من جرية ا رى.
ان التمجيووول عووون وريوووا اةصووودار النقووود الديووود سوووجإ يوووؤد اىل زيوووادة عووودم اةسوووتقرار
اةقتصاد وزيادة التضخ  .ويالضظ من الل جدول  )5احلقانيا التالية -:
الناتأ
عر النقجد اكرب من متجس معدل النمج ال نج
-1ان متجس معدل النمج ال نج
احمللر اةمجالر ملا سعار الئاملتة الل مدة الدراسة .لذا القد ظريرت قي معامل اةستقرار النقد
عور النقوجد قود
الض التضخمر) مججياً .ضيب يالضظ ملوأن متجسو معودل النموج ال ونج
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ارتاا من  )%77.9والل ا ودة ا وىل اىل  )%201.2ا ودة الئاتيوة مون الدراسوةف وكوان اتعإلوار
هذا متمئالً اخناا متجس معدل النمج ال نج للتضخ من  )%154.1والل ا ودة ا وىل اىل
 )%22.8ووالل ا وودة الئاتيووة موون الدراسووةف وارتاووا متجس و معوودل النمووج ال وونج لل وويجلة موون
 )%89.9للمدة ا ول اىل  )%152.8للمدة الئاتية من الدراسة.
-2اتعإلووس هووذا الض و التضووخمر وزيووادة معوودالت ال وويجلة ارتاوواا متجس و الوورق القياسوور
لألسووعار ضيووب ازداد موون  )%22117.4ووالل ا وودة ا وىل اىل  )%261051ا وودة الئاتيووة موون
الدراسة.
-3اصيحت الاةجة التضخمية اكئر عمقاً الل ملداية الت عينيات وقد سةلت معودالت النموج اكورب
قيمووة هلووا ووالل ا وودة  ) 1996 – 1990ضيووب وصوولت اىل  )%195.1سوونة  1995وذل و مل وويب
الت ريات اليت ضدست منذ سنة  1991وا تمئلة ملتجقد تصدير النا والذ يعد ا صدر الرنييس
للحصجل عل العمالت ا جنييةف وملالتالر تالشور مصودر الوت ري صوا ا صوجل ا جنييوة لودى
الين ا ركا ف الضالً عن هميد ا رصدة اخلارج من العمالت ا جنيية لدى الينوج ا جنييوة.
كل ذل ادى اىل ان تلةأ احلإلجمة اىل ال ياسة النقدية وان دجل العةا ا جججد ا جازتة العاموة
من الل الين ا ركا واةصدار النقد الديد.
-4اخناضت معدالت وج عور النقوجد ووصولت اىل  )%3.8-سونة  2003وذلو مل ويب تقلوي(
عر النقجدف وعجدة م اهمة اةيرادات النابية النواتأ احمللور اةمجوالر تتيةوة رالوا احلصوار
اةقتصاد عل العراق كلياً.
-5ملووودات الاةوووجة النقجديوووة تتعموووا اكئووور عنووودما وصووولت قيموووة معامووول اةسوووتقرار النقووود اىل
 )%1778.1سوونة  2006وذل و مل وويب ضووخ كميووات كوويرية موون النقووجد للوودا ل وتاووجق التيووار
النقد عل التيار العيق وملالتالر مللجغ الرق القياسر لألسعار  )%409836تل ال نة.
خنل( مما سيا ان زيادة عور النقوجد الورتة الت وعينيات مون القورن ا اضور وزيوادة
الرواتوب وا خصصوات العواملا دوانيوور الدولوة الورتة موا ملعوود سونة  2003كاتوت سويياً رنيي واً
لايادة الاةجة البلب احمللر وضدوث التضخ الذ اصاب اةقتصاد العراقر وهذا يتبواملا موا
لا الةجة البلب احمللرف اللقد تضمن النمج اةتااق
ال ياسة اةتااقية التجسعية ا يية
احلإلجمر عل عنصر كيري من ال ياسوة النقديوة التجسوعية مون والل اللةوجء اىل اةصودار النقود
الديد لتمجيل ت ية كيرية من عةا ا جازتة احلإلجميةف والذ يرتج ملصجرةٍ واضحة العالقوة ملوا
عةا ا جازتة احلإلجمية وعر النقجد والتضخ .
اإلستنتاجات
ان اه اةستنتاجات اليت تجصلت اليريا الدراسة هور:
 -1ساهمت ال ياسة اةتااقية التجسعية وخباص ًة الت عينيات مون القورن ا اضور مل وإلل كويري
ال عون ضوعد الريواز اةتتواجر
اةرتااا احلاد الوذ الضهنواه ت وية الاةوجة التضوخميةف الضو ً
الدا لر وعدم مروتته هاه هذا التجسا ضة الناقات العامة والبلب احمللر الإليري علو ال ولا
واخلدمات من جرية واتقباا التةارة اخلارجية زيادة العر من ال لا ا تجردة .وان معدالت
النمووج الاةووجة التضووخمية ياووجق معوودالت النمووج ا ووت ريات اةقتصووادية الإلليووة مئوول الناقووات
تقلووي( القووي احلقيقيووة لايوورادات الدا ليووة مئوول
والنوواتأ احمللوور اةمجووالرف وقوود سوويب ذل و
الضرانيب ملأتجاعريا ا ختلاة وءريها من اةيراداتف واخناا دورهوا التموجيلر مموا دالوا ملاحلإلجموة
العراقية اىل اللةجء اىل سياسة التمجيل ملالتضخ .
 -2لقوود سوواهمت زيووادة عوور النقووجد موودة الت ووعينيات موون القوورن ا اضوور وزيووادة رواتووب
وخمصصووات العوواملا دوانيوور الدولووة ا وودة الوويت تلووت سوونة  2003ات وواا الةووجة البلووب
لوا
احمللر وضدوث التضخ النقد وهذا يتباملا ما ال ياسوة اةتااقيوة التجسوعية ا ويية
الةجة البلوب احمللورف اللقود تضومن النموج اةتاواق احلإلوجمر علو عنصور كويري مون ال ياسوة
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النقديووة التجسووعية موون ووالل اللةووجء اىل اةصوودار النقوود الديوود لتمجيوول ت ووية كوويرية موون عةووا
ا جازتة العاموة .والوذ يرتجو ملصوجر ٍة واضوحة العالقوة ملوا عةوا ا جازتوة العاموة وعور النقوجد
والتضخ .
 -3اسوورت مججووات التضووخ الوويت اجتاضووت اةقتصوواد العراقوور تووأسريًا ملمجسواً وكوويريًا اةد ووار
احل إلجمرف من الل زيوادة الناقوات العاموة الاريوةف ملينموا مل توتمإلن اةيورادات الضورييية مون ان
تجاكب تل الايادة .علماً ان التضخ يااق ضالة العةا ملا جازتة العاموة للدولوةف ضيوب تايود كلاوة
تأدية اخلدمات العامة اليت تقجم ملريا احلإلجمةف ملينما ال ت تةيب اليه اةيرادات الضورييية للايوادة
ا سعار مل يب ضوعد مروتوة الريواز الضورييبف وا اارقوة هنوا ان احلإلجموة لوأت اىل التضوخ
ل د عةا ا جازتة العامةف اال ان التضخ قد ادى اىل زيادة عةوا ا جازتوة العاموةف وكأتنوا اصويحنا
امام ضلقة مارءةف كل عامل اليريا سيب وتتيةة الجقت تا ه.ان احلإلجمة العراقيوة قود ضاولوت ان
تايد من اد اراتريا من الل ترشيد الناقات العاموة مون جريوة واصوالح النهوام الضورييب مون جريو ٍة
ا رى وخباصةً ملعد تنايذ القرار 986ف اال اتريا مل تتمإلن من حتقيا ذل اال مل إلل جانير.
 -4ان ال وولبة النقديووة العووراق جنحووت اىل ضوود كوويري اسووتخدام ا دوات النقدي وة الديوودة
وكاتت هلوا فواوالت مريموة مون اجول تعميوا ال وجق ا اليوة وتوجالري مليئوة م وتقرة ومتجازتوةف مئول
استخدام ا دوات النقدية ءري ا ياشرة .اال ان هذه ا دوات واجريت عددًا كيريًا من التحديات الويت
االرزتريا ا وضاا ا منية ءري ا تقرة ا مر الذ معل االاق ال ياسة النقدية الديودة وجناضريوا
مرهجن اىل ضد كيري ملتستةاملة القباا احلقيقر لتل ا دوات السيما وان الينو ا ركوا ءوري قوادر
عل حتمل هذا التأ ري اىل ما الترياية.
 -5تجاجووه ال ياسووة النقديووة ملعوود مخووس سوونجات موون التحووجل عووددًا كوويرياً موون التحووديات ا منيووة
واةقتصادية اليت تعيا عملية تاعيل استخدام ا دوات الديدة واليت شإللت ض جوا كيرية عل
ال لبة النقدية.
 -6ان است راإ م تقيل ال ياسة النقدية الراهنة ييق مرهجتا اىل ضد كيري مبدى قدرة القبواا
احلقيقوور عل و التحوور واسووتيعاب هووذه ا دوات الض والً عوون موودى تبووجر ال ووجق ا اليووة وعمقريووا
ملال إلل الذ ت اعد اليه تل ا دوات عل العمل مل ريجلة.
 -7ان العةا ا جازتة العامة وزيادة ت ية اةتااق احلإلجمر اىل الناتأ احمللر اةمجالر كان
هلما دوراً ملمجساً وكيرياً التأسري م تجى التضخ الل مدة الدراسةف حبإل قلة دور
ال ياسة النقدية ملأدواتريا ا ختلاة وخباصةً ظل ضعد دور ال جق ا الر العراقف وحتجل
الين ا ركا اىل اداءه دور دجيل عةا ا جازتة العامةف وال سيما الل مرضلة ما قيل تبييا
القرار  )968النا مقاملل ال ذاء والدواء.
املقرتحات
ومن الل ما تقدم ميإلن اقرتاح ما يأتر من اةجراءات ملريدإ احلد من التضخ :
أوالً -:على صعيد إجراءات السياسة املالية-:
 -1احلوود موون ال وويجلة عوورب الاووانيض ا جازتووةف الووذ يووؤد اىل تقلووي( ضة و الإلتلووة النقديووةف
وملالتالر اض معدالت التضخ .
 -2مليا ضة من الدين العام اىل المريجر وسحب النقد ا تجاالر ال جق للحود مون العور الاانيود
ال جق من النقد ا تداول.
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 -3زيووادة الضوورانيب عل و ال وولا الإلماليووة الوويت يتووداوهلا قلووة موون ال ووإلان موون اصووحاب الوود جل
ا رتاعة.
 -4اض االتااق احلإلجمر اةستريالكر الذ يعود اضود ا سوياب ا ؤديوة اىل زيوادة ا توداول مون
النقوود ال ووجقف ن احلوود موون اةتاوواق وتقليصووه سوويؤد تياعوو ًا اىل اووض النقوود ا تووداول
ا سجاق.
 -5تجالري الرا استئمارية وت ةيا ا تئمرين عل اسوت الهلاف ضيوب ان لتجقعوات ا وتئمرين
اسر واضح زيادة البلب عل رؤور ا مجالف اذ تتةه تجقعاتري ملأن احلالة اةقتصادية حت ن
وان اليلوود ضالووة رواج اقتصوواد ف مووا يووؤد ضإلمواً اىل زيووادة البلووب علو رؤور ا مووجال وعلو
قرو قصرية ا جلف ا مر الذ يؤد تياعاً اىل زيادة اسعار الاانيدة القصرية ا جل مل إلل ياجق
اسووعار الاانيوودة عل و القوورو وجيلووة ا جوولف الال واً للقاعوودة الوويت تقووجل انة اسووعار الاجانيوود عل و
القرو وجيلة ا جل اكرب من اسعار الاجانيد عل القرو قصرية ا جل.
 -6اعادة النهر ال ياسة الضرييية وتبجير اةدارة الضرييية.
ثانياً :على صعيد إجراءات السياسة النقدية:
 -1زيادة ت ية اةضتيا القاتجتر لدى الين ا ركا ف الإللما ارتاعت هذه الن ية كلما
اخناضت القدرة اةنيتماتية لدى ا صارإ.
 -2اقناا مدراء ا صارإ التةارية وا ؤولا اليريا مل ياسة الدولة اهلادالة اىل اض
ال يجلة ا تداولة ا سجاق.
 -3العمل مل إلل م تمر عل تقلي( ضة الإلتلة النقدية قيد التداول عن وريا عملية
امتصاا منهمةف عن وريا اصدار سندات وصإلج وشريادات ايداا من قيل احلإلجمات
ةمتصاا الانيض ال يجلة ا سجاق احمللية.
 -4رالا اسعار الاجانيد ا دالجعة من قيل ا صارإ التةارية صجصاً عل الجدانيا وجيلة
ا جل من اجل دالا اكرب عدد ممإلن تج اةد ارف ما ي اه املباء سرعة دوران الإلتلة النقدية
قيد التداول وملالتالر احلد من مهاهر التضخ النقد .
 -5الرتءيب ملالتعامل والتداول ملا سري وال ندات اسجاق ا وراق ا الية ما ي اعد عل
امتصاا جاء من الإلتلة النقدية ملتهاه تن ي اسجاق ا وراق ا الية وا اعدة هانية
التضخ النقد .
 -6ت رييل ضرية التوداول ملوالعمالت ا جنييوةف وعودم وضوا ضوجامل صوارمة ضياهلوا مون اجول
ال ح اجملال امام تدالا العموالت ا جنييوة مون وارج اليلود ملتهواه الودا ل كور تإلوجن ظريورياً قجيواً
للعملة النقدية احمللية ما ي اعد عل حت ا القيمة احلقيقية للعملة النقدية قيد التداول.
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قائمة املصادر واملراجع

اةقتصاد اليمق للمدة
 -1علر يي علر العلإلرف اسر ال ياسات ا الية عل التضخ
 )1995 -1986رسالة ماج تري اةقتصاد ءري من جرة) ف كلية اةدارة واةقتصاد ف جامعة
مل داد ف .1997
 -2سامر ليل ف النهريات وال ياسات النقدية وا الية ف  1ف شركة كاظمة للن ر والرتمجة
والتجزيا ف الإلجيت ف . 1983
 -3الليح ض ن لدف اةقتصاد الإللرف جدارا للإلتاب العا ر للن ر والتجزياف 1ف عمانف
.2007
 -4ءاز عيدالرزاق النقاش ف ا الية العامة حتليل اسس اةقتصاديات ا الية )  3ف دار وانيل
للن ر عمان ف . 2003
 -5هجشيار معروإ ف حتليل اةقتصاد الإللر ف دار صااء للن ر والتجزيا ف عمان ف .2005
 -6محد عيدالعهي ف ال ياسات ا الية والنقدية دراسة مقارتة ملا الاإلر الجضعر والاإلر
اةسالمر ) ف الدار الامعية ف ا سإلندرية ف . 2007
 -7فمد صاحل القري رف اقتصاديات النقجد والينج وا ؤس ات ا اليةف 1ف اسراء للن ر
والتجزيافعمان ف . 2009
 -8رما زكر ف التضخ والتإلييد اهليإللر الدول النامية ف دار ا تقيل العرملر ف القاهرة ف
. 1996
 -9فمد ض ا ملاقر ف وعلر ضري مرزا ف ا ساليب اةضصانيية لقيار التضخ ودراسة اساره
وسيل معالته ف ا عريد العرملر للتدريب واليحجث اةضصانيية ف مل داد ف . 1984
 -10مدضت القري ر ف تبجر الاإلر اةقتصاد ف 1ف دار وانيل للن رف عمان ف .2008
 -11امحد ملريرير العلرف مياان ا اجعات والت يري النقد واةتااق العام ما اشارة اىل اليلدان
الناميةف اوروضة دكتجراه اةقتصاد ءري من جرة)ف كلية اةدارة واةقتصاد ف جامعة مل دادف
.1991
 -12حللج مجس ملج ار ف سياسة الصرإ ا جنيب وعالقتريا ملال ياسة النقديةف مإلتية ض ا
العصريةف ملريوت ف .2010
 -13وليد عيداحلميد عايبف اآلسار اةقتصادية الإللية ل ياسة اةتااق احلإلجمرف مإلتية ض ا
العصريةف ملريوت ف .2010
 -14ض ام علر داودف مياد ء اةقتصاد الإللرف دار ا رية للن ر والتجزياف عمانف .2010
 -15عيار كاظ الدعمرف ال ياسات النقدية وا اليةف دار صااء للن ر والتجزيافعمانف .2010
 -16وديا وجرورفاةقتصاد الإللرف ا ؤس ة احلديئة للإلتابفملريوتف .2010
وا رونف النقجد وا صارإف دار ا رية للن ر
 -17فمجد ض ا الجاد
والتجزيافعمانف.2010
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 -18فمد صاحل القري ر وتاظ فمد ال مر ف النقجد وا صارإف مبيعة الامعةف مل دادف
.1993
 -19الينوو ا ركووا العراقوور ف ا ديريووة العامووة لاضصوواء وا حبوواث ف اجملمجعووة اةضصوووانيية
ال نجية للين ا ركا العراقر للمدة  - 1990ضايران  ) 2003ف عدد اا ف . 2003
 -20الين ا ركا العراقرف ا ديرية العامة لاضصاءف اجملمجعة اةضصانيية ال نجية للين
ا ركا العراقر لل نجات 2007ف2006ف2005ف1992ف1991ف1990ف1989ف.)1988
 -21الين ا ركا العراقرف ا ديرية العامة لاضصاء وا حباث ف الن رات ال نجية لل نجات
.) 2007 – 2006 – 2005 – 2004
 -22قاتجن اةدارة ا الية والدين العام رق  )94ل نة . 2004
 -23وزارة التخبي والتعاون اةوانير لمريجرية العراق ف الرياز ا ركا لاضصاء وتإلنلججيا
ا علجمات ف اجملمجعة اةضصانيية ال نجية . ) 2007 – 2006
 -24وزارة التخبي والتعاون اةوانيرف الرياز ا ركا لاضصاء وتإلنلججيا ا علجمات ف
مديرية احل املات القجميةف احل املات ا جضدة للدولة للمدة  2004 - 1997ف سل لة معدلة ف
.2005
 -25وزارة التخبي ف الرياز ا ركا لاضصاء ف دانيرة احل املات القجمية ف الناتأ احمللر
اةمجالر والد ل القجمر العراق للمدة . ) 1996 - 1988
 -26وزارة التخبي والتعاون اةوانيرف الرياز ا ركا لاضصاء وتإلنلججيا ا علجمات ف
مديرية احل املات القجمر فالد ل القجمر والناتأ احمللر اةمجالر للمدة  ) 2004 - 1997ف
سل لة معدلة ف اب ف . 2005
 -27وزارة التخبي والتعاون اةوانيرف الرياز ا ركا لاضصاء وتإلنلججيا ا علجمات
فمديرية احل املات القجمرف الد ل القجمر والناتأ احمللر اةمجالر للمدة .) 2007 - 2005
 -28وزارة التخبي والتعاون اةوانير لمريجرية العراق ف الرياز ا ركا لاضصاء وتإلنلججيا
ا علجمات ف اجملمجعة اةضصانيية ال نجية . ) 2007 - 2006
 -29وزارة ا الية لمريجرية العراق ف احل املات اخلتامية للمدة . ) 2008 - 1999
 -30وزارة ا الية لمريجرية العراق فدانيرة احملاسية فق التجضيد ف ال ةالت الرمسية ف
لل نجات ) 2007 - 2003
31- Jurgen G. Backhaus & Richard E. Wagner, Handbook of public finance, Spring Science +
)Business Media, Inc.Boston, 2005 , 195
32- Harvy S. Rosen & Ted Gayer, Public Finance, 9th, Mc Graw. Hill Edition, Newyork,
2010 , 302
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شيكردنةوةي كاريطةري سياسةتي دارايي و نةختينةيي لة سةر هةالَوسان لة عيَراقدا بوَ ماوةي
()2008 – 1988
ثوختة

ئةو تويَذينةوة كورتةيَك دةخاتة رِوو لة سروشيت ئةو مشت و مرِةي كة هةية لة نيَوان بريمةنداان ئدابووري
هددةر س د َ خبوتايانددةي سددةرةك كينددةيي نةخيينددةي ي ةيَددةريو ب د َو ليََاانددةوةي ديدداردةي هة وسددان و ئددةو
فاكيةرانةي كة كاريطةري دةخاتة سةروي و طةورةي دةكاتي جطة لة مة هةولاان تويَذينةوةكة بوَ رِوَنَردندةوةي
ي طد َورِاوي دارايد و نةخييندةي وليََااندةوةي لدة نيَدوان سدا ناي بابدةت تويَذيندةوةداي هدةروةها
ئارِاسيةي هةنا َ
هةولاان بوَ ليََاانةوةي ئةو طوَرِاوانةي كة كاريطةر رِاسيةوخوَيان هةية لةسةر زيدادكردن ئاسديت هة وسداني وة
هةولاان بوَ سةملانان طرميان تويَذينةوة.

Analysing the impact of fiscal and monetary policy on Inflation In
Iraq
)for the period (1988 - 2008
Summary
This study provides a brief overview of the nature of the controversy between the
schools of thought economic three main (Keynesian, monetary and structural) to
explain the phenomenon of inflation and the factors that contribute to enlarge, as well
as the pursuit of the study to the statement of tracks some of the quantities of financial
and monetary and interpretation during the period under study and try to interpret
those quantities that have a direct impact in increasing rates of inflation in Iraq, and
try to prove the hypothesis of the study.
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املرحلة األخرية للصراع الساساني البيزنطي وأثره على بالد الكرد
(630-611م)

(* )

2

بوتان توفيق مغديد 1و امحد مريزا مريزا
 -1جامعة سوران –كلية اآلداب -قسم التاريخ botan.history@gmail.com
 -2جامعة صالح الدين -أربيل-كلية اآلداب –قسم اآلثار .argushy@gmail.com
تاريخ االستالم2011/8/18 :
تاريخ القبول2012/4/3:

امللخص
يتناول هذا البحث املرحلة األخرية من الصراع الساساني البيزنطي وأثره على بالد الكرد خالل
احلقبة( 622-611م) ،وترتب على الصراع تغريات مهمة  ،فقد استطاعت الدولة الساسانية يف غضون سنوات
قليلة احتالل معظم املقاطعات البيزنطية ،و يف املقابل استطاعت اإلمرباطورية البيزنطية القيام بهجوم معاكس
استطاعت من خالله توجيه ضربة قوية للدولة الساسانية ،مل ينته اال بسقوطها على يد الفاحتني املسلمني فيما
بعد.
أقتضت طبيعة موضوع البحث تقسيمه اىل مقدمة ومبحثني،وخامتة باالضافة إىل بعض املالحق و ،أمااملبحث
األول :فقد تناول املرحلة األخرية واحلامسة للصراع ،وقد تناول املبحث الثاني اآلثار التى خلفها هذا الصراع
على بالد الكرد السيما السياسية ،الدينية واالقتصادية.
توصل البحث إىل عدد من النتائج التى خلفها املرحلة األخرية من الصراع على بالد الكرد ،فهذه كانت واحدة
من بني اعنف الصراعات اليت شهدتها التأريخ القديم باإلضافة إىل كونها خامتة هلا ،واستنفذ الصراع الساساني
البيزنطي طاقاتهما ،حبيث انها سهلت من مهمة اجليوش اإلسالمية يف اسقاط أحداهما واضعاف اآلخر ،وترك
العنف والقسوة الشديدة اليت اتبعها هرقل يف محلته األخرية (628-627م) عرب بالد الكرد أثرا نفسيا عميقا
عليها إذ ان هذه احلملة ادخلت اخلوف يف نفوس الكرد يف تلك املناطق من قيام اجليوش اإلسالمية باعمال مماثلة
ملا قام به هرقل ،كما ادى الصراع الساساني البيزنطي إىل اددياد انتشار املذهب اليعقوبي يف بالد الكرد والذ
ادى بالتالي إىل حدوث مشاحنات مذهبية بينهم وبني النساطرة املذهب األكثر انشتار آنذاك يف الدولة الساسانية،
وادت هذه إىل طرح فكرة الوحدانية على بساط البحث أكثر من ا وقت مضى يف بالد الكرد ،وبالتالي فإنها سهلت
إىل حد بعيد من مهمة الفاحتني املسلمني يف نشر العقيدة اإلسالمية فيها(وخاصة يف إقليم اجلزيرة).

املقدمة

يتناول هذا البحث املرحلة األخرية من الصراع الساساني البيزنطي وأثره على بالد
الكرد خالل احلقبة(630-610م)والذ يعد واحدا من بني أطول الصراعات العسكرية اليت ميّزت
العالقات الدولية يف التاريخ القديم ،ورغم أنَ صراع اإلمرباطوريتني كان عبارة عن سلسلة متواصلة
من احللقات إالّ أنّه بلغ ذروته يف الربع األول من القرن السابع للميالد ،حتى ان أحد املختصني
اعترب معاركهما اخر حرب كربى يف التاريخ القديم ،بينما يرى خمتص آخر أن معارك تلك املرحلة
كانت مبثابة مرحلة انتقالية من التاريخ القديم إىل تاريخ العصور الوسطى وترتب على الصراع
تغريات سياسية واقتصادية مهمة يف منطقة جنوب غرب اسيا ،فقد استطاعت الدولة الساسانية
يف غضون سنوات قليلة احتالل معظم املقاطعات البيزنطية ،بل كانت قاب قوسني أو ادنى من
احتالل القسطنطينية عام (626م)● ،و يف املقابل استطاعت اإلمرباطورية البيزنطية القيام بهجوم
معاكس استطاعت من خالله توجيه ضربة قوية للدولة الساسانية حبيث أفقدتها هيبتها وأدخلتها
يف صراع على العرش مل ينته اال بسقوطها على يد الفاحتني املسلمني فيما بعد ،باالضافة إىل أن
البحث يتناول اآلثار اليت خلفها الصراع على بالد الكرد حبكم كونها الساحة الرئيسية له ،إذ انه
ترك آثارا على جممل النواحي احلياتية فيها ،ويكفي املوضوع أهمية من أنه كان سببا يف نزول
احد االيات القرأنية الكرمية:

*

بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث أالول.
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َبِهم سَيغلِبونَ يف بِضعِ سِنِنيَ هلل األمر من
َدنَى األرضِ وَهُم مِن بَعدِ َغل
((آمل ُغلِبَتِ الرُومُ يف أ
َبلُ ومِن بَعدُ))●●ومن هذا املنطلق فقد وجد الباحثان أن اهمية تلك الفرتة من تاريخ
ق
اإلمرباطوريتني وبالد الكرد فيها تتمتع باهمية كبرية ولذلك وقع اختياره عليها ،أضف إىل ذلك فإن
هذا املوضوع مت جتاهله من قبل الباحثانني بصورة ملفتة للنظر إال ماندر من مقاالت او صفحات
يف بعض كتب التاريخ التى تناولت تاريخ اإلمرباطوريتني متجاهلة يف معظم األحيان اآلثار التى
ترتبت عليها ،وباألخص على بالد الكرد ومما شجع الباحثان يف املضي قدماً يف هذا املوضوع
حصوله على جمموعة قيّمة من املصادر األولية لتلك الفرتة واليت كلفته جهداً ووقتا طويال يف
سبيل احلصول عليها وترمجتها ألن أغلبها كان قد كتب باللغة االجنليزية او ترمجة اليها ،ومن
بني املشاكل اليت واجهها الباحثان هي الصعوبة يف حتديد حدود بالد الكرد وأقاليمها يف تلك
الفرتة حيث ان هذه احلدود قد مت جتاهلها بصورة شبه كلية من قبل املؤرخني يف الفرتة السابقة
للفتوحات االسالمية ،مما حدا بالباحثان االعتماد على ماجاء يف املصادر اإلسالمية و خاصة
املختصة منها بالفتوحات النها كانت قريبة العهد من فرتة البحث بل ومتداخلة معها أحياننا .
اقتضتتتت طبيعتتتة موضتتتوع البحتتتث تقستتتيمه اىل مبحتتتثني ،باالضتتتافة إىل اخلامتتتتة وبعتتتض
املالحتق ،أمااملبحتث األول :فقتد تنتاول املرحلتتة األخترية واحلامستة للصتراع ،بتدءاً بالتحضتتريات
التى قام بها اإلمرباطور هرقل واحلمالت التى قادها عرب بتالد الكترد والتتى وصتل فيهتا إىل مشتارف
العاصمة الساسانية طيسفون ومن ثم فرضه على الدولة الساسانية معاهدة أعاد مبوجبها احلدود
إىل ما كانت عليه عام( 591م) وقد تناول املبحث الثاني اآلثار التى خلفها هتذا الصتراع علتى بتالد
الكرد السيما السياسية ،الدينية واالقتصادية.
تعد املصادر اإلسالمية من بني املصادر األساسية لدراسة التأريخ الساساني والبيزنطتي،
وخصوصتتا األوىل منهتتا إذ انَ املتتؤرخني املستتلمني حفظتتوا لنتتا الكتتثري متتن الروايتتات الساستتانية
ودونُوها يف كتبهم ،واليت ميكتن اعتبارهتا مبثابتة املصتادر التتى تعكتس وجهتة النظتر الساستانية
بصتورة عامتة ،ومتن بتني اهتم هتذه املصتادر :كتتاب االخبتار الطتوال للتدينور (ت 282هتتت895/م)،
تتتاريخ الرستتل وامللتتوك للطتترب (ت 310هتتت922/م) ،الشتتاهنامه للفردوستتي(ت411ه1020 /م) ،كمتتا
واستتتتتتفاد الباحثتتتتتان متتتتتن عتتتتتدد أختتتتتر متتتتتن املصتتتتتادر وخاصتتتتتة كتتتتتتاب (فتتتتتتوح البلتتتتتدان )
للتبالذر (ت279ه 892/م) و كتتاب (تتاريخ غتترر الستري املعتروف بكتتاب غتترر اخبتار ملتوك الفتترس
وستتتريهم) الثعتتتال (ت 429-350ه 1037/م)و كتتتتاب فتتتارس نامتتته البتتتن البلختتتي(ت بعتتتد  510ه
1116/م).
فضال عن جمموعة من مؤلفات البلدانيني املسلمني ،وخنص منها كتاب (املستالك واملمالتك)
لالصتتطخر (ت بعتتد340ه951 /م) وكتتتاب (خمتصتتر كتتتاب البلتتدان) البتتن الفقيتته( 290ه 902/م)
وكتتتاب (معجتتم البلتتدان) ليتتاقوت احلمتتو (ت626ه1228/م) ،كمتتا وأستتتفاد الباحثتتان متتن بعتتض
املصادر اليونانية والالتينية املهمة مثل:
 :An Ecclesiastical Historyيوسابيوس القيصر (تويف بعد340م)،
و (: )Roman Historyامينتتوس مارستتلينيوس( / Ammionus Marcellinusت 395م)،
و  History of the Warملؤلفه بروكوبيوس( / Procopiusت 585م)
( Chronicon of paschalcت بعتتتتد 630م) اليعتتتترف متتتتن استتتتم مؤلفتتتته ستتتتوى االستتتتماألول(.) paschalc
  History Of The Theophlacte Simonkattaللمؤلتف ثيوفالكتت( )Theophlacteوأختترياً )Straegikon (:لالمرباطتتور متتوريس (ت 602م) وتعتتترب املصتتادر األرمنيتتة متتن املصتتادر
املهمة يف تلك الفرتة وخاصة كتاب The Armenian history attributed to sebeos
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والعائتد للمتؤرس ستيبيوس االرمت ( ت 661م) ومتن املصتادر الستريانية التتاريخ الصتغري ملؤلتتف
جمهول(القرن السابع للميالد)،وتاريخ مار ميخائيتل السترياني ملؤلفته متار ميخائيتل (ت1199م )،
كما واستفاد الباحثانتان كتثريا متن بعتض املراجتع احلديثتة مثتل كتتاب إيتران يف عهتد الساستانيني
للمستشتترا ارثتتر كريستنستتن باالضتتافة إىل كتتتاب A History of The Later Roman
 Empire From Arcadius to Ireneللمتؤرس املختتص يف الدراستات البيزنطيتة بيتور كمتا
استفاد البحث من كتاب  Heraclius Emperor of Byzantiumللمؤرس املختص أيضتا ولترت
كيغتتتي( )Kaegi.Walterباالضتتتافة إىل كتتتتب ومقتتتاالت عديتتتدة أختتترى وردت يف قائمتتتة املصتتتادر
واملراجع وختاما ندعو اهلل أن نكون قد وفقنا يف هذا اجلهد املتواضتع يف ان يستاهم يف الكشتف عتن
بعض ما خلفته الصراعات من مآسي و ويالت على االنسانية عامة .
املبحث األول  :املرحلة األخرية للصراع 630-610م
( )1
اوال :ثورة هرقل

()3

ولد هرقل االبن يف حدود عام (575ه)( )2وكانت أمه تدعى ئثيفإنيا ()Epiphaneia
أمضى سنوات شبابه يف أرمينيا حيث تعلم كل من األرمنية واليونانية ،ورغم عدم مشتاركته
الفعلية يف احلروب الدائرة مع الساسانيني يف شبابه إالّ أنه تلقى دروسه العسكرية متن والتده
منذ صغره ،حيث علّمه محل السالح وركوب اخليتل ومل يقتف أثتر الوالتد عنتد هتذا احلتد بتل
نقل إليه بعض التكتيكات العسكرية اليت كانت تتبعها اجليوش البيزنطيتة متع الساستانيني
باإلضافة إىل بعض األساليب العسكرية للجيش الساساني ،كما استفاد من شتبكة العالقتات
اليت كانت تربط والده بالزعامات القبلية يف املنطقة(.)4
ثانيا :هرقل و الصراع ( 622-610م)

أدرك هرقل منذ الوهلة األوىل لتسنمه العرش أنه ورث تركة ثقيلة متن املشتاكل ستواء
على الصعيد الداخلى او اخلارجي واظهرت حتركاته األوىل أنه كان يتدرك أن إيقتاف الزحتف
الساساني هو املفتاح حلل معظم مشاكله ،ولذلك فإنه مل يتأخر يف حمأولة اإلتصتال بهتا متن
اجتتل عقتتد صتتل ،معهتتم ،فبعتتث يف الستتنة األوىل متتن حكمتته بستتفارة إىل ثرويز ناشتتده الستتالم
وأشار ((إنا قتلنا فوقا} فوقتاس{ألنته قتتل صتديقكم امللتك متوريس))( )17إالّ أنّ الترد األختري
جاء قاسيا حيث أشار ((هذه اململكة }يقصد اإلمرباطورية البيزنطيتة{ لتي وأنتا قتد عينتت
ثيودوستتيوس ابتتن متتوريس ملكتتا عليهتتا وهتتذا التتذ أصتتب ،ملكتتا دون رخصتتتنا ويقتتدم لنتتا
كنودنتتتا كهديتتتة ...فتتتإني لتتتن أتوقتتتف حتتتتى آختتتذه يف قبضتتتيت...ثم أمتتتر بقتتتتل مجيتتتع رستتتل
هرقل))( )18يظهر جليا أن ثروي مل جيد سببا إليقاف محالتته يف وقتت كانتت جيوشته حتقتق
النصر تلو األخر ،واجلدير باملالحظة يف الرسالة أيضا أنه أشار إىل اإلمرباطورية البيزنطية
بأنها "لي" مبعنى أنه ختلى عن السياسة الساسانية التقليدية التيت مل تكتن تترفض الستالم
عندما تعرض عليها مبالغ مالية أوالتنادل عن بعض املقاطعات .ومتن املؤكتد أن اإلمرباطتور
وجملس الشيوس يف القسطنطينية كانا مستعدين لتقديم تنادالت كبرية يف هذا اجملتال إالّ أنّ
سياسة ثروي أصبحت تهدف إىل إسقاط اإلمرباطورية البيزنطية واحلاقها بدولته.
استتتعد هرقتتل عتتام(613م) حملأولتتة القيتتام بهجتتوم مضتتاد فأرستتل فيليبيكتتوس إىل
جبال ارارات ،ورغم فشل األخري يف استعادة املنطقة من القتوات الساستانية إالّ أنته بتهديتده
مؤخرة جيش شاهني جن ،يف إجباره من إيقاف تقدمه حنو اجلنوب و االنسحاب إىل أرمينيا،
ذلك أنه كان يتقدم ألجل اإللتقاء بقوات (شهربراد)( )23ويبتدو أن فليبيكتوس قتد حقتق هدفته
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الرئيس من احلملة ،إذ إنّ هرقل خرج بعد ذلك حبملتة باجتتاه ستوريا بصتحبة أخيته ثيتودور
ومل يكن هرقل يرغب يف مقاتلة اجليوش الساسانية جمتمعة ،ثم اشتبك الطرفان بتالقرب متن
انطاكية ورغم سكوت املصتادر عتن تفاصتيل هتذه املعركتة إ ّال أ ّن متن املؤكتد ان (شتهربراد)
أحلق هزمية قاسية بتاإلمرباطور التذ عتاد بعتد ذلتك مباشترة إىل القستطنطنية بينمتا وأصتل
(.)24
شهربراد تقدمه حنو اجلنوب واستطاع إحتالل دمشق عام(614م)
يذكر ثيوفإنيس قبل ذكتره الحتتالل القتدس أن الساستانيني احتلتوا األردن وفلستطني
ومجيع املدن يف تلك املنطقة بتاحلرب ،ويف الوقتت نفسته يتذكر الطترب روايتة مشتابهة لتذلك
حيتتث يتتذكر أن جيتتوش اإلمرباطتتوريتني إلتقتتتا بآذرعتتات وبصتترى فلقيتتت "فتتارس التتروم"
فغلبتهم "فارس" ففرح بذلك كفتار قتريش وكرهته املستلمون ،فتإنزل( )25اهلل تعتإىل اآليتة ((آمل
َبت ُل
َتبِهم سَتيغلِبونَ يف بِضتعِ سِتنِنيَ هلل األمتر متن ق
َل
َدنَتى األرضِ وَهُتم مِتن بَعتدِ غ
ُغلِبَتِ الرُو ُم يف أ
))26
ومِتتن بَع تدُ وَيَومِ تذِ يَف ترَحُ املُؤمِنُتتو َن بِنَص ترِ اهللِ)) وباالعتمتتاد علتتى متتا جتتاء يف املصتتدرين
السابقني يرج ،أن املعركة األخرية وقعت يف منطقة البحر امليت وهي املوقعة التى وصتفت
يف القرآن الكريم بادنى األرض حيث هناك من يؤكد أن منطقة البحر امليت هي أدنى منطقة
من اليابسة على األرض( ،)27أمّا بالنسبة لتأريخ هذه املعركة فإنه من املؤكد أنها وقعت بعد
احتتتالل دمشتتق عتتام (614م) وقبتتل ستتقوط القتتدس يف التاستتع عشتتر متتن شتتهر آيتتار( )28عتتام
(615م)( .)29وإذا كان األمر كذلك فأن املعركة األخرية قد وقعتت قبيتل ستقوط القتدس وعلتى
االرج ،يف حزيران عام (615م)(.)30
سقطت القدس بيد الساسانيني بعد مقاومتة دامتت حتوالي تستعة عشتر يومتاً()31وكتان
لليهود دور سلبى يف تسليم املدينة وقتل عدد كبري من النصارى فيها( )32باإلضتافة إىل أستر
()33
حلَ مع" الصليب املقدس " إىل امللك كسرى ثروي .
البطرياك دكريا الذ رٌ ِ
أحتتدث ستتقوط القتتدس إحباط تاً شتتديداً عنتتد البيتتزنطيني ،ويف املقابتتل عتتزد متتن قناعتتة
ثرويز ز علتتتى قدرتتتته متتتن مواصتتتلة التقتتتدم واالحتتتتالل إىل احلتتتد التتتذ ميكتتتن معتتته إستتتقاط
اإلمرباطورية البيزنطية ،إذ وجه جيشا بقيادة شاهني يف نهاية عام(614م) قاصتدا العاصتمة
البيزنطيتتتتة والتتتتذ استتتتتطاع فعتتتتال متتتتن الوصتتتتول إىل خلقدونيتتتتة وإقامتتتتة احلصتتتتار علتت تى
القستتطنطينية ،ولّتتد تلتتك األحتتداث املتستتارعة إحباطتتا لتتدى اإلمرباطتتور وجملتتس الشتتيوس
البيزنطي فشرعوا يف حمأولة ثانية لعقد الصل ،متع الدولتة الساستانية ومتن أجتل ذلتك خترج
اإلمرباطور من العاصمة والتقى مع القائد الساستاني شتاهني وقتدم لته اهلتدايا وأظهتر األختري
تقتتديرا واحرتامّتتا لإلمرباطتتور وأشتتار إىل ان اإلمرباطتتوريتني حباجتتة إىل اتفتتاا "عظتتيم" بقتتدر
عظمتهما ويذكر سيبيوس أن هرقل طالب من القائد الساساني عقد السالم ألنهم إذا جتاووا
للثأر ملقتل موريس فإن قاتله قُِتلَ وذكر أن ثروي إذ ما أراد حتطيم اإلمرباطوريتة فتإن هتذه
اإلمرباطوريتتة قتتد اسستتها اهلل ،والميكتتن ألحتتد أن اطمهتتا ،إالّ أنتته إذا أراد ان يعتتني إمرباطتتور
آختترا عليهتتا فتتإنهم ستتوف لتتن ميتتانعو( ،)34واجلتتدير بالتتذكر أن اإلمرباطتتور هرقتتل طلتتب تتتذكري
امللتك الساستاني بأنته كتان يف ذات يتوم رهينتا بيتدهم وانهتم كتانوا قتادرين علتى قتلته لكتتنهم
أظهروا الرمحة وعقدوا معه صلحا وأنهم اآلن يطلبتون الرمحتة والصتل ،،وبعتد تعهتد شتاهني
ببذل كل متا باستتطاعته الجنتاح مهمتة الوفتد اختتري ثالثتة رستل ومحلتوا رستالة متن جملتس
الشيوس إىل البالط الساساني بهذا اخلصتو ( ،)35إالّ أنّ هتذه احملأولتة فشتلت بصتورة تتثري
الشفقة على حد قول أحد الباحثني(.)36
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توالتتت االنتصتتارات الساستتانية حتتتى دخلتتوا مصتتر عتتام(619م) واستتتمروا يف التقتتدم
حتى وصلوا إىل حدود ليبيا عند عام (621م) وباتت الدولة الساسانية مسيطرة على معظم
األراضي البيزنطية يف سوريا وفلسطني( )37ورغم سيطرة الساستانيني علتى متدن استرتاتيجة
عديدة يف آسيا الصغرى وأرمينيا لكن املالحظ هنا أن اجليش البيزنطي كان قتادرا حتتى يف
تلك الفرتة على القيام ببعض املناورات والتجمع يف بعض من هذه املقاطعات.
ثالثا :محالت االمرباطور هرقل625-622م
احتفل هرقل بعيد الفصت ،يف الرابتع متن نيستان عتام(622م) مبشتاركة البطريتاك سترجيوس
باإلضافة إىل عدد من أعضاء جملس الشيوس ورجال التدين والنتبالء ،وبعتد انتهتاء االحتفتال توجته
اإلمرباطتتور حنتتو البطريتتاك وقتتال لتته إىل يتتد اهلل " وأمتته" ...أعهتتد اليتتك هتتذه املدينتتة وأبت  ،اختتذ
بعتدها أيقونتتة العتذراء( )54وبعتتد أن أمتتده البطريتاك ستترجيوس بتتبعض ختزائن الكنيستتة( )55ختترج يف
اليوم التالي عن طريق البحر وعرب خلقدونية باجتاه الدولة الساسانية بعد أن كان قد نقل اجليوش
البيزنطيتتة يف الغتترب إىل آستتيا للمشتتاركة يف هتتذه احلملتتة ،معلنتتا بتتذلك البتتدأ بسلستتلة متتن احلمتتالت
العسكرية ضد الدولة الساسانية(.)56
ختتلف هذه احلملة عن باقي احلمالت البيزنطية السابقة إذ أنها واحدة من احلمالت القالئتل
التى خرج فيها األباطرة على راس اجليوش( ،)57ويبدو أنه جتنتب مالقتاة القتوات الساستانية التيت
كانت منتشرة يف آسيا الصغرى و فضل التوجه حنو االقسام الشتمالية متن هتذه الدولتة حيتث كتان
يهدف إىل توجيته ضتربه خاطفتة إىل العمتق الساستاني متن جهتة وحماولتة قطتع اتصتاالت اجليتوش
الساسانية املتواجدة يف آسيا الصغرى أو على األقل تهديدها(.)58
عرب هرقل حبر البونطس إىل أن وصل إىل ساحل ثيال ( )Pylaعلى شتواط األناضتول وبعتد
انضمام عدد من اجلنود إىل جيشه حر على القيتام بتتدريبات ومنتاورات عستكرية باإلضتافة إىل
تاكيده على دور العامل الدي يف احلروب باستمرار عن طريتق ابتراد ايقونتة العتذراء باإلضتافة إىل
اخلطتتب احلماستتية( ،)59ويف هتتذه األثنتتاء وصتتل شتتهربراد قادمتتا متتن مصتتر لتتتولي قيتتادة اجلتتيش
الساساني يف املنطقة وحماولة عرقلة تقدم اجليوش البيزنطية و خاصة يف املمترات اجلبليتة التيت
توصله إىل الشترا( ،)60وعنتد وصتول هرقتل إىل هيلونوثونتزو ( ) Hellenopontosقتام حبركتة
التفاف حول مؤخرة اجليش الساساني الذ مل يدرك بهذه احلركة إال بعد أسبوعني متن ذلتك وبعتد
عدة مناورات جن ،هرقتل يف ستحب عتدوه إىل منطقتة ستهلية واستتطاع متن إحلتاا اهلزميتة بته علتى
األرج ،يف أواخر صيف عام(622م)(.)61
مل يستطع هرقل استثمار هذا االنتصار والتوغل يف األقاليم الساسانية أكثر متن ذلتك بستبب
تنامى خطر االظار يف البلقان من جهة و متن جهتة أخترى مل تكتن القتوات التتى ميتلكهتا قتادرة علتى
إجناد أكثر مما قامت به ،مما أجربه على العودة إىل القسطنطينية وتترك جيشته ميضتى الشتتاء يف
هيلونوثونتو ( ،)62كانت نتائج هذه احلملة حمتدودة علتى األرض إ ّال أنّهتا كانتت كتبرية معنويت ًا إذ
إنها ساعدت على رفع معنويات اجليش البيزنطي من جهة كما واعتاد إىل العاصتمة األمتل يف إنتهتاء
فرتة من اهلزائم املتوالية وأعادة الثقة باجليش البيزنطي وقائده حيث قام سكان العاصتمة بتحيتة
اإلمرباطور حتية املنتصر(.)63
ويف العاصمة جن ،اإلمرباطور يف عقد معاهدة سالم مع االظار مع اواخر عتام(623م) وبتدايات
عام(624م) بعد أن وافقت بيزنطة على دفع مبالغ مالية ضخمة لالظار( ،)64ورغم حاجة اإلمرباطورية
إىل مثل هذه األموال يف تلك الظروف إالّ أنه فضتل التضتحية بهتا ألنته كتان يستتعد للخطتوة التاليتة
والصعبة جداً اال وهي احلرب مع الساسانيني(.)65
حاول هرقل قبل اختإذ قرار احلرب ثانية إتباع الطرا الدبلوماسية مع ثروي فبعث برسالة
إليتته وكتتان أكثتتر ثقتتة متتن ذ قبتتل إذ جتتاء يف الرستتالة ((أمّتتا أن تقبتتل الستتالم او اغتتزو "فتتارس" متتع
جيشي))( )66ومل خيتلف جواب ثروي كثريا حيث كان اليزال قويا واليعري االمرباطور اهميتة( ،)67و
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جاء يف رسالته (( خسرو املبجل بني االهلة ستيد وملتك األرض وستليل أهتورمزدا العظتيم إىل هرقتل
خادمنا االمحق...التدع امالك ختدعك فاملسي}،عليه السالم{ الذ مل يكن قادرا على انقإذ نفسه
من اليهود كيف سينقذك م حتى لو ذهبت إىل أعماا البحار استطيع أن أمد يد وأستحبك ومتن
ثم سوف تراني بشكل مل ترغب فيه ابداً))(.)68
استتغل هرقتل هتذه الرستالة إىل أقصتى حتد لتعب تة احلمتاس التدي ضتد امللتك الزرادشتيت
الذ اهان املسي( ،عليه السالم) ،فقام البطرياك سرجييوس بقراءة الرسالة علتى اعضتاء جملتس
الشيوس ورجال التدين وبعتض النتبالء وحينهتا أكتد اجلميتع عتن تأييتدهم لإلمرباطتور للقيتام حبملتة
ثانية ضد الدولة الساسانية فقام البطرياك -أثناء مراسيم دينية -بوضع الرسالة علتى املتذب ،يف
الكنيستتة و يبتتدو ان األختتري أراد أن يؤكتتد علتتى انتهتتاك حرمتتة املستتي(،عليه الستتالم) ،وبعتتدها مت
تنصيب قسطنطني ابن هرقل قيصرا( ،)69خرج االمرباطور من العاصمة يف اخلتامس والعشترين متن
آذار عام( 624م)( )70يرافقه دوجته مارتينا( ) Martinaواثنني من أطفاله ولعل رينسمان ختري متن
وصف عالقة هذه احلملتة بالتدين والتذ يترى انهتا كانتت محلتة صتليبية الشتك منهتا وقتتاال حتتى
املوت( ، )71حيث استطاع اإلمرباطور متن ضتم العديتد متن الفقتراء والضتعفاء املعتدومني إىل جيشته
بعد أن استطاع بنجاح استغالل الدين حلث النصارى على االنتقام من امللك الزرادشيت الذ أهان
املسي( ،عليه السالم)( )72توجه بعتدها اإلمرباطتور عترب البحتر إىل نيقوميتديا متجنبتا املواجهتة متع
القتوة الساستانية يف أرمينيتتا و يترى أحتتد املعاصترين أن هرقتتل مل يهتاجم القتتوات الساستانية التتتى
حاصرت و طوقت بالده ومل مير بالقرب متنهم ومل يستتفزهم للقتتال وبتد ًال متن ذلتك تتركهم هنتاك يف
أرضه خمططا ملباغتة ثروي علتى حتني غترة( ،)73وصتل اإلمرباطتور إىل نيقوميتديا و احتفتل هنتاك
بعيد الفص ،يف اخلامس عشر متن نيستان عتام(624م) وحاملتا علتم ثرويز بتقتدم هرقتل أمتر قائتده
شهربراد أن ي توجه ملالقاتته بينمتا وضتع القتوات التيت كانتت بامرتته حتتت قيتادة شتاهني وأرستلها
للحاا بشهربراد(.)74
وصتتل هرقتتل إىل قيصتتريه حيتتث كانتتت القتتوة البيزنطيتتة يف انتظتتاره  ،حيتتث جنتت ،يف تعب تتة
اجليش بصورة جيدة موقدًا فيهم احلمتاس التدي  ،ثتم تقتدم علتى رأس جيشته التذ بلتغ حبستب
بعتتض املصتتادر حتتوالي 120.000مقاتتتل( )75و رغتتم املبالغتتة الواضتتحة يف هتتذا التترقم إ ّال أنّتته متتن
الواضتت ،أنتته كتتان علتتى رأس جتتيش جتترار ،وصتتل هرقتتل إىل ستتاتال ( )Satalaثتتم ثيودوبتتوليس ثتتم
واصل دحفه حنتو دويتن يف إقلتيم آران ومتن هنتاك بتدء بنهتب املتدن وتتدمريها واملالحتظ هنتا علتى
احلملة انها شرعت بالتدمري والتخريب منذ دخوهلا بالد الكرد.
()76
ستتيطر بعتتدها اإلمرباطتتورعلى خنشتتوان والتتتى مل تستتلم متتن التتتدمري أيضتتا ولعتتل اجلتتدير
بالذكر هنا ان الشتاعر البيزنطتي جتورج بيستيديا(  (Gorge Pisidiaيصتف اإلمرباطتور بتت((بطل
املسيحية} الذ { يتقدم وجيعتل األرض قفترا وخيترب املتدن))( ، )77علتم األختري بوجتود كسترى
ثروي يف طن ك فزحف باجتاهه و كان مع األخري أربعني ألفا من قواته وحينما إشتبكت طالئع القوة
البيزنطيتة متتع اجلتيش الساستتاني أدرك امللتك خطتتورة الوضتع و خانتتته شتجاعته فتترتك املدينتتة يف
احلال متوجها حنو مدينة قصردستطرد( ،)78ثم إستوىل اجليش البيزنطي على طن ك وكنود امللتك
فيها(.)79
قتتام هرقتتل بتتتدمري املدينتتة الزرادشتتتية املقدستتة (طن ز ك) وأمختتد نارهتتا املقدستتة آذرطشس ز ومل
يكتف بذلك بل استمريف حرا القترى والبلتدات اجملتاورة( ،)80أمّتا امللتك الساستاني فلتم يبختل متن
جانبه بالقيام بأعمال مماثلة من حرا وتدمري واتالف للمزروعات أيضا( )81إذ اتبع سياسة األرض
احملروقة يف أثناء فراره إىل دستطرد ،على امل ان ال يستفيد منها اجليش البيزنطي ،والذ واصل
دحفه عرب آذربيجان وعند اقرتاب الشتاء قام هرقتل باستشتارة قادتته حتول مواصتلة تعقتب كسترى
ثرويز او االنسحاب إىل إقليم البانيا-الشرا -وقضاء الشتاء هنتاك ،وبعتد ثالثتة أيتام استتقر رأيته
على اخليار الثاني( ، )82عندئذٍ قام بإطالا سراح األسترى الساستانيني التذين استستلموا لته وأثنتوا
عليه ووصفوه مبنقذ "بالد فتارس" ومتنتوا مقتتل امللتك كسترى ثرويز التذ دمتر العتامل ،ثتم قتام
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اإلمرباطور باالنسحاب عرب بالد ميديا( ،)83و يالحظ من متابعة هذه احلملتة يف املصتادر أنهتا كانتت
مباغتة وسريعة يف نفس الوقت حيث إنها مل تصطدم بأية قوة ساسانية كبرية ختالل دحفهتا حتتى
وصوله إىل طن ك(.)84
أمتتر امللتتك الساستتاني قائتتده شتتهربراد بقطتتع الطريتتق علتتى انستتحاب اجلتتيش البيزنطتتي متتن
الشتتمال بينمتتا كتتان شتتاهني يتقتتدم باجتاهتته متتن اجلنتتوب ،ويف الوقتتت التتذ وصتتل فيتته هرقتتل إىل
ثاتكران( )Paytakaranكان شهربراد قد وصل إىل مقربة منه من الشمال بالقرب من جبال آرارات
بينما كان شاهني يقرتب منه جنوبا ،وحينما أدرك هرقل خطورة موقفته قتام حبركتة التفافيتة حتول
مؤخرة جيشه وانسحب حنو جبال خنشوان متفاديا االشتباك مع اجليوش الساسانية حتى وصتل
إىل البانيا -اليت تقع يف القوقاد بالقرب من حبر قزوين_( ،)85وهناك حاول االتصال بأمراء املنطقتة
من أجل كسبهم إىل جانبه ورغم فشله يف كسب مجيع أمراء املنطقة إالّ أنه جنت ،متن كستب بعضتهم
إىل جانبه خالل فرتة بقائه هناك وكان من بينهم اسقف اإلقليم(.)86
واجلتتدير باملالحظتتة أن اجليتتوش الساستتانية ظلتتت تالحتتق هرقتتل ختتالل الشتتتاء( )87إ ّال أنّ
األخري استطاع يف أواخر شباط (625م) من القيام بهجوم مباغتت علتى جتيش شتهربراد و استتطاع
إحلتتاا هزميتتة قاستتية بقواتتته بعتتد ان عتتاد قستتم متتن جنتتوده اىل منتتادهلم لقضتتاء فص تل الشتتتاء يف
منادهلم( ،)88و مل يستطع شهربراد اال اهلرب بشتكل "يتثري الستخرية"( )89بعتد أن تترك دوجتته لتقتع
أسرية بيد البيزنطيني( ، )90و اجلدير بالذكر هنا أن هرقل حتتى تلتك اللحظتة قتد واضتب علتى ثتالث
أمور أساسية ،األول :رفع محاسة اجليش عن طريتق اخلطتب الدينيتة ،فعلتى ستبيل املثتال عنتدما
كتتان يف ألبانيتتا خطتتب يف اجلتتيش قتتائال(( :عنتتدما يشتتاء التترب يستتتطيع رجتتل واحتتد هزميتتة ألتتف
رجل))( ، )91أمّا األمر الثاني فقد عكف علتى إرستال نشترات مستتمرة إىل القستطنطينة يتزف إلتيهم
إنتصاراته أمال يف رفع معنوياتهم التى الشك أنها كانت يف حاجة ماسة ملثل هذه األنباء وفعال فقتد
أثتترت هتتذه االنتصتتارات التتتى حققهتتا هرقتتل علتتى رفتتع التتروح املعنويتتة البيزنطيتتة( )92بعتتدما فقتتدت
الكثري منهتا نتيجتة اهلتزائم املتالحقتة التتى منيتت بهتا علتى يتد اجليتوش الساستانية قبتل ذلك،أمّتا
الثالث :فقد التزم هرقل بسياسة احلرا والتدمري للمدن الكردية وخاصة ذات االغلبية الزرادشتتية
منها( ،)93إ ّال أنّ هذه االنتصارات مل تستطع عمليا من إحداث تغري اسرتاتيجي للوضع على األرض.
ال يف ألبانيتتتا خاصتتتة أنتتته مل اتتتظ بتأييتتتد القبائتتتل
أدرك هرقتتتل بأنتتته اليستتتتطع البقتتتاء طتتتوي ً
هناك( ، )94فوقع بني خيارين الثالث هلما ،إمّا الزحف جنوباً باجتاه العاصتمة الساستانية أو التوجته
غربا من أجل الوصول إىل املناطق البيزنطية يف أرمينيا ،و يبدو أنه فضل اخليار الثاني ألن األوىل
كانت مبثابة جمادفة قد ال حتمد عواقبها فرغم انتصتاراته املتتاليتة إ ّال أنّ اجلتيش الساستاني ظتل
اتفظ بقوة كبرية مل يكن هرقل حتى تلك احلظة يستطيع جماراتها ،أمّا اخليار الثاني فرغم علمته
أنّه سيواجه قوات شهربراد يف طريقه إ ّال أنّهتا يف كتل األحتوال ستتكون أقتل كلفتة متن األوىل وجناحته
يوصله إىل منطقة أئمن واقرب إىل القسطنطنية التى بداءت تتعرض خلطر االظار ثانية.
بتتتتتتتتتتتدأ هرقتتتتتتتتتتتل باملستتتتتتتتتتتري حنتتتتتتتتتتتو الغتتتتتتتتتتترب( )95يف آذار( 625م) حيتتتتتتتتت تث وصتتتتتتتتتتتل
تيكرانوستتريتا()Tiqranocertaوبعتتد أيتتام قليلتتة وصتتل إىل (تتال حبتترية (وان) ثتتم واصتتل مستتريه
حتى وصل املناطق الكردية عند ميافتارقني ،ثتم اجتته حنتو مدينتة آمتد(ديار بكتر) حيتث استتطاع
هنتتاك أن يتتتري ،جيشتتته بعتتتض الوقتتتت ،ومتتتن هنتتاك جتتتدد إرستتتال النشتتترات إىل العاصتتتمة خيتتتربهم
بانتصتتاراته التتيت حققهتتا ،استتتطاع هرقتتل الوصتتول إىل ساموستتتا( )Samostaرغتتم احملتتاوالت
املتكررة من قبل شهربراد من أجل اعاقته ،ثم عرب االمرباطور ساروس( ) Sarosحيث وصل أخريا
إىل طرابزون بعد أن عرب نهر هالس() Halsحيث أمضى شتاء (626-625م) هناك(.)96
وصل الصراع الساستاني البيزنطتي عتام (626م) إىل مرحلتة حرجتة وبتدا ان الطرفتان أكثتر
إصرارا من أ وقت مضى على حتقيق االنتصار يف هجماتهما ،إذ أرسل امللك الساساني إىل الغرب
جيشتتني ،األول بقيتتادة شتتهربراد حملاصتترة القستتطنطنية بينمتتا كتتان الثتتاني بقيتتادة شتتاهني وكتتان
األخري قد جُ مع من العَبيد ومجيع القتادرين علتى محتل الستالح ومتتت تستميته "بتالرم ،التذه "
7

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

وأرستتل ملالقتتاة هرقتتل ،والتتذ قتتام متتتن جانبتته بتقستتيم جيشتته إىل ثالثتتة اقستتام اعتتتاد األول إىل
القسطنطينية بينما عني على الثاني أخاه ثيودور ملالقاة شتاهني وقتاد البقيتة بنفسته واجتته حنتو
الديكا(.)97
التقى ثيودور مع شاهني عام (626م) وحقق األول نصتراً ستاحقا عليته ويتذكر ثيوفتإنيس
(.)98
أن شاهني قد تويف كمدا بعد هذه اهلزمية
استتتطاع شتتهربراد باالتفتتاا متتع االظززار متتن القيتتام حبصتتار القستتطنطينية يف صتتيف عتتام
(626م)( )99و بهذا احلصار بلغ الصراع مرحلة خطرية حيث شتدد الطرفتان متن هجومهمتا عليهتا و
يرى راولينسون أن جناح هذا احلصار كان ميكن له أن يغري جمرى التأريخ للعامل امجع(.)100
لعبت عوامل عديدة يف فشل احلصار من بينها :الصمود الذ أبداه سكان العاصمة بقيتادة
كل من البطرياك سرجييوس والنبيل بونوس حيث لعبا دورا كبريا يف ختلتي االظزار عتن احلصتار يف
شهرآب متن العتام نفسته( ، )101إ ّال أ ّن الساستانيني استتمروا يف حصتارهم بتل وضتيقوا اخلنتاا عليهتا
حتتتتى مل يبتتتق أمتتتل يف إداحتتتتهم ،ولكتتتن اخلتتتال جتتتاء علتتتى حتتتني غتتترة حستتتبما يتتترى ميخائيتتتل
الستتترياني( )102حيتتتث بتتتدأت العالقتتتة بتتتني امللتتتك وقائتتتده تستتتوء ممتتتا انعكتتتس ستتتلبا علتتتى مهمتتتة
املُحاصِ رِين ،ذلك أن شهربراد مل ينج ،حتى ذلتك الوقتت يف امتتام املهمتة التتى خترج متن أجلتها أ ّال
وهي احتالل القسطنطينية والتتى تؤكتد املصتادر التأرخييتة إنهتا كانتت واحتدة متن بتني العواصتم
املنيعة التى استعصت على كثري من اجليوش( ، )103علتى اثتر ذلتك عقتد شتهربراد صتلحا متع هرقتل
ختلى مبوجبه عن حصار القسطنطينية باإلضافة إىل تسليم عددا من أبناء قادته كرهائن وكان من
بينهم ابنه(،)110
خامسا:مرحلة احلسم عرب بالد الكرد
توافرت مع نهاية عام( 626م) و بداية ( 627م) الشروط الذاتية واملوضوعية هلرقتل للبتدء
حبملة على العاصمة الساسانية ،حيث كان قد بلغ اخلمسني من عمره وقد اكتستب اخلتربة الالدمتة
يف املعتتارك متتع الساستتانيني إىل جانتتب املعنويتتات العاليتتة جليشتته بعتتد االنتصتتارات التتتى حققهتتا
اإلمرباطور ،أمّا الظروف املوضوعية فهي عديدة من بينها فشل حصار القسطنطينية باإلضافة إىل
جناح اإلمرباطور يف حتييد شهربراد الذ أمن لته اهلتدوء يف العاصتمة متن جهتة ومتؤخرة جيشته متن
جهة أخرى وقد استطاع قبل ذلك من االتصال باخلزر واحلصول على أربعني آلف مقاتل()114بعتد أن
تعهد بإعطاء ابنته ايدوكيا دوجة مللك اخلزر(.)115
أمّا الدولة الساسانية فبالرغم من انتصاراتها السابقة إ ّال أنّها فقدت خدمات اثنني متن خترية
قادتهتتا ،باإلضتتافة إىل "جيوشتتهما" .ومتتا يؤكتتد ذلتتك أن هرقتتل يف دحفتته واجتته القائتتد الساستتاني
راداتيس الذ اثبتت حتركاته أنه مل يكن ميتلك خربة واسعة يف املعارك مع البيزنطيني على االقتل
ثم أنه مل يكن ميلك العدد و العدة الكافية ملواجهة اجليتوش البيزنطيتة ،وبعتد عتدة مطالبتات منته
للمك لتزويده بالعدد والعدة ارسل اليه امللتك قتوة مل تتجتاود ثالثتة االف وهتذا يؤكتد مإذهتب اليته
(.)116
املنبجي يف أن ((:عامة جنود "الفرس" كانوا متفرقني يف سوريا و"اجلزيرة"))
()117
خرج اإلمرباطور من تفليس يف بداية أيلول عام(627م ) قاصدا قلب الدولة الساسانية ،
ومل يُظهِر األخري جُرأته يف اختإذه هلذا القرار اخلطري فحسب بل أيضتا يف التوقيتت التذ اختتاره إذ
قلما جند يف تأريخ الصراع بني اإلمرباطوريتني القيام حبمالت شتتوية إالّ أنّ األختري حتر علتى ان
يضيف عنصر املفاج ة حلملته إىل الظروف التى توافرت له حيث دُهش ثروي حال مساعته بنبتأ
تقدم اإلمرباطور(.)118
هتتذا باإلضتتافة إىل أنتته كتتان يتتدرك صتتعوبة ختتوض املعتتارك يف الصتتيف يف اجلزيتترة بسستتب
احلتتر( )119و ارتفتتاع مناستتيب األنهتتار واجلتتداول ممتتا يعيتتق عمليتتة عبورهتتا( ،)120وكتتذلك يتترج ،أن
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اجلنود الساستانيني كتانوا يعتودون إىل بيتوتهم لقضتاء الشتتاء وكتان هتذا أحتد األستباب الرئيستية
التى أدّت إىل هزمية شهربراد أمام هرقل عام(625م)(.)121
خرج اإلمرباطور من تفليس حنو شرياك() Shirakواستمر يف دحفه حتتى وصتل نهتر الترس
حيث عربه إىل اجلانتب اآلختر( ،)122وعنتدما علتم ثرويز بتقتدم اإلمرباطتور بعتث راداتتيس علتى رأس
اثنى عشر آلف مقاتل حنو الشمال لصد اجليش البيزنطي( ،)123إ ّال أنّ األخري كان قتد تقتدم ستريعا
إىل اجلنوب حنو غرب حبرية أورمية ثم تقدم حنو مدينة خنشوان ومل يدرك راداتتيس أ ّن اإلمرباطتور
قد تقدم جنوبا إالّ عندما اخرتا األخري إقلتيم آذربيجتان و وصتل إىل جبتال داطتروس( )124ويبتدو أن
اجلنود اخلزريون كانوا يرتكون مرافقتة اجلتيش البيزنطتي تتدرجييا حبيتث مل يبتق متنهم أحتد عنتد
بلتتوغهم املوقتتع األختتري( )125وألجتتل رفتتع معنويتتات جيشتته خطتتب هرقتتل قتتائال(( :إختتوتي أنتته ال أحتتد
يرغتتب بتتأن يتحتتالف معنتتا ستتوى املستتي} ،عليتته الستتالم{ وأمتته...وإن اخلتتال اليكمتتن يف وفتترة
اجليوش وكثرة االسلحة لكتن –اهلل -يرستل مستاعدته ألول تك التذين يؤمنتون برمحتته))( ، )126عترب
بعدها جبال داطروسو يرج ،أنه كان عند ممر (رواندود)( )127وكان اإلمرباطتور مواضتبا حتتى تلتك
اللحظة على حرا املدن والقرى الكردية الواقعة يف طريقه و التابعتة للدولتة الساستانية ،ثتم وصتل
يف التاستتع متتن شتتهر تشتترين الثتتاني(627م) إىل منطقتتة تشتتاميذا( ،) Chamanthaأمّتتا اجلتتيش
الساساني فقد وصل إىل طن ك يف حماولة ملنع تقدم اجليش البيزنطي(.)128
استفادت اجليوش البيزنطية من هذه املناطق فبعد عبتورهم ممتر روانتدود حصتلوا يف تلتك
املنطقة على املؤن واخليول باإلضافة إىل حيوانات أخرى ،ثم وصلوا إىل الزاب الكبري يف األول متن
كتانون األول وعتتربوه إىل اجلهتتة الغربيتتة وخيمتوا بتتالقرب متتن نينتتوى واستتطاع راداتتتيس متتن عبتتور
الزاب الكبري يف خماضة ال تبعد كثريا عن خماضة اجلتيش البيزنطتي( ،)129علتم راداتتيس بضتخامة
جيش عدوه( )130فبعث إىل امللك خيربه بأنه الطاقة له على مناهضتهم لكثرتهم وحستن عتدتهم فمتا
كان جوابه إالّ أنّ قال :أنه إن عجز عن أول ك الروم فلن يعجز هتو عتن بتذل دمتائهم يف طاعتته( )131ثتم
واصتتل راداتتتس مستتريه ،ويف تلتتك األثنتتاء اشتتتبكت قتتوة ساستتانية متتع قتتوة بيزنطيتتة واستتتطاعت
األخرية من قتل عدد متن اجلنتود الساستانيني باإلضتافة إىل أستر عتدد آختر كتان متن بيتنهم "حامتل
ترس راداتيس" والذ اقتيد إىل اإلمرباطور الذ جن ،يف احلصول على معلومات قيمة منته إذ علتم
أن كسرى ثروي أرستل قتوة اضتافية إىل اجلتيش الساستاني يربتو عتددها علتى ثالثتة االف مقاتتل،
أدرك حينهتتا هرقتتل أن االستتتمرار يف تتتأخري املعركتتة الفاصتتلة التصتتب يف مصتتلحته فبتتدء حين تتذ
بالتحضري هلا والبحث عن ساحة للمعركة خيتارها بنفسه.
وجد اإلمرباطور حبسب وصف أحد املؤرخني "السهل املناسب جداً ،وكان راداتيس اليزال
يعتقد بأنه يالحق اجليش البيزنطي( ،)132ثم تقابل الطرفإن يف صباح الثاني عشر متن شتهر كتانون
األول(627م) ،يف صباح ذلك اليوم كسا الضتباب( )133املنطقتة حبيتث مل يستم ،لتراداتيس مراقبتة
حتركات اجل يش البيزنطتي إىل ان أصتبحا وجهتا لوجته وكتان اليتزال يعتقتد أنته يالحقهتم ومل يتدرك
أنهم عادوا ملواجهته( ،)134دخل الطرفإن يف معركة مل تكن ميتزان القتوة يف صتال الساستانيني إذ أن
نظريتهتا كانتت تفوقهتا عتددا وعتتدة واألهتم متن كتل ذلتك أن الساستتانيني دخلتوا املعركتة بقائتد غتتري
مقتنع بقدرته على حتقيق النصر يف مقابل قائد مصر على حتقيقها ،إستمرت املعركة حتى مستاء
ذلتتك اليتتوم جنتت ،هرقتتل متتن حتقيتتق اإلنتصتتار فيهتتا بعتتد ان قُتِ ت َل راداتتتيس وثالثتتة متتن قتتادة الويتتته
(امليمنة ،املقدمة ،امليسرة) ويبدو ان قتلى الساسانيني قد بلتغ حتوالي ( )6000قتيتل( )135بينمتا
إنسحب بقية اجليش الساساني إىل سف ،أحد التالل القريبة من ساحة املعركة يف حني كان اجلنود
البيزنطيني يقومون بستلب قتلتى الساستانيني حيتث حصتلوا علتى غنتائم كتبرية متن بينهتا الستيف
والدرع الذه لراداتيس ،ثم قام اجلتيش البيزنطتي يف املستاء بستقي جنتودهم متن أحتد اجلتداول
اليت مل تكن تبعد مسافة رمية سهم من اجليش الساساني ،ويف اليوم التالي خطب هرقل يف جيشته
وشجعهم من أجل مواصلة الزحف حتى القضاء على ثروي (.)136
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يعتتترب حتديتتد مكتتان املعركتتة األختترية متتن األمتتور الصتتعبة ذلتتك ألنّ املصتتادر الساستتانية-و
املصادر اإلسالمية أيضا  -تتجاهل احلديث عنها عل متا بانهتا كانتت أكثتر علمت ًا بتفاصتيل أمستاء
هذه املنطقة من املصادر البيزنطية و على الرغم من أن األخترية -وخاصتة يف كتتاب ثيوفتإنيس-
مل تستطع تسمية مكان املعركتة بصتورة دقيقتة إ ّال أنّهتا ومتن ختالل ستردها لاحتداث قامتت بتذكر
بعض التفاصيل واليت ميكن من خالهلا الوصول بصتورة تقريبيتة إىل مكتان املعركتة ،حيتث يتذكر
ثيوفإنيس أن هرقل بعد عبوره الزاب الكبري خيم بالقرب من نينوى ثم عاد ووجد املكان املناسب
جدا للمعركتة( )137فتإذا قمنتا بتعريتف (املكتان املناستب ) يف ضتوء املصتادر البيزنطيتة وخاصتة
كتاب السرتاتيجكون و الذ يرج ،أن هرقل كان يعتمد عليه كتثريا -ميكتن القتول بتأن هتذا املوقتع
جيتتب أن يكتتون عبتتارة عتتن ستتهل منبستتط وتتتتوافر فيتته امليتتاه واملتتؤون للحيوانتتات وتبتعتتد بقتتدر
اإلمكان عن اجلبال واألودية حيث السفوح اليت حتبذ اجليتوش الساستانية دائمتا القتتال فيهتا كتي
تستفيد من قدرة سالح السهام اليت متتلكها ،أمّا هرقل فقد كان ابتذ الستهول الفستيحة للمعتارك
لالستتتفادة متتن قتتوة ستتالح فرستتانه( ،)138حيتتث ان هتتذا الستتهل ستتاعده علتتى االستتتفادة متتن الكثتترة
العددية جليشه ،هذا باإلضافة إىل إن املعركة حسب رأ ثيوفإنيس قد وقعت إىل الغترب متن التزاب
الكبري ويف شرا نينوى وإنها مل تكن تبعد كثريا عن بعض التتالل التيت التجتأت إليهتا بقيتة اجلتيش
الساساني املنهزم بعد املعركة ،إىل جانب وجود جداول قريبة استسقت منها اخليتول البيزنطيتة،
ويف ضوء كل هتذه التفاصتيل ومشتاهدة املنطقتة( ،)139فمتن االرجت ،أن املعركتة قتد وقعتت يف ستهل
كرمليس حيث إنها تقع إىل الغرب من الزاب الكبري وإىل الشرا من نينوى باإلضتافة إىل كونته ستهالً
منبسطا ينطبق عليه وصف ثيوفإنيس ويرج ،أنها وقعت يف غرب تل كرمليس وهي تبعد مستافة
حوالي(4كم)( )140عن جبل عني الصفرة وهو على األغلب التل التذ ختيم عليته اجلتيش الساستاني
بعد انسحابه من ساحة املعركة يف مساء ذلك اليوم ،وهي القريبة من نبع احللوة(عند قرية ترجيلة
) و الذ مايزال ينبع بالقرب من اجلبتل األختري ويغتذ األراضتي الزراعيتة يف ستهل كترمليس وهتو
على االرج ،النبع الذ استسقى اجلتيش البيزنطتي خيتوهلم منته ،هتذا باإلضتافة إىل أنته الميكننتا
اجياد مثل هذه التضاريس جمتمعة يف تلك املنطقة معا يف غري سهل كرمليس .
مل تكتتن اهلزميتتة التتيت منتتى بهتتا اجلتتيش الساستتاني ستتاحقا فقتتد استتتطاع البقتتاء يف ستتاحة
املعركة بعدما غادرها اجليش البيزنطي وتوجه حنو نينوى من دون القيام بأية عمليتات عستكرية
مفضلني االنتظار على مطاردة اإلمرباطور حلني وصول املدد اليهم ،و رغم ذلك فمن املرج ،إنه قد
فقتتد الكتتثري متتن معنوياتتته نتيجتتة اخلستتارة يف هتتذه املعركتتة باالضتتافة اىل ابتترد قادتتته ،ويف املقابتتل
استفاد هرقل كثريا من نتائج هذه املعركتة ألنهتا معنويتا قتد عمقتت متن ثقتة اجلتيش البيزنطتي بته
حيث كان يشارك مشاركة فعلية يف القتال حتى أن فرسه قتد جترح أثنتاء املعتارك( )141أمّتا ميتدانيا
فقد فت ،االنتصار يف معركة كرمليس الطريتق أمتامهم ملواصتلة الزحتف حنتو العاصتمة الساستانية
واالستمرار يف سياسة" :تدمري وحرا القرى والبلدات".
عرب هرقل التزاب الكتبري ثانيتة يف احلتاد والعشترين متن شتهر كتانون األول بعتد أن علتم بتأن
املدد الساساني قد التحق باجليش املتبقي يف نينوى( )142ورغم ذلتك فإنته استتمر يف دحفته جنوبتاً
مع علمه بتواجد قوة ساسانية تهدد مؤخرة جيشه بل ورمبا تشتكل عليته خطتراً يف حالتة فشتله يف
املعارك التى خيوضها واضطراره إىل االنسحاب ،ومع ذلك فإنته استتمر يف مواصتلة الزحتف جنوبتا
ويبدو أنه كان يهدف إىل توجيه ضربة خاطفة للعاصمة الساسانية وملكهتا حبيتث تفقتد الستيطرة
()143
على قواتها ،و بعد عبوره الزاب الكبري أرسل اإلمرباطور جورج الرتماج()Gourag Trmarch
علتتى رأس قتتوة مكونتتة متتن ألتتف مقاتتتل كتتي يستتتولي علتتى اجلستتور القائمتتة علتتى التتزاب الصتتغري
واستطاع األخري االستيالء على عدة جسور كانت حممية من قبل قوات ساسانية صغرية والتيت مل
تبد مقاومة جدية بل استسلمت يف احلال ،عرب اجليش البيزنطي الزاب الصتغري علتى تلتك اجلستور
حيتتث وصتتل يف الثالتتث والعشتترين متتن كتتانون األول إىل قصتتور يتتزدين الواقعتتة يف منطقتتة (كركتتوك
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احلالية)( ، )144واليستبعد هنا أن النصار يف كركوك قد قدموا معلومات لوجستتية إىل هرقتل التذ
قام بإعطاء جيشه قسطاً من الراحة وأقام أعياد امليالد هناك( )145واجلدير باملالحظة بعتد وصتول
هرقل إىل تلك املنطقة هو سكوت املصادر عن استمراره يف سياسة تدمري القرى واملدن كمتا كتان
يفعل ذلك مع غريها من املناطق اليت عربها قبل وبعد كركوك ،ويرج ،أن السبب يف ذلك أن منطقتة
كركوك كانت إحدى املناطق التى تنتشر فيها النصرانية ولذلك فإنه ختلتى عتن سياستته الستابقة
هناك .
أمّتتا ثرويزز فقتتتد أمتتتر القتتتوة الساستتتانية املتبقيتتتة متتتن قتتتوات راداتتتتيس بتتتالعودة ومواجهتتتة
اإلمرباطوروالتى عادت وعربت التز اب الكتبري متن غتري املكتان التذ عترب منته هرقتل ويترج ،أن هتذه
القوة مل تعد تتحرك جبدية ضد اجليش البيزنطي ،إذ مل نعد نسمع عن عمل قامت بهتا بعتد ذلتك يف
املصتتادر واليستتتبعد أنهتتم كتتانوا متتن ستتكان تلتتك املنطقتتة فعتتادوا إىل ديتتارهم وختلتتوا عتتن اجلتتيش
الساستتاني( ،)146استتتمر دحتتف هرقتتل حنتو اجلنتتوب واستتتطاع احتتتالل قصتتور ساستتانية عتتدة منهتتا
قصر ديزدان (كفر ) وروشن قبإذ حيث قام بتدمريهما وإمخاد النريان الزرادشتية فيهما ،ثم تقدم
حنو نهر ديالي ومل تستطع القوة الساسانية الصمود أمام اجليش البيزنطي فإنسحبت أمامته دون
حماولة التصد له يف حتني استتمر اإلمرباطتور يف دحفته واحتتل قصتر بيكالل(جلتوالء) ،وحصتل يف
هذه املنطقة على معلومتات هامتة عتن أمتاكن وتعتداد القتوات الساستانية عتن طريتق بعتض األرمتن
الذين فروا من اجليش الساساني إذ علم منهم أن امللك الساساني يقيم يف منطقة ال تبعد كثريا عن
دستطرد(.)147
بقي اإلمرباطتور يف جلتوالء حتتى األول متن كتانون الثتاني لعتام (628م) حيتث حصتل منهتا
على غنائم كبرية وأقام حفال جلنوده يف القصر الساساني ثم علتم متن بعتض الرعتاة بتأن ثرويز قتد
غادر دستطرد وتوجه إىل طيسفون( )148آخذا معه مجيع ما استطاع من محله ومل يقف هناك أيضتا
بل عرب نهر دجلة وأقام يف سلوقية(.)149
قسم هرقل جيشه إىل قسمني :أرسل األول إىل دستطرد بينما قاد الثاني بنفسته متجهتا حنتو
أحتتد قصتتور املنطقتتة ،جنحتتت القوتتتان متتن حتقيتتق أهتتدافهما ،وتوجتته هرقتتل بعتتد ذلتتك إىل دسززتطرد
وكانت القوات البيزنطية قتد غنمتت الكتثري منهتا( )150باإلضتافة إىل اطتالا ستراح عتدد متن األسترى
البيزنطيني الذين أسروا يف الرها واألسكندرية ومدن بيزنطية والذين كانوا حمتجتزين لتدى الدولتة
الساسانية يف دستطردأخرى واجلدير بالذكر هنا أن اجليش البيزنطي قد ذُهل باألبنية الساستانية
فقام "بتسويتها" مع األرض انتقاما ملا فعله ثروي باملدن البيزنطية( )151ويصتف أحتد املتؤرخني
الغنائم التى استوىل عليها هرقل يف دستطرد بأنها ((اخذ كنز اململكة كلته))( )152ورغتم االنتصتارات
التى حققها األخري فقد ظل األخري ساعيا إىل السالم حيث وجه رسالة إىل كسرى ثرويز جتاء فيته:
((إنى اتعقبك واسعى للسالم وال أرغب حبرا "بالد فارس" لكنك من أجربت علتى ذلتك دعنتا اآلن
نلقي سالحنا ونعقد السالم))( ، )153و مل يكن ثروي حتى تلك اللحظتة مستتعدا لتقتديم تنتادالت أو
االتفاا مع هرقل رافضا بذلك العرض البيزنطتي( ،)154دحتف هرقتل باجتتاه طيستفون يف الستابع متن
كانون الثاني( 628م) وبعد ثالثة أيام وصل إىل قناة النهروان واكتشف أن اجلستور املقامتة عليهتا
قد دمرت فبعث جبورج التورماج للتأكد متن وجتود خماضتة علتى القنتاة إ ّال أ ّن األختري عتاد وأختربه
بعدم وجود مثتل تلتك املخاضتات وبعتد توقتف قليتل تراجتع اإلمرباطتور حنتو شتهردور وبقتي هنتاك
حتى الرابع والعشرين من شباط عام( 628م) ثم توجه حنو باردان( )155وبعد سبعة أيام هناك تلقى
األخبار بعزل ثروي عن العرش وتوىل ابنه شريويه العرش الساساني(.)156
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املبحث الثاني :آثار الصراع الساساني البيزنطي على بالد الكرد
أوال:اآلثار السياسية:
أثرَ الصراع على شعوب املنطقة بصورة عامة إ ّال أنّ تأثريه على بتالد الكترد كتان أشتد وقعت ًا
واعمق أثرا حيث إنها كانت مسرحا للمعارك واحلمالت بني الطرفني يف اغلب األحيتان ،و قتد ستاهم
الصراع يف ختلف املنطقة سياسيا إذ إنها منعت من قيام حكومات مستقلة يف بتالد الكترد او حتتى
من احتفاظ بعتض األقتاليم باستتقالهلا التداخلي يف إطتار تلتك اإلمرباطتوريتني ،ورغتم وجتود أستباب
أخرى لعبت دوراً سلبي ًا يف هذا اجملال إىل جانب الصراع كإتباع الدولة الساسانية سياسة مركزية
قوية يف احلكم إىل جانب القرابة اليت كانت تربط األسرة املالكة باألسر الكردية وخاصة امليتديني
منهم الذين استطاعوا من تبوء مراكز سياسية ودينية حساسة جتدًا يف الدولتة الساستانية ،جعلتت
بعضهم ضمن دائرة احلكم الساساني وليس يف خارجه كبقية الشعوب( ،)218هذا باإلضتافة إىل كتون
الساسانيني و الكرد من اتباع الديانة الزرادشتية ،إالّ أنّ الصتراع بقتي العامتل االبترد يف منتع ظهتور
مثتتل تلتتك احلكوم تات ،فقتتد جنحتتت املنتتاطق الكرديتتة يف تشتتكيل بعتتض اإلمتتارات املستتتقلة مثتتل
اديابني،نصتتيبني( ،)219قبتتل الفتترتة الساستتانية –البيزنطيتتة( )220وجنحتتت أيضتتا يف الفتترتة اإلستتالمية
الالحقتتتة ،مثتتتتل االمتتتتارة العناديتتتتة واحلستتتتنوية والشتتتدادية( )221إ ّال أنّ حتتتتدة الصتتتتراع متتتتن جهتتتتة
وطوبوغرافية املنطقة وكثرة وارداتها من جهة أخترى كانتت حتتتم علتى التدولتني إبقتاء أعتداد غتري
قليلتتة متتن القتتوات الدائميتتة يف املنطقتتة فعلتتى ستتبيل املثتتال فتتإن مدينتتة دارا اعيتتد بنائهتتا متتن قبتتل
البيزنطيني وأقيمت احلصون فيها لتكون مبثابة ملجأ جليوشهم( ،)222أمّا الرهتا فقتد كانتت القاعتدة
العسكرية البيزنطية يف الشرا والتى كانت متركز فيها عتدد كتبري متن اجلنتود البيتزنطيني بصتورة
دائمية( )223وكانت مدينة آمد اخلط الدفاعي األول لالمرباطورية البيزنطية بعد صل ،شابور الثاني
–جيوفان(.)224
وبطبيعتتة احلتتال فتتإن حماولتتة تشتتكيل حكومتتات حمليتتة تصتتب ،عمليتتة صتتعبة إنّ "مل تكتتن
مستحيل ة" يف ظل وجود مثل هتذه القتوات بصتورة دائميتة ،هتذا باإلضتافة إىل أن استتمرار املعتارك
على احلدود بني الدولتني كان اتم عليهما إرسال مَرادبة وحكام ميتادون بوالئهم للدولتة متن جهتة
وميتلكون القوة والعزم للوقوف ضد أية حماوالت متن هتذا القبيتل ،خاصتة إن التنظيمتات االداريتة
اليت قام بها كسرى أنوشريوان يف القرن السادس امليالد وتقسيمه الدولة إىل أربعة أقستام إداريتة
وتعيني قادة عسكريني يتمتعون بصالحيات واسعة أصبحت هتي األخترى حتاجزا أمتام ظهتور مثتل
هذه احلكومات( )225ومل يتأخر البيزنطنيون كتثريا يف اتبتاع تنظيمتات مشتابهة لالخترية إذ أن هرقتل
ابتتتدع نظامت ًا مشتتابها للتقستتيمات الساستتانية حيتتث أوجتتد نظتتام الثغتتور واوكتتل إدارتهتتا إىل حكتتام
عسكريني مما أثر ستلب ًا علتى بتالد الكترد ضتمن اإلمرباطوريتة البيزنطيتة ،إذ كانتت معظتم األقتاليم
الكردية فيها هي اقاليم ثغرية ولذلك كان يتم تعيني حكام عسكريني عليها(.)226
نقل هرقل أعداداً كبرية من الصقالبة إىل املناطق الشرقية لالمرباطورية البيزنطيتة ومبتا ان
نظام الثغور كان يعتمد بالدرجة األساس على إعطاء أراضي دراعية ألشخا لقاء تعهدهم القيتام
باخلدمتتة العستتكرية يف اجلتتيش ،فقتتد أصتتب ،هتتؤالء عقبتتة يف منتتاطقهم أمتتام القيتتام مبحتتاوالت تهتتدد
اإلمرباط ورية البيزنطية من جهتة ومتن جهتة أخترى فتإنهم لعبتوا دورًا يف التتغري االثنتوغرايف للمنطقتة
ففي أثناء محالت هرقل فأنه كان يقوم بطرد السكان احملليني ويقيم فيها روماناً(.)227
وهنتتا جتتتدر اإلشتتارة إىل أن العالقتتات الساستتانية البيزنطيتتة افشتتلت احملاولتتة التتتى قتتام بهتتا
بهرام ضوثني( )228لتأستيس حكتم أسترة جديتدة علتى العترش الساستاني رمبتا بلغتت اكثتر قتوة متن
الدولة الساسانية ،تلك احملاولة التيت لتو قتدر هلتا النجتاح لكتان تتأريخ الكترد قتد اختتذ منحت ًا آختر
حيث يالحظ إن املناطق الكردية قد ايدت ثورة بهرام ضوثني إ ّال أنّها غريت من موقفها عندما رأت
ثرويز وعليه شارات امللوكية التى أرسلها له اإلمرباطور موريس عنتد وصتوله مدينتة دارا و يبتدو
أن احلق االهلي لاسرة الساسانية يف العرش كانت مسيطرة عليهم إىل حد كبري.
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حصلت بالد الكرد على "النصيب األكرب" من عمليتات القتتل والتتهجري والتخريتب والتيت مل
يتحفظ عليها ا من الطرفني خالل العمليات العسكرية بينهما ،إذ بلغ القتل أشده نتيجة للحمتالت
املتبادلتتة حيتتث إن هرقتتل كتتان يقتتوم بالقتتتل والتتتدمري يف املنتتاطق الكرديتتة التتتى كانتتت تقتتع علتتى
طريقتته منتتذ بدايتتة محالتتته ،ففتتي أثنتتاء محلتتة عتتام(624م) التتطتترا املصتتادرإىل قيامتته بالقتتتل او
ماشتتابه ذلتتك بتتني ستتكان املنتتاطق التتيت كتتان اتلتتها عنتتد بتتدء محلتتته إ ّال أنتته متتا أن بلتتغ املنتتاطق
الكردية وحتديداً املنتاطق ذات االغلبيتة الزرادشتتية( )229حتتى تبتدأ املصتادر تتحتدث عتن أعمتال
قتل وحرا وتدمري كمثال على ذلك ففي أثناء محلته يف عام (624م) وعند وصوله إىل منطقة طن ك
اتبع هذه السياسة دومنا حتفظ ،أمّا يف أثناء محلته األخرية فقد بلغ القتل أشده ولعتل متإذكره ابتن
البطريتتق ختتري دليتتل علتتى ذلتتك إذ أنتته يتترى :أن هرقتتل بعتتد(( دخولتته اجلبتتل  -ميتتديا  -إذا لقتتي يف
طريقه رجال أو إمراة أو صتبيا ضترب اعنتاقهم فلمتا نظتر أهتل ستابور( )230إىل عستاكر هرقتل فزعتوا
فزعاً شديداً وحتصنوا على األبواب والعرادات...وبعد قتال شديد ،فت ،هرقل املدينة فقتل كل من
فيها من رجل او امرأة او صبى))( )231ومل يكن هذه السياستة استتثنائية متع مدينتة دون أخترى بتل
كانت سياسة منهجية سار عليها اإلمرباطور البيزنطي يف معظم املناطق الكرديتة حيتث إن جتورج
ثيسيديا يصف هرقتل بتت((:بطل املستيحية يتقتدم ويقتتل ،)232())...بينمتا يقتول آختر :إن اجلتيش
البيزنطي ((كانوا يشقون بطون احلباىل وخيرجون منها األطفال ويضتربونهم بالصتخرة عنتد ذلتك
()233
قال هرقل:انا الذ تنبأ علي داود إذ يقول ...طوبى ملن أخذ أطفالك و ضرب بهم الصتخرة ))
أمّا أثناء محلة عتام ( 627م) فقتد بتدأ هرقتل بالتتدمري عنتد وصتوله إىل نتواحي طنز ك( ،)234و تشتري
النصتو الستتابقة بوضتتوح إىل متتدى القستتوة التتتى كتتان يتبعهتتا هرقتتل يف تلتتك املنتتاطق فلتتم يستتلم
ص أو امراة من السياسة االنتقامية التى سار عليها أثناء محالته.
مل يكن الكرد الزرادشتيون وحدهم الذين ساموا العذاب جراء هتذه السياستة بتل أن يهتود
املنطقة أيضا نالوا ما ال يستهان به من قتل و تهجري إذ إن ثيودور (اخو هرقل) قام بقتل عد ًد كبري
منهم بعد أن أعاد سيطرته على الرها(.)235
أمّا التهجري والس فكان إحدى السياسات اليت اتبعها كال الطرفني دومنا حتفظ فقتد قتام
كستترى أنوشتتريوان بعتتد احتتتالل (دارا) عتتام ( 540م) بنهتتب (( املدينتتة نهبتتا مل نستتمع بتته متتن قبتتل
وس أهلها فخلت املدينة من سكانها وترك فيها حامية من جنده ثم عتاد ثانيتة إىل أرضته))(،)236
وقد سُبيَت (دارا) مرة أخرى يف عهد هرمز الرابع( ،)237واتبع أثروي السياسة نفستها إذ بعتد فتحته
الرها قام بس عدد كبري من سكانها(.)238
ثم اعتاد الساسانيون والبيزنطنيون على عقد اتفاقيات سلم بينهما ،وكانت هذه االتفاقيات
عادة بعدما ختتل موادين القوة بتني الطترفني حتني يتنج ،أحتدهما متن فترض شتروطه علتى الطترف
اآلخر( ، )239وكان وضع احلدود بينهما أحد البنود الرئيستية يف هتذه االتفاقيتات أمّتا اجلتامع يف هتذه
احلدود اليت يتم االتفاا عليها فإنها كانت تقسم وبشكل مستمر بالد الكرد إىل قسمني ،وإىل جانب
األثر السل الذ تركه مثل هذا التق ستيم علتى حريتة تنقتل القبائتل عربهتا ،فإنهتا كرستت تقستيم
بالد الكرد منذ وقت مبكر وخلق هذا التقستيم والءات سياستية كرديتة للطترفني باإلضتافة إىل انهتا
خلقت اختالفات دينية أو مذهبية كانت علتى التدوام حجترة عثترة يف طريتق قيتام حكومتات حمليتة
مستقلة يف بالد الكرد ،ناهيك عن احلروب املستمرة واالتفاقيات التى تتبعها عادة كتثريا متا كانتت
تغري من تبعية املدن احلدودية بني الطرفني يف فرتات قصرية ،ويرج ،أن كلتا اإلمرباطوريتني كانتتا
متتلكان رعايا أو مؤيدين هلما يف تلك املدن فما ان تنتصر إحداهما اال و يصتب ،مؤيتدوها ضتمن
دائرة احلكم فيها وتقوم ب اضطهاد مؤيتد الطترف اآلختر ،فعلتى ستبيل املثتال :كانتت مدينتة دارا
تابعتة للبيتتزنطيني استتتوىل عليهتتا كستترى انوشتريون عتتام(540م) ثتتم استتتعادها البيزنطيتتون حستتب
معاهتدة متوريس و ثرويز عتام(591م) إ ّال أنّ األختري عتتاد وستيطر عليهتا عتام(603م)( ،)240ومل متتتر
فرتة طويلة حتى استعادها هرقل عام( 628م) ،و مما الشك فيه أن مثل هذا اإلنتقال السريع حلكم
مدينة من سلطة إىل أخرى كان جيلب عليها الدمار و كانت أعمال اإلنتقتام التتى يقتوم بهتا الطرفتان
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يطال الكرد وبالدهم قبل غريهتم ،فعنتدما علتم متوريس( )241بتأن الساستانيني قتاموا بتاحتالل آمتد و
ميافارقني و قتلتوا عتد دا كتبريا وستبوا آخترين منهتا قتد متلكته الغضتب وطتارد اجلتيش الساستاني
وعندما فشل يف اللحاا بهم توجه حنو أردن فأحرقها وهدم املنادل وسبى أهلتها ،حيتث أرستلهم إىل
جزيتترة قتترب ( ،)242يظهتتر جليتتا متتن تلتتك النصتتو أن بتتالد الكتترد كانتتت املتضتترر األول نتيجتتة
للعمليات احلربية و ما يرافقها من قتل و س  ،أمّا عمليات االنتقام فكانت هي األخرى تطال تلتك
املدن وخاصة احلدودية ،وهكذا فقد كانت بالد الكرد تدفع الضريبة االكرب من املآسي والدمار إىل
جانب ختلفها سياسيا نتيجة للصراع ومل تكن جت يف مقابل ذلك شي ا.
ثانيا:اآلثار الدينية
انعكس الصراع العستكر بتني اإلمرباطتوريتني الساستانية والبيزنطيتة إجيابتا علتى انتشتار
النصرانية يف بالد الكرد  ،لكنها ويف نفس الوقت أثرت سلبا على تعايش األديان فيها إذ ظهترت يف
كثري من األحيان صراعات دينية بني الزرادشتية والنصرانية مبتواداة الصتراع السياستي وأحيانتا
أخرى ظهرت بسبب الصراع نزاعات مذهبيتة بتني اتبتاع تلتك التديانات وخاصتة بتني النصتارى متن
اتباع املذاهب املختلفة.
()243
مارس أباطرة الرومان االضطهاد ضتد النصتارى بصتورة عامتة وادى هتذا االضتطهاد إىل
هروب أعداد كبرية منهم إىل بتالد الكترد وبالتتإىل أدّى إىل انتشتار النصترانية فيهتا منتذ أوائتل القترن
الثتتاني للمتتيالد ،وقتتد ادداد هتتذا االنتشتتار واالنتقتتال بعتتد استتتيالء الساستتانيني علتتى احلكتتم حيتتث
((استطاعت بشارة االجنيل أن متد أغصتانها إىل البحتر وجتذورها إىل النهتر))( )244هتذا باإلضتافة إىل
الرهبنة التى انتشرت ألول مرة يف الشرا نتيجة هلذا النزوح( ،)245ورغم ان هذه الديانتة مل تستتطع
من جماراة الزرداشتية خاصة بعد أن أختذت األخرية كديانة رمسية يف الدولة الساسانية إ ّال أنّها مل
تواجه عقبات حقيقة يف طريق انتشارها يف بالد الكرد إىل أن اختذتها اإلمرباطورية البيزنطية ديانتة
رمسية هلا ومنذ ذلك الوقت طفى على السط ،صراع دي بتني الزرادشتتية سوالنصترانية ،كانتت
تستتري علتتى ختتط متتتواد – يف أغلتتب األحيتتان -متتع الصتتراع املستتل ،بتتني اإلمرباطتتوريتني الساستتانية
والبيزنطية وقد اتهم أتباع األخرية يف كثريمن األحيتان بالتجستس لصتال اإلمرباطوريتة البيزنطيتة
ونتيجة لذلك فقد قام بعض امللوك الساسانيني منهم علتى ستبيل املثال:شتابور الثتاني عتام 245م
بعمليات اضطهاد واسعة ضد النصارى ويف فرتات خمتلفة ممتا ادى إىل احنستار النصترانية يف تلتك
الفرتات وتباط وترية انتشارها(.)246
انعكس حتسن العالقات بني اإلمرباطوريتني الساسانية والبيزنطية يف القرن اخلتامس اجيابتا
على النصارى يف الشرا حيث استطاعوا احلصول على حرية ممارسة شتعائرهم الدينيتة وتشتييد
لكنائسهم يف الدولة الساسانية(.)247
عاد الصراع وانعكس سلبا على النصرانية يف الشرا حيتث اُعتقتل جتاثليقهم بابتا يف عهتد
فتتريود ومل يطلتتق ستتراحه إال بعتتدما عقتتد الصتتل ،بتتني اإلمرباطتتوريتني عتتام (464م) ،وبعتتد ختتروج
اجلاثليق دخل يف نزاع مع برصوما النصيبي الذ عقد جممعا يف بيت الفاط (عاصمة خودستان)
عام(484م) واعتنقت مجيع كنائس الدولة الساسانية بعد هذا اجملمع –عتدا كنيستة تكريتت التتى
كانت تعتنق املذهب اليعقوبي– املذهب النسطور بعكس املناطق املتامخة هلا يف اإلمرباطورية
البيزنطية التى كانت تعتنق املذهب اليعقوبي(.)248
بعث اجلاثليق بابا رستالة إىل اإلمرباطتور دينتون يطلتب منته مكاتبتة امللتك الساستاني متن
أجل ختفيف األذى عن النصارى ،إ ّال أ ّن الرسالة اكتشفت من قبل انصتار برصتوما والتذ أوصتلها
بدوره إىل امللك الساساني ،وعندما اعرتف بابا بأنه هو التذ أرستلها اغتتاظ منته امللتك وقتال لته
((:أنت تستحق املوت ألنك مسيت مملكيت اجلبارة االثيمة وصتلب علتى أثرهتا))( ،)249ادداد نفتوذ
برصوما بعد ذلك و الذ دخل يف صراع مع اجلاثليق اجلديد اقاا إىل أن عقد جممع بابتا (497م)
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الذ تبنى آراء جممع بيت الفاط لعام (484م) ولذلك فإن األختري يعتترب اجملمتع احلاستم التذ قترر
مصري الكنيسة الشرقية وانفصاهلا الروحي عتن كنيستة الغترب وتبنيهتا املتذهب النستطور (.)250
وهكذا فقد كانت العداوة التقلدية بني اإلمرباطوريتني السبب املباشر يف انفصال الكنيسة الشرقية
وتبنيها صورة اإلميان النسطور .
استطاعت النصترانية أن ترستخ أقتدامها يف الدولتة الساستانية خاصتة بعتد حتستن العالقتات
الدبلوماسية بتني اإلمرباطتوريتني يف العقتد األختري متن القترن الستادس للمتيالد حيتث ستعى كسترى
ثروي ز إىل التقتترب متتنهم و بتترد متتن بيتتنهم عتتدة شخصتتيات متتؤثرة يف التتبالط لعتتل ابتتردهم يزيتتدين
النسطور ( )251و جربائيتل الستنجار وكتان االول امتل لقتب (واسرتيوشانستاالر)( )252بينمتا كتان
الثاني طبيبا استتطاع معاجلتة دوجتة امللتك( )253إىل جانتب كتل متن دوجتيته شتريين و متريم واللتتني
تبوأتا مكانة خاصة عند امللك هذا باإلضافة إىل ان امللك نفسه قد تأثر ببعض افكار هتذه الديانتة
أثنتتاء إقامتتته يف اإلمرباطوريتتة البيزنطيتتة( ،)254فتتإنعكس هتتذا التقتتارب بتتني اجلتتانبني علتتى انتشتتار
النصتترانية يف بتتالد الكتترد بصتتورة مباشتترة وكتتان هتتذا االنتشتتار علتتى حستتاب الزرادشتتتية بطبيعتتة
احلال ،حيتث استتطاع سربيشتوع((( )255أن يطتوف التبالد اجملتاورة ويهتد الكتثريين متن التوثنيني
واجملتتوس إىل الديانتتة النصتترانية))( ،)256باإلضتتافة إىل ذلتتك فقتتد مت بنتتاء عتتدة كنتتائس يف الدولتتة
الساسانية سواء بأمر امللتك( )257او علتى يتد النصتارى انفستهم ،إذ قتام يتزدين(( :ببنتاء الكنتائس
وأقام األديرة يف كل االصقاع ))( )258وقام ايضا مبساعدة النصارى ببناء كنائس أخترى خاصتة يف
بالد الكرد ففي عام ( 603م) قام يزدين بإعطاء طيطتوس التذ كتان متن نتواحي شتهردور ثلثمائتة
دينار لبناء كنيسة يف حدثا()259يف حني قام األسقف برعيتتا التذ أتتى إىل ارض نينتوى وبنتى ديترا
عظيما بالقرب من قرية بردانتي( )260وقتام ابراهتام مادايتا والتذ كتان متن بتالد متادا بتشتييد ديتر
جليل يف ارض نينوى( )261هذا باإلضافة إىل بناء كنائس أخرى يف املنطقة...
مل مير سوى عقد واحد حتى أحس ثروي بالقوة و بدأ يعد العدة ضد اإلمرباطورية البيزنطيتة ومل
يفوت فرصة مقتل اإلمرباطور موريس حيث جهتز منتذ عتام(603م) سلستلة متن احلمتالت استتطاع
من خالهلا أن ميد نفوذه إىل حدود ليبيا يف اقل من عقدين( ،)262وأثر انضمام مقاطعات ذات أغلبيتة
نصتترانية إىل الدولتتة الساستتانية يف تلتتك الفتترتة علتتى األديتتان فيهتتا بصتتورة عامتتة وعلتتى بتتالد الكتترد
بصورة خاصة ،ففي الوقت الذ كان سكان اجلزيرة على اجلانب الساساني من النساطرة فإن
(( معظم سكان مابني النهرين –اجلزيرة -اخلاضعة للروم واملتصتلة مبملكتة "الفترس" كتانوا متن
اليعاقبة ))( )263إ ّال أ ّن هتذه احلمتالت أدخلتت املنتاطق احلدوديتة باإلضتافة إىل مراكتز أخترى ضتمن
الدولة الساسانية كانت من أبردها (انطاكية و األسكندرية) ،وقد أدى دخول انطاكية اليعقوبية إىل
حظرية الدولة الساسانية إىل إدالة احلدود السياسية التى كانتت متنعهتا متن نشتر آرائهتا وبالتتالي
سَهَلَ من عملية اتصتاهلا بتاملراكز النصترانية الشترقية ممتا ستاعد علتى ادديتاد نفوذهتا يف الدولتة
الساسانية ،األمر الذ أدى إىل أن يطفو نزاع نسطور يعقوبي على السط ،بصورة جدية.
قتتام النستتاطرة بعقتتد جممتتع عتتام(605م) جتتددوا فيتته حتتتريم اآلراء التتتى تنتتاو الكنيستتة
الشرقية وأعلنوا متسكهم بآرائهم( )264وحر الطرفإن على تبادل التهم من أجل التقرب إىل امللك،
فعندما خرج األخري إىل مصيفه يف ميديا تبعه الطرفإن وبعتد نتزاع بينهمتا( )265احتكمتا إىل امللتك يف
شهردور عام(609م) ،حيث اقام امللك مناظرة بني الطرفني لتوضي ،أركان اميانهم واجلدير بالذكر
أن الطتترف النستتطور قتتد ارتتتأى قبتتل التتدخول يف صتتلب املوضتتوع ان يكيتتل املتتدي ،إىل امللتتك
الساساني مثنيا عليه ليس فقط الهتمامه باألمور املادية بل باملعتقد الصحي ،أيضا ،وبدأ بإيراد
صورة الميانهم والتى اعتربوها صورة إلميان الكنيسة الساستانية الوطنيتة بينمتا تعتاليم اليعاقبتة
هي من مستوردات اإلمرباطورية البيزنطية وعربوا عن إمانيهم من ان امللك الظافر على البيزنطيني
يف حروبتته املوفقتتة ستتيجتث جتتذور األفكتتار املستتتوردة متتن بتتالد "التتروم"( )266ورغتتم عتتدم تفضتتيل
امللك أل من الطرفني علتى اآلختر بصتورة واضتحة إ ّال أنته وقتع حتتت تتأثري اليعاقبتة التذين اتهمتوا
كوركيس بأنه كان درادشتيا وتنصر وحينما رفض األختري طلتب امللتك بتالعودة إىل دينته الستابق
15

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

صدر قرار متن األختري يتأمر بقتلته( ، )267انعكتس موقتف امللتك هتذا إىل ادديتاد نفتوذ اليعاقبتة التذين
كانوا اظون بتأيد امللكة شريين وطبيبه السنجار حيث جنحتوا يف رستامة عتدد متن االستقفيات
كانت يف السابق تابعة للنساطرة()268وكمثال على ذلك فإن ((:دير مار متتى كتان بيتد النستاطرة إىل
نهايتتتتة اجليتتتتل الستتتتادس  ...وبواستتتتطة جربائيتتتتل طبيتتتتب كستتتترى الثتتتتاني  -ثرويزز ز  -ضتتتتبطه
اليعاقبة))(.)269
باإلضافة إىل ذلك فإن سياسة الساسانيني القائمة على تهجتري املتواطنني واالسترى يف بعتض
املتدن التيت يتتتم احتالهلتا ونقلتتهم إىل اقتاليم أختترى متن بينهتتا اقتاليم يف بتتالد الكترد ادى إىل ادديتتاد
أعداد النصارى يف هذه األقاليم من جهة ومن جهة أخرى أثرت على برود بعض اخلالفات املذهبيتة
بني مذاهبها نظرا الختالف مذاهب املناطق اليت أتوا منها( ،)270فقد ادداد عتدد اليعاقبتة يف مملكتة
الفرس باالسرى الرومان( ،)271ويف أثناء احلملة الساسانية يف أرمينيا وبعد استتمرار مقاومتة بعتض
مدنها مثل ثيودوبوليس أمر ثروي برتحيل مجيع سكانها ومن ضمنهم كبري بطاركة الكاثوليتك متع
مجيع قساوسته إىل همدان(.)272
إمجتتاال أثتترت املرحلتتة األوىل متتن الصتتراع الساستتاني البيزنطتتي(621-603م) علتتى ادديتتاد
انتشتتار النصتترانية يف بتتالد الكتترد وبكتتال املتتذهبني ،ويتترج ،أنهتتا أصتتبحت التتدين األكثتتر نفتتوذاً يف
اجلزيتترة بعتتد أن تراجعتتت الزرادشتتتية إىل املرتبتتة الثانيتتة فيهتتا ويف الوقتتت نفستته فقتتد ادداد اتبتتاع
اليعقوبية يف بالد الكرد مما أدخلها يف نزاع مع املذهب النسطور .
تغتتري موقتتف كستترى ثروي ز متتن النصتترانية بعتتد التوغتتل البيزنطتتي فقتتد اقستتم إن انتصتتر يف
احلرب ليأتني على مجيع كنائس الدولة واليرتك ناقوسا فيها( )273هذا باإلضتافة إىل قتلته أحتد ابترد
النصارى املقربني إليه أال و هتو يتزدين وقتام بتعتذيب دوجتته()274أيضتا ويترى أحتد الباحثتانني أن
امللك الساساني قد اقدم على قتله خوفا من انضمامه إىل جتيش هرقتل( ،)275أمّتا بعتد مقتتل ثرويز
فقد مس ،شريويه للنصارى باختيار ايشيوعياب اجلدىل جاثليقا هلم على الكنيسة الشرقية.
و متتتن بتتتني اآلثتتتاراألخرى لتوغتتتل اجليتتتوش البيزنطيتتتة يف بتتتالد الكتتترد ادديتتتاد العالقتتتة بتتتني
اليعقوبيني فيها و مركزهم يف انطاكيتة فقتد توجته وفتد مكتون متن مخستة أستاقفة هتم( :كريستتوف
مطرافوليط( )276دير مار متى ،جرجيس اسقف سنجار ،دانيال اسقف بيت نوهتذرا وغريغوريتوس
استتقف بيتتث رمتتان و يزيتتدثناة استتقف شتتهردور) إىل أنطاكيتتة لكتتي يستشتتريوا يف اختتتإذ الوستتائط
الفعالة لنشر مذهبهم بني النساطرة( )277واملالحظ ان عددا من هؤالء األسافقة كانوا أساقفة ملدن
كرديتتة متتا يشتتري إىل ادديتتاد نفتتوذ اليعاقبتتة فيهتتا وقتتد استتفرت هتتذه الستتفارة عتتن نقتتل املطرافتتوليط
اليعقوبي الذ كان مركزه يف ديتر متارميت إىل تكريتت ويترى البريابونتا أن اليعاقبتة قتد قتاموا بهتذه
العملية بعدما شجعتهم األحداث السياسية على اختإذ مثل هذه اإلجراءات فقد اصر البيزنطيتون
على إبقاء اجزاء متن اقلتيم اجلزيترة حتتت نفتوذهم املباشتر وأقتاموا حتاكمهم يف تكريتت فأصتبحت
مركزا دينيا خطرياً أعطى صاحبه لقب جاثليق أو مطرافتوليط املشترا علتى الشتطر الشترقي متن
النصارى التابعني لكنيسة أنطاكية ،انعكس هذا اإلجراء على برود صراع بني (دير مار متى) الذ
كان يعترب نفسه مطرافوليت اليعاقبة وبتني تكريتت التتى خضتعت لالبرشتيات اليعقوبيتة يف الشترا
ومنها سنجار  ،معلثا ،اردن  ،مرطى ،شهردور و كوردوك(.)278
وقتتد تتتأثرت معابتتد الزرادشتتتية هتتي األختترى نتيجتتة للصتتراع حيتتث إن هرقتتل كتتان يقتتوم يف
املناطق التى يبلغها بهدم تلك املعابد انتقاما ملا فعله الساسانيون بالكنائس النصترانية ويبتدو
أن أهم املعابد التى دمرت كان معبد النار يف طنز ك والذى دمرت مرتني يف اقل من أربتع ستنوات ومت
اطفاء النتار الزرادشتتية املقدستة فيهتا( ، )279و باإلضتافة إىل ذلتك فمتن املترج ،أن هرقتل قتام بقتتل
رجال الدين الزرادشتيني الذين كانوا يقعون بيده فرغم عدم وجود نصو صراة تفيد بتذلك إالّ
أنّ األخري كان يقوم يف كثري من األحيان بقتل االسترى وال ميكتن أن يكتون رجتال التدين الزرادشتيت
احسن حتاال متن االسترى و يترج ،انهتم كتانوا يف نظتره أعتداء ألنهتم أتبتاع الديانتة الرمسيتة للدولتة
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الساسانية من جهة ومن جهة أخترى فتإن أعمتال هرقتل االنتقاميتة متن املعابتد( )280ميكتن تفستريها
بأنه كان ينتقم بنفس الصورة من رجال تلك املعابد.
وهكذا فقد أدى الصراع الساساني البيزنطي ختالل العقتود الثالثتة األوىل متن القترن الستابع
إىل احنسار الزرادشتية يف بعض أقاليم بالد الكرد وخاصة يف اجلزيترة يف مقابتل انتشتار النصترانية
فيها باضطراد خاصة نفوذ اليعاقبة ،واملالحظ هنا أن الصتراع ادى أيضتا إىل ظهتور نتزاع متذه
بني النساطرة واليعاقبة ،الذ انعكس اجيابا يف بعض نواحيه حيث إن النتزاع احملمتوم بتني هتذين
املذهبني جعلهما يتسابقان إىل فت ،املدارس الدينية يف معظم املناطق يف بالد الكرد من أجل نشتر
أفكارهم ومذهبهم بل وارسال املبشترين إىل املنتاطق البعيتدة( ،)281ففتي الوقتت التذ قتام اليعاقبتة
ببناء عدة مدارس هلم يف بيث نوهذرا أخذ النساطرة يؤسسون املدارس يف كل مركز هام ويزودون
هتتذه املتتدارس مبتتا حتتاجتته متتن األستتاتذة متتن خرجيتتي مدرستتة نصتتيبني و ميولونهتتا بتتاألموال
الكافية(.)282
ثالثا :اآلثار اإلقتصادية
خلتف الصتتراع الساستتاني البيزنطتي آثتتاراً ستتلبية جتدا بتتل ومتتدمرة علتى اقتصتتاد املنتتاطق
الكردية يف كثري من األحيان ،فعلى األرج ،كان السواد االعظم من الستكان فيهتا كتانوا يعتمتدون يف
معيشتهم أمّتا علتتى دراعتة األرض أو كتتانوا ميتهنتون حرفتة الرعتتي( )283ويترى طتته بتاقر إن ((:قستتمة
األراضتتي يف الدولتتة الساستتانية كانتتت ضتتيزى بتتني الغالبيتتة العظمتتى متتن الشتتعب وبتتني الطبقتتة
اإلرستقراطية من أفراد األسر السبع الرئيسية والنبالء وكتان التزارع احلقيقتي يترتبط بتاألرض متن
ختتالل عبوديتتة مطلقتتة ملالكهتتا أو عبوديتتة خمففتتة مرتبطتتة بتتاألرض))( ، )284أمّتتا يف اإلمرباطوريتتة
البيزنطيتتة فلتتم يكتتن الوضتتع خيتلتتف كتتثريا حتتتى القتترن الستتادس والستتابع( )285حبيتتث كتتان ستتكان
اجملتمعتتات الريفيتتة متتن نتتوعني همتتا :االرقتتاء العبيتتد واألحتترار( )286ويف كلتتتا احلتتالتني كتتان الفتتالح
مرتبطا باألرض حبث مل يكن يتمكن من مغتادرة القريتة حبكتم القتوانني التيت كتان يتبعهتا الطرفتان
والتتتى كانتتت جتتترب الفتتالح علتتى البقتتاء يف أرضتته ولتتذلك فقتتد وقتتع علتتى كاهتتل تلتتك الطبقتتة اعبتتاء
ثقيلة( ،)287وقد تعرضت الزراعة بصورة عامة إىل عمليات حرا وتتدمري واستعني فعلتى حتد وصتف
أحد املشاركني يف محلة جوليان عام( 363م) فإن اإلمرباطتور أمتر بتاحراا مجيتع احملاصتيل التتى
كانت قد بدأت بالنضوج ومت حرقها مجيعا حتى أنه مل يعد ميكن مشاهدة شيء اخضر بني دجلتة
والفتترات وقتتد مت قتتتل الكتتثري متتن احليوانتتات الربيتتة وخصوصتتا االستتود التتتى كانتتت تكثتتر يف هتتذه
املنطقة(.)288
عتانى الستكان بصتورة عامتة يف بتالد الكترد ختالل معظتم مراحتل الصتراع ،ففتي أثنتاء محلتتة
جوليان كان يقوم بعد حتقيق االنتصار (( :بذب ،سكان املناطق التى يسيطر عليهتا كتاخلراف متن
دون التفريق يف العمر واجلنس))( ، )289إالّ أ ّن املرحلة األخرية كانت أشد فتك ًا و أكثر تتدمرياً ،فمتن
خالل النصو يبدو أن اجليوش البيزنطيتة وخاصتة ختالل محتالت هرقتل قتد اختتذت متن اعمتال
القتل و احلرا والنهب سياسة منهجية حبق املناطق اليت كانت متر متن خالهلتا ففتي عتام(624م)
عندما وصل اإلمرباطور إىل منطقة طن ك واستمر يف مطاردة امللك الساساني كان األخري ينتقل من
قصتتر إىل قصتتر يف بتتالد ميتتديا يف حتتني كتتان هرقتتل يتبعتته :متتدمرًا املتتدن والقتترن التتيت وقعتتت يف
طريقتتتته( ،)290أمّتتتتا يف عتتتتام(625م) وعنتتتتد وصتتتتول اجليتتتتوش البيزنطيتتتتة إىل منطقتتتتة كاالنتتتتاتوك
( )291()Kalanatukقاموا حبرا وختريب وتدمري كتل متا كتان يقتع يف طتريقهم متن بستاتني وامتالك
القرى عند مرورهم بها( ،)292أمّا يف عام (628م) فقد دخل اإلمرباطتور "بتالد فتارس" وشترع حبترا
املدن والبلدان فيهتا ووضتع الستيوف علتى رقتاب "الفترس"( ،)293ثتم عتاد اإلمرباطتور يف شتباط متن
العام نفسه إىل شهردور وكان يقوم طوال هذا الشهر حبرا القرى واملدن اليت تقع يف طريقه(.)294
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ويبدو أن التزرع وحتده مل يعتاني ،بتل النستل أيضتا ،حيتث يظهتر انهتم كتانوا يقتلتون ستكان
املنتتاطق العتتزل أيضتتا )295(،دون االكتفتتاء بتتاجليوش احملاربتتة وهتتذا ماكتتان يتتنعكس ستتلبا علتتى
اقتصاد املنطقة حبيث دمر املزروعات من جهة ،وحرمها من االيد العاملة من جهة أخرى.

باإلضافة إىل كل ذلك فإن اجليوش البيزنطية( )296كانت تفضل الزحف خالل املنتاطق التيت
تتتتوافر فيهتتا املتتواد الغذائي تة علتتى الطتترا التتذ اليتتتوفر فيهتتا مثتتل تلتتك املتتواد ،حتتتى وان كانتتت
األخرية أقصر لبلتو اهلتدف إذ انهتم كتانوا يعتمتدون علتى املنتاطق التيت يعربونهتا متن أجتل تتوفري
الغذاء هلم وحليواناتهم وهذا مافعله هرقل عام(623م) عندما عاد من ألبانيا وعرب بالد الكترد حتتى
وصل إىل منطقة طرابزون(.)297
أمّا الدولة الساسانية فلتم تكتن سياستتها بتأهون متن عتدوتها إذ إنهتا أيضتا اتبعتت سياستة
األرض احملروقة أثناء خسارتها للحروب فعندما هرب كسرى ثروي متن طنز ك عتام(624م) قتام يف
طريقتته بتتاحراا مجيتتع مزروعتتات املنتتاطق التتيت وقعتتت يف طريقتته كتتي ال تستتتفيد منهتتا اجليتتوش
البيزنطية(.)298
ومل تسلم املاشية متن ستلب جيتوش الطترفني وذلتك لتتأمني طعامهتا خاصتة أثنتاء احلمتالت
الشتوية ،فقد قتام اجلتيش البيزنطتي أثنتاء تواجتد اإلمرباطتور يف دسزتطرد بتذب ،أعتداد كتبرية متن
املاشتتية( )299و يتترى ثيوفتتإنيس ان هرقتتل حينمتتا عتترب جبتتال داطتتروس استتتفاد كتتثريا متتن املنطقتتة
ألجل تأمني أعداد كبرية من حيوانات النقل(.)300
ومن بني االضرار االقتصادية السلبية األخترى للصتراع علتى املنطقتة أن كتال الطترفني كانتا
يلجأن إىل ديادة نسبة الضرائب يف حال حدوث حروب بينهما وذلك من اجل توفري املتوارد املاليتة
لتغطية تكاليف جيوشتها ،ومتن املؤكتد ان بتالد الكترد كتان يقتع علتى عاتقهتا العتبء االكترب بستبب
كونها منطقة دراعية فقد قام امللك الساساني كسرى ثروي بزيادة الضرائب وذلك لتأمني األموال
جلهتتوده احلربيتتة( )301ومتتن التتتهم التتتى وجههتتا اليتته شتتريويه هتتي ((:ومنهتتا مجعتتك األمتتوال التتتى
اجتبيتها متن النتاس يف عنتف شتديد))( ، )302وباإلضتافة إىل ذلتك فقتد كتان الطرفتإن يلجتأن يف بعتض
األحيان إىل نظام السخرة أو التجنيد القسر يف اجليش فقد قام ثروي عام(629م) بتشكيل جيش
جديتتد متتن ختتالل التجنيتتد القستتر (( :للغربتتاء واملتتواطنني والعبيتتد شتتامال كتتل األمتتم بالتجنيتتد ثتتم
وضعهم حتت أمرة شاهني))( ، )303وكان ذلك يؤثر سلبا علتى تتوفري االيتد العاملتة للزراعتة فضتالً
عن بقاء اجليوش ملدة طويلة يف الثغور قد أثر أيضا على نقص األيد العاملة فكان إبقتاء اجلنتود
يف الثغور البيزنطية من بني التهم التى وجههتا شتريويه إىل ثرويز ( ،)304أمّتا اإلمرباطوريتة البيزنطيتة
التى ابتدعت نظام الثغور واليت كانت تعتمد أساسا على إعطاء اجلند قطعتة متن األرض لزراعتهتا
يف مقابل تعهدهم القيام باخلدمة العستكرية ،ويف ظتل تواجتد نصتو حتول قيتام هرقتل بنقتل عتدد
كبري من الصقالبة إىل الشرا( )305لالعتمتاد علتيهم يف حروبته متع الساستانيني هتذا باإلضتافة إىل أنته
كان يوطن الرومان اينما وصل )306(،لذا فعلى األرج ،فتإن هرقتل قتام باقتطتاع أراضتي دراعيتة متن
املناطق اليت كان اتلها و من بينها بالد الكرد واعطائها ألول ك اجلنود التذين عرفوا(بتالثغريون)
وهذا مايع أنه حرم عددا من سكان بالد الكرد من أراضيهم لصال أول ك القادمون من الغرب.
ومن اجلوانب السلبية األخرى للصراع على اقتصاد املنطقة هي أن احلمالت املستمرة بني
الطرفني شغلهما عن إقامة املشاريع( ،)307بل وحتى عن ادامة املشاريع املقامة أصال ،ففتي أواختر
حكم ثروي حدثت فيضانات و بدأت السدود باالنهيار ومل يستطيع امللوك الضتعفاء التذين تبتؤوا
العرش الساساني القيام بأصالح تلك األوضاع املأساوية بل و رمبا ان اغلبهم مل يتتمكن متن بتذل
أية جهو ًد يف هذا اجملال نظترا لقصتر فترتة حكمهتم باإلضتافة إىل ذلتك فتإن الطترفني وخاصتة ختالل
املرحلتة األخترية للصتراع كانتا يقومتان بتخريتب اجلستور( )308وعلتى األرجت ،انهمتا مل يتمكنتا متتن
أصالحها بسبب األوضاع السياسة املتأدمة.
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جتارياً كانت بالد الكرد إحدى نقاط االتصال بني الشرا والغرب حيث كانت التجارة ختترج
من الصني واهلند وتصل إىل اإلمرباطورية البيزنطيتة بعتد عبتور بتالد الكترد ،حيتث كانتت نصتيبني
أحتتد أهتتم مراكتتز التبتتادل التجتتار وممتتا الشتتك فيتته أن هتتذا الطريتتق كتتان يتتدر ارباحتاً علتتى ستتكان
املنطقة إ ّال أ ّن احلروب قد أثرت سلبا عليها حيتث متن املترج ،أن القوافتل التجاريتة قتد ختلتت عتن
استتتخدام الطريتتق التتذ ميتتر عتترب بتتالد الكتترد بستتبب كونهتتا ستتاحة معتتارك مستتتمرة ،ويظهتتر ذلتتك
بوضوح من خالل مناقشة النبالء فيما بينهم أثناء حماولتهم عزل كسرى ثروي حني قال بعضتهم:
((إىل متتتتى ستتتتبقى املمتتترات والطتتترا مقفلتتتة حمطمتتتة املنتتتافع والتجتتتارة جلميتتتع األقتتتاليم))(، )309
باإلضتتافة إىل ذلتتك فتتإن األوضتتاع االقتصتتادية املتأدمتتة يف اإلمرباطوريتتة البيزنطيتتة نتيجتتة للحتتروب
املستمرة التى خاضتها يف تلك الفرتة إىل جانب إنقا هرقل لتودن العملتة البيزنطيتة قتد أضتعفت
متتن مقتتدرتها الشتترائية ،حبيتتث مل تستتتطع تتتوفري األمتتوال الالدمتتة ألجتتل احلصتتول علتتى املنتجتتات
القادمة من الشرا والتيت كانتت الكماليتات متثتل قستطا كتبريًا منهتا وعلتى األختص جتتارة احلريتر
حيث إن مصانعها يف بيزنطة كانت متوقفة عن العمل ولذلك يترج ،أن التجتارة األخترية قتد أصتابها
الكساد يف تلك الفرتة مما أثر سلبا على استمرار القوافل التجارية و التى كانت تتدر أرباحتا طائلتة
على املناطق التى كانت متر بها.
اعتتتاد كلتتتا اإلمرباطتتوريتني القيتتام بنهتتب ثتتروات املتتدن التتتى اتلونهتتا باإلضتتافة إىل فتترض
غرامات مالية عليها حني متتنت ع عتن االستستالم فعلتى ستبيل املثتال قتام كسترى أنوشتريوان أثنتاء
حماصرته الرها بأخذ  200ودنتة ذهتب( )310كمتا قتام امللتك األختري بنهتب مدينتة (دارا) عتدة مترات
واليستبعد أن اجليوش الساسانية يف عهد ثروي ظلت متمستكة بتبعض السياستات التقلديتة التيت
سار عليها امللتوك الساستانيون التذين ستبقوه إستتنادا ملتا مجعته ثرويز متن أمتوال طائلتة ،فعلتى
سبيل املثتال :كتان يتزدين يرافتق اجليتوش ويبعتث يف كتل يتوم التف استتار()311إىل امللتك()312والتتى
كانت دون شك أمّا قد اتت عن طريق الضرائب او الغنائم من احلروب والتى اليستبعد بتأن القستط
األكتترب متتن هتتذه الضتترائب كانتتت جتبتتى متتن بتتالد الكتترد ،بستتبب كونهتتا متتن أغنتتى منتتاطق الدولتتة
الساسانية ،ويؤكد أحد املصادر أن شريويه عندما سجن والده سجنه يف بيت بنيت خلزن األمتوال
فيها قال :ليأكل الذهب الذ قام بسببه بتجويع أناس كثريين ،ودمر العامل من أجله(.)313
ورغم كل ما كان للصراع من سلبيات كثرية على بالد الكرد إ ّال أنّها تركت أيضا آثارا إجيابية ،مثل
قيام الطرفني ببناء مدن وإعادة إعمار بعضها اآلخر فضال عن بناء القالع فيها خالل املراحل
األوىل للصراع ،فقد قام اإلمرباطور موريس يف عهده ببناء حصن على جبل (كرت ووكل
اإلمرباطور مهمة بناء احلصن إىل أحد املهندسني الذ ((استسلم له من أرض فارس))( ،)314إالّ أنّ
حدة الصراع والتغريات السريعة خالل القرن السابع مل تسم ،لالمرباطوريتني القيام مبثل تلك
االعمال بل انها ادت إىل ختريب األسوار والقالع لتلك املدن باإلضافة إىل أن بعض املدن
والقصورقد دمرت بالكامل ومما يؤكد ذلك ان ابن رسته(ت902/م) الذ عاش يف القرن التاسع
للميالد يذكر حول قصر دستكرد(( :وهي مدينة كبرية ،وبها قصر من بناء األكاسرة ،حوله سور
مشرف ،وليس بداخله شيء من البناء))( )315وهذا يؤكد ما ذهب اليه ثيوفإنيس بان املدينة متت
تسويتها باألرض بيد هرقل( )316إذن فإن أثر الصراع كان سلبيا على الناحية العمرانية حيث أدى
إىل هدم وختريب قالع وقصور عدة.
النتائج

توصل البحث إىل عتدد متن النتتائج حتول الصتراع الساستاني البيزنطتي واآلثتار التتى
خلفها على بالد الكرد لعل ابردها:
 -1كان الصراع وأحداً من بني اطول الصراعات اليت شهدها التتأريخ القتديم إالّ أنّ املرحلتة
األخرية كانت من اعنف مراحله باإلضافة إىل كونها خامتة هلا.
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 -2رغم االنتصارات اليت حققها كال الطرفني يف فرتة من فترتات الصتراع إالّ أنّ ميتزان القتوى
بني اإلمرباطوريتني مل تتغري اال بنسب قليلة جداً.
 -3ادختتل الصتتراع الدولتتة الساستتانية يف اواختتر عهتتدها يف مرحلتتة متتن الفوضتتى السياستتية
والصراع على السلطة ،باإلضافة إىل جناح بعض قادة اجليش يف املطالبتة بتالعرش النفستهم
وهي املطالبة اليت الشبيه هلا قبل ذلك و رغم ان البعض منهم جنحتوا يف اعتتالء العترش إالّ
أنّهتتم مل يستتتطيعوا االحتفتتاظ بتته بستتبب جتتتذر نظريتتة احلتتق االهلتتي لاستترة الساستتانية يف
العرش.
 -4استنفذ الصراع الساساني البيزنطي طاقاتهما وخاصة يف الربع األول من القرن السابع
للميالد حبيث انها سهلت من مهمة اجليوش اإلسالمية يف اسقاط أحداهما واضعاف االختر و
رغم يقيننا بان الصراع مل يكن العامل احلاسم يف ذلك االنتصتار إالّ أنّهتا تظتل عتامال الميكتن
جتأهلها.
 -5لعبت اجلغرافيا دورا ستلبيا يف تتأريخ بتالد الكترد التيت كانتت أراضتيها مسترحا رئيستيا
للصراع ونالت نصيبا وافرا عن اخلراب والدمار الذ كانتت خيلفهتا الصتراع متن جهتة ومتن
جهتتة أختترى فإنهتتا كرستتت حالتتة التقستتيم فيهتتا باإلضتتافة إىل خلتتق والءات حمليتتة لالطتتراف
اإلقليمية فأصبحت بذلك أحد العوائق الرئيسية يف منع ظهور دول وحكومات مستقلة يف تلك
الفرتة.
 -6ترك العنف والقسوة الشديدة اليت اتبعهتا هرقتل يف محلتته األخترية (628-627م) عترب
بالد الكرد أثرا نفسيا عميقا عليها واليت ميكننا يف ضوئها ان نفسر املقاومة اليت واجهتها
اجليوش اإلسالمية يف املناطق املركزية يف بالد الكرد إذ ان احلملة األخترية ادخلتت اخلتوف
يف نفوس الكرد يف تلك املناطق من قيام اجليوش اإلسالمية باعمال مماثلة ملا قام به هرقل.
 -7ادى الصتراع الساستتاني البيزنطتتي إىل ادديتاد انتشتتار املتتذهب اليعقتوبي يف بتتالد الكتترد
والتتذ ادى بالتتتالي إىل حتتدوث مشتتاحنات مذهبيتتة بيتتنهم وبتتني النستتاطرة املتتذهب األكثتتر
انشتار انذاك يف الدولة الساسانية.
 -8كانت املشاحنات املذهبية بني النساطرة واليعاقية تتدور حتول قضتية رئيستة االوهتي
طبيعتتة املستتي( ،عليتته الستتالم) البشتترية وااللوهيتتة وادت هتتذه املشتتاحنات إىل طتترح فكتترة
الوحدانية على بساط البحث أكثر من ا وقت مضى يف بالد الكرد ،حتى اننا نعتقد ان هذه
اجملادالت مل تقتصر على طبقة النخبة يف اجملتمع الساساني انذاك فقتط بتل امتتدت لتصتل
إىل معظم الطبقات و الف ات يف اجملتمع مما جعلها مهي ات لتقبل فكرة الوحدانية اليت جتاء
بها اإل سالم فيما بعد ،وبالتالي فتإن املشتاحنات بتني النستطورية واليعقوبيتة ستهلت إىل حتد
بعيتتتد متتتن مهمتتتة الفتتتاحتني املستتتلمني يف نشتتترة العقيتتتدة اإلستتتالمية فيها(وخاصتتتة يف إقلتتتيم
اجلزيرة).
اهلوامش

● رغم االنتصارات التى حققها االمرباطور هرقل يف اسيا الصغرى بعد عام  622م اال انه مل يتمكن من اسرتجاع كامل االراضي البيزنطية
يف اسيا الصغرى وحتى يف محلته االخرية التى استطاع من توجيه ضربة قاصمة اىل الدولة البيزنطية اال انه حتاشى االلتحام بتلك القوات
الساسانية حيث كانت احد اجليوش الساسانية بقيادة شهربراد مسيطرا على مناطق واسعة من اسيا الصغرى للمزيد ينظر الصراع
الساساني البيزنطي واثره على بالد الكرد 116

●● سورة الروم االيات 4-1

( )1رغم أن ثورة هرقل غري وثيق الصلة بالبحتث إ ّال أن احلتديث عتن الصتراع يف تلتك الفترتة اليكتمتل متن دون ذكتر
حيثيات وصوله للعرش وإن كانت بصورة خمتصرة .
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واجلتتدير بالتتذكر أن املصتتادر (ستتواء البيزنطيتتة أو الساستتانية) ال تشتتري إىل وجتتود نتتريان يف هتتذه املنطقتتة نتيجتتة
إلحرتاا النفط هناك.
(145) Theophanes: Op. Cit، P25.
( )146حدث ان قامت قوات شهربراد بعمل مماثل عام 625م.
(147) Theophanes: The chronicle، P25.
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(148) Loc. Cit.
( )149تشري املصادر إىل أن ثروي مل يزر طيستفون متدة ثتالث أو أربتع وعشترون ستنة ألن املتنجمني أختربوه بأنته
يقتل هناك ،أما عبوره دجلة إىل سلوقية ذلك ألنه رمبا أراد أن يتخذ متن دجلتة حتاجزا طبيعيتا بينته وبتني اجلتيش
البيزنطي.
Theophanes:Op، Cit، P 23.
( )150كا ن من بينها ثالمثائة راية بيزنطية كان الساسانيون قتد استتولوا عليهتا يف املعتارك الستابقة ،باإلضتافة إىل
مؤن غذائية ومعادن نفيسه وكميات من السجاد واملفروشات الفاخرة ،إذ قاموا بإحراقها بعدما عجزوا عن أختذها
بسبب ودنها
(151) Theophanes: The chronicle ، P25.
( )152جمهول :التأريخ الصغري لقرن السابع للميالد ،ترمجتة االب بطترس حتداد ،جممتع اللغتة الستريانية( ،بغتداد:
1976م).85 ،.
(153) Theophanes: Op. Cit، P27
(154) Loc. Cit.
( ) 155يقول مينورسكى إنها مدينة سنة إ ّال أن هذ الرأى مستبعد حيتث متن املترج ،إنهتا منطقتة باديتان حيتث ان
ا ألختترية تتترد يف املصتتادر الستتريانية بصتتيغة بتتوردان  .للمزيتتد ينظتتر :فرستتت مرعتتي ،دراستتات يف تتتأريخ اليهوديتتة
واملسيحية يف كوردستان ،دار ئاراس( ،اربيل.174 ،.)2008:
(156) Theophanes: Op.Cit ، P28.
.204-203
( )219ظيلضيظسكي :نةذادي كورد،
( )220يقصتتد متتن الفتترتة الساستتانية البيزنطيتتة الفتترتة متتن تأستتيس الدولتتة الساستتانية عتتام 224م وحتتتى بدايتتة
الفتوحات اإلسالمية
( ) 221للمزيد حول اإلمارات الكردية ينظر:قادر حممد حسن :اإلمارات الكردية يف العهد البويهي دراسة يف عالقاتها
السياستتية واإلقتصتتادية(447-334ه1055-945/م) ،رستتالة ماجستتتري غتتري منشتتورة،كلية اآلداب ،جامعتتة صتتالح
.42-25
الدين(،أربيل ،)1999،
.37
( )222للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني،
( )223سيغال :الرها املدينة املباركة ،ترمجة يوسف ابراهيم جربا ،قدم له ونشره غريغريوس يوحنا ابراهيم ،دار
الرها للنشر( ،دمشق.)2000:
.333 ،
. 62
( )224للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني،
. 14-13
( )225للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني،
. 112
( )226للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني،
.47
( )227للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني،
.87-80
( )228للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني ،
( )229يبدو أن اإلنتقام من املناطق الزرادشتية مل تكن سياسة االمرباطور هرقل وحده بل إن اجليوش البيزنطية
يف السابق أيضا كانت تتبعها فعلى سبيل املثال فان بروكوبيوس يشتري إىل أن القائتد البيزنطتي بلزاريتوس عنتدما
احتل سيسر أمر بعدم إيذاء أهلها ألن معظمهم كانوا من النصارى.
Procopius:History of The Wars، Books I And II، Translation by Dewing.H.B،
Macmillan Co، (London:1914).
، V2، P 44.
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( )230يرج ،أن مدينة شابور خواست يف تلك املرحلة كانت ضمن مدن آذربيجان للمزيد
الساساني. 28 ،
( )231كتابُ اجملموع. 3 ،
. 117
( )232للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني،
( )233ابن بطريق :كتابُ التأريخ اجملموع على التحقيق والتصديق ،مطبعة االباء اليسوعيني(،بريوت1909:م).
.3 ،
( )234جمهول :التاريخ الصغري.84 ،
.132-131
( )235للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني،
( ) 236االسيوى :تأريخ الكنيسة ،ترمجها عتن الستريانية وعلتق عليهتا صتالح عبتد العزيتز حمجتوب ادريس،تقتديم
ومراجعة حممد خليفة حسن،اجمللس االعلى للثقافة(،د.م)2000:
.95 ،
( )237م.ن .96 ،
( )238جمهول :تواريخ سريانية.195 ،
( )239عقتتد بتتني االمرباطتتورتني اتفاقيتتات عتتدة متتن بينهتتا (شتتابور -وجوفيتتان ،انوشتتريوان -جستتتنيان ،ثروي ز -
موريس...اخل).
( )240للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني.95 ،
( )241كان حينها قائدا للجبهة الشرا .
( )242االسيوى :تاريخ.121 ،
( )243قبل اعالن مرسوم ميالن عام 313م
( )244مشيحا دخيا :كرونولوجيا أربيل.148 ،
( )245املرجي :الرووساء.6 ،
. 59-58
( )246للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني،
( )247اد شري  :تاريخ كلدو . 103 ،
( )248اد شري  :م.س.141 ،
( )249البري ابونا:تاريخ الكنيسة.80 ،
( )250اد شري :تاريخ كلدو  152-151 ،؛ البري ابونا:تاريخ الكنيسة.89 ،
( )251الطرب  :تاريخ الرسل ،ج.229 ،2
( )252واسرتيوشانستتاالر :منصتتب كتتان صتتاحبه مبثابتتة املشتترف علتتى مجيتتع الطبقتتات مثتتل الصتتناع والفالحتتني
والتجتتتار ومهامتتته تشتتتابه لتتتودير املاليتتتة يف العصتتتر احلتتتالي للمزيتتتد ينظر:عبتتتد العظتتتيم رضتتتايى :تتتتاريخ ده هتتتزار
ساله،جلد.99 ،2
( )253مل تكن شريين تلد واستطاع جربائيل السنجار من معاجلتها حيث ولدت مردانشاه.
( )254كريستنسن:إيران .429 ،
( )255ولد سرب يشوع يف قرية بريود اباد يف شهردور حنو عام 524م درس يف مدرسة نصيبني ثم اصب ،مطران كرس
بيت سلوس .
( )256اد شري :م.س 214 ،
( )257للمزيد ينظر.88 :
( )258جمهول :التاريخ الصغري . 75 ،
( )259اد شري  :تاريخ كلدو .225 ،
ينظتر بوتتان توفيتق :الصتراع
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( )260م.ن.259 ،
( )261م.ن.265 ،
.99-95
( )262للمزيد ينظر :
( )263اد شري  :م.س . 225 ،
( )264ح  :جماميع  466؛ البري ابونا :تاريخ الكنيسة127 ،
( )265وقع نزاع بني الطرفني على تابعية احد كنائس املنطقة للمزيد ينظر :اد شري  :م.س ،
483-478؛ البري ابونا:تاريخ الكنيسة .134 ،
( )266ح  :جماميع كنيسة ،
( )267جمهول :التاريخ الصغري. 74 ،
.235-234
( )268اد شري  :تاريخ كلدو ،
( )269م.ن .224 ،
( )270البري ابونا:تاريخ الكنيسة.129 ،
( )271اد شري :م.س . 223 ،
( )272للمزيد ينظر  100 :من البجث.
( )273جمهول:التاريخ الصغري. 84 ،
( )274جمهول :التاريخ الصغري.86 ،
( )275البري ابونا:تاريخ الكنيسة .199 ،
( )276مرتبة كنسية :يعنى رئيس العاصمة او رئيس االساقفة  .اغناطيوس :اللؤ لؤء النثور ،
( )277اد شري :تاريخ كلدو.245 ،
( )278م.ن 245 ،؛البري ابونا:تاريخ الكنيسة . 144 ،
( )279للمزيد ينظر بوتان توفيق :الصراع الساساني. 117 ،

.332

.502

(280) Nikephoros: Short History، P 57.
( )281تشتتري اآلثتتار املكتشتتفة يف الصتتني إىل أن أول بعثتتة تبشتتري للنصتترانية كانتتت علتتى يتتد أستتاقفة نستتطوريني متتن الدولتتة
الساسانية وصلوا إىل الصني عام 635م للمزيتد ينظتر  .املخلصتي ،االب منصور:كنيستة املشترا يف الصتني(871 -635م)
،جملة بني النهرين ،العدد .2004،5، 125
( )282بيغوليفسكايا نينا :ثقافة السريان يف القرون الوسطى (دمشق  325 ،)1990،؛البري ابونا:تاريخ الكنيسة.130 ،
( )283عبد العظيم رضايى:تاريخ ده هزار ساله.99 ،
( )284طه باقر:تاريخ إيران.176 ،
( )285قبل تطبيق هرقل نظام الثغور.
.249-218
( )286رينسيمان :احلضارة،
( )287طه باقر :تاريخ إيران.176 ،
(288) Marcellinus: The Roman، P 177.
(289) Ibid، P 199.
(290) Theophanes: The chronicle، P17.
( )291مدينة تقع يف إقليم بارتوا حتديداً على نهر الرس.
(292) Movses: The History،Pa2، P 202.
(293) Theophanes: Op.Cit ، P23.
(294) Ibid، P28.
( )295للمزيد ينظر .141-140 :
( )296كباقي اجليوش يف العامل القديم.
( )297للمزيد ينظر .119 :
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( )302الطرب  :تاريخ الرسل ،ج،2

. 219

(298) Theophanes:The chronicle، P17.
(299) Paschale: chronicon Paschale، P187.
(300) Theophanes:Op.Cit ، P 23.
 239-237؛(301) Ibid، P 21
اد شري  :تاريخ كلدو،
(303) Theophanes: Op. Cit، P 21.

( )304الطرب  :تاريخ الرسل ،ج. 219 ،2
( )305السيد الباد العري :الدولة البيزنطية122 ،
( )306للمزيد ينظر .46 :
( )307كريستنسن:ايران 474 ،؛عبد العظيم رضايى:تاريخ ده هزار ساله،ج.83 ،2
( )208للمزيد ينظر.128 :
(309) Movses:The History،Pa2، P 217-218.
 103-96؛ اد شري  :تاريخ كلدو.181 ،
( )310االسيوى :تاريخ،
( )311استار :نقد يوناني يعادل 20غرام من الفضة ،للمزيد ينظر  :جدول املكاييل واملوادين واملستافاتوالعمالت يف العهتد
القديم:
http://www.jctoday.com/bsoe/onlinebible/mandw.htm
( )312جمهول :التاريخ الصغري.76 ،
(313) Theophanes: The chronicle، P29.
( )314االسيو :تاريخ .122 ،
( )315ابن رسته :االعالا النفيسة.149،
(316) Theophanes: The chronicle، P 26.

ثبت املصادر العربية واملعربة
القرآن الكريم
ابن بطريق،افتيشيوس:
ب التأريخ اجملموع على التحقيق والتصديق ،مطبعة االباء االليسوعيني،
 -1كتا ُ
(بريوت1909:م).
توما املرجي ،توما بن يعقوب (عاش يف القرن 9م):
 -2كتاب الروساء ،عربه ووضع حواشيه البري ابونا ،املطبعة العصرية( ،املوصل.)1966 :
الثعال ،ابو منصور(ت 429-350ه 1037/م):
 -3تأريخ غرر السري املعروف بكتاب غرر اخبار ملوك الفرس وسريهم ،الطبعة الثانية ،مكتبة
االسد (تهران1963 :م).
ابن اجلود  ،مجال الدين ابي الفرج عبد الرمحن بن علي(ت 597ه  1200 /م):
 -4املنتظم يف تواريخ امللوك واالمم ،حققه وقدم له سهيل الزكار،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوديع(،بريو.)1995،
الدينور  ،ابو حنيفة امحد بن داود (ت 282ه 895/م):
-5االخبار الطوال،حتقيق عبد املنعم عامر ،مراجعة مجال الدين الشيال( ،القاهرة.)1960 :
الطرب  ،ابي جعفر حممد بن جرير(ت 310ه 922/م):
-6اآلثار الباقية عن القرون اخلالية ،مطبعة حممد حممد مطر(،القاهرة.)1919:
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تأريخ الرسل و امللوك ،حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم ،الطبعة اخلامسة ،دار املعارف(،
القاهرة.)1979 :
مؤلف جمهول(كتبه يف سنة372ه982 /م):
-7حدود العامل من املشرا إىل املغرب ،حتقيق يوسف اهلاد  ،الدار الثقافية للنشر( ،القاهرة:
.)1999
مؤلف جمهول(الف كتابه يف 520ه1126/م):
-8جممل التواريخ والقصص ،تصحي ،مللك الشعراء بهار حممد رمضاني ،ضاثخانةى دخاور،
(تهران1318 :ه/ش).
مؤلف جمهول(كتبه مابني 680-670م):
-9التأريخ الصغري لقرن السابع للميالد ،ترمجة االب بطرس حداد ،جممع اللغة السريانية،
(بغداد1976 :م).
مشيحا دخيا(عاش يف القرن السادس امليالد ):
-10كرونولوجيا اربيل ،ترمجة وتعليق عزيز عبد األحد نباتي ،دار ئاراس للطباعة والنشر،
(اربيل.)2001:
ميخائيل السرياني(596ه1199/م):
 تأريخ مار ميخائيل السرياني الكبري ،عربه عن السريانية غريغوريوس صليبا (عون ،اعدهوقدم له غريغوريوس يوحنا ابراهيم ،دار ماردين( ،حلب.)1996 :
ابن عبد احلكم (ت 257ه 870 /م):
 -12فتوح مصر واملغرب  ،حققه وقد له على حممد عمر ،مكتبة الثقافة الدينية.
املنبجي ،اغابيوس بن حمبوب (ت بعد329ه941/م):
 -13كتاب العنوان( ،د،ت،د.م) .
املراجع العربية واملعربة
ارثر كريستنسن:
 -1إيران يف عهد الساسانيني ،ترمجة ايى اخلشاب ،راجعه عبد الوهاب العزام ،دار النهضة
العربية( ،بريوت.)1982:
البري ابونا:
-2تأريخ الكنيسة الشرقية من انتشار النصرانية حتى جميء اإلسالم ،دار املشرا ،الطبعة
الرابعة( ،بريوت.)1999:
السيد الباد العري :
-3الدولة البيزنطية (1081-323م) ،دار النهضة العربية( ،بريوت.) 1982:
سيغال.ج.ب
-4الرها املدينة املباركة ،ترمجة يوسف ابراهيم جربا ،قدم له ونشره غريغريوس يوحنا ابراهيم،
دار الرها للنشر( ،دمشق.)2000:
طه باقر:
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 جملة اجملمع العلمي الكرد اجمللد، جوالت تأرخيية بني مواطن اآلثار يف (الي العراا-5
.)1975: (بغداد،الثالث العدد األول
: اغناطيوس ديك،ميشيل يتيم
 الطبعة، منشورات املكتبة البُولسية،تأريخ الكنيسة الشرقية وأهم أحداث الكنيسة الغربية-6
.)1999 : (بريوت،الرابعة
:نينا بيغوليفسكايا
 دار احلصاد للنشر،ترمجة خلف جراد،ثقافة السريان يف القرون الوسطى-7
. )1990:(دمشق،والتوديع
: يوسف ح
: (الكويت،العرب على حدود وبيزنطة وإيران من القرن اخلامس إىل القرن السابع-8
.)1999: (لبنان، منشورات كلية الالهوت احلربية،)ترمجةجمامع كنيسة املشرا1985

ثبت المصادر الفارسية و الكردية

:ظلضيظنسكي
 رشاد مريان لة رووسيةوة كردويةتى،نةذادى كورد روتى ميذووى دروست بونى ملةتى كورد-1
.)2000: (هةولري،بة كوردي
:عبد العظيم رضايى
.)ش/ه1375: (إيران، ضاث هفتم، ضاث اقبال –مروى، تأريخ دة ه ار سالة إيران-2
:ثبت املصادر باللغة االنكليزية واملرتمجة إليها

Antiochus .Strategos (approximately died about seven century):- The Capture of
English Historical ، Translation F.C.Conybeare،Jerusalem by the Persians in 614 AD
1910).،Review 25 (U.K
Ammianus Marcelinus (D 395A.D):
The Roman History of Ammianus Marcellinus During The Reigns of The Emperors
Translated With A Genebal ، And Valens، Valentinian، Jovianus، Julian،Constantans
( New York:1894)،George Bell & Sons،Index By C.D.Yonge
Nikephoros (D-827 or 828A.D):
Patriarch of Constantinople Short History،Text Translation And Commentary By
Cyril Mango، Dumbarton Oaks Research Library And Collection،(Washington:1990)
.
Paschale (D،630A.D):
Chronicon Paschale 248-628AD، Translation with an Introduction and Notes by
Michael Whitby and Mary Whitby، Liverpool University press، (Liverpool: 2007).
Theophanes (D.817 or 818A.D):
The Chronicle of Theophanes Anni Mundi 6095-6305، (A.D.602-813)،Edited And
Translated By Harry Turtledove، Published by University of Pennsylvania Press،
(U.S.A،1982).
Angeliki. E:
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The Economic History of Byzantium From the Seventh through the Fifteenth
( ،Published by Dumbarton Oaks Research Library and Collection،Century
.،2002 (Washington
Baynes.N:
The Dynasty of Valentinan and Theodosius the Great، In،Cambridge Medieval
History،CambridgeUniversity Press، (Great Britain، 1967)، Vol 1.
Mauric (D 602A.D):
Maurices Strategikon Handbook of Byzantine Milhtary Strategy، translation by
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Kurdish landduring the era (622-630A.D.)
Abstract
This study has dealt with the Sassanian-Byzantine conflict and its influence on
the Kurdish land during the era (590-630 A.D.). This conflict is one of the longest
military conflicts that characterized the international relations in the ancient history.
Despite the fact that this conflict was a continuing series of episodes، but it reached its
peak at the end of the sixth century up to the first quarter of the seventeenth century
A.D.
In few year after (603 A.D) Sassanid’soccupy most of the Byzantine province,
finely succeeded to besieged Constantinoplein (626 A.D.), In return، the Byzantine
Empire was able to carry out a counterattack through which it strongly stroke the
Sassanian state and made it lose its prestige and entered it in a struggle for the
throne،which did not end until its fall at the hands of Muslim conquerors.
To nature of the study it is divided it into a preface، and two section in addition to the
conclusion and some appendices. Since the study deals with the finely struggle of two
of the greatest Empires in the history of that era.
In the first section the last and crucial phase of the conflict beginning with the
preparations made by the Emperor Hercules and the campaigns he led across the
Kurdish land in 622 A.D. up to 628 A.D. when he reached the outskirts of the
Sassanian capital of tisfoon and his success in intervening internal affairs of Sassanid
state and then the imposition of a treaty according to which he returned the borders to
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those of 591 A.D. The second section of the last chapter has discussed the impact of
these changeson the Kurdish land especially in the political، religious، and economic
aspects.

دواترين ملمالنآى ساساني و بيزةنتيةكان و كاريطةريلةسةركوردستان لة نيوان (630-622ز)
كورتةي باسةكة

ئزززةو توينذينةوةيزززة بزززا لزززة مل النزززةى ساسزززاني و بي ةنتيزززةكان و كاريطزززةري لةسزززةر كوردسزززتان لزززة
ماوةى(630-610ز)ي لةخؤدةطرينت ،ئةو مل النينيةي كة بة يةكينك لزة درينزذتريم مل النزةى لةشزكري دادةنرينزت،
َةتيزةكان ييادةكاتزةوة لزة مينزذووي كؤنزدا ،لةطزةي ئزةوةي ئزةو مل النينيزةش بزري بزوو لزة
كة ثةوةينديية نينودةول
زجنريةيززةك ثةيوةنديززدار بززة يززةكآلةوة ،بززةمو ئةمززة مل النززةى لززة كؤتززايي سززةدةي شززةش هززةتا كؤتززايي ضززارةطي
يةكةمي سةدةي حةوتةمي زايني طةيشتؤتة لووتكة ،بة يؤرينك هة نديك لة مينذوونوسان دايدةنني بة دوا يزةنطي
َززةتي ساسززاني تززواني لززة ماوةيززةكي كززةو دا زاربززةي ناوضززةي بي ةنتيززةكان
طززةورةي لززة مينززذووي كؤنززدا ،كززة دةول
َي(626ز)دا ،تزواني (قسزطنطنية) ى ثايتزةخ ئي ثراتوريزةتي
َكو بةمةشزةوة نةوةسزتا تزا لزة سزال
داطريبكات ،بزةل
َسزة بزة هينرشزينكي ثينضزةوانة ،كزة
بي ةنتى طةمارابدا  ،و لة بةرامبزةر ئةمزةش ئي ثراتؤريزةتي بيز ةن تزواني هةل
َةتي ساساني بكات بة شينوةيةك شكؤمةندي خؤي لةدةسزتداو خسزتية نزاو
تواني زةبريكي بةهين ئاراستةي دةول
َ انةكان لة ثاشان.
مل النينوة لةسةر تةخت كة كؤتايي نةهات تا رِووخاني لةسةر دةس موسل
سروشز بابززةتي توينذينةوةكززةش وا ثينويسز كززرد كززة دابززةش بكرينززت بةسززةرة دةسززتثينك و دوو تززةوةر
لةطةي ئةجناو و هةندينك ثاشكؤ ،كة مل النةى ئةو دوو طةورة ئي ثراتؤريةتانة لةخؤدةطرينت لة(630-622ز).
لزززة تزززةوةرةي يةكزززةو دا قؤنزززايي كؤتزززايي و يزززةكاليي كزززةرةوةي مل النينكزززةي لزززةخؤطرتووة ،ئةمزززةش بزززة
َسزززاني ئي ثراتزززؤر هةرقزززةل و ثزززةالمارةكاني كزززة بردييزززة نزززاو كوردسزززتان
خؤئامزززادةكردن و دةسزززتثينكردن و هةل
َي(628ز) كزة طةيشزت بزة سزنورةكاني ثايتزةخ ساسزاني و دةسزتينوةرداني لزةكاروباري
َي(622ز) هزةتا سزال
سال
ناوخؤيي و ثاشان سةثاندني ِرينككةوتننامة يةك بةسةريدا ،كة بة هؤيزةوة سزنورى نيوانيزان طزةرايوة بزو سزنوري
َي( 591ز) ،هةروةها تةوةرةي دووةو لة بةشي كؤتايي ئةو كاريطةريةى كة مل النينكة لةسزةر
موريس –ثروي سال
كوردستاني يينهينشتةوة لةخؤدةطرينت ،لةرِووي سياسي و ئاييين و ئابووري .
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أثر خصائص القيادة التحويلية يف إعادة هندسة عمليات األعمال
دراسة تطبيقية آلراء عينة من القيادات اإلدارية يف كليات جامعة صالح الدين
1
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امللخص

يهدف البحث إىل استكشاف طبيعة عالقة االرتباط واألثر بني خصائص القيادة التحويلية وبني مراحل إعادة هندسة عمليات
األعمال يف عينة من كليات جامعة صالح الدين /اربيل ،وتكونت عينة البحث من ( )70شخص من القيادات اإلدارية ،و اعتمد على
تطوير استبانه تألفت من ( )57فقرة لدراسة خصائص القيادة التحويلية وعالقتها وأثرها يف مراحل إعادة هندسة عمليات األعمال
 ،ومت استخدام األساليب اإلحصائية ملعاجلة البيانات وحتليلها والوصول إىل نتائجها .ومن هذه النتائج وجود عالقة االرتباط واثر
معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف مراحل إعادة هندسة عمليات األعمال ،وأوصى البحث بضرورة االهتمام بعالقة اخلصائص
اليت متتلكها القيادة التحويلية يف الكليات املبحوثة يف اعتمادها على نظام املعلومات وترتيب أولوياتها يف مرحلة إعادة التصميم
يف إعادة هندسة عمليات األعمال باعتبارها املؤشر األقل بروزاً يف البحث.

املقدمة
تعددت نظريات القيادة بالظهور من خالل أساليبها وأنواعها احلديثة وتكاثرت وامتدت يف اجتاهات
خمتلفة بواسطة مساهمات الكتاب والباحثني يف اإلدارة ،ومن هنا ظهرت رؤية حديثة لتفسري وشرح
عمل وفاعلية القيادة اإلدارية وأبرزها خصائص القيادة التحويلية ،ونتيجة التغريات احلاصلة يف
تصميم النظم والوظائف والسياسات واإلجراءات والربامج واهلياكل التنظيمية الداعمة واحملركة
للعمل ،برزت فلسفة إدارية حديثة وهي إعادة هندسة عمليات األعمال اليت تركزت على زيادة فاعلية
األداء خاصة إذا صممت ،إال أن هذه الفلسفة مل تأخذ االهتمام الكايف وبشكلها املطلوب لدى
جمتمعاتنا الشرقية ،وجاء البحث للتعرف على العالقة بني خصائص القيادة التحويلية ومراحل
إعادة هندسة عمليات األعمال يف عينة من كليات جامعة صالح الدين /اربيل ،وقد تأطرت منهجية
البحث وفق اآلتي:
.1اإلاطار املنهيي
 1-1مشكلة البحث :من الواضح ان خصائص القيادة التحويلية هي ضرورة حتمية لبقاء وتطوير
وازدهار املؤسسات املعاصرة ومنها املؤسسات التعليمية كونها مسؤولة عن متابعة وادخال مجيع
التغريات اليت تنمي وتفعل عمل مجيع وحداتها واقسامها وتطوير قدرات ومهارات ومواهب مواردها
البشرية يف ظل فلسفة اعادة هندسة عمليات االعمال ،وحتديد الواقع الفعلي بني القيادة التحويلية
وعمليات هندسة االعمال بدقة  ،وللوصول اىل حتقيق هذا اهلدف ميكن االجابة عن االسئلة االتية -:
هل هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيادة التحويلية و مراحل اعادة هندسة عملياتاالعمال لدى كليات عينة البحث؟
 هل هناك تأثري معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف مراحل إعادة هندسة عمليات األعمال لدىكليات عينة البحث؟
 2-1أهمية البحث :تنبع أهمية البحث من طبيعة املوضوع الذي تناوله كأحد املوضوعات احلديثة
نسبيا بالتطبيق على املؤسسات التعليمية يف اربيل على عينة من كليات اجلامعة ،لذا يبدو أهمية
البحث من خالل-:
1

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

 -1يسلط البحث على ماهية خصائص القيادة التحويلية ،وماهية مراحل إعادة هندسة عمليات
األعمال من خالل املناقشة قبل الوصول اىل االستنتاجات البحث.
-2حياول البحث التطرق اىل مفاهيم إدارية حديثة اليت متكن املؤسسات التعليمية يف حتسني أدائها
وتقديم خدماتها التعليمية اىل اجملتمع.
 -4تقديم حماولة الربط والتفاعل بني املتغري املستقل وهو خصائص القيادة التحويلية ،واملتغري
املعتمد وهو مراحل إعادة هندسة عمليات األعمال.
 3-1أهداف البحث :يف ضوء مشكلة البحث وأهميته ،تسعى البحث اىل حتقيق هدفه الرئيس الذي
يتمثل يف تشخيص وحتليل عالقة االرتباط والتأثري بني خصائص القيادة التحويلية ومراحل إعادة
هندسة عمليات األعمال ،وبيان مضامني هذه العالقة وحدودها على مستوى كليات عينة البحث،
وبشكل عام ميكن حتديد جمموعة من األهداف اليت تسعى اىل حتقيقها ومنها-:
 وصف وتشخيص الواقع الفعلي ملتغريات البحث املتمثل باملتغري املستقل (خصائص القيادةالتحويلية) واملتغري املعتمد(إعادة هندسة عمليات األعمال) يف اجلانب العملي للبحث.
 قياس وحتليل جماالت املستخدمة يف خصائص القيادة التحويلية ومراحل إعادة هندسة عملياتاألعمال لدى كليات عينة البحث.
 اختبار عالقات االرتباط والتأثري بني خصائص القيادة التحويلية ومراحل إعادة هندسة عملياتاألعمال لدى كليات عينة البحث.
 4-1فرضيات البحث :لكل حبث فرضيات تقدم على أساس حركة املتغريات وعالقتها ضمن الظاهرة
املبحوثة متثل مدخال يف صياغة االفرتاضات اليت تظهر على شكل عالقات تأثريية سيتم إخضاعها
جملموعة من االختبارات والتحليالت اإلحصائية ،واالفرتاضات هي-:

الفرضية الرئيسة األوىل :هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيادة التحويلية ومراحل إعادة
هندسة عمليات األعمال على مستوى كليات عينة البحث ،وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيادة التحويلية ومرحلة االستعداد. هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيادة التحويلية و مرحلة التخطيط. هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيادة التحويلية و مرحلة التحليل. هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيادة التحويلية و مرحلة إعادة التصميم هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيادة التحويلية و مرحلة التنفيذ. هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيادة التحويلية و مرحلة املتابعة.الفرضية الرئيسة الثانية :هناك تأثر معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف إعادة هندسة عمليات
األعمال على مستوى كليات عينة البحث،
وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
2
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هناك تأثري معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف مرحلة االستعداد.
هناك تأثري معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف مرحلة التخطيط.
هناك تأثري معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف مرحلة التحليل.
هناك تأثري معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف مرحلة إعادة التصميم.
هناك تأثري معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف مرحلة التنفيذ.
هناك تأثري معنوي خلصائص القيادة التحويلية يف مرحلة املتابعة.

 -5 -1حدود البحث  :اشتمل البحث على نوعني من احلدود هما-:
 احلدود الزمانية  :احنصرت حدود البحث الزمانية مابني شههر أيلهول ( )2010وحتهى شههر
نيسهههان ( )2011ومت فيهههها توزيهههع اسهههتمارات االسهههتبيان وإجهههراء املقهههابالت والتفسهههريات
اإلحصائية.
 احلدود املكانية  :مشل البحث الكوادر الوظيفية من عينة يف كليات جامعة صالح الدين
 -2اجلـانب املـيـدانـي وتتضمن
 1-2وصف جمتمع وعينة البحث
 1-1-2وصف جمتمع البحث
تأسست جامعة صالح الهدين /اربيهل (السهليمانية سهابقاً) عهام  ،1968وقهد بهدأت السهنة الدراسهية
 1969-1968اجلامعههة بههثالي كليههات هههي كليههة العلههوم ،كليههة اهلندسههة ،وكليههة الزراعههة ،وخههالل عمههر
اجلامعة القصري تطورت الكليات وتوسعت وفتحت فيها اقسام علمية جديدة .ويف صهيف عهام  1981مت
نقل اجلامعة إىل مدينة اربيل واصبح امسهاجامعة صالح الهدين/اربيل .وقهد مت اختيهار عهدد مهن كليهات
اجلامعة ميداناً إلجراء البحث ،واجلدول ( )2يقهدم تعريفهاً مبسهطاً للكليهات املبحوثهة .ويشهري اجلهدول
( )2أيضهها إىل عههدد االسههتمارات املوزعههة علههى األفههراد املبحههوثني يف كليههات عينههة البحههث واالسههتمارات
املستلمة منهم.
اجلدول ( )2يبني تعريف مبسط للكليات املبحوثة*
ت

اسم الكلية

سنة
التأسيس

اقسام (فروع) الكلية

الشهادات املمنوحة

عدد
االستمارات
املوزعة

االستمارات
املستلمة
والصاحلة
للتحليل

نسبة
االستجابة %

1اإلدارة واالقتصاد

1976

إدارة االعمال ،االقتصاد ،احملاسبة ،
اإلحصاء ،علوم مالية

دكتوراه ،ماجستري،
بكالوريوس

12

12

92.30

اهلندسة

1968

كهرباء ،املدني ،ميكانيك ،معماري،
ميكروسوفت

دكتوراه ،ماجستري،
بكالوريوس

12

8

80.0

العلوم

1968

الكيمياء ،الفيزياء ،الرياضيات،
البايولوجي ،جيولوجي

دكتوراه ،ماجستري،
بكالوريوس

12

10

92.30

آداب

1972

علم االجتماع ،التاريخ ،اآلثار ،اجلغرافية

دكتوراه ،ماجستري،
بكالوريوس

12

10

33.33

لغات

2005

اللغة الكوردية ،اللغة العربية ،اللغة
االنكليزية ،اللغة الفارسية

دكتوراه ،ماجستري،
بكالوريوس

10

7

75.0

3
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تربية للعلوم
االنسانية

2004

اللغة الكوردية ،اللغة العربية ،اللغة
االنكليزية ،علم النفس

دكتوراه ،ماجستري،
بكالوريوس

15

11

75.0

تربية للعلوم
الصرفة

2004

الكيمياء ،الفيزياء،الرياضيات،
البايولوجي ،البيئة

دكتوراه ،ماجستري،
بكالوريوس

12

12

66.66

85

70

اجملموع

* الجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على البيانات من شعبة التخطيط في رئاسة الجامعة

 2-1-2وصف عينة البحـث تشهكلت عينهة البحهث مهن (العمهداء و معهاوني العمهداء ورؤسهاء األقسهام
ومقرريهم) يف عدد من كليات جامعة صالح الدين/اربيل بغية اختبار فرضهيات البحهث علهيهم ،وفهق
األتي:
 قِدم تأسيس بعض الكليات املبحوثة ككلية إدارة واالقتصاد و اآلداب و الرتبية و اهلندسة. حداثة تأسيس بعض الكليات املبحوثة ككلية اللغات.بعض الكليات املبحوثة ذات ختصصات إنسانية ككلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،واآلداب. بعض الكليات املبحوثة ذات ختصصات علمية ككلية اهلندسة ،والعلوم ،والرتبية للعلوم الصرفة. بعض الكليات املبحوثة ذات ختصصات علمية وإنسانية يف أن واحد ككلية اإلدارة واالقتصاد. بعض الكليات املبحوثة ذات وجبة صباحية ومسائية ككلية اإلدارة واالقتصاد. بعض الكليات املبحوثة ذات مواقع جغرافية متباعهدة عهن بعضهها الهبعض ككليهة اهلندسهة ،واإلدارةواالقتصاد.
 بعض الكليات املبحوثة ذات مواقع جغرافية متقاربهة عهن بعضهها الهبعض ،رئاسهة اجلامعهة ،واإلدارةواالقتصاد ،والرتبية.
فقد أفاد ه البحث يف اختيار ههذه الكليهات يف اخهتالف طبيعهة مناهجهها ودراسهاتها بهني الكليهات وكهذلك
الربط املوجود يف بعض الكليات يف طبيعة عملهم وكذلك القرب والبعد بينهم يف العينة.
استناداً اىل ما سبق و انسجاماً مع توجهات البحث ،مت توزيع استمارة االستبانة* على األفهراد
املبحههوثني وهههم (العمههداء و معههاوني العمههداء ورؤسههاء األقسههام ومقههرريهم) وقههد بلههد عههددها ()85
استمارة أعيد منها ( )74استمارة فقط ( )70منها صهاحلة للتحليهل أي ان نسهبة االسهتجابة كانهت
( ،)%82ويوضح اجلدول ( )3توزيع األفراد املبحوثني وفقا خلصائصهم الفردية.
 2-1-2وصف عينة البحـث تشهكلت عينهة البحهث مهن (العمهداء و معهاوني العمهداء ورؤسهاء األقسهام
ومقرريهم) يف عدد من كليات جامعة صالح الدين/اربيل بغية اختبار فرضهيات البحهث علهيهم ،وفهق
األتي:
 قِدم تأسيس بعض الكليات املبحوثة ككلية إدارة واالقتصاد و اآلداب و الرتبية و اهلندسة.* استمارة االستبانة موضحه يف امللحق (.)1
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 حداثة تأسيس بعض الكليات املبحوثة ككلية اللغات.بعض الكليات املبحوثة ذات ختصصات إنسانية ككلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،واآلداب. بعض الكليات املبحوثة ذات ختصصات علمية ككلية اهلندسة ،والعلوم ،والرتبية للعلوم الصرفة. بعض الكليات املبحوثة ذات ختصصات علمية وإنسانية يف أن واحد ككلية اإلدارة واالقتصاد. بعض الكليات املبحوثة ذات وجبة صباحية ومسائية ككلية اإلدارة واالقتصاد. بعض الكليات املبحوثة ذات مواقع جغرافية متباعهدة عهن بعضهها الهبعض ككليهة اهلندسهة ،واإلدارةواالقتصاد.
 بعض الكليات املبحوثة ذات مواقع جغرافية متقاربهة عهن بعضهها الهبعض ،رئاسهة اجلامعهة ،واإلدارةواالقتصاد ،والرتبية.
فقد أفاده البحث يف اختيار ههذه الكليهات يف اخهتالف طبيعهة مناهجهها ودراسهاتها بهني الكليهات وكهذلك
الربط املوجود يف بعض الكليات يف طبيعة عملهم وكذلك القرب والبعد بينهم يف العينة.
استناداً اىل ما سبق و انسجاماً مع توجهات البحث ،مت توزيع استمارة االستبانة* على األفهراد
املبحههوثني وهههم (العمههداء و معههاوني العمههداء ورؤسههاء األقسههام ومقههرريهم) وقههد بلههد عههددها ()85
استمارة أعيد منها ( )74استمارة فقط ( )70منها صهاحلة للتحليهل أي ان نسهبة االسهتجابة كانهت
( ،)%82ويوضح اجلدول ( )3توزيع األفراد املبحوثني وفقا خلصائصهم الفردية.
التحصيل الدراسي
ماجستري

دكتوراه
العدد

%

العدد

%

52

74.3

18

25.7

أستاذ

أستاذ مساعد

اللقب العلمي
مدرس مساعد

مدرس

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

9

12.8

20

28.6

26

37.2

15

21.4

املركز الوظيفي
معاوني العمداء

رؤوساء األقسام

مقرري األقسام

العمداء
العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

7

10

7

10

29

41.4

27

38.6

اجلنس
* استمارة االستبانة موضحه يف امللحق (.)1
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أنثى

ذكر
العدد

%

العدد

%

58

82.9

12

17.1

اقل من 35

45-36

الفئات العمرية
أكثر من 55

55-46

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

8

11.4

20

28.6

24

34.3

18

25.7

مدة اخلدمة يف اجلامعة
10-6

5-1

20-16

15-11

أكثر من 25

25-21

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

6

8.6

14

20

18

25.8

10

14.2

12

17.2

10

14.2

مدة اخلدمة يف املنصب احلالي
اقل من سنة

أكثر من  5سنوات

 5-1سنة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

5

7.1

39

55.7

26

37.1

املشاركة يف الدورات التدريبية
2-1

أكثر من 5

5-3

العدد

%

العدد

%

العدد

%

35

50

22

31.4

13

18.6

* الجدول من إعداد الباحثان.

 2-2وصف وتشخيص متغريات البحث
 :1-2-2خصههائص القيههادة التحويليههة :تركههزت مههتغريات هههذه اخلصههائص بههاملتغريات
( ) X32-X1ومههن خههالل اجلهههدول ( )4نالحهها ان ( )%44.3يؤكههدون بهههأنهم يههدركون اهميههة ومهههدى
احلاجههة اىل الههتغري حنههو األفضههل ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري للمههتغري ()3.47( )X1
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( )1.045علههى التههوالي .وأوضههح ( )%52.8مههن املبحههوثني انهههم حيههوزون علههى احههرتام االخههرين وثقههتهم
واعجههابهم بهههم  ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري للمههتغري ( )3.45( )X2و ( )1.045علههى
التوالي .ويبني ( )%44.3من املبحوثني بأنهم يواجهون الشدائد بشجاعة للحفهاظ علهى مسهتوى افضهل،
وبلهههد الوسهههط احلسهههابي للمهههتغري ( )3.27( )X3واالحنهههراف املعيهههاري لهههذات املهههتغري ( .)1.006وان
( )% 30.0من املبحوثني يسمحون بقدر كهبري مهن املخهاطر احملسهوبة يف اختهاذ القهرارات ،وبلهد الوسهط
احلسهههابي للمهههتغري ( )2.97( )X4واالحنهههراف املعيهههاري ( .)1.006ونالحههها بهههأن نسهههبة ( )%41.4مهههن
املبحههوثني يؤمنههون باهميههة مشههاركة الع هاملني يف عمليههة التغههيري ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف
املعياري للمتغري ( )3.13( )X5و ( ) 1.006علهى التهوالي .فيمها يهبني ( )%47.1مهن املبحهوثني يثقهون
بقدرات مرؤوسيهم بشكل كبري ،وبلد الوسط احلسابي واالحنراف املعياري للمتغري ( )X6علهى التهوالي
( )3.38و ( .)1.120ويؤكههد ( )%50.0مههن املبحههوثني يعتههربون األخطههاء جتههارب عمليههة مفيههدة  ،وبلههد
الوسههط احلسههابي للمههتغري ( )3.30( )X7و االحنههراف املعيههاري لههذات املههتغري ( .)1.040ونالحهها ان
( )%50.0مههنهم يركههزون علههى التعلههيم الههذاتي املسههتمر ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري
للمتغري ( )1.045( )3.51( )X8على التوالي .وأوضح ( )%41.4مهن املبحهوثني يعرتفهون باألخطهاء عنهد
اكتشافها ،وبلد الوسط احلسابي واالحنراف املعيهاري للمهتغري ( )3.15( )X9و ( )1.001علهى التهوالي.
ويههبني ( )%35.7مههن املبحههوثني قههادرين علههى التعامههل مههع املواقههف الغامضههة واملعقههدة ،وبلههد الوسههط
احلسهههابي للمه هتغري ( )3.14( )X10واالحنهههراف املعيهههاري لهههذات املهههتغري ( .)0.921وان ( )%41.4مهههن
املبحوثني يرون إنهم ميلكون رؤية واضحة للمسهتقبل ،وبلهد الوسهط احلسهابي للمهتغري ()3.21( )X11
واالحنراف املعياري ( .)1.048ونالحا بهأن نسهبة ( )%28.6مهن املبحهوثني يهرون بهأنهم قهادرون علهى
حتويل الرؤى اىل واقع ملموس ،وبلهد الوسهط احلسهابي واالحنهراف املعيهاري للمهتغري ( )2.94( )X12و
( ) 1.034علههى التههوالي .فيمهها يههبني ( )%47.2مههن املبحههوثني يغرسههون احلمههاس وااللتههزام والثقههة لههدى
املرؤوسههني ،وبلههد الوسهههط احلسههابي واالحنهههراف املعيههاري للمهههتغري ( )X13علههى التهههوالي ( )3.37و
( .)1.051ويؤكههد ( )%47.1مههن املبحههوثني بههانهم يقههدرون جهههود اآلخههرين ويعرتفههون بههها ،وبلههد الوسههط
احلسههابي للمههتغري ( )3.38( )X14و االحنههراف املعيههاري لههذات املههتغري ( .)1.120نالحهها ان ()%48.5
يؤكدون بأنهم يلتزمون بالقيم املثلى يف سلوكهم ،وبلهد الوسهط احلسهابي واالحنهراف املعيهاري للمهتغري
( )1.073( )3.50( )X15على التوالي .وأوضح ( )%35.7من املبحوثني أن أقواهلم تنسجم مهع أفعهاهلم
 ،وبلد الوسط احلسابي واالحنهراف املعيهاري للمهتغري ( )3.12( )X16و ( )1.102علهى التهوالي .ويهبني
( )%41.4من املبحوثني بأنهم حيسون مبشهاعر العهاملني معههم ،وبلهد الوسهط احلسهابي للمهتغري ()X17
( )3.15واالحنراف املعياري لذات املتغري ( .)1.016وان ( )%55.7من املبحوثني يتمتعون بثقهة ذاتيهة
عاليههة ،وبلههد الوسههط احلسههابي للمههتغري ( )3.65( )X18واالحنههراف املعيههاري ( .)1.088ونالحهها بههأن
نسههبة ( )%40.0مههن املبحههوثني بههأنهم يسههعون اىل حتقيههق إنتاجيههة تف هوق مهها هههو متوقههع ،وبلههد الوسههط
احلسابي واالحنراف املعياري للمهتغري ( )3.22( )X19و ( ) 1.065علهى التهوالي .فيمها يهبني ()%44.3
من املبحهوثني يراعهون الفهروق الفرديهة بهني املرؤوسهني ،وبلهد الوسهط احلسهابي واالحنهراف املعيهاري
للمتغري ( )X20على التوالي ( )3.35و ( .)1.007ويؤكهد ( )%40.0مهن املبحهوثني يشهجعون علهى حهل
املشكالت بطرق مبتكرة  ،وبلد الوسهط احلسهابي للمهتغري ( )3.11( )X21و االحنهراف املعيهاري لهذات
املههتغري ( .)1.179نالحهها ان ( )% 31.4يؤكههدون بههأنهم يشههجعون علههى التعههبري عههن األفكههار حتههى لههو
تعارضت مع أفكهارهم  ،وبلهد الوسهط احلسهابي واالحنهراف املعيهاري للمهتغري ()1.154( )2.97( )X22
على التوالي .وأوضح ( )% 54.3من املبحوثني انههم يسهتمعون جيهدا ملهن يتحهدي الهيهم  ،وبلهد الوسهط
احلسابي واالحنراف املعياري للمهتغري ( )3.65( )X23و ( )1.088علهى التهوالي .ويهبني ( )%40.0مهن
املبحوثني بأنهم يشعرون العاملني باستطاعتهم حت قيهق االههداف بهدونهم عنهد الضهرورة  ،وبلهد الوسهط
احلسهههابي للمهههتغري ( )3.18( )X24واالحنهههراف املعيهههاري لهههذات املهههتغري ( .)1.195وان ( )%45.7مهههن
املبحهوثني يعهرب ون عهن تقههديرهم للمهوظفني عنهد ادائهههم اجليهد للعمهل  ،وبلههد الوسهط احلسهابي للمههتغري
()3.44( )X25
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واالحنهههراف املعيهههاري ( .)1.001ونالحههها بهههأن نسهههبة ( )%38.5مهههن املبحهههوثني بهههانهم يسهههتثريون يف
مرؤوسيهم االبهداع والتجديهد  ،وبلهد الوسهط احلسهابي واالحنهراف املعيهاري للمهتغري ( )3.15( )X26و
( ) 1.001على التوالي .فيما يبني ( )%37.2من املبحوثني حيرصون على حتقيهق احتياجهات ورغبهات
املهههوظفني  ،وبلهههد الوسهههط احلسهههابي واالحنهههراف املعيهههاري للمهههتغري ( )X27علهههى التهههوالي ( )3.10و
( .)1.169ويؤكههد ( )%45.7مههن املبحههوثني يزيههدون مههن تفههاؤهلم باملسههتقبل  ،وبلههد الوسههط احلسههابي
للمتغري ( )3.18( )X28و االحنراف املعياري لذات املتغري ( .)1.158وأوضح ( )%41.4من املبحهوثني
انهم يتمتعون مبهارات القيادة فتعززت الثقة بهم  ،وبلد الوسط احلسهابي واالحنهراف املعيهاري للمهتغري
( )3.15( )X29و ( )1.199علههى التههوالي .ويههبني ( )%34.3مههن املبحههوثني بههأنهم يسههعون بأنفسهههم عههن
اسههتغالل نفههوذهم يف حتقيههق مكاسههبهم الشخصههية  ،وبلههد الوسههط احلسههابي للمههتغري ()3.02( )X30
واالحنراف املعياري لذات املتغري ( .)1.215وان ( )%44.3من املبحوثني يعملون على دعم روح الفريهق
الواحهد ،وبلههد الوسههط احلسهابي للمههتغري ( )3.31( )X31واالحنههراف املعيهاري ( .)1.070ونالحهها بههأن
نسههبة ( )%34.3مههن املبحههوثني بههأنهم يطلعههون العههاملني علههى األهههداف الشههاملة للكليههة ،وبلههد الوسههط
احلسابي واالحنراف املعياري للمهتغري ( )3.10( )X32و ( ) 1.118علهى التهوالي .تأسيسهاً علهى مها
تقدم ميكهن القهول ان املبحهوثني الهذين قهد أكهدوا علهى أهميهة ههذه اخلصهائص بالنسهبة اىل خصهائص
القيادة التحويليهة لنجهاح ههذا األسهلوب يف الكليهة عنهد املهتغريات ( ، X2و ، X7و ،X8و ،X18و)X23
كانت فوق ( .)%50ومل يعطوا اىل بقية املتغريات بنفس األهمية بل اقل كانت اقل من ( ،)%50مهن خهالل
وصف إجاباتهم على استمارة االستبانه.
اجلودل (  *) 4التوزيع التكراري خلصائص القيادة التحويلية على مستوى الكليات عينة البحث ( ) N = 70
متوفرة
بودرجة
كبرية ل
السمات
كبرية جودا

ا
ل
ع
د
ا
د
ل
ع
د
د

العدد

8

الوسط
احلسابي

العدد

%

العدد

%

%

%

%

االحنراف
املعياري

متوفرة بودرجة
كبرية جودا

متوفرة بودرجة
كبرية

متوفرة اىل حود ما

غري متوفرة

غري متوفرة
على االطالق
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X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
X32

44.3
52.8
44.3
30
41.4
47.1
50
50
41.4
35.7
41.4
28.6
47.2
47.1
48.5
35.7
41.4
55.7
40
44.3
40
31.4
54.3
40
45.7
38.5
37.2
45.7
41.4
34.3
44.3
34.3

15
11
6
3
5
12
6
14
4
3
7
4
10
12
15
8
5
19
8
9
9
8
20
11
12
5
9
7
10
9
9
8

21.4
15.7
8.6
4.3
7.1
17.1
8.6
20.0
5.7
4.3
10.0
5.7
14.3
17.1
21.4
11.4
7.1
27.1
11.4
12.9
12.9
11.4
28.6
15.7
17.1
7.1
12.9
10.0
14.3
12.9
12.9
11.4

16
26
25
18
24
21
29
21
25
22
22
16
23
21
19
17
24
20
20
22
19
14
18
17
20
22
17
25
19
15
22
16

22.9
37.1
35.7
25.7
34.3
30.0
41.4
30.0
35.7
31.4
31.4
22.9
32.9
30.0
27.1
24.3
34.3
28.6
28.6
31.4
27.1
20.0
25.7
24.3
28.6
31.4
24.3
35.7
27.1
21.4
31.4
22.9

38.6
27.1
35.7
42.9
31.4
34.3
27.1
34.3
32.9
44.3
34.3
41.4
32.9
34.3
34.3
38.6
30.0
30.0
38.6
38.6
27.1
32.9
30.0
32.9
37.1
37.1
32.9
28.6
28.6
35.7
37.1
40.0

27
19
25
30
22
24
19
24
23
31
24
29
23
24
24
27
21
21
27
27
19
23
21
23
26
26
23
20
20
25
26
28

11
12
10
12
16
8
12
9
14
10
13
14
11
8
10
12
17
8
10
9
17
18
10
12
11
13
14
10
14
11
8
11

15.7
17.1
14.3
17.1
22.9
11.4
17.1
12.9
20.0
14.3
18.6
20.0
15.7
11.4
14.3
17.1
24.3
11.4
14.3
12.9
24.3
25.7
14.3
17.1
15.7
18.6
20.0
14.3
20.0
15.7
11.4
15.7

1
2
4
7
3
5
4
2
4
4
4
7
3
5
2
6
3
2
5
3
6
7
1
7
1
4
7
8
7
10

5
7

1.4
2.9
5.7
10
4.3
7.1
5.7
2.9
5.7
5.7
5.7
10
4.3
7.1
2.9
8.6
4.3
2.9
7.1
4.3
8.6
10
1.4
10
1.4
5.7
10
11.4
10
14.3
7.1
10

3.47
3.45
3.27
2.97
3.13
3.38
3.30
3.51
3.15
3.14
3.21
2.94
3.37
3.38
3.50
3.12
3.15
3.65
3.22
3.35
3.11
2.97
3.65
3.18
3.44
3.15
3.10
3.18
3.15
3.02
3.31
3.10

1.045
1.045
1.006
1.006
1.006
1.120
1.040
1.045
1.001
0.921
1.048
1.034
1.051
1.120
1.073
1.102
1.016
1.088
1.065
1.007
1.179
1.154
1.088
1.195
1.001
1.001
1.169
1.158
1.199
1.215
1.070
1.118

*الجدول من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية.

 2-2مراحل اعادة هندسة عمليات االعمال.أ -مرحلة االستعداد :تركزت متغريات ههذه املرحلهة بهاملتغريات ( ) X36-X33ومهن خهالل اجلهدول ()5
نالحهها ان ( )%34.3يؤكههدون بههأن هنههاك تهيئههة نفسههية لالفههراد حههول اعههادة اهلندسههة ،وبلههد الوسههط
احلسابي واالحنراف املعياري للمهتغري ( )1.144( )3.22( )X33علهى التهوالي .وأوضهح ( )%44.3مهن
املبحهوثني ان هنهاك تكههوين القناعهة والرضها لالفههراد بكفهاءة اعهادة اهلندسههة ،وبلهد الوسهط احلسههابي
واالحنراف املعياري للمتغري ( )3.21( )X34و ( )0.991على التوالي .ويبني ( )%28.5من املبحوثني
تتههوفر لههديهم األجههواء املطلوبههة ملمارسههة اعههادة اهلندسههة  ،وبلههد الوسههط احلسههابي للمههتغري ()X35
( )2.28واالحنراف املعياري لذات املهتغري ( .)0.977وان ( )%38.5مهن املبحهوثني اكهدوا بهان هنهاك
تفهمههها واسهههتيعاب لالههههداف يف اعهههادة اهلندسهههة ،وبلهههد الوسهههط احلسهههابي للمهههتغري ()3.02( )X36
واالحنراف املعياري (.)1.116
اتساقاً مما تقهدم ميكهن القهول ان معظهم املبحهوثني ينظهرون اىل مرحلهة االسهتعداد باعتبارهها مهن
املراحل املهمة العهادة هندسهة عمليهات االعمهال ههذه النسهبة تراوحهت مها بهني( ،)%44.3 - %34.3غهري
ان( )%28.5من املبحوثني فقط يرون توفر االجواء املطلوبة ملمارسة اعادة اهلندسة.
ب -مرحلة التخطيط :تركهزت مهتغريات ههذه املرحلهة بهاملتغريات ( )X40 – X37ومهن خهالل اجلهدول
( )5نالحهها ان ( )%40.0مههن املبحههوثني يؤكههدون علههى أن ادارة الكليههة تقههوم بوضههع اولويههات تغههيري
العمليههات بشههكل يتوافههق مههع رسههالتها واهههدافها ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري للمههتغري
( )3.17( )X37و ( )1.102علهههى التهههوالي .فيمههها بهههني ( )%41.4مهههن املبحهههوثني أن ادارة الكليهههة ترسهههم
رسههالتها الههيت تعمههل علههى ايضههاح اسههرتاتيجياتها ،وبلههد الوسههط احلسههابي للمههتغري ()3.08( )X38
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واالحنراف املعياري لذات املتغري ( .)1.086وان ( )%40.5من املبحوثني يؤكدون على ان هنهاك اتبهاع
اسلوب املركزية والالمركزية يف آن واحد يف املنظمة  ،فيما بلد الوسط احلسهابي واالحنهراف املعيهاري
للمتغري ( )3.15( )X39و ( )1.071على التوالي .وان ( )%38.5يرون ادارة الكلية تدعم اعادة اهلندسهة
بتقنيات واجهزة حديثة متطورة ،وبلد الوسهط احلسهابي للمهتغري ( )2.92( )X40واالحنهراف املعيهاري
لذات املتغري (.)1.219
بناءاً على ما سبق ميكن القول ان غالبية أفراد املبحوثني يرون ان مرحلهة التخطهيط ههي االساسهية
يف اعادة هندسة عمليات االعمال ،وكانت نسبة اتفاقهم ترتاوح مابني(.)%41,4 -%38.5
ج -مرحلة التحليل :تركزت متغريات هذه املرحلة باملتغريات ( )X44 – X41ومهن خهالل اجلهدول ()5
نالحهها ان ( )% 31.4مههن املبحههوثني يؤكههدون أن ادارة الكليههة متتلههك رؤى مسههتقبلية للعمليههات الههيت
حتتاج اليها اعادة اهلندسة ،وبلد الوسط احلسابي للمهتغري ( )3.00( )X41واالحنهراف املعيهاري لهذات
املتغري ( .)1.049وان ( )%31.4يرون ادارة الكلية تهتم بتصميم العمليهات وحتديهد املراحهل املتعاقبهة
لكههل منههها ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري علههى التههوالي ( )3.01و ( )0.940للمههتغري
( .)X42وأوضههح ( )%31.4مههن املبحههوثني بههأن ادارة الكليههة تقههوم بتعههديل اللههوائح والتعليمههات وانظمههة
تصميم النمو والتغري ،وبلد الوسط احلسابي واالحنراف املعياري على التوالي للمهتغري ()2.97( )X43
و ( .)1.021وبني ( )% 34.3من املبحوثني بهأن ادارة الكليهة تركهز علهى الهربط بهني االسهرتاتيجية الكليهة
وكيفية اداء اعماهلا ،وبلد الوسط ( )3.15و االحنراف املعياري ( )1.058للمتغري (.)X44
نظراً ملا تقدم ميكن القول ان غالبيهة األفهراد املبحهوثني ينظهرون اىل مرحلهة التحليهل مهن املراحهل
االساسهههية يف نشهههاطات تطبيهههق مراحهههل اعهههادة هندسهههة عمليهههات االعمهههال ونسهههبة اتفهههاقهم كانهههت
ترتواح(.) %34.3- %31.4
د-مرحلة اعادة التصميم  :تركزت متغريات هذه املرحلة بهاملتغريات ( )X48 – X45ومهن خهالل اجلهدول
( )5نالحا ان ( )%31.4من املبحهوثني يؤكهدون أن ادارة الكليهة تفضهل االعتمهاد علهى نظهام معلومهات
موحههد يف اعههادة اهلندسههة  ،وبلههد الوسههط احلسههابي للمههتغري ( )3.11( )X45واالحنههراف املعيههاري لههذات
املههتغري ( .)0.940وان ( )% 31.4يههرون ادارة الكليههة متههنح لالفههراد واملسههؤوليات الصههالحيات الههيت
متكههنهم مههن اداء اعمههاهلم بصههورة افضههل ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري علههى التههوالي
( )2.81و ( )1.067للمتغري ( .)X46وأوضح ( )%24.3من املبحوثني أن ادارة الكلية تسهعى اىل تقهارب
وجهههات نظههر التنظيمههي الرمسههي وغههري الرمسههي ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري علههى
التههوالي للمههتغري ( )2.94( )X47و ( .)0.899وبههني ( )%30.0مههن املبحههوثني أن ادارة الكليههة توضههح
طريقههة اتصههال العمليههات مههع بعضههها وترتيههب اولوياتههها ،وبلههد الوسههط ( )2.98و االحنههراف املعيههاري
( )0.940للمتغري (.)X48
بناءا على ما سبق ميكن القول ان غالبية األفراد املبحهوثني يهرون ان مرحلهة اعهادة تصهميم هندسهة
العمليههات اساسههية ومهمههة يف نشههاطات تطبيههق مراحههل اعههادة هندسههة عمليههات االعمههال وكانههت نسههبة
اتفاقهم ترتاوح مابني(()%31.4-%24.3
ه-مرحلة التطبيـ  :تركهزت مهتغريات ههذه املرحلهة بهاملتغريات ( )X53 – X49ومهن خهالل اجلهدول ()5
نالحا ان ( )%41.4من املبحوثني يؤكدون أن ادارة الكلية توظف املهارات والوسائل التقنية مبا يالئهم
املسههتجدات احلديثههة يف الكليههة ،وبلههد الوسههط احلسههابي للمههتغري ( )3.02( )X49واالحنههراف املعيههاري
لهههذات املهههتغري ( .)1.089وان ( )%32.9يهههرون هنهههاك انسهههيابية الجهههراءات االعهههادة وفقههها ملواعيهههدها
املطلوبههة ،وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري علههى التههوالي ( )3.00و ( )1.067للمههتغري
( .)X50وأوضح ( )%42.8من املبحوثني أن هناك نقال للعمل اىل خارج موقع الكلية اذا اسهتدعي االمهر،
وبلههد الوسههط احلسههابي واالحنههراف املعيههاري علههى التههوالي للمههتغري ( )3.14( )X51و ( .)1.053وبههني
( )%32.8من املبحوثني أن ادارة الكلية تقوم بتوثيق اعادة التصميم احلديثة لعمليات اعادة اهلندسهة،
10
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وبلهههد الوسهههط ( )3.14و االحنهههراف املعيهههاري ( )0.936للمهههتغري ( .)X52فيمههها يهههرى ( )%40.0مهههن
املبحههوثني أن ادارة الكليههة حتههدد املكههان الههذي سههيتم فيههه تنفيههذ كههل عمليههة  ،وبلههد الوسههط ( )3.20و
االحنراف املعياري ( )1.11للمتغري ( .) X53نظهرًا ملها تقهدم ميكهن القهول ان غالبيهة األفهراد املبحهوثني
يرون ان مرحلة تطبيق تقوم بتوثيق االجراءات ونقال للعمل داخل وخارج موقع الكلية يف مراحهل اعهادة
هندسة عمليات االعمال وكانت نسبة اتفاقهم ترتواح مابني (.)%42.8-%32.8
و-مرحلة التابعة :تركزت متغريات هذه املرحلة باملتغريات ( )X57 – X54ومن خالل اجلدول ()5
نالحا ان ( )%40.0من املبحوثني يرون أن ادارة الكلية تتعاجل الفجوات اليت حتدي بني اداء املخطط
والفعلي ،وبلد الوسط احلسابي للمتغري ( )3.11( )X54واالحنراف املعياري لذات املتغري (.)1.043
وان ( )%37.2اكدوا ان ادارة الكلية حتدد انشطة املتابعة جلهة الواحد فقط يف اعادة اهلندسة ،وبلد
الوسط احلسابي واالحنراف املعياري على التوالي ( )3.11و ( )0.971للمتغري ( .)X55وأوضح
( )%25.8من املبحوثني أن هناك رضا عن اجراءات احلالية لدى االفراد يف اعادة هندسة يف الكلية،
وبلد الوسط احلسابي واالحنراف املعياري على التوالي للمتغري ( )2.78( )X56و ( .)1.048وبني
( )%38.5من املبحوثني أن ادارة الكلية تساند نظام املعلومات واالتصاالت يف تطبيق اعادة اهلندسة،
وبلد الوسط ( )3.05و االحنراف املعياري ( )1.061للمتغري ( .)X57بناءا على ما تقدم ميكن القول
ان غالبية األفراد املبحوثني يرون ان مرحلة املتابعة يف اعادة هندسة العمليات هي اساسية ومهمة يف
نشاطات تطبيق اعادة هندسة العمليات ونسبة اتفاقهم كانت ترتاوح مابني ( ، )%40.0-%37.2و ان
( )%25.8من املبحوثني أوضحوا أن هناك رضا عن اجراءات احلالية لدى االفراد يف اعادة هندسة
عمليات االعمال يف الكلية.
الجدول ( *) 5التوزيع التكراري لمراحل اعادة هندسة عمليات االعمال على مستوى الكليات عينة البحث () N =70
اتفق بشودة
لاتفق

الوسط
احلسابي

5
عودد

4
عودد

2

1

االحنراف
املعياري

مراحل

اتفق بشودة

اتفق

حمايود

ال اتفق

ال اتفق بشدة

X33

44.3

9

12.9

22

31.4

21

30.0

12

17.1

6

8.6

3.22

1.144

X34

44.3

4

5.7

27

38.6

23

32.9

12

17.1

4

5.7

3.21

0.991

X35

28.5

االستعداد

%

%

3
عودد

%

عدد

%

عدد

%

1

1.4

19

27.1

23

32.9

21

30.0

6

8.6

2.28

0.977

5
عدد

7.1
%

22
عودد

31.4
%

20
عودد

28.6
%

16
عودد

22.9
%

7
عودد

10.0
%

3.02
الوسط

1.116
االحنراف

X37

40

8

11.4

20

28.6

23

32.9

14

20.0

5

7.1

3.17

1.102

X38

41.4

5

7.1

24

34.3

18

25.7

18

25.7

5

7.1

3.08

1.086

X39

41.5

6

8.6

23

32.9

22

31.4

14

20.0

5

7.1

3.15

1.071

38.5

5

7.1

22

31.4

18

25.7

13

18.6

12

17.1

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

X36

38.5
التخطيط

X40
التحليل
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2.92
الوسط

1.219
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5
3
3
8

7.1
4.3
4.3
11.4

17
19
19
16

24.3
27.1
27.1
22.9

27
27
28
30

38.6
38.6
40.0
42.9

15
18
13
11

21.4
25.7
18.6
15.7

5

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

X45

31.4

5

7.1

17

24.3

32

45.7

13

18.6

3

4.3

X46

31.4

1

1.4

21

30.0

22

31.4

16

22.9

10

14.3

2.81

X47

24.3

3

4.3

14

20.0

32

45.7

18

25.7

3

4.3

2.94

30

2

2.9

عدد

%

X41
X42
X43
X44

31.4
31.4
31.4
34.3
التصميم

6
3
7

8.6
4.3
10.0
7.1

3.00
3.01
2.97
3.15

%

الوسط
3.11

0.940
1.067
0.899

1.049
0.940
1.021
1.058
االحنراف

19

27.1

30

42.9

14

20.0

5

7.1

2.98

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

الوسط

X49

41.4

4

5.7

25

35.7

15

21.4

21

30.0

5

7.1

3.02

1.089

X50

32.9

6

8.6

17

24.3

23

32.9

19

27.1

5

7.1

3.00

1.076

X48
التطبيق

0.940
االحنراف

X51

42.8

4

5.7

26

37.1

22

31.4

12

17.1

6

8.6

3.14

1.053

X52

32.8

5

7.1

18

25.7

32

45.7

12

17.1

3

4.3

3.14

0.936

X53

40

8

11.4

20

28.6

27

38.6

8

11.4

7

10

3.20

1.11

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

الوسط

االحنراف

X54

40

5

7.1

23

32.9

21

30.0

17

24.3

4

5.7

3.11

1.043

X55

37.2

3

4.3

23

32.9

28

40.0

11

15.7

5

7.1

3.11

0.971

X56

25.8

2

2.9

16

22.9

27

38.6

15

21.4

10

14.3

2.78

1.048

X57

38.5

5

7.1

22

31.4

19

27.1

4

5.7

المتابعة

20

28.6

3.05

1.061

*الجدول من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية.

 :3اختبار فرضيات البحث: : 1-3-2حتليل عالقات االرتباط بني متغريات البحث.
يشري اجلدول ( )6إىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيهادة التحويليهة و اعهادة هندسهة
عمليات االعمال على مستوى كليات عينهة البحهث ،إذ بلغهت قيمهة االرتبهاط (املؤشهر الكلهي) ()0.512
وهي قيمة معنوية موجبة عند مستوى داللة ( .)0.05وبهذا فقهد حتققهت الفرضهية الرئيسهة األوىل ،ويف
ضههوء الفرضههيات الفرعيههة للفرضههية الرئيسههة األوىل فقههد مت حتليههل عالقههات االرتبههاط بههني خصههائص
القيادة التحويلية وكل مرحلة من مراحهل اعهادة هندسهة عمليهات االعمهال انفهرادا علهى مسهتوى كليهات
عينة البحث .اذ يبني اجلدول ( )6ان هناك عالقة ارتباط معنوية بني خصائص القيهادة التحويليهة وبهني
كل مرحلة من مراحل اعادة هندسة عمليات االعمال على مستوى كليات عينة البحث.
وبهذا فقد حتققت مجيع الفرضهيات الفرعيهة املنبثقهة مهن الفرضهية الرئيسهة األوىل وان أقهوى عالقهة
ارتبههاط معنويههة هههي بههني خصههائص القيههادة التحويليههة ومرحلههة التخطههيط اذ بلغههت قيمههة االرتبههاط
( ،)0.444يف حني اضعف عالقة ارتباط معنوية كانت بني خصهائص القيهادة التحويليهة ومرحلهة إعهادة
التصميم اذ بلد قيمة االرتباط (.)0.266
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اجلدول ( )6عالقة االرتباط بني خصائص القيادة التحويلية يف مراحل اعادة هندسة العمليات

االدارية على املستوى الكلي للكليات عينة البحث

مراحل إعادة
هنودسة العمليات

االستعوداد التخطيط

التحليل

إع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااادة
التصميم

التطبيق

املتابعة

املؤش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار
الكلي

خصائص القيادة
التحويلية

**0.444** 0.406

**0.400

**0.266

**0.316

**0.429

**0.512

*الجدول من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية.

 : 2-3-2حتليل عالقات األثر بني متغريات البحث.
خيههتص هههذا احملههور باختبههار الفرضههية الرئيسههة الثانيههة الههيت تههنص علههى أن (هنههاك تههاثري معنههوي
خلصههائص القيههادة التحويليههة يف مراحههل اعههادة هندسههة عمليههات االعمههال علههى مسههتوى كليههات عينههة
البحههث) .اذ تشههري نتههائج التحليههل يف اجلههدول ( )7اىل أن خصههائص القيههادة التحويليههة تههؤثر معنويهها يف
مراحل اعادة هندسهة عمليهات االعمهال ،إذ بلغهت قيمهة ( )Fاحملسهوبة ( )13.87وههي اكهرب مهن قيمتهها
اجلدولية ( )3.92عند درجيت حرية ( ،) 68،1ومن متابعة معامالت بيتا ( )Bواختبهار( )Tالهيت بلغهت
قيمتهههها احملسهههوبة ( )3.72وههههي اكهههرب مهههن قيمتهههها اجلدوليهههة ( .)1.65وبلهههد معامهههل التحديهههد ()R2
( )0,571الذي يشري اىل أن ما نسبته ( )57.1من االسهتجابة يعهود إىل ههذا العامهل وان البهاقي يعهود إىل
عوامل أخرى قهد تكهون خهارج نطهاق البحهث .ويوضهح اجلهدول ( )7ان هنهاك تهأثري معنهوي خلصهائص
القيادة التحويلية يف كل مرحلة من مراحل اعهادة هندسهة عمليهات االعمهال .ويهبني اجلهدول املهذكور ان
اقوى عالقهات التهأثري املعنهوي كانهت خلصهائص القيهادة التحويليهة يف مرحلهة التخطهيط بداللهة معامهل
التحديد ( )R2اذ بلد ( ،)% 44.3وبلغت قيمة ( )0.344( )B0وهي قيمة معنوية بداللة ( )Tاحملسهوبة
والبالغة ) ،(3.02وبلغهت ( )Fاحملسهوبة ( )9.15وههي اكهرب مهن قيمتهها اجلدوليهة والبالغهة ( .)3.92يف
حني كانت اقل عالقة التهأثري املعنويهة خلصهائص القيهادة التحويليهة يف مرحلهة التطبيهق اذ بلهد معامهل
التحديد (.)%31.6( )R2
وبذلك فقد حتققت الفرضية الرئيسة الثانية على أن (هناك تاثري معنوي خلصائص القيادة
التحويلية يف مراحل اعادة هندسة عمليات االعمال على مستوى كليات عينة البحث) ومجيع
الفرضيات الفرعية املنبثقة منها.
اجلدول ( )7اثر خصائص القيادة التحويلية يف مراحل اعادة هندسة العمليات االدارية على املستوى الكلي لعينة البحث

B1

االستعوداد

0.306

مرحلة التخطيط

0.344

مرحلة التحليل

0.400

مرحلة اعادة التتصميم

0.266

0.373
)*(1.861
0.389
)*(1.819
0.467
NS
)(1.516
0.271
)*(2.083
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B0

R2
40.6

3.92

44.3

3.92

40.8

3.92

36.6

3.92

احملسوبة

خصائص القيادة
التحويلية
مراحل اعادة
هندسة العمليات

خصائص القيادة
التحويلية

F

7.03
9.15
12.98
5.18
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مرحلة التطبيق

0.316

مرحلة املتابعة

0.429

املؤشر الكلي

0.412

0.348
)*(1.971
0.465
NS
)(1.520
0.385
)*(1.795

31.6

3.92

42.9

3.92

57.1

3.92

7.53
15.30
13.87

* اجلودل من إعوداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتلنية  ) ( P* ≤ 0.05 D.F =(68,1) N =68تشري إىل قيم ( )tاحملسوبة
N.S: not Significant

* :Significan

-3املناقشة
 -1-1-3مفهوم القيادة التحويلية يعد مفهوم القيادة التحويلية من املفاهيم احلديثة يف الفكر
اإلداري حيث ظهر يف أواخر السبعينات من القرن املاضي على يد ( )Burnsيف كتابه "القيادة"
والذي اكد فيه على ان احد الرغبات العاملية امللحة يف العصر احلالي تتمثل يف احلاجة الشديدة
اىل قيادة ابتكارية مؤثرة حتل حمل القيادة التقليدية (العازمي ،)11 :2006 ،وينظر ()Colvin
للقيادة التحويلية على انها تركز على القيم املشرتكة وتطوير املرؤوسني وحتقيق الغايات
الكبرية ،ويرى ان هذه القيادة هي اليت تعمل خلدمة التغيري ) .(Colvin, 1999: 1ويوضح
) (Ivancevich, 2002: 3على ان القيادة التحويلية تقوم على اساس تصنيفها اىل منطني هما
املعامالت والتحويل ،فالقائد املعامالتي هو الذي حيفز التابعني من خالل مبادلة ادائهم
باملكافآت اليت يقدمها هلم ،اما القائد التحويلي فيتميز بقدرته على اسهام التابعني وجعلهم
ينغمسون يف رسالة املنظمة واهدافها ويستشرف الصورة امامهم او احللم املستقبلي للمنظمة
والذي خيتلف كثريا عن الواقع الذي يعيشونه.
تبني مما سبق ان القيادة التحويلية هي القيادة اليت تركز على التغيري مع التأكيد على بناء
رؤية واضحة وتشجيع املوظفني على تنفيذ تلك الرؤية.
 2-1خصائص القائد التحويلي :لكي يستطيع القائد التحويلي ادارة التغهيري وحتويهل منظمتهه حنهواالفضل فانه ينبغي ان حيوز على عدد من اخلصهائص فتشهري (العبيهدي )63 :2002 ،إىل ان القائهد
التحههويلي يتميههز بقدرتههه علههى جعههل املرؤوسههني منغمسههني بالعمههل عههن طريههق حتفيههزهم للنهههو
بأدائهم اىل مستويات غري معهودة سابقاً من خالل تنمية قدراتهم وزيادة االعتماد على انفسهم سعيا
باستمرار اىل تغيري الثقافة التنظيمية للمنظمة .ويرى (الغامدي )5 :2002 ،ان القائد التحهويلي ذو
شخصية إهلاميهة يشهجع التهابعني ويسهتثري فكهرهم ،ويههتم باألشهخاي ،ويتميهز بأنهه مهؤثر جهدًا يف
الناس عندما حيدثهم ،ويستشري هذا القائد أفكار التابعني وعقوهلم ،هو دائماً قادر على التعامل مهع
الغمههو واملواقههف املعقههدة .املبههادرة واالخههذ بزمههام االمههور .وحسههب مهها اشههار ( Johannsen,
 ) 2004: 8فان خصائص القائد التحهويلي ههي (الكاريزمها ،الرؤيهة ،التحفيهز الثقهايف ،واالهلهام) .يف
حني يرى الباحثان ان خصائص القيادة التحويلية تتمثل يف القدرة على ايصال الرؤيهة اىل التهابعني
وحفزهم على االلتزام بها ،وتقديم الدعم الفردي ،والقدرة علهى احهداي التغهيري يف البنهاء التنظيمهي،
والتشجيع اإلبداعي.
 2-3اعادة هندسة عمليات االعمال.
 1-2-3مفهوم اعادة هندسـة عمليـات االعمـال ميكهن توضهيح مفههوم اعهادة هندسهة عمليهات االعمهال يف
مجلة من التعاريف نذكر ابرزها " ،هي البداية من نقطة الصفر وليس الوضع القهائم او اجهراء تغهيريات
جتميلية ترتك البنى االساسية كما كانت عليه ،كما التعين ترقيع الثقهوب لكهي تعمهل املنظمهة بصهورة
افضل ،بل تعين التخلي التام عن إجراءات العمل القدمية التقليديهة والهتفكري بصهورة جديهدة وخمتلفهة
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عن كيفية تصنيع املنتجات او تقديم اخلدمات لتحقيق رغبات الزبهائن" ( Hammer & Champy,
 .1995: 10ويبني (  ) Schultheis , 1995 : 23على انها تعين" تغهيري األسهاس للعمليهات وتعنهى
إعادة تامة للطرق واألشياء اليت نفذت بها األعمال جبعلهها أسهرع واسههل واكثهر تهأثرياً" .كهذلك عرفهها
( )Slack & et al., 1998, 96بانها "اعادة تعريفية بالتنظيمات الدقيقة ملراحل العمليات كافة لكهي
تظههر االعمهال اجملديهة حنهو حتقيهق متطلبهات الزبهون"  .امها ()Raymond & et al., 1996, 601
فيعرفونها علهى انهها " اسهتعرا متكامهل لعمهل الوظهائف االساسهية واعهادة تصهميمها وجلعلهها اكثهر
فاعلية وقهدرة للوصهول إىل اعلهى جهودة ،لضهمان ان املنهافع املتحققهة مهن التقانهات اجلديهدة ميكهن ان
تفهم أو تدرك".
باالسهتناد إىل مها سهبق يههرى الباحثهان أن إعهادة هندسههة عمليهات األعمهال هههي تغهيري جهذري حههول
إجراءات العمل مهن اجهل حتقيهق نتهائج تفهتح األفهاق أمهام كهل جديهد يف املنظمهة واالبتعهاد عهن القواعهد
واللوائح التقليدية لتحسني أسلوب العمل ضمن تغريات احلاصلة يف تكنولوجيا املعلومات.
 2-2-3مراحل إعادة هندسة عمليات األعمال :يتفق أغلب الكتاب والباحثني على أن عملية إعادة هندسة
عمليات األعمال جيب أن متر مبراحل وخطوات منتظمة ومتسلسلة بعيدة عن العشوائية ،يف حني
خيتلفون يف حتديد عدد وتسلسل وتسميات هذه املراحل ،وسوف حناول عر

مراحل إعادة

اهلندسة يف اجلدول األتي
يبني اجلدول( *)1أراء الباحثني حول مراحل إعادة هندسة عمليات األعمال
ت
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الهاشمي
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2003

الحاجة ،التخطيط ،التحليل البيئي،
إعادة التصميم ،التطبيق

7

يونس

إعادة هندسة بعض األنشطة
في المصارف العراقية

2003

االستعداد والتخطيط ،التشخيص
والتحليل ،التصميم ،التنفيذ،
المتابعة والرقابة

*اجلودل من إعوداد الباحثان

بنههاء علههى مهها سههبق سههيتم االعتمههاد علههى األمنههوذج الههذي قدمههه (يههونس )2003،كونههه يتصههف
بالشهمولية وتنسهجم مههع طبيعهة البحههث وفيمها يلههي شهرح ملراحههل ههذا األمنههوذج( :مرحلهة االسههتعداد،
ومرحلة التخطيط ،ومرحلة التحليل ،ومرحلة إعادة التصميم ،و مرحلة التطبيق ،و مرحلة املتابعة)
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االستنتاجات والتوصيات.

 1-4االستنتاجات.
ميكن عر أهم االستنتاجات اليت أفرزها البحث وهي كاألتي-:
 -1تعههد نظريههة القيههادة التحويليههة مههن النظريههات املعاصههرة يف القيههادة اإلداريههة الههيت تركههز بشههكل
أساسي على الهتغريات التنظيميهة باعتبارهها إحهدى متطلبهات اجلوهريهة املرتبطهة بعمليهة التغهيري
التنظيمي واليت تتطلب جمموعة من الكفاءات اجلوهرية للقيادة الفعالة.
 -2هنههاك شههبه اتفههاق يف مفهههوم القيههادة التحويليههة الههيت تركههز علههى إحههداي التغههيري يف سههلوكيات
واجتاهههات األفههراد وإيصههال الرؤيههة إلههيهم ،وأن اههاح خصههائص القيههادة التحويليههة مههرتبط بعناصههر
ومواصفات سلوكية ومعرفية وأخالقية.
-3ت عترب إعادة هندسهة عمليهات األعمهال مهن األسهاليب اجلديهدة الهيت أفرزتهها التوجههات اإلداريهة
احلديثة يف ظل الضرورات املعاصرة يف عملية التغيري حنو األفضل.
 -4هناك تداخل يف مفهوم إعادة هندسة عمليات األعمال من خالل وجهات نظر الباحثني اإلداريهني
تبعا لفهمهم هلذا املفهوم مما جعل مراحله متباينة لديهم.
 -5ان كههل مههن القيههادة التحويليههة وإعههادة هندسههة عمليههات األعمههال تركههزان علههى تغههيري الثقافههة
التنظيمية للمنظمة.
 -6تبني من خالل نتائج التحليهل الوصهفي ان هنهاك ضهعفا يف تهوفر خصهائص القيهادة التحويليهة يف
الكليات عينة البحث ،فعلى الرغم من متتع القيهادة اإلداريهة بثقهة عاليا،ويسهتمعون جيهدا ملهن يتحهدي
إليهم ،وحيوزون على احرتام اآلخرين وثقتهم وإعجهابهم بههم ،ويعتهربون األخطهاء جتهارب عمليهة مفيهدة،
ويركزون على التعليم الذاتي املستمر ،اال ان اإلجابة على املؤشهرات األخهرى هلهذا املهتغري كانهت دون
مستوى القبول.
 -7أوضحت نتائج التحليل الوصفي بان هنالك ضعفا يف مراحل إعادة هندسة عمليات األعمهال علهى
املستوى الكلي لكليات عينة البحث.
 -8أظهههرت نتههائج التحليههل بوجههود عالقههة ارتبههاط معنويههة موجبههة قويههة بههني خصههائص القيههادة
التحويلية ومراحهل إعهادة هندسهة عمليهات األعمهال علهى املسهتوى الكلهي لكليهات عينهة البحهث،
وعلههى الصههعيد اجلزئههي كانههت العالقههة معنويههة بههني خصههائص القيههادة التحويليههة وكههل مرحلهة مههن
مراحههل إعههادة هندسههة عمليههات األعمههال ،وكانههت أقههوى عالقههات االرتبههاط بههني خصههائص القيههادة
التحويلية ومرحلة التخطيط ،اما اضعف العالقهات املعنويهة فكانهت بهني تلهك اخلصهائص ومرحلهة
إعادة التصميم.
 -9تشري نتائج التحليل اىل وجود عالقة تأثري معنوية قوية خلصائص القيادة التحويلية يف مراحل
إعادة هندسة عمليات األعمال على املستوى الكلي لكليات عينة البحهث ،وعلهى الصهعيد اجلزئهي
كانههت عالقههة تههأثري معنويههة خلصههائص القيههادة التحويليههة يف بعههض مراحههل إعههادة هندسههة عمليههات
األعمال  ،وكانت أقوى عالقة تأثري لتلهك اخلصهائص يف مرحلهة التخطهيط ،امها اضهعف عالقهة تهأثري
معنويهة فكانهت خلصهائص القيههادة التحويليهة يف مرحلهة التطبيهق ،يف حههني كانهت عالقهة تهأثري غههري
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معنوية خلصائص القيادة التحويلية يف مرحليت التحليل واملتابعة علهى املسهتوى الكلهي لكليهات
عينة البحث.
 -10تبني من نتائج التحليل الوصفي توفر خصهائص القيهادة التحويليهة بنسهبة ضهعيفة ،يف حهني
تشري نتائج االحندار اىل ان كليات عينة البحث تستمد مراحهل إعهادة هندسهة عمليهات األعمهال مهن
خصائص القيهادة التحويليهة بنسهبة جيهدة ،وههذا مايفسهر قيهام القيهادة اإلداريهة يف ههذه الكليهات
باستخدام خصائص القيادة التحويلية بكفاءة.
 2-4التوصيات
اعتمادا على االستنتاجات اليت توصل اليه البحث يوصي باالتي -
 -1وضع االسرتاتيجيات الالزمة لتنفيذ التطبيقات املتعلقة خبصائص القيادة التحويليهة للتعلهيم
العالي وال يقتصر العمل على الوحدات اإلدارية التابعة هلا فحسب وامنا قطاعاتها العلمية ايضا .
 -2االهتمهام بهالكوادر املؤهلهة واملدربهة ممهن يتهوافر فهيهم االسهتعداد المهتالك خصهائص القيههادة
التحويلية ،وممن لديهم القدرة على امهتالك املواههب االبداعيهة لالسهتفادة منهها يف تطبيهق اسهلوب
مراحل اعادة هندسة عمليات االعمال.
 -3تصميم سياسات واجراءات الشراك العهاملني يف اعهادة هندسهة العمليهات االعمهال القائمهة مهن
قبل االدارة العليا وتشجيعهم على االلتزام باهدافها.
 -4تشكيل جلنة تشرف على اعادة هندسة عمليات االعمال واختاذ القرارات الالزمة بشأنها واليت
تتفق وطبيعة تطبيق هذا النهج اجلديد يف العمهل  ،وان تعمهل ههذه اللجنهة كفريهق عمهل يتهوىل زمهام
املبادرة الحداي التغيري املطلوب مبا يتالءم وظروف الكلية واجلامعة .
 -5اقههرتاح آليههات جديههدة ل هدعم مشههاركة االفههراد يف امل هؤمترات العلميههة الههيت تقيمههها املؤسسههات
التعليميههة داخههل وخههارج القطههر ،وتوحيههد جهههودهم وتنسههيقها لزيههادة فاعليههة ممارسههة خصههائص
القيههادة التحويليههة مههن خههالل اجههراء البحههوي والدراسههات امليدانيههة  ،وتههدريبهم علههى االسههاليب
االدارية احلديثة يف القيادة يف ظل التقنيات املتزايدة يوم بعد يوم.
-6على الكليات املبحوثة زيادة االهتمام خبصائص القيادة التحويلية لدى القيادات االداريهة ملها
هلا من تاثري املباشر يف مراحل اعادة هندسة عمليات االعمال.
-7على الكليات املبحوثة وضع قواعد تنظيمية لتوفري االجواء االكثر مالئمة واملطلوبة ملمارسهة
مراحل اعادة هندسة عمليات االعمال.
 -8يوصههي البحههث مههن إدارات الكليههات املبحوثههة ضههرورة االسههتفادة مههن العالقههة القويههة بههني
خصائص اليت متتلكها القيادة يف الكليات املبحوثة ومرحلهة التخطهيط يف اعهادة هندسهة عمليهات
االعمال باعتبارها املؤشر األكثر بروزاً يف البحث.
 -9ضرورة االهتمام بعالقة واثر اخلصائص اليت متتلكها القيادة التحويلية يف الكليات املبحوثهة
يف اعتمادههها علههى نظههام املعلومههات واتصههاهلا بالعمليههات مههع بعضههها وترتيههب اولوياتههها يف مرحلههة
اعادة التصميم يف اعادة هندسة عمليات االعمال باعتبارها املؤشر األقل بروزًا يف البحث.
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 -10اجراء دراسات اخرى يف جامعات اخرى الختيار فرضيات البحث احلالي وذلك بهدف التعرف
على مهدى التطهابق او االخهتالف يف النتهائج الهيت مت التوصهل اليهها ،واالسهتفادة مهن االدوات الهيت
قههدمها البحههث كمههدخل مشههرتك جيمههع بههني خصههائص القيههادة التحويليههة واعههادة هندسههة عمليههات
االعمال يف اجلامعة املبحوثة وذلك بهدف تكوين اسرتاجتية مناسبة الجهراءات أيهة دراسهات اخهرى
مستقبلية.
املصادر
اوالً املصادر العربية

 اجلزراوي ،رغد يوسف كربو ، )2000( ،اعادة هندسة عمليات االعمال كمدخل للتحسني املستمر تصميم نظام مقرتحللمستشفيات باختيار مستشفى الكندي التعليمي جماالً للدراسة ،رسالة ماجستري ،كلية االدارة واالقتصاد ،اجلامعة
املستنصرية ،العراق .
 السههلطان ،فهههد بههن صهها  ، )2001( ،اعههادة هندسههة نظههم العمههل ( )BPRالنظريههة والتطبيههق ،املههؤمتر الثههاني لههالدارة القياديههةاالبداعية يف مواجهة التحديات املعاصرة لالدارة العربية /8-6( ،تشرين الثاني)  ،املنظمة العربية للعلوم االدارية  ،القاهرة .
 العههازمي ،حممههد بزيههع حامههد بههن تههويلي ،)2006( ،خصههائص القيههادة التحويليههة وعالقتههها باالبههداع االداري دراسههة مسههحية علههىالعهاملني املهدنيني بهديوان وزارة الداخليهة ،رسهالة ماجسهتري يف العلهوم االداريهة ،كليهة الدراسهات العليها ،جامعهة نهايف العربيهة للعلههوم
االدارية.
 العبيههدي ،منهاء جههواد ،)2002( ،االمنههاط القيههادة وعالقتههها مبراحههل إدارة االزمههة ،دراسههة ميدانيههة يف هيئههة الكهربههاء وتشههكيالتها،رسالة ماجستري ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 الغامدي ،سعيد بن حممد ،) 2002( ،القيادة اإلدارية :التحهول حنهو منهوذج القيهادي العهاملي ،جملهة البحهوي االمنيهة ،العهدد (،)23مركز البحوي والدراسات ،كلية امللك فهد االمنية.
 القصههيمي ،حممههد مصههطفى عبههد القههادر ، )2001( ،املوافقههة بههني اههاح اعههادة تصههميم االعمههال والرتكيههب التنظيمههي واثرهمهها يففاعلية بعض مستشفيات التمويهل الهذاتي العراقيهة  ،دراسهة الراء عينهة مهن املهدراء العهاملنب فيهها  ،اطروحهة دكتهوراه  ،كليهة االدارة
واالقتصاد  ،جامعة املوصل  ،العراق .
 اهلامشي،شهيماء حممههد صهها  ،)2003(،دور تقانههة املعلومههات يف اعههادة هندسههة عمليههات االعمههال – دراسههة حالههة يف كليههة االدارةواالقتصاد/جامعة املوصل ،رسالة ماجستري ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل.
 يونس ،سهجى فتحهي حممهد ،) 2003(،اعهادة هندسهة بعهض االنشهطة يف املصهارف العراقيهة ،رسهالة ماجسهتري ،جامعهة املوصهل/كلية اإلدارة واالقتصاد .
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Ivancevich, Matteson,(2002), "Organizational Behavior and Management ", New York,
McGraw-Hill. http://www.ahewar.org.
Johannsen,
Murray,
(2004),
Transformational
Leadership
Primer
,
http://www.legacee.com/index.html.
Manganelli, R.& klien, M.,(1994),The Reengineering Hand Book: A step by step Guide to
Business Transformation, AMACOM pub, Co
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Raymond A. Noe, Patrick M. Wright and Henry J, (1996), Management of Organization,
Irwin/McGraw-Hill, U.S.A.
Sclutheis Robert A,(1995), Management , 2nd ed., McGraw-Hill, New York,U.S.A.
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كاريطةريا خةسلةتيَن سةركردايةتيا ظةطوهاستى لسةر دوبارةكرنا ئةندازةيا كرداريَن كارى (ظةكؤلينةك
) هةوليَر/لسةر راو بؤضؤنيَن منوونةكا فةرمانبةريَن هندةك ذ كؤليذيَن زانكويا سةالحةددين
كورتيةك

مةرةم ذ ظةكؤلينىَ ديار كرنا سروشتىَ ثةيوةنديا طريَدايى و كاريطةرى دناظبةرا خةسلةتيَن سةركردايةتيا ظةطوهاستى و دوبارةكرنا
) سةركردايةتيا ل هندةك70(  و منونةيا ظةكؤلينىَ ثيَكهاتبو ل، هةوليَر/ئةندازةيا كرداريَن كارى ذ هندةك كؤليذيَن زانكويا سةالحةددين
) برطا ثيَك هاتية بؤ ديراسةتكرنا57(  و ظةكؤلني ئعتمادىَ دكةتة سةر فؤرما راثرسيىَ بؤ كومكرنا ثيَزانينا كو ل،َكؤليذيَن زانكويى
 ئامرييَن ئامارى هاتينة ب.خةسلةتيَن سةركردايةتيا ظةطوهاستى و ثةيوةندى و كاريطةريا وىَ لسةر دوبارةكرنا ئةندازةيا كرداريَن كارى
 و ذظان دةرئةجناما هةبونا هةظثةيوةندى و كارتيَكرنا مةعنةوى.كار ئينان بؤ ضارةسةر كرنا ثيَزانينا و شلوظةكرنا وان و طةشنت ب دةرئةجناما
 و ظةكؤلينىَ راسثارد كو ثيَدظية طرنطى ب وان.يا خةسلةتيَن سةركردايةتيا ظةطوهاستى لسةر دوبارةكرنا ئةندازةيا كرداريَن كارى
خةسلةتان بهيَتة دان ئةويَن كو سةركردايةتييَن كوليذا هةين و ريَكخستنا دةسثيَكييَت وان ل قؤناغا دوبارة ضيَكرنىَ ل دوبارةكرنا ئةندازةيا
.كرداريَن كارى ذبةر قؤناغا ذ هةميا الوازترة د ظىَ ظةكؤلينىَ دا

The effect of Leadership Transformational Characteristic in Reengineering Business Process : An applied Study For Employment Staff
Opinions in a Sample of Colleges of Salahadin University.
Abstract
This research aims to explore the nature of the correlation and the impact between the
transformational leadership and its attributes and the stages of re-engineering the business
process in the colleges of sample of Salahaddin University/Erbil. The number of respondents
were composed of (70) of its staff of leadership in the colleges of the sample, and the
research depended on the developed of the survey consisted of ( 57) paragraphs to study the
features of the transformational leadership and its relationship and impact on the stages of reengineering business processing. Statistical methods have been used for data processing,
analysis and access to results. The outcome of these results; there is a correlation and
significant effect of the characteristics and the features of transformational leadership in the
stages of re-engineering business processes. And the study recommended the need to deal
with the relationship characteristics and attributes possessed by the leadership in colleges of
research in reliance on the information system and its priorities in the course of reengineering business processes as the less prominent cursor in the study.
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يتعلّق هذا البحث املوسوم ( املفردات الكرديّة املعربّة يف املعجمات الفقهيّة-أصوهلا اللغويّة ودالاللتها )-بدرس االلفاظ
( )Vocablesواملصطلحات ( )Idiomsالكرديّة الواردة يف معجمات الفقهاء( ،)Jurists Lexiconsوتسرّبت اىل اللسان
العربي عن طريق التّعريب ( )Arabizingمبظاهره .ويهدف البحث اىل استقراء ( )Inducingهذه املفردات وإحصائها من
املصادر املوثوقة ،وتنظيمها يف مسرد ،وعزوها ( )Imputationاىل اللغة الكرديّة بإبانة جذورها ( )Rootفيها ،ومن ثَم
رصد مدلوالتها السّّياقيّة ( )Contexualاليت استعملت هلا يف اللغة العربية يف حقل لغة الفقهاء ،فضلًا عن درس مشكالت
( ) Troublestتعريب املفردات درساً معزّزاًًً بأالدلّة ،والضوابط الفنية لتشخيصها .وتكمن أهمية البحث يف خدمة اللغتني
العربيّة والكرديّة بالوقوف على قنوات االقرتاض اللغوي بينهما ،وإجراء جوانب من التحليالت ( )Analysesوالتّقابالت
( )Contrasivesواملقارنات ( )Comparisonsيف جمال لغة الفقه وفقه اللغة (.)Philology

املقدّمة
احلمد هلل  ،و سالم على عباده الذذين اصذطفى  ،و بعذد ...فلقذد انذت االمّذة العربيذة و التذزال
جتذذاور ( )Neighbourhoodاالمذذم االخذذرا يف البي ذذات اجلغرافيذذة الذذيت تسذذكنها ،و بنذذت م ذ هذذذه
الشذذعوص صذذالت وثيقذذة منذذذ القذذدم و اىل يومنذذا هذذذا عذذن طريذذق اهلجذذرة و احلذذروص و التحالفذذات و
املعامالت التجارية ،اىل جانب الرّوابط السياسذية و الققافيذة و الدينيذة و عالقذات اجلذوار  ،فحذد
نتيجذذذة لذذذذلل بذذذني العذذذرص و (هذذذم االحتكذذذا ( )Attritionو االخذذذتال ( )Blending( )1و التحذذذاور
االنسذذانى ( ، )Human dialogمذذا ترتّذذب عليذذه انتقذذال مفذذردات العربيذذة اىل لغذذات هذذذه الشذذعوص
وتسمّى هذه الظّاهرة ( التّعجيم) وباملقابل تسرّص عدد (قليل من املفردات اللغوية هلذذه اللغذات
 و منها الكردية  -اىل العربية( )2و تسمى هذه الظذاهرة (التّعريذب) كلذل النّ ((للعذرص لغذةً عريقذةًامتدّت على مذدا تذأر ى طويذل  ،و علذى مسذاحة جغرافيذة فسذيحة  ،وك يكذن العذرص خذاملني أو
منعزلني عن (هم ،أو متعصّبني تعصباً ميلي عليهم احلذر من االخرين أو رفضهم  ...وال يعقل أن
تبقى العربية بعد هذا خالية من مؤثّرات أصحاص هذه اللّغات بل تأخذ منها االلفاظ و املصطلحات
و املسذمّيات بالقذذدر الذذذي تسذذتدعيه طبيعذذة العالقذذة و التعامذذل)) ( )3واطلقذذت علذذى هذذذه املفذذردات
االعجمية الدّخيلة اىل العربية املعرّص ( )Arabizedوما حييط به من املصطلحات كات الصّذلة الذيت
نذ رها فيما بعد ،و املعرّص و الدّخيل ( (( )Introderباص تفتحه اللغات لتس ّد الذنّق احلاصذل يف
ثروتها اللفظية التى تتسارع يف خطى متوازنة و متوازيذة مذ متطلبذات احلاجذة الفكريذة ،و لتذدلّل
من جهة اخرا على تفاعل قانون ثنائييت (التأث( و التأثّر بني حضذارات االمذم االنسذانية ايعذاً))
( . )4وال ينكر انّ التّعريب ( )Arabizingيعدّ ((سبيالً من سبل منذو القذروة اللغويذة النذه يضذي اىل
اللغة عن طريق االقرتاض ألفاظذاً ك يكذن الهذل اللغذة عهذد بهذا مذن قبذل ،ومسذألة االقذرتاض اللغذوي
مسلّم بها...ملسايرة تطور احلياة والققافة والعلوم وسائر ضروص النشذا البشذري))(. )5ويف ضذوء
ما تقدّم يغدو باالمكان أن يقال بكامل الطمأنينة إنه من املؤ ذد أنّ املفذردات االجنبيذة ()Foreign
وجدت طريقهذا اىل اللغذة العربيذة الفصذحى منذذ عصذرما قبذل االسذالم ،اك تذردّدت بذل ذاعت هذذه
املفذذردات يف لغذذة الشذذعر اجلذذاهلي علذذى السذذنة الشذذعراء أمقذذال االعشذذى وعذذديّ بذذن زيذذاد العبذذادي
والعذافر الكندي ويزيد بن ربيعة و (هم ( .)6أمّا بعد أن بز ذت ا ذراقة االسذالم العظمذى ،وأضذاءت
املعمورة بشعاع نورها ،وب ّز أسلوص القرآن وما ضمّه من الكالم املعجز فطاحل الفصحاء والبلغاء،
آخذاً بأعنّة اللغة ،فقد حوت سور القرآن الكريم وآياته البذاهرة عذدداً مذن املفذردات الدخيلذة‘ علذى
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رأي جمّ ف( من اللغويني والفقهاء وأساطني االختصاص يف العربية ( .)7وحتقّق استخراج مفذردات
أعجمية يف احلديث النبوي الشري ( .)8وعلى هذا املنوال ثبذت أنّ عذدداً مذن قذدامى لغذويّي العذرص
انوا يعرفون ق(اً من االلفاظ االجنبية الدّخيلة واملعرّبذة .وعقذب ظهذور مذدوّنات الفقذه االسذالمي
((تاب الفقهاء القرآن والسنّة والرعيذل االول مذن الصذحابة (رضذي اهلل عذنهم) يف اسذتعارة ألفذاظ مذن
اللغذذات االخذذرا ،وجعلذذها مصذذطلحات تعبّذذر عذذن معذذاني رذذدودة يف التص ذوّر االسذذالمي فكذذان ذذا
استعاروه السفتجة ...و (ها من االلفاظ ،ال يرون يف كلذل بأسذ ًا طاملذا سذبقهم اىل كلذل مذن هذو خذ(
منهم))( )9وال فى أنّ ((املصطلح الفقهي عند الفقهاء له مدلول تل عن املعنى اللغذوي)) ( .)10و
(( ا ّن االخذذتالف يف فهذذم دالالت املفذذردات افضذذى اىل االخذذتالف يف احلكذذم الفقهذذي)) ( .)11ومعلذذوم انّ
أوس ابواص اللغة انفتاحاً لدخول الغريب واجلديد واملولّد هي املفردات ( ، )Vocabulariesوأهم
ناحية يظهذر فيهذا التّعريذب (  )Arabizingهذي الناحيذة املتعلقذة بذاملفردات (،)12فهذي الذيت تنشذط
فيها حر ة التبادل ( )Exchangeبني اللغات والسيّما بني العربيذة والكرديذة يف لغذة الفقذه االسذالمي
اليت ختصّ بتناوهلا قطاع لغوي مهم يطلق عليه املعجمات الفقهية ،فأيقنت أن طائفة ( قليلة
من املفردات الكردية قد دخلت اىل هذه املعجمات ،وأنها جديرة بالتفتيش والدرس ما حفزنذي اىل
اختيار املفردات الكردية املعرّبذة (  )Arabi zed Kurdish Vocabulariesيف املعجمذات الفقهيذة-
دراسة يف اصوهلا اللغوية ودالالتها  -موضوعاً للبحذث ،فجنحذت لدرسذه سذالكاً مذنهت االسذتقراء (
 )Inducing currriculumيف مللمذذة نقذذار االلفذذاظ اللغويذذة الكرديذذة املعربذذة املبقوثذذة يف املعجمذذات
الفقهية ( )Juristical lexiconsمتتبّع ًا أصوهلا اللغوية ،باحقذاً عذن دالالتهذا ( ‘) intentsبتحليلذها
ال جديذدًا للذو هذذه اجلوانذب ،متحا ذي ًا مذا أوردنذاه يف القنذا (االلفذاظ الكرديذة
( ) Aanalysisحتلي ّ
()13
املعربذذة_ دراسذذة لغويذذة دالليذذة _ ،تالفي ذاً لالع ذادة والتماس ذاً للجديذذد مذذن االفكذذار واقتضذذت
طبيعذذذة هذذذذا املوضذذذوع ومذذذا اذ ذ لذذذه مذذذن املذذذادة العلميذذذة بنذذذاء خطذذذة (  )Planبذذذدأت مبقدمذذذة
( ) Introdutionأعقبتهذذذا فقذذذرات البحذذذث الذذذيت تكفّلذذذت مادتهذذذا بعمذذذل ثبذذذت للمفذذذردات الكرديذذذة
املعرّبذذذذة،وبيان جذذذذذورها ( )rootيف اللغذذذذة الكرديذذذذة ومعانيهذذذذا يف العربيذذذذة ،ومذذذذن ثََذذذذم مناقشذذذذة
( )Ddiscussionمشكالت البحث يف التعريذب والسّذ( يف تغطيذة الفقذرات االخذرا السذب متطلبذات
الدراسة ،وختمت املناقشات الصاد أهم النتائت ( )Conclusionاليت توصل اليها البحث.
امّذذا املذذادة العلميذذة للدراسذذة فقذذد اسذذتقيت مذذن مصذذادر يف رّتهذذا املعجمذذات الفقهيذذة املشذذهورة
املتخصصذذة  ،ترفذذدها املصذذادر واملعجمذذات اللغويذذة الذذيت تتنذذاول التعريذذب يف اللغذذتني العربيذذة
س البحذذو والدراسذذات احلديقذذة الذذيت ختذذ
والكرديذذة جاهذذدًا اختيذذار املوثذذوم منهذذا  ،ذذ( نذذا ب
املوضوع.
واخ(اً فهذا جهد املقلّ املتعب اخلاطراملسهر النّاظر ،فان اصبت وحاز القي مسذحة مذن النجذا
يف سدّ ثغرة من موضوعه -وهو املبغى واملأمول-فذلل من اظهذر نعذم اهلل علذيّ ،وإن اخطذأت فمذن
النفس اليت يدلّ عجزها على مال اهلل العظذيم_ سذبحانه_ ،وحسذ إثذارة مسذائل ك ّتذ ّد اليهذا
عناية الباحقني املعاصرين بالقدر الذي يشفي الغليل ،واهلل املوفق.
تأطري مصطلحات العنوان والتّعبريات ذات املساس بها
إحتضن عنذوان البحذث عذدداً مذن املصذطلحات(  )Termsوالتّعذب(ات ( )Idiomsكات الصذلة بهذا
نوضحها-وفاقاً ملذدلوالتها االصذطالحية اخلاصّذة وتعريفاتهذا االجرائيذة-مذ تذوخي انتقذاء أوجذز
التعريفات وأقربها اىل جذوهر املصذطلح لتكذ ون يف منذأا عذن قلذق االجتهذاد والتفسذ( وعلذى النحذو
االتي-:
-1املفردات( :)Vocablesويطلق عليها بعضهم الكلمذة ( )Wordأو اللفذ ،،واملقصذود بهذا -هنذا -
وحدات لغويّة رديّة كات معنى دخلت اىل العربيّة عن طريق التّعريذب ،وهلذا أثذر داللذي يف سذياقات
الكالم يف املعجمات الفقهيه اليت أوردتها.
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-2املع ررّ ( :)Arabizedواملبغذذى بذذه (( مذذا اسذذتعملته العذذرص مذذن االلفذذاظ املوضذذوعة ملعذذانب يف ذذ(
لغتها)) ( .)14فجرا على االبنيذة العربيذة بوسذيلة التّعريذب( )Arabizingالذذي يذراد بذه يف االصذطال
((:نقل اللف ،من االعجمية اىل العربية)) ( )15بتغذي( بنيتذه ( )Structureوصذورة لفظذه ليواقذق صذي
العربية،أمّا تعريب االسم االعجمي فهو -ما يقول اجلوهري((:-أن تتفوّه به العرص على منهاجها))
)Phonetic
( )16بذذذذذذاجراء حتذذذذذذوير وتطويذذذذذذ فيذذذذذذه لينسذذذذذذجم مذذذذذذ النظذذذذذذامني الصّذذذذذذوتي (
والصّريف( )Morphologyفيص( هذا االسم املعرّص عربياً(،)17قال سذيبويه ( 185هذذ)((.ملّا أرادوا أن
يعربوه} يريد اللف ،االعجمي{ احلقوه ببنا ٍء يف المهم ما يلحقون احلروف باحلروف)) (.)18
– 3االعجمي :يشذتق لفذ( ،االعجمذي) مذن اجلذذر(ع.ج.م)،والعجم:خالف العرص،ورجذل أعجمذي:ليس
بعربي،واالعجم:الذذذي يف لسذذانه عجمةفاليفصذذح واليذذبني المذذه،واالعجمي منسذذوص اليذذه ،واالعجذذم
ذلل :ل الم ليس بلغة عربية* .وبناء على هذا فان االعجمي_يف تعريفه االجرائي_يقصد بذه :ل
لف ،ليس يف لسان العرص،واليشرت يف أية لغة ان،وال يراد باالعجمي :الفارسي فقط ،مذا يلتذبس
يف كهن بعضهم.
-4املعجمررات الفقهيررة ( :)Joristical Lexiconsوهذذي املصذذنّفات املتخصّصذذة بتنذذاول املفذذذردات
واملصطلحات الفقهية  -ومذن بينهذا الكرديذة  -يف أبوابهذا و تبهذا املختلفذة ،ومذن أ ذهرها تفسذ(
ريذذذذب املوطّذذذذأ البذذذذن حبيذذذذب السّذذذذلمي (238هذذذذذ)،والزاهر يف ريذذذذب الفذذذذاظ االمذذذذام الشذذذذافعي
لالزهري(370هذذ) ،وطلبذة الطلبذة يف االصذطالحات الفقهيذة للنسذفي(537هذذ) ،واملغذرّص يف ترتيذب
املعرّص للمطّرزي ( 610هذ)،وتهذيب االمساء واللغات للنووي( 676هذ) ،وحترير الفذاظ التنبيذه لذه
ذلل ،واملطل على أبواص املقن البذن احلنبلذي ( 709هذذ)،واملصبا املذن( للفيذومي ( 770هذذ)،
وأنيس الفقهاء للقونوي( 978هذ)( )19ومعجم لغة الفقهاء للد تورين القلعجي والق ّن و ( كلل.
-5االصول اللغويّة ( :)Linguistic originsوالغرض منهذا جذذور املفذردات الكرديذة املعرّبذة وهيأتهذا
الشكليّة يف اللغة الكردية ،أما دالالتها فاملراد بها املعاني املخصوصة اليت استخدم الفقهاء هذه
ن الكلمذة (  -)Wordمذا يؤ ذد (
املفردات يف التعذب( الفعلذي عنهذا يف نصذوص المهذم ،باعتبذار أ ّ
()20
 -)Ullmanهي ((نظامها من العالقات اليت تربطها بكلمات أخرا من املادة اللغوية)) .
ويلتبس باملعرّص عدد من املصطلحات والتعب(ات أهمها-:
-1الدّخيل( :)Introderوهو الذي أمره أقلّ ا كا ًال و موضاً من املعرّص ،ويتلخ حدّ مصذطلحه
يف أنه أعمّ من املعرص،إك يشذمل مذا نقذل اىل لغذة العذرص مذن املفذردات سذواء جذرت أحكذام التّعريذب
بتشذيب لفظه عليه لتشبه االبنية العربية القحّة (،)Solidأو ك جتر عليه ،وبقيت علذى وزن ريذب
( )Strangerعلى اللغة العربية ،سواء أ ان يف عصر االستشهاد ( االحتجاج) أم بعده (.)21
-2االقررضاا اللغررو ( )L. touchingويطلذذق عليذذه أحيان ذ ًا االقتبذذاس أو االسذذتعارة( ، )Emprunt
واملكافئ الداللي ملصطلح الدّخيل ((ويقوم على أخذ لمة من لسان اىل لسان اخر ،واكا ذان هذذا
االخذ من ( العربية مسّي تعريباً)) ( .)22وميكن أن يقال فيه إنّه (( إدخال مفردات أجنبية اىل اللغة
العربية)) (.)23
ي االصذذل أعطذذي مذذدلوالّ جديذذداً عذذن طري ذق اال ذذتقام
-3املولّررد ( :)Generatorوهذذو ((لفذذ ،عرب ذ ّ
أواجملاز أو نقل الداللة ،وك يعرفه العرص الفصحاء بهذا املعنى ،وقد اضاف بعضهم مذا عذرّص بعذد
عصر االحتجاج اىل املولّد))(.)24
-4التّرمجررة ( )Translationوهذذي ا ذذل مذذن التّعريذذب وأوسذ مذذداًً منذذه ،والعالقذذة بينهمذذا عالقذذة
عموم وخصوص  ،فكل تراة تعريب وليس العكس ،الن الرتاة نقل املفردة من لغة ما اىل اللغة
املرتجم اليها مبعناها ،م احتمال توافر الكلمات البديلة يف االخ(ة (.)25
اللغات الشرقيّة واالوربيّة اليت تسرّبت الفاظهذا اىل العربيذة قذدمي ًا وحذديق ًا وبضذمنها
امّا ما
املفذذردات الكرديذذة ،ومنذذاهت العذذرص يف تعريذذب املفذذردات الكرديذذة و (هذذا ،فتوضذذحها اخلطّاطتذذان
االتيتان اللتان يعقبهما ثبت املفردات الكرديّة املعرّبة يف املعجمات الفقهية.
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مفردات اللغة العربية

()2االعجمية (املقرتضة) عربية ( أصلية

()1االصيلة (عربية أصلية)

املعرّبة

الدّخيلة

املولّدة احملدثة(العامية)

أ-اللغات القدمية
الفارسية السريانية الكردية العربية اهلندية

الرببرية احلبشية الزجنية الرت ية

ص-اللغات احلديقة
االنكليزية

الفرنسية

االملانية االيطالية الروسية

الربتغالية

الصينية

اخلطّاطة كات الرقم ( )1توضح تقسيم مفردات العربية من حيث التّعريب واللغات اليت دخلت مفرداتها اىل اللغة العربية
قدمياّ وحديقاً.
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االلفاظ الكرديّة املعرّبة

( )2تغي( البنية االصلية

( )1ابقاء املفردات على البنية االصلية اليت هي عليها من دون تغي(

( )1تغي( يف االساليب الصوتية العربية (ابدال االصوات )
باغ
جل
مست
----------------------

باغ
جل
مست

طاميش :ط
لشكر :لش
ثوختة :ث

ج
عس
ف

( )2إحلام املفردات باالبنية العربية

جاموس
عسكر
فختج

--------------------------------------------

( )2حذف االصوات

( )1زيادة االصوات
تو  توت
طا  كاو
كل  كلكن

( )3تغي( يف أصوات اللني

مايسريي  باسور
ختوم  ختم
نشاسته  نشا

اخلطّاطة كات الرقم ( )2تبيّن مناهت العرص يف تعريب املفردات الكرديّة و (ها

5
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ثبت املفردات الكرديّة املعربّة يف املعجمات الفقهية مرتّبة حسب احلروف اهلجائية ،وبصيغة النكرة ،وعلى
وفق االشكال اليت وردت بها دون االخذ باجلذور كونها مفردات معربّة:
ت

املفردات
الكرديّة
املعربّة

أصوهلا يف
اللغة الكرديّة

دالالتها يف اللغة
العربيّة

املعجمات الفقهية اليت وردت فيها

1

إبريسم

ئاوريشم

احلرير اخلالص

املغرب  218/2و، 244/2لغات ،25/3
القاموس الفقهي 83/1

2

إبريق

ئابرى

3

أستاد
(أستاذ)

وة ستا
(أستا)

اخلصائص، 356/1املغرب  56و ،57االلفاظ
،6الصحاح 85
املخصص ،199/3الفسر، 257االشتقاق
،335القاموس866

معجم لغة  ،56/1املصباح 6

املعرب،73املزهر  ،25/1ده ستوور  ،140االلفاظ 10

4

إستار
(بالكسر)

ضوار

معجم لغة  19/1و57/1

القاموس،404املخصص ، 213/5حاشية ،41احمليط
255/2

5

باذق

باسوق

طلبة ،284املغرب ، 64/1معجم 102/1

املخصص  ،79/9اللسان ، 45/2االلفاظ .17

6

بازي

باز

7

باسور

مايسريي

لغات  ،34/3التحرير  ،169معجم لغة
102/1
املغرب ،74/1املصباح  ،19معجم لغة
 102/1و111/1

الصحاح  89و،116القاموس  504و ،126/2االلفاظ
15
اجلمهرة  ،1/255ده ستوور ، 66املعرب ،106ديوان
1/370

املصباح 20

العني 2 4/4و ،76/6القاموس  ،868ده ستور 120
تصحيح ،454هه نبانه 44
املخصص  ،322/7الفسر  457/1الكنز 149/1
الفسر  6/1واجلمهرة  ،239/5الصحاح ، 75احمليط
357/1
اللسان  ، 25/2االلفاظ 17

تفسري ،388/1التعليق 140/2

القاموس  ،180هه نبانه 77
الفاظ  ،2هه نبانه 80

الة صبّ املاء
(التامورة)
املاهر يف صنعة
يعلّمها غريه
(أربعة) يف العدد و
(أربعة مثاقيل) يف
الوزن
ماطبخ من عصري
العنب فصار شديداً
ضرب من جوارح
الطري
مرض يف املقعدة

املصباح ،18املغرب 204/1

املظان اللغويّة املعتمدة يف حتقيق نسبة االلفاظ اىل
العجمة ،أوالقائلة بكرديّتها

8

باشق

باشوكة

9
10

باغ
بخ بخ

باغ
بة ة بة ةـ

أصغر الطيور
اجلارحة جثةً
البستان
كلمة إعجاب أو فخر

لغات  ،34/4القاموس الفقهي 158/1
املصباح  15،املغرب 59/1

11

خبت

به خت

اجلدّ ( احلظّ)

الزاهر،146لغات  20/3املغرب 58/1

12
13

خبتج
برنامه
(برنامج)
بزم

ثوختة
بة زم

15

بستان

بيستان

اخلالصة
(اجلدول) (الورقة
اجلامعة للحساب)
العشرة والضيافة
احلديقة من النخيل
أو الشجر وحنوه

طلبة  ،258املغرب 58/1
املغرب 73/1
املطلع  246 ،231الزاهر
،100املصباح19

16

بنفسج

اسم زهرة

املصباح ،27املطلع 174

فقه الثعاليب ،282االلفاظ ،28القاموس 181

17

بهار

18

بهرج

ثارة

طلبة ،200املغرب  ،92/1املطلع135

اجليم ،80/1تصحيح  ،483املخصص293/3

19
20

بهرم
ختتج

املغرب 94/1
طلبة 285

القاموس  ،1082اللسان 298/2
الوجيز 0445فقه الثعاليب ، 281االلفاظ .34

21

ختم

احلدّ بني أرضني

املغرب ،102/1طلبة156

الكنز ،46/1اصالح  ،1/91ترتيب 1/89

22
23

توث
جاموس

الفرصاد
نوع من البقر

التحرير ،182املغرب1/109
الزاهر ،145املطلع126

تصحيح ،492الصحاح ،131حاشية58
العني، 466/1املصطلحات ،17اجلمهرة388 /3

24

جامناز

بارام
تة ختة
ختوم
(ختوب)
توو
طاميَش
جيَنويَذ
(بةرمال)

ورد ينبت أيام
الربيع
الرديء أو الباطل
من الدراهم
طيب (عصفر)
لوح اخلشب

املصباح 25

م.الصحاح  ،68التهذيب  ،417/1اللسان 166/2

سجادة

انيس93/1

فةرهةنط  ،274هه نبانه181

25

جرّة

جةرِة

معجم لغة ،187/1أنيس 286/1

تاج العروس ،287االلفاظ،48الوجيز .444

26

جرذ

جورج

املغرب ،138/1طلبة31

الصحاح ،165ده ستوور ، 185القاموس362

27

جرس

جةرةس

اللغات  ،50/3التحرير 320املصباح 57

العني ،142/4الصحاح ، 166اجلمهرة .38/1

28

جرموق

ضةرمؤك

التحرير ،35املطلع ،21املعرب 140/1

الفاظ ،40القاموس ،871اللسان 132/3

30

جزاف

طوترة

31

جصّ

طةض

14

بة رنامة

وة نة وشة
(بنة فشة)
بة هار (عة
رار)

اناء كبريمن اخلزف
يوضع فيه املاء
ضرب من الفأر لكن
اكرب منه
الصوت واحلس او
مصدر الصوت الذي
يعلق على الدوابّ
مايلبس فوق اخلفّ
من اجللد حلفظه
بيع الشيء وشراؤه
بال كيل وال وزن
مادة بيضاء

اللغات، 50/3انيس ،204/1معجم لغة
163/1
املطلع  ،119/1املغرب  ، 147/1التحرير

6

تصحيح ،454اجلمهرة ،501/3القاموس  180و147

الصحاح  ،171القاموس  ،796العني 270/1
تاج ،9/2الصحاح  ،174م .الصحاح 104
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32

جُل(بضم
اجليم)

طولَ

33

جِِِِل(بكسر
اجليم)

جل

34
35

جلجل
جهبذ

زنطولَ
جانباز

37
38
39
40

جوز
جوزينج
جوسق
جوهر
جويبار
(جؤبار)

طوز(طويَز)
طؤزينة
كؤشك
طةوهةر

42

خزامى

خةزيَمة

43

خسرواني

كسروان

44

خنجر

خة جنة ر

45

خندق

كندة (كندرِ)

46

درز (دهليز)

دة رة ز

47

دست
دشت
(دست)

دةست

41

48

ئاوبارة

دة شت

49

دستج
(دستة)

دة ستة

50
51

دورق
دوالب

دولكة
دوالب

52

ديوان

ديوان

تستعمل يف البناء

42/1

الورد

املعرب 155/1

الصحاح 184

املصباح ،41املطلع 207

العني ،458/1فقه الثعاليب 279

املعرب ، 154/1املطلع 207
اللغات 56/3

ديوان ،214/1التهذيب ،439/1االلفاظ43
املزهر،25/1القاموس 331/1

اجلوز املأكول
من احلالوات
القصر الصغري
النّفيس من احلجر
مسيل النهر الصغري
(ساقية)
زهرة طيبة الرائحة
(خريي الربّي)
احلرير الرقيق
احلسن الصنعة
سكّني كبري حيمل
يف احلزام
حمفور من االرض
مابني الباب والدار
(حزّ)
اليد

املصباح  ،44التحرير 181/1
طلبة 128
اللغات  ،51/3املصباح 39
املطلع ،9معجم لغة  169/1اللغات 51/3

اجملاز ،20الصحاح ،199العني 164/6
فقه الثعاليب ،282املعرب  147االلفاظ48
الشفاء  ،91الزاهر ،122املعجم 404/2
اجلمهرة ، 360/3الصحاح  ،194القاموس .369

املعرب 148/1

الفاظ  ،38القاموس .361

املطلع 173

املخصص ،110/3الصحاح  ،295القاموس 1101

طلبه 207

احملكم ،172/3فةرهةنط 945

التحرير  ،93املعرب 272/1

الصحاح ، 320الفاظ،57القاموس382

اللغات  ،100/3التحرير 82/1
أنيس  217/1املعرب ،285/1معجم لغة
19/1
املصباح 73

اجلمهرة ،122/2القاموس .881
املقاييس ،30ده ستوور47

الصحراء

املصباح 73

الصحاح  ،343اجلمهرة 23/1و 500/3

املعرب 287/1

احلاشية  ،90االلفاظ .63

طلبة 289
اللغات  ،106/3التحرير 217
املصباح  ،77املطلع  ،299التحرير
120

ديوان  ، 223/1املعرّب  ،193الصحاح 340
املصطلحات  ، 18املعرب .337

جلّ الدابّة أو سوق
الزرع بعد حصد
السنبل
جرس
النقاد اخلبري

احلزمة(الباقة من
الرحيان وحنوه
متسك باليد)
مكيال للشراب
جممع الصحف
الدفرت (السجل)
أو املضيف
السطر من النخيل
وغريه
املرأة
ما حيمل فيه
االشياء
عرق يف االرض
يستعمل دواء

رزدق
(رستق)
زن

ذن

55

زنبيل

زة نبيل

56

زجنبيل

زةجنةفيل

57

زفت

زفت

القري

58

زنديق

زةنديق
( زن دين)
زندةكرد

القائل بدوام الدهر
أومن الثنوية

59

زوان

زيوان

60

ساباط

سابات
(ساية ثؤش)

61

ستوق

ستؤك

62

سخت

سة خت

63

سخرة

سوخرة

64

سرداب

سارداو

65

سرقني

سةرطني

53
54

رستة

حب صغار مستطيل
خيالط الربّ
سقيفة بني دارين
حتتها طريق
كل شيء معدنه
رديء
صلب
التكليف مبا اليراد
وبال أجر (القهر)
بناء حتت االرض
لتربيد املاء
الزّبل

اجلمهرة  ،245/2املزهر  49/1الفاظ 63

النهاية  53و  ،202الصحاح .364

املغرب 328/1

م .الصحاح  ،242اجليم .179/1

الزاهر 152

املعرّب  ، 217احلاشية101 ،

طلبة  ،185اللغات 135/3

احمليط  ،211/2ده ستوور  178املعرب .218

اللغات 25/3

معرب صوت  ، 106ديوان 420/1
فقه الثعاليب 282

طلبة 287

القاموس  ،152الصحاح 452

الزاهر  382و  ،378املطلع ،378
معجم لغة 234/1

العني  ،255/5الفاظ  ،80الصحاح . 459

املصباح  ،99اللغات 138/3

إصالح  ،262املخصص 184/3

املطلع  ،105املغرب  379/1معجم لغة
238/1

احلاشية  ،150ديوان 370/1 ،القاموس 669

املغرب 382/1طلبة 200

التعريفات ،196الصحاح  ،474القاموس 892

املغرب 387/1

ديوان  ،97/1اخلصائص  ،3571اللسان 144/7

معجم لغة  ،242/1املغرب 388/1

احملكم ،93/2القاموس405

املصباح 104

الدرة ،301الفاظ،89القاموس 97

طلبة،276حترير،176معجم لغة 243/1

اجليم ،81/1املخصص ،154/2املعرب  254و247
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66

(سرجني)
سروال
(سربال)

شةروالَ

من املالبس الكرديّة
طسيسة هلا عروة أو
مقبض
دفع املال لشخص
يف بلد واخذه من
وكيله من مكان اخر
حيوّل به املال من
جهة اىل جهة اخرى
ما يعجن فيه أو
يغسل فيه

67

سطل

سة تل

68

سفتج
(سفتجة)

سة فتة

69

صكّ

ضةك

70

طست
(طشت)

تة شت

71

عسكر

لشكر

اجليش

72

فختج

ثوختة

خالصة

73

فسكل

فشكلك

74

قاش

75

قرمز

قاش
قورمز(كرمي
الَ)

76

قند

قة ند

77

قولنج

78

كاغد

79

كافور

كافور

80

كاو

طا

81

كشك

كة شك

82

كلكن(كلك)

كلى ضاو

83

كنده(كندج)

كة ندو

84

كواره
(كوره)

بورة

85

كوز

طؤزة

86

كوسج

كؤسة

87

جلام

لغاو

88

لوثة

لةوضة

89
90

ماست
متيخ

ماست
بةرضيخ

91

مرج

ميَرط

92

مرد

ميَرد

93

مرعزي

مة رة ز

94

مسك

ميسك

95
96

مشت
(مست)
منجنيق

الفرس جييء اخر
اخليل يف احللبة
الفلس الرديء
صبغة محراء (دودة
محراء)
عسل قصب السكر
أو (السكر) اذا مجّد

املطلع،9/1املصباح،104املغرب 394/1

العني  ،78/4الصحاح491

املصباح105

اجلمهرة ، 27/3املعرب  ،241القاموس1014

أنيس ،255/1التحرير193

التعريفات،198احملكم  ،17/3القاموس 193

معجم لغة ،19/1و،415/1والقاموس
الفقهي ،135واملصباح 131

املخصص ،99/4اللسان  ،263/8الصحاح 596

طلبة ،214املعرب20/2

صبح ،195/1العني ،48/3القاموس  156و.564

املصباح ،155معجم لغة ،312/1املغّرب
61/2

تصحيح ،488املخصص ،222/1الصحاح704

املغرب 152/2

مل تذكرها املعجمات اللغوية لكنها واردة يف اللغة
الكردية ومستعملة

الزاهر 413

القاموس  ،1042احلاشية 149

طلبة 255

هه نبانه ،545احمليط  109/1القاموس 603
العني  ،255/5معرب صوت  178،احلاشية  ،138هه
نبانه 552

الزاهر 119
املصباح 197

ديوان  ،104/1اجلمهرة  ،94/2االلفاظ 129

مرض معوي مؤمل

لغات 100/3

ده ستوور ،65فقه الثعاليب 283

قرطاس ثخني
طيب يكون من شجر
جبلي
الثور
اللنب اجملفف أو ماء
الشعري أو احلنطة
الكحل
وعاء يستعمل خلزن
الطحني وغريه

املصباح 204
املطلع ،6/1طلبة ،277معجم لغة
375/1
الزاهر 161
التحرير  ،280املغرب ،221/2املصباح
205
اللغات-117/3؛ 118املصباح 205

الفاظ ،136القاموس 315

فةرهةنط ،770الفاظ 137

اللغات 120/3

القاموس  ،203املزهر 169/1

املغرب  ،236/2طلبة 230

الفاظ  ،140احملكم 211/3

املغرب  ،235/2اللغات230/3

صبح  ،195/1فقه الثعاليب  281الصحاح 9282
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مشكالت البحث يف قضيّة تعريب املفردات
لقذذد أبذذرزت نتذذائت شذ االنظمذذة املعجميذذة ()Lexical systemsاملعنيّذذة بالتعريذذب اللغذذوي أنّ
مسذألة التذنق( يف تعريذب املفذردات-والسذيّما املفذردات الكرديذة املعربذةArabized Kurdish ( -
 ) Vocabulariesوالتفتيش عنها وحتقيق أصوهلا ليست باالمر اهليّن بل هو عمل مضنبٍ و ام ملن
يبغي سلو مضايقه سلو اً علمياً،اك ربّما يق الذدارس يف اضذطرابات ذتّى ،وتعرتضذه معضذالت
اّة تعتاص عليه ،وقد اليظفر منها مبنجى ،لذا دا هذا املوضذوع مذن أصذعب املباحذث اللغويذة
( )Linguistic searchesوأدقّها،وقد يعزا كلل اىل اختالف مناهت العلماء ومشارص اللغذويني يف
تنذذاول قضذذية التعريذذب ،وتبذذاين وجهذذاتهم فيهذذا ،وعلذذى وجذذه اخلصذذوص مذذن الذذذين قذذالوا بذذورود
املفردات االعجمية يف تاص اهلل تعاىل ومن املنكرين لذلل،ومن متوسط بينهما،فضذالًًً عذن اخذتالف
االعصر واالزمان الذيت عا ذوا فيهذا والذيت تشذهد تطذور دالالت املفذردات تضذييقاً( )Narrowing
وتوسّعاً ( )Wwideningوتغي(ات اعرتتها  ،اىل جانب انتمائهم القومي والفكري ( )Idealالذي رمبا
يؤول اىل عزو ( ) Imputationطائفة مذن املفذردات اىل ذ( لغتهذا االصذلية  ،عذالوة علذى النقذل ذ(
املوثوم مبوجب مقاييس علمية ( )Scientific measuresيطمأن اليها.
ومن أبرز هذه املشكالت ( )Problemsاليت حياول البحث ش النّقذاص عنهذا باطافذة سذريعة تلذمّ
جوانبها مايأتي-:
-1مشرركلة تع ردّد التّسررميات واملصررطلحات ( )Terminologiesيف التعذذب( عذذن فكذذرة املعذذرص  :إك يعبّذذر
املؤلفون العرص وأصحاص املعجمات الفقهية أحياناً عن الفكرة الواحدة يف طائفة مذن فصذول اللغذة
منهذا االقذرتاض اللغذذوي ( )Linguistic touchingبأمسذذاء ومصذطلحات متعذذددة وك يسذتقروا علذذى
مصطلح واحد  ،على حنذو مذا فعلذوا بذاملعرص واملصذطلحات كات الصذلة بذه  ،فلذم مييذزوا بالدقذة
املنهجية املطلوبة بني املعرص -وهو املصطلح االقدم عنذدهم -وبذني الذدخيل واالعجمذي واملولّذد
والعاميّذة والرتاذة وحنذو كلذل ،فوقعذوا يف إ ذكاالت تعب(يذة ( )Expressional imaginationsجنذم
عنها اخللط ( )Blendوتداخل حدود مفهوم هذه املصطلحات واملسميات.
ظهر املعرّص ( )Arabizingمصطلحاً داالً على املفردات الكالمية اليت اقرتضتها العربيذة وولّ مذرة
على يد اخلليل (175هذ) مقروناً بالدخيل ،جاء يف تاص ( العني)  ((:احلم(ة :اال كزّ :معرص لذيس
بعربي)) ( ،)26وحذا حذوه أصحاص املعجمات الفقهية ( ،)27وحنوكلل معرص ودخيل ،ودخيذل ومعذرص
بارداف أحدهما االخر ،قال اخلليل ((:واملستقّة...دخيل معرّص)) ( )28و ((السذجّيل :معذرّص دخيذل))
(،)29أما سيبويه (185هذ) فقد ان يعبّر عن التعريذب-الذذي عرفذه ابذن قتيبذة (276هذذ) ( )30الول مذرة
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فيمذذذا بعذذذد -ص (االعذذذراص) ( )Expressingاست ناسذ ذاً بأصذذذل املعنى،يقذذذول ((بذذذاص مذذذا أعذذذرص مذذذن
االعجمي،فرمبا احلقوه ببناء المهم ،ورمبا ك يلحقوه )) (،)31أما اجلوهري
( 392ه) فقد اطلق على تعريب االسم االعجمي أو ( املنسوص اىل العذرص  :التعريذب()Arabizing
واالعراص –جامعاً بني أقوال سابقيه ،-جاء يف (الصحا )(( :تقذول :عرّبتذه العذرص وأعربتذه أيضذاً))
( ، )32فاستساغ مصطلحي املعرص (بفتح العني وتشديد الراء)،واملعرص (بتسذكني العذني وفذتح الذراء
خمفّفذذة) ،وفعذذل صذذاحب (املع ذرّص) صذذنيعه بقولذذه((:واالعراص والتعريذذب :االبانذذة)) ( ،)33واسذذتعمل
هاص الدين اخلفاجي (1069هذ) و (ه ( )34الدخيل (.)Intruder
وهكذذذا جذذرا املعجميذذون واللغويذذون القذذدامى والذذذين جذذاتوا بعذذدهم يف اسذذتعمال هذذذه املسذذميات
واملصذذذطلحات  ،وزادوا عليهذذذا (هذذذا حنذذذو االعجمذذذي والذذذدخيل والعذذذامي واحملذذذد واملقذذذرتض
واملرتجذذم ()Translatedومذذا اىل كلذذل ،ذذل حسذذب املقيذذاس الذذذي يسذذتخدمه لتحديذذدها،ومبتغاه يف
درس املوضذذوع ،وهذذذا مذذاأوقعهم يف اال ذذكال يف التذذألي والبحذذث يف املع ذرّص واحتذذاروا لذذذلل يف
اختيار املصطلح أو الوص الذي يعرب عن فكرة تعريب مفردة لغوية ما.
ويسوم البحث للتدليل على هذه املشكلة أمنوكجاً واحداً هو مفردة (البخت)(بفتح البذاء) وهذي
 ،او اجلذدّ ( )Luckلفظذاً
لفظذذة رديذذة معربذذة أوردهذذا اصذذحاص املعجمذذات الفقهيذذة للداللذذة علذذى احلذ ّ
ومعنذ ذىًً ( )35ومنذذذه قذذذوهلم (( :والينفذ ذ كا اجلذ ذدّمنل اجلذ ذدّ)) ،لنذذذرا مذذذدا اضذذذطراص ()Alienation
املعنيني بقضية التعريب يف التعب( عن عجمة هذه املفردة ،يقول ابن دريذد (321هذذ) عذن (البخذت)
إنّذذذه ((فارسذذذي معذذذرص ،وقذذذد تكلمذذذت بذذذه العذذذرص ،وال أحسذذذبها فصذذذيحة)) ( ،)36ومقلذذذه االزهذذذري،
واجلذذواليقي ،وابذذن منظذذور ( ،)37ويقذذول الفذذارابي (350هذذذ)(( :وهذذو أعجمذذي)) ( ،)38و ذذبيهه الفيذذومي
(790هذ) ( ،)39وقال االزهري (370هذ)  ((:وال أدري أعربي هو أم ال)) ( ،)40أمّا اجلوهري فيقول عنها
إنها معرّبة ( ،)41ونظ(ه الصاحب بن عباد (325هذ) ،والف(وز ابادي (819هذ) ،ورمد رواس قلعجي
( ،)42اّما ابن جذ (392هذذ) فقذد ذان يعذدّ (البخذت) لفظذة عاميذة (،)43وأمذا اخلفذاجي (1069هذذ) فقذد
حسب ( البخت) مفردة نادرة يف العربية وقذال(( :إ ّن العذرص قذد تكلمذت بذه قلذيالً)) ( ،)44والذذي نريذد
اال ارةاليه هنا أن لندرة اللفظة أو قلّة دورانها يف الكالم أثراً مهماً يف حتديد اصل املفردة وهويتها
()45
مذذذذذا سذذذذذنرا.أما الزبيذذذذذدي ( 1021هذذذذذذ) فقذذذذذد قذذذذذال عذذذذذن ( البخت)بأنهذذذذذا((معرّص أو مولّذذذذذد)
(،) Generatorفارقذذ ًا بذذني هذذذين املصذذطلحني بعطذذ أحذذدهما علذذى االخذذر  ،ومعلذذوم ان العطذذ
( )Attractionيقتضي التّغاير ( )Contrastingأو االختالف بني املعطوف واملعطوف عليذه ،يقذول
السذذذذيالكوتي( 1061هذذذذذ)((:مصحّح العطذذ ذ هذذذذو املغذذذذايرة))( ،)46ومذذذذا اىل كلذذذذل مذذذذن التعذذ ذب(ات
واملصطلحات كوات دالالت متباينة يف حتديد خصية مفردة واحدة فحسب ،فمذا بذال هذذا العذدد
الغفذذ( مذذن املفذذردات الذذيت اقتبسذذتها العربيذذة مذذن اللغذذات االخذذرا ،ي ذ حي ذدّد أصذذلها وتسذذتبان
دالالتها ،مذا نستشذ منهذا قذرة اال ذكاالت وتعذدد املصذطلحات يف موضذوع تعريذب املفذردات .
وعالج هذه املشذكلة -فيمذا يذرا البحذث -يكمذن يف االتفذام علذى مصذطلحات دقيقذة لكذل نذوع مذن
أنواع املعرص  ،أعذ املصذطلحات الذيت تتصذل بذاملعرص ،وكلذل مبوجذب مقذاييس علميذة دقيقذة
تستند اىل أسس منهجية يرضى بها العلماء والباحقون يف موضذوع االقذرتاض اللغذوي ( Linguistic
.)touching
-2مشركلة نسربة ( ) Attributionاملفذردة الواحذدة اىل جمموعذذة مذن اللغذات :وتعذ ّد هذذه املسذالة مذذن
العوائذذذق العسذذذ(ة الذذذيت تعذذذرتض سذذذبيل البذذذاحقني يف حقذذذل التعريذذذب اللغذذذوي ( Linguistic
،) arabizingاك نلفي ف ة ق(ة من املفردات املعربة معزوة ال اىل لغة واحدة فحسب ،بذل اىل عذدد
من اللغات( ،)47وحيسن أن نسوم هلذا الغرض أمنوكجاًًً اخر نلمس يف ضوئه هذه املشذكلة ،وتتذار
لذذذلل مفذذردة ( اجلذذوز)( )Walnutsللقمذذر املذذأ ول املعذذروف الذذذي يقذذول فيذذه اصذذحاص املعجمذذات
الفقهية (( :اجلوز فارسي معرص ،وهو نوعان هنذدي و ذامي ،و الهمذا معذروف ويقذال جلذوز اهلنذد
النارجيل ...و جرته بيهة بالنخلة)) ( ،)48والصواص أنها مفردة ردية داللتها االصلية ( Original
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 )sensesفيها (طوو ) ( )Guzباجليم ( املعطشذة املماثلذة ل ( )Gيف االنكليزيذة ،إك أيقنذت بنتيجذة
البحث يف املعجمات الفقهية واملظان اللغوية املعتربة :انها نسبت اىل مثان لغات خمتلفذة  ،جذاء يف
تذذاص (االلفذذاظ الفارسذذية املعربذذة)((:اجلوز :القمذذر املعروف،معذذرص طووو  ،ومنذذه الرت ذذي جذذويز،
واالرامذذذذي ،والكذذذذردي طووووو أو قذذذذوز  ،واالرمذذ ذ  ،و العربانذذذذي ،وهذذذذو باللغذذذذة الربانيذذذذة ،ويقربذذذذه
الرومذي))(،)49أمذذا يف (الصذذحا ) فقذذد نسذذبت مفذردة اجلذوز اىل الفارسذذية ،يقذذول اجلذذوهري(( :واجلذذوز
فارسي معرص)) ( )50و ذا يف معرص اجلذواليقي ،وزاد عليذه ( :وقذد تكملذت بذه العذرص قلذيالً)) ( ،)51أمذا
رقق هذا الكتاص فقذد عذزا لفظذة اجلذوز اىل اللغذة العربيذة احملضذة قذائالً(( :بذل الظذاهر أن الكلمذة
عربية اصلية)) ( )52والصواص الذي خل اليه البحث هو أن لفظة اجلوز ردية قحّاً دخلت العربية،
على النحو الذي قاله (أدّي () يف تابه الذي أ رنا اليه انفاً.
()53
وعلى هذه الشا لة نسبت املفردة (اجلنّة) املعربة الواردة يف اي الذ ر احلكيم اىل مخذس لغذات .
وهذا حال عدد جمّ من املفردات املعربة .و ذا ال ذل فيذه أن عذزو ( )Imputionاملفذردة املعربذة
والسذذيما الكرديذذة منهذذا اىل هذذذه اجملموعذذة مذذن اللغذذات مذذن ذذأنه أن يوق ذ الذذدارس يف االضذذطراص
واحل(ة اليت تؤول به اىل اخلطأ .وسبيل تاليف هذه املشكلةإمنا يكون بذالفزع اىل املظذان املعتذربة
املهتمة بالتعريب وعلى وجذه اخلصذوص املصذادر القدميذة الن التعريذب مسذالة تار يذة قدميذة،
ط الرّحال عند الناطقني باللغة اليت نسذبت
وتفح ما فيها بدقة  ،وتتبّ اللفظة تتبعاً علمياً ،أوح ّ
اليهذذا املفذذردة وسذذؤاهلم ،لتحصذذيل الداللذذة االصذذلية الصذذحيحة مذذن أفذذواه املذذتكلمني بهذذا ،ومذذن ثَذذم
تنسيب املفردة اىل هذه اللغة الواحدة ال (.
-3مشركلة االرتكرا ( )Restingعلذذى النّقذل البذاً يف حتديذد عجمذذة الكلمذة او عروبتهذا مذن دون وضذ
ل النقذذد( )54ويف يذذاص تطبيذذق املذذنهت العلمذذي السذذليم يف إثبذذات أجنبيذذة املفذذردة أو
النقذذل علذذى ر ذ ّ
عربيتها،وهذه الوقفة على االضطراص( )Alienationيف النقل أو اخلطأ فيذه حتوجنذا اىل ضذرص مقذل
مذذن حنذذو مفذذردة ( اخلذذ() لتجليذذة االمذذر ،جذذاء يف (اهذذرة اللغذذة)(( :ورجذذل كو خذذ(  :اكا ذذان ذذق(
اخل( ،وزعم أبو عبيدة اأنه فارسي معرص )) (،)55أما اجلواليقي يف ( املعرص) فيقول عذن ( اخلذ()(( :
وك ذذر ابذذو عبيذذدة انذذه فارسذذي معذذرص)) ( ، )56والفذذرم الذذداللي (  )Indicative disparityبذذني (زعذذم)
و(ك ر) ال فى على مقل ابن دريد واجلواليقي اللغويني النحريذرين ،إك ((الذزعم حكايذة قذول يكذون
مظنذذذة للكذذذذص)) ( ، )57مذذذا أن الذذذزعم يقذذذال لالمذذذر الذذذذي اليوثذذذق بذذذه ،أمذذذا الذذذذ ر ف((يقذذذال اعتبذذذاراً
باستحضاره،و تارة يقال حلضور الشيء)) ( ،)59و((ال ّذ ر يضا ّد السّهو)) (.)60
وبناء على كلل فان ابن دريد أنكر نسبة مفردة اخل( اىل العجمذة النّذه قذال يف نقلذها عذن ابذي عبيذدة
(زعم)  ،ومعنى كلل أنه اثبت عروبة هذه اللفظة  ،أما اجلواليقي فايّد صحة أعجمية ( اخل( ) النذه
قال يف نقله عن ابي عبيذدة (ك ذر) .واملخلذوص اليذه مذن هذذا الكذالم انذه قذد يصذعب حتقيذق عربيذة
املفردة أو نسبتها اىل املعرص_ وعلى وجذه اخلصذوص املفذردات الكرديذة املعربذة_ يف املعجمذات
()61
الفقهية من جهة ((أن املصذطلح الفقهذي عنذد الفقهذاء لذه مذدلول تلذ عذن املعنذى اللغذوي ))
فالميكن االتكاء على نقل االئمة والوثوم به وثوقذاً ليذاً _أحيانذاً_دون النظذر التحميصذي الذدقيق
خ حال املفذردة ،وإلّافذان هذذا السذبيل يكقذر فيذه الغلذط
ووضعه على املقياس العلمي الذي يش ّ
ويلتبس على ( املتقبت الصواص واخلطأ ،وختلط املفردات املعربة بغ(ها.
أما املشكالت االخرا اليت تعرتض طريق التألي والبحث يف تعريب املفردات وما يتعلذق بذه،
واملؤخذذذات الذذيت رصذذدت علذذى مذذا تذذب عذذن املعذذرص مذذن حنذذو التسذذرع يف ادّعذذاء عجمذذة مفذذردات
اليستبني الذدليل علذى أجنبيتهذا ،أو ادعذاء االعجميذة مذن ذ( بيذان أصذل املفذردة أو املسذارعة اىل
التماس أصول الكلمات املقرتضة يف اللغة الفارسية ،أو تر املفذردة املعربذة مذن دون النسذبة اىل
لغة معينة  ،أو بيان داللتها جزافاً ،اىل جانب افتقار تذب الذدخيل واملعذرص اىل الدقذة املنهجيذة يف
التمييز بني اللغات اليت تنسب اليها املفردة أو عدم معرفة تار يّذة اللغذات بشذكل دقيذق ،ومذا اىل
كلل من العوائق ونواحي القصور ،فقد ك ر معظمها الد تور عبذد الوهذاص عذزام يف تقدميذه تذاص (
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املعرص) ،و (ه من الباحقني قر يف حقل التعريب ( ،)62فال يرا البحث سردها إلّذا إعادةملذا قذالوه،
لذلل يضرص الصّفح عنها مكتفياً باالحالة.و هذه اال كاالت واالقوال املتناقضة واالراء املتباينذة
جتعذذل البذذاحقني ذذ( مطم ذنّني ذذق(اً اىل جممذذل االحكذذام واالسذذتنتاجات الذذيت ا تشذذفت يف قضذذية
املعرص من املفردات.
أسس متييز املفردات املعرّبة ومقاييسها الفنية
إن تفح املصادر املتخصصة بتعريب املفردات يكش لنا جبالء انّ ائمّة العربيذة-رمحهذم
اهلل-جذذادوا لنذذا مبقذذاييس وعالمذذات ( )Singsيف ايذذة اللطذ والدقذذة ترتكذذز يف أ لذذب االحيذذان علذذى
السذذماع( )Listening( )63تعيننذذا علذذى حتقيذذق املعذذرص مذذن االلفذذاظ ،وتصذذحيح نسذذبتها اىل العجمذذة،
وحتديد مسات التمييذز ( ) Distinguishingبذني املفذردات العربيذة االصذلية( ،الصذرحية)واالعجمية
( ( الصرحية) الداخلة يف اللغة العربية ،ووضعوا أسسذاً معياريذة( )Normed basesثابتذة نتعذرف
مذذن خالهلذذا علذذى املفذذردات املعربذذة دون ذذق( عنذذاء ،وكلذذل يف أ لذذب املفذذردات -والسذذيما الكرديذذة
الذذواردة يف املعجمذذات الفقهيذذة ( )Juristical Lexiconsموضذذوعة البحذذث-علذذى وجذذه التحديذذدإاك إن
((العليم بأسرار هذه اللغة ال تلط عليه االعجمي و العربي ،واليلتبس عنده االصيل والدخيل،فان
للكلمذة العربيذة نسذذيجها احملكم،وجرسذها املتناسذق وإيقاعهذذا املعبّذر))( )64الذذي ميجّذذد هذذه اللغذذة
الشريفة ،ويربز اخلصائ احلسنة لكالم العرص.
()65
ومبقذذدور البحذذث أن يقسذذم هذذذه املقذذاييس علذذى مخسذذة أسذذس ( ،)Basesوهذذي نقذذل املفذذردة
املعربذذذة ()Arabized vocabulary devolutingو حتليذذذل بنيتهذذذا الصذذذوتية  ،ووزنهذذذا ،وإمكذذذان
اال تقام منها  ،ونسبة يوعها ( )Spreadingيف الكالم السائد.وتفصيلها على النحو االتي-:
أوالً :أساس النقل والسماع( :)Transition and listeningوكلل بأن ينقذل املفذردة أحذد أئمذة اللغذة
عذذ ن العذذذرص اخللذذ االقذذذدمني املوثذذذوم بعذذذربيتهم ،وتقبيتهذذذا يف شذذذوفات سذذذجالتهم ومعجمذذذاتهم
تصرحياً ،فيقط حين ذ بأن تلل املفردة ( عربية وصحيحة النسبة اىل العجمة ،ريطة أن يكون
ل النقذذد العلمذذي( .)66ونق ذ هنذذا قذذيالً والكذذم الضذذرورة عنذذد أمنذذوكج (
النقذذل موضذذوعاً علذذى ر ذ ّ
 ) Paradigmواحذذد يتجلّذذى لنذذا يف ضذذوئه يفيذذة التقبيذذت مذذن تشذذخي ( )Diagnosisاملفذذردات
املعربذذة والقطذذ أو يف االقذذ ّل القذذول بكرديتهذذا عذذن طريذذق مسذذاع العلمذذاء ونقلذذهم هلذذذه املفذذردات
والتصريح ( )Biddingبتعريبها ،وما توزعتهذا مصذادر اللغذتني العربيذة والكرديذة مذن التصذرحيات
والشواهد اليت تؤ د ردية هذه املفردات املعربة.
ونضذرص هذذا املقذل باختيذار مفذردة ( اجلذ ّ) ( )Gypsumللمذادة البيضذاء املسذتعملة يف البنذذاء،
واليت ضمنها الفقهاء معجماتهم يف االبواص الفقهية و تبها ،جاء يف ( املعرص)  (( :اجل ّ( بالكسذر
والفتح) تعريب ( طةض) ،ومنه جصّ البناء :طاله به)) ( ،)67وك روا أن (( القصّة( بذالفتح) اجلذ
بلغذذة احلجذذاز قالذذه يف البذذارع والفذذارابي ،وجذذاء يف التشذذبيه (( ،)68التغتسذذلنّ حتذذى تذذرين القصّذذة
البيضاء) قال ابو عبيدة :معناه أن خترج القطنذة أو اخلرقذة الذيت حتتشذي بهذا املذرأة أنها(قصذة)
ال الطها صفرة ،وقيل املراد النقاء من أثر الذدم ورتيذة القصذة مقذل كلذل)) ( ،)69واملقصذود أن
يكون البياض مقل بياض اجل  .وتأسيساً على هذا ميكن أن يقال إنّ ( اجل ّ) هي معرص (طةض
) الكرديذذذة( ،)70و ذذذن نقذذذل تعريبهذذذا مذذذن علمذذذاء العربيذذذة الفذذذارابي ( ،)71واجلذذذوهري يف ( الصذذذحا )
(،)72والنسذذفي (537هذذذ) يف (طلبذذة الطلبذذة)( ،)73و (هذذم ذذق(ون  ،يقذذول ابذذن درسذذتويه(347هذذذ) يف
(تصحيح الفصيح) (( :اجل فارسي معرص (طةض)،ابدلت فيه اجليم من اف أعجمية التشبه اف
العرص ،والصاد من جيم أعجمية (يريد اجليم بذقال نقذط املماثذل ل( )Chيف االنكليزيذة ) وبعضذهم
يقذذول :القذذ  ،وهذذو أفصذذح ،وهذذو لغذذة أهذذل احلجذذاز)) ( ،)74ويف ( تهذذذيب اللغذذة) :اجلذذيم والصذذاد
اللتمعان يف لمة من الم العرص ( ،)75ومن اللغويني من قط أو قال بكرديتها مطلقاً وهو أدّي ذ(
( 1908م) ،الذي قال يف تابذه (االلفذاظ الفارسذية املعربذة) (( :وأمذا اجلذ فمعذرص عذن الفارسذي
طووةض (بذاجليم ذذ( املعطشذذة الواقعذذة بذذني الكذذاف واجلذذيم  ،او اجلذذيم املقلقذذة) ...وهذذو أيضذاً جذ
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بالرت ية والكرديذة )) ( ، )76خالطذ ًا بذني الفارسذية والرت يذة والكرديذة ،وقذد وقذ يف مقذل هذذا املذأزم
اللغوي ( )Linguistic fixا من الباحقني واللغويني فالتبست عليهم املفردات الكردية والفارسية
السباص معروفة ( ،)77يف الوسط اللساني ،فحسبوا ق(اً من املفردات الكردية فارسية ،وهي رديذة
أصالة ،لكن هذه املسالة حتتاج اىل الث مستقل الثبات حتمية ردية املفردات املدروسذة لذيس
يسعفنا هذا اجملذال ،وقذد يكذون مبعذث هذذا اللذبس ذذلل التوا ذت الشذائل بذني اللغذتني الفارسذية
والكردية النه معلوم عند اللسذانيني ( )Lingularأنّ هذاتني اللغذتني تنبتذان مذن جذذر (  )Rootواحذد
وهو اللغة االرية اهلندو أوربيذة ( ،)Indo-European Languageمذا أنهمذا منتجذات اللغذة البهلويذة
القدميذذة-علذذى قذذول بعضذذهم،)78( -وتكتذذب اللغذذة الكرديذذة ( )Kurdish Languageبذذاخلط العربذذي
باضافة اصوات أربعة هي (ط،ث ،ذ،ض)(. )79ورمبا اليغذالي املذرء لذو قذال بذأن الفارسذية تتشذكل مذن
مزيت من العربية والكردية ولغات أخرا قليلة بنسبة %40من العربية%40 ،من الكرديذة،و %20مذن
اللغات القدمية ( )Ancient Languagesاليت استعارتها الفارسية من القوميات اجملاورة حنو الرت
واالفغذذان واهلنذذود والبا سذذتانيني والطاجيذذل و (هذذم ،فقذذد قذذرأت علذذى سذذبيل املقذذال-يف مدينذذة (
 )Tehranمعلقذذة جداريذذة يف رذذل لبيذ الفوا ذذه تبذذت عليهذذا اجلملذذة االتيذذة (ميذذوه فرؤشو تذذدخني
نوع است) ولو ترات العبارة ( )Phraseلتبني لنا ان ( ميوة فرؤشو ) تعذ يف الكرديذة (رذل
لبي الفوا ه) على وجه الضبط والتحديد  ،وعبذارة (تذدخني نذوع) معناهذا يف العربيذة ( التذدخني
نوع) بازالة (أل) و (التنوين)،فنص اجلملة ذردي ،ونصذفها االخذر عربذي ،وك يبذق للفارسذية
اال الالصذذذذذقة الالحقذذذذذة (( )Suffixاسذذذذذت) وهذذذذذي ت قابذذذذذل (التنذذذذذوين) يف العربية.وهذذذذذذا القيذذذذذاس
( )Measurementرمبا اليستبعد تطبيقه على مفردات اللغة و ترا يبها يف الفارسية لها.
ولو عذدنا اىل معجمذات () Lexiconsمذ اللغذة الكرديةوالفارسذيةلتجلى لنذا أن ذق(ًا مذن مفذردات
هاتني اللغتني اثلة بل هي نفسها اليث يصعب أورمبا يتعذر التفريق بينهذا اللّهذم إالّ عذن طريذق
القرائن( )Indexesيف السذياقات الكالميذة ( )Speech contexesاملختلفذة.لكن الذذي الينبغذي أن
يعزص عن الذهن أ ّن اللغة العربية بناء ائتاليف ينتظم هلجات (،)Dialectsومفردات تفرتم يف ذق( مذن
املالحذ ،اللغويذذة وخصائصذذها الكالميذذة املميذذزة عذذن اللغذذات االخذذرا -مذذا أحملنذذا ،-لذذذا اليتعقذذر
الباحذذث البذذاً يف تشذذخي ( )Diagnosisاملفذذردات العربيذذة وّييزهذذا مذذن (هذذا ،فتتجلذذى لنذذا
املفردات اليت عربت ومنها الكردية بشكل ال بار عليه.
وفضالً عما ك ر النعدم أن نتوافر على علماء قذالوا بكرديذة لفظذة ( اجلذ ) الذيت سذاقها البحذث
ال علذى تعذيني هذذه املفذردات وتصذحيح
ال علذى نقذل أئمذة العذرص للمفذردات املعربذة وعذدّوه دلذي ً
مق ً
نسبتها اىل الدخيل ،من هؤالء العاك الكردي املشهور املرحوم عذالء الذدين سذجادي الذذي بذيّن أنّ
مفذذردة ( جذ ) رديذذة( ،)80وإن انذذت مسذذتعملة عنذذد الفذرس ذذذلل ،بذذدليل أن هذذذه اللفظذذة واسذذعة
الدوران ( ، )Spreadingوجمّ االسذتعمال يف اللغذة الكرديذة ،ووردت يف ا ذعارهم ونصوصذهم ،يقذول
الشاعر الكردي-ثريةميَرد )81(-على سبيل املقال :
نةمردين دميان ئةم جةذنةى ئا اد
دةست بةستةى بيَداد ضةرخ (طةض) بنياد
إك إنه حياور الزمن القاسي عليه أنّه بنذاء صذلب جمصّذ تعذب(ًا عذن لظذه و ذدّه عليذه .وهذذا
احلكذم ( ) Judgementالذذي أجذري علذى املفذردة الكرديذة املعربذة (جذ ) الذيت انتقيذت أمنوكجذ ًا
الساس أثر النقل والسماع املوثوم يف ّييز املفردات املعربذة رديذة انذت أو (هذا إمنذا ميكذن
اجراته وتطبيقه على سائر االلفاظ الكردية املعربة اليت دخلت اللغة العربيذة علذى حنذو مذا ورد يف
جذذدول املفذذردات املقبتذذة يف اوائذذل البحذذث.ونكتفي بتتب ذ هذذذه املفذذردة فحسذذب التزام ذاً باالطذذار
احملدد للبحث وتوخّي ًًًا االختصار.
ثانيا:أساس حتليل البنية الصوتيّة ( )Phonic structur analysisللمفردات:واملراد بذلل النظر يف
التناسق الصذوتي وائذتالف جذرس املفذردات لتحقيذق نسذبتها اىل االعجميذة ،إك ترصّذد أئمذة اللغذة
احملققون بنتيجة االستقراء ( )Inductiveالدقيق البنية الكلم ،واستيفاء املكذوّن اللغذوي ملفذردات
اللغة طائفة من االحكام والقيم الصذوتية ( )Fonetic valeurاملتمقلذة بتناسذق أصذوات املفذردات،
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وائتالف جرسها واالية هندستها (،)82و استطاعوا يف ضوء هذه املالمح الصذوتية الرائعذة ّييذز
املفردات املعربة من العربية القحّة ،واملبغي بالتناسق الصذوتي ()phonic coordinatingيف اللغذة
العربية ((بناء املفردة العربية بأصذوات متالئمذة  ،منسذجمة ،يعذانق الصذوت منهذا الصذوت االخذر
حتى نهاية البنية )) (،)83فمن اظهر خصائ اللغة العربية أنّ لكل مفردة ((جسم ًا وروحاً،فجسذمها
هو املادة الصوتية اليت تتأل منها ،والشذكل الذذي جتعذل فيذه تلذل املذادة أو البنذاء الذذي تبنذى
عليه ،وروحها هو معناها ،وما تفيده ،وتدل عليه مادتهذا)) ( ،)84وعلذى هذذا االسذاس الصّذوتي -اىل
جانب أساس النقل الذي سل احلديث عنه-بنى علماء التعريب قواعد ( )Rulesومقاييس تعرفوا
بها على املفردةالدخيلة يف املعجمات الفقهية على وجذه اخلصذوص ومنهذا الكرديذة ،وميزوهذا مذن
العربية االصلية ،وعلى الوجه االتي-:
 -1إكا ان أوّل املفردة نون ًا بعدها راء وهمذا أصذليتان يف بنائهذا عذرف أنهذا معربذة ،حنذو (نذرجس)
اسذذم زهذذرة ،و رديتهذذا (نرط و ) و(نرمذذق) بداللذذة اللذذني ،و رديتهذذا (نذذه رمذذل) و(نرميذذان) اسذذم علذذم،
و(ن(مان) لبلدة همذان و (ها ،فان كلل اليكون يف لمة عربية ،اك الوجود السم فيذه نذون تليذه راء
يف أصول أبنية العرص ( ،)Arab Constract originsبل يكقر يف الكردية حنو نرمني السم علم انقذى،
ونرخ بداللة ( القمن) و ( كلل.يقول ابذن دريذد (( ولذيس يف المهذم نذون بعذد راء بغذ( حذاجز ،فأمذا
نرجس فأعجمي ))( ،)86وك ر عن نرجس ( )Narcissiأنه ليس له نظذ( يف ذالم العذرص (.)87وقذد اورد
الفقهاء هذه اللفظة يف االبواص والكتب الفقهية(.)88
أمذذا عذذن رديذذة نذذرجس فقذذد اسذذتعمل هذذذا االسذذم يف اللغذذة الكرديذذة قذذدمياً واىل االن ،يقذذول الشذذاعر
الكردي(نالي) (:)89
نةرطس نيطةة وساق وسةمةن ،كورتة بةنةفشةن
موسونبول و رِومةت طول و هةم اللة كوالهن
وعبارة (نةرطس نيطةة ) يف البيت الشعري تع (منظرهذا منظذر النرجس).وبذذلل ظهذر لنذا أن
نرجس و ل مفردة فاتهانون وعينها راء ال فاصل بينهما ليست عربية لكنهذا تبذدو و انهذا رديذة
يف ق( من احلاالت ،وقد تكون ( ردية أحياناً .وهذا املخلوص اليه جاء نتيجة استقراء البحذث
ال قر االلفاظ اليت تبدأ بنون تليها راء بدون فاصل بينهما من هذه املفردات:نرم ونرجيذل ونذرمني
ونردونرميان ونرمق ونرخ ونرد (ونرسيان ونرجه.
-2إكا اجتم يف املفردة اجليم والقاف حنو  :اجلرموم و رديتها (ضوةرمك ) ،واجلوسذق و رديتهذا
(ككشك) ،واملنجنيق و رديتها (مةجنةنيق)أو (مةنضةنيك) و ذ( كلذل ،تعذرف أنّهذا دخيلذة ،جذاء يف
تاص (املعرص)((:الجتتم اجليم والقاف يف لمة عربية ،فمتى جاء تذا يف لمذة فذاعلم أنهذا معربذة))
( )90وقذال النذووي مقذل كلذل يف معجمذه الفقهذي (تهذذيب االمسذاء واللغذات) ( .)91وللمقذال نذذ رأن بذني
االلفاظ اليت تأتي فيها جيم بعدها قاف لفظة( اجلوسذق) (  )Kioskالذيت تذدل يف اللغذة الكرديذةعلى
(ككشك) وهذو القصذر العذالي ( ،)palaceوهذذه املفذردة ذائعة ( )Spreadelيف الكرديذة ( Kurdish
 -)Languageعراً ونقراً ،-يقول الشاعر الكردي (قان ):)92( :
نةكةى مل كةض لةبةر (ككشك)وتةالران
بةسةر بةر ى بذى ،تاماوة ذينت
ومعنى البيت :إيّا أن تذل نفسل الصحاص القصور أو بهدف امتال القصور بالتوسل منهم.
فكلمة(ككشك) الذيت وردت يف املعجمذات الفقهيذة واللغويذة بعذد اقرتاضذها مذن اللغذة العربيذة جذاءت
على هيأة (جوسذ ق) واجتمذاع اجلذيم والقذاف فيذه دليذل علذى انهذا دخيلذة يف العربيذة،وداللتها الذيت
تسذذتعمل فيهذذا حجذذة علذذى أنهذذا مفذذردة رديذذة الن معناهذذا ((اسذذتعماهلا يف اللغذذة)) ( .)93وهكذذذا حذذال
املفردات االخرا اليت وردت يف ثبت املفذردات الكرديذة املعربذة يف املعجمذات الفقهيذة ضذمن هذذا
البحث.
-3متذذى جذذاءت زاي بعذذد دال يف اخذذر املفذذردة فذذان كلذذل قرينذذة علذذى تعريبهذذا ،الن اجتمذذاع هذذذين
احلرفني الحيد يف لمة عربية حنو (مهندز) ( )Engineerفانهم أ بدلوا فيها الزاي سيناً يف تعريبها
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فقالوا ( املهندس) ،ورد يف (الصحا ) (( :املهندس :الذي يقدر جماري الق ّ( )94حيث حتفذر ،وهذو
مشتق من اهلنداز ...فص(ت الزاي سيناً النه ليس يف يءمن الم العرص زاي بعد الدال )) (.)95
وك تق عذني الباحذث علذى مفذردة معربذة اخذرا نظذ(ة لفظذة ( مهنذدس) فيمذا ا ذ مذن الروافذد
اللغوية والفقهية.
-4حينما جتتم يف املفردة الطاء م اجليم حنو ( الطاجن) و( الطيجن) ( )Fryingpanوهما اللتذان
يقلى فيهما ،أو حتمّ فيهما القهوة ،و رديتها (تاوة) ( ،)96فأن ((الطاء واجليم الجتتمعذان يف اصذل
من الم العرص )) ( ،)97ونظ( كلذل املفذردات كات التشذكيل الصذوتي املماثذل هلذذه الكلمذات فأنهذا
معربة.
-5إكا انطوت املفردة على أصوات مر بة ( )Complex soundsحنذو (ض) القالثيذة الذنق ،املماثلذة
ل (  )chيف االنكليزية اليت يسميها بعضهم (اجليم االرية) ( ،)98ونضرص لذلل املقل مبفردة (ضووار)
الذذيت تذذدل علذذى االربعذذة) ( )Fourيف العذذدد ،وأربعذذة مقاقيذذل يف الذذوزن،و هذذي معربذذة و رديذذة االصذذل،
وقذذذالوا يف تعريبهذذذا (إسذذذتار) (( )99بالكسذذذر) ،واسذذذتعملها الفقهذذذاء يف الكتذذذب واالبذذذواص املتفرقذذذة يف
معجاماتهم ( )100فجاءيف (املصبا املن()  (( :واالوقية إستار وثلقا إسذتار ،واالسذتار أربعذة مقاقيذل
ونص مققال))( ،)101وعلى هذا فإن ( االستار) معذرص (ضووار) أو (ضوار) الكرديذة .واحلذال نفسذه اكا
ا تملت ( (Consistاللفظة على االصوات اليت بني بني حنو اجليم ( املعطشة الواقعذة بذني اجلذيم
املعطشذذة (ج) والكذذاف و (ط) أو القذذاف الققيلذذة املماثلذذة ل ( )gيف االنكليزيذذة،ومقال كلذذل ذذق( يف
املفردات الكردية املعربة حنو (اجلوز) الذذي ينطذق (الطوو )  ،و(اجلذورص) الذذي يلفذ( ،طوور ) او
(طكرى) و(اجلاموس) الذي ينطق (طاميَش) يف اللغة الكردية ( .)102فهذه املفذردات رديذة يف االصذل
اقرتضتها اللغة العربية.
َشان) الذذي نطقذوا بذه يف العربيذة (جلّّسذان) (بضذم
-6أن يلي الالم يف املفردة حرف الشني،حنو(:طل
اجليم وتشديد الالم) ،جاء يف ( املعرص)  ((:اجللّسان  :دخيل ،وهو بالفارسيةطلشان ،وقذد تكلمذوا
به))(، )103وقال رققه(( :يقال :إنّذه الذورد ،ويقذال قبّذة يصذنعونها ولعلذون عليهذا الذورد)) ( ،)104وقذد
ك رت املفردة يف بعض املصادر واملراج بلف( ،جلستان) وهذا سذهومنهم ( ، )105الن أصذل اللفظذة
يف الكردية (طولرشان) ،للداللة على نقار الورد يف اجمللس أو القبة اليت ينقر عليها الورد والرحيان
( ،)106وك اجذذد اللفظذذة مسذذتعملة يف املعجمذذات الفقهيذذة لكذذن ك رتهذذا علذذى سذذبيل التمقيذذل علذذى أنهذذا
مفردة ردية معربة ،فليس من أبنية الم العرص ( )Arab speech structuresذني جتذيء بعذد الم
يف لمة عربية رضة ،فان الشينات يف المهم قبل الالمات دائماً حنو (الشلل) للمرض املعروف.
 -7قانون الذّالقة :املرادبه احلالة اليت تكون فيهذا املفذردة رباعيذة أو مخاسذية معذرّاة مذن اصذوات
الذالقة الستّة اليت لمعها قوهلم (مربنفل)  ،وقال اخلليل (175هذ) عنهذا((:اعلم أن احلذروف الذذلق
الشفوية ستة  ،وهي :ر،ل،ن،ف،ص،م)) ( ،)107ثالثة منها يف طرف اللسان وهي الذراء والنذون والذالم،
وثالثة من الشفتني وهي الفاء والبذاء وامليم،فذاكا جذاءت املفردةخاليذة مذن هذذه االحذرف دل علذى
انهامعربة الرال الن الكلمة العربية البد ان يكذون فيهذا ذيء مذن هذذه االصذوات السذتة ( ،)108حنذو
سذفرجل وجحمذذر ( ،)109وجذذاء يف (املعذذرص) (( :وأخذ ّ احلذذروف حذذروف الذالقذذة  ...وهلذذذا ال لذذو
الرباعي واخلماسي منها ،إالما ان من (عسجد) (،)110فان السني أ ذبهت النذون للصذف( الذذي فيهذا،
والغنّة اليت يف النون )) ( ،)111فخلو االسم مذن االحذرف املذلقذة دليذل علذى أنهذا معربذة أو علذى حذدّ
قول اخلليل  ((:ردثة مبتدعة ليست من الم العرص )) ( ،)112حنو (طست) و (مرعزي) و و ( كلذل
من املفردات الكردية يف املعجمات الفقهية.
-8املفذردة معربذة وليسذذت بعربيذة خالصذة ( ،)Solidاكا اجتمذ فيهذا الصذوتان اجلذذيم والتذاء حنذذو
(اجلبت)( )113جاء يف (ديوان االدص) ((:اجلبت:صنم...،هذا ليس مذن رذض العربيذة الجتمذاع اجلذيم
والتاء يف لمة مذن ذ( حذرف كولقذي)) (،)114ويفهذم البحذث ان وجذود احلذرف الذذولقي(الباء) يف هذذه
املفردة اليناقض مانقل عن اخلليل الن هذه الكلمة من املهمالت عنده،والنظ( هلا يف العربية .و ذا
اجتماع السني والذال يف مفذردة يؤ ذد ونهذا دخيلذة معربذة ،حنذو (:السذاكج) ( ،)Bumpkinوهذي يف
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االصل (سادة) يف اللغة ةالكردية ،وتذدل علذى (( مذا النقذش فيذه)) ( ،)115وهاتذان اللفظتذان ك تذدرجا
ضمن ثبت املفردات يف البحث لكونهما ( واردتني يف املعجمات الفقهية ،لكن مت سوقهما للتمقيل
واالستدالل على قاعدة من قواعد ّييز املفردات املعربة.
-9تراصذ البذذاء والسذذني والتذذاءيف مفذذردة دليذذل ( )Indicateعلذذى عجمتهذذا  ،اك النلفذذي يف العربيذذة
مادة (بست) ،يقول صذاحب(املطل ) (( :ك حيذل احذد مذن الققذات عذن العذرص لمذة مبنيذة مذن بذاء
وسذذني وتذذاء)) ( ، )116حنذذو البسذذتان ( ، )Groveالذذيت وردت يف معجمذذات الفقهذذاء ،يف االبذذواص والكتذذب
املختلفة ( ، )117وك روا انها معربة ،واالصل ان (البستان) لفظة ردية اقرتضتها اللغذة العربيذة ،قذال
(ادي ()  ((:ومنه ايضاً بستان بالرت ية والكردية )) (.)118
وعلى هذا املنوال جميء الذال ب عد الدال من حنو (بغذداك) يذدل علذى أنهذا ليسذت عربيذة ،وعلذى
كلل قال ابو علي القالي(396هذ)_حا ياًاللغات يف لمة بغداد_....(( :وبغداك ،وهذي أقلّهذا وأردتهذا
)) (.)119
وللبحث ههنا وقفة وهي ان من النتائت ( )Resultsاليت خل اليها البحذث يف جمذال التذنق( عذن
املفردات الكرديذة املعربذة يف املعجمذات الفقهيذة -ذذا يف (هذا مذن املذوارد اللغويذة-هذو ان تعذدد
لغذذات العذذرص وهلجذذاتهم ( )Dialectsيف الذذتلف ،مبفذذردة واحذذدة  ،و قذذرة اخذذتالفهم يف النطذذق بهذذا،
وخلطهذذذذذذم هلذذذذذذا ،مذذذذذذن جهذذذذذذة اسذذذذذذتبدال االصذذذذذذوات ()Phonetic commutationاملكونذذذذذذة
هلاوحر اتها،وزيادتها() Augmentationليقوم دليالًقوياً إن ك نقل مؤ داّ علذى عجمذة اللفظذة ،
كلذذل الن ((العذذرص ختلذذط يف مذذا لذذيس مذذن المهذذا )) ( ،)120إك إنهذذم ((ملّذذا اعتنفذذوه (،)121وتكلمذذوا بذذه
خلطوا)) ( ،)122ونرا كلل بوضو يف مفردة ((بغداد)) مقال اليت تنطق بسب لغات هي بغداد (بدالني
مهملذذتني) ،وبغذذد ان (بذذالنون) ،وبغذذدين (باليذذاء) وبغذاك(بذذذالني معجمذذتني)  ،وبغذذداك (بتقذذديم الذذدال
والذال احذداهما علذى االخذرا) ومغذدان (بذامليم)) ( ، )123و ذذلل ذأن ذق( مذن املفذردات املنذاظرة
لبغداد يف تعدد وجهذات النطذق بهذا حنذو (اخلورنذق) الذيت أصذلها يف اللغذة الكرديذة (خواردنطوة) (
 )Eating houseوداللتها (رل اال ل) ،وفيها عشر لغات أو ا كال تعب(ية( )Idiomic formsوهذي
 :اخلورنذذق واخلرنقذذاه واخلرنطوواة وخورنقاءوخورنقذذاه وخورنطوواة وخورنطووة وخانقذذاه وخوارنطووة
وخواردنطة (. )124وثم مفردات أخرا تشابه ما ك ر لكذن اليذرا البحذث داعيذ ّا للتعذرض هلذا لذذا نذرا
اال تفاء على امل قياس البواقي عليها.
ثالقا :أساس امليزان الصريف ( :)Morphological balanceيعنى بذلل خروج املفذردة علذى اوزان
العربية إك (( من القرائن الدالة على عجمة االصل يف الكلمة  ...أن تكذون علذى وزن لذيس يف العربيذة
)) ( ،)125فاكا خالفت مفردة المية أبنية العربيذة وخرجذت عذن أوزانهذا و ذدت ريبذة ( )Exoticفهذي
أجنبيذذة معربذذة وليسذذت عربيذذة قحذذة ،ومقذذال كلذذل  ،إبريسذذم للحريذذر اخلذذال (  ،)Solid silkالذذيت
أوردها الفقهاء يف معجماتهم وقذالوا  (( :الذديباج:القوص الذذي سذداه وحلمتذه ابريسذم )) ( ، )126وعلذة
ونها معربة أن إبريسم على وزن إفعيلل ( ،)127وأن مقل هذا الوزن مفقود
(  )Lostيف أبنية االمساء (  )Nounيف اللسان العربي ،لذا حيكذم علذى ابريسذم بأنهذا مفذردة معربذة
وهذذي يف اصذذلها الكذذردي (ئاوريشذذم) ( )128ونظذذ( كلذذل خراسذذان علذذى وزن فعذذاالن  ،وإجنيذذل وإزميذذل
وإ س( على وزن إفعيل ،واجرّ على وزن فاعل (،)129ومقلها الن(وز والزجنبيل و ( كلل ق(.
وصفوة القول إن خروج املفردة عن أوزان العربية و رابتها ( )Exoticmentعن ابنيتهذا تعذدّ مذن
من الضوابط املهمة اليت يرتكز عليها يف بيان ونها معربذة ،سذواء أ انذت يف املعجمذات الفقهيذة أم
اللغوية أم يف (ها،ويف أيّة لغة اقرتضتها العربية ردية انت أو سواها.
رابعاً :أساس اال تقام ( :) Derivationفاكا سذاغ أن يشذتق مذن مفذردة أعجميذة دل كلذل علذى أنهذا
معربة ،فان اال تقام لعل املفردة الكردية عربية يف صورتها (  )Imageقذال ابذن جذ (392هذذ):
((ويؤ د كلل أن العرص ا تقت من االسم االعجمي النكذرة  ،مذا تشذتق مذن اصذول المهذا  ....ف
(سِِِِِِِِختيت) ( ،)130من السّخت ( ،زحليل) ( ،)131من (الزّحل)) ( .)132وقد اىل بعذض احملذدثني يف اال تفذاء
باال تقام وسيلة ( )Channelمنفردة لتمييز املعرص بقوله (( :أمّا اال تقام من االعجمي فهو الق
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ال يف العربيذذة ،وأصذذبحت مذذن مفرداتهذذا،
املقيذذاس الوحيذذد الذذذي يذذوحي بذذأن الكلمذذة قذذد دخلذذت فع ذ ً
()133
وسوف نعتمد (على حد المه) على هذا املقياس يف عالج املشكلة برمّتها))  ،يريذدبها مشذكلة
ّييز املعرص عن االصيل ( .)Originalوم أن اللغويني العرص القدامى أباحوا اال تقام مذن االسذم
املعذذرص الذذذي ذذدا بعذذد تعريبذذه جذذزءاّ مذذن العربيذذة مذذن حنذذو جتذذويز اخلليذذل (175هذذذ)ا تقام الفعذذل
( )verbمن اسم كات حنو (البا ذق) الذذي اصذله يف اللغذة الكرديذة (با ذو ) ( ،)134اك يقذول  (( :ولذو
ا ذذتق مذذن فعذذل (البا ذذق) جلذذاز )) ( ،)135مذذا ا ذذتقوا مذذن الذدّرهم وهذذو اسذذم معذذرص  ،حيذذث (( يقذذال
درهمت اخلبازي ،أي صارت الدر اهم  ،فأ تق مذن الذدرهم وهذو اسذم اعجمذي  ،وحكذى ابذو زيذد .
رجل مدرهم)) (.)136لكن م تسمح العرص باال تقام مذن ذالم العجذم –قذدمياً وحذديقاً -ومذا وجذدوا
فيه من وسيلة ( )Channelرائعة للتمييز بني املعرص والدخيل  ،جند أن طائفذة مذن اللغذويني واهذل
النظذذر يف تعريذذب املفذذردات حيذذذرون مذذن اعتمذذاد مبذذدأ اال ذذتقام ،ويأبونذذه ضذذابطاً للتعذذرف علذذى
االجن ()Foreignerالدخيل ( ،)137وعطلوه جبنوحهم اىل فكذرة ( )Thoughعربيذة ذل لفذ ،اعجمذي
مادام القرآن الكريم قد نزل به  ،وان الكلم له اصل ( ،)Originوطائفذة يستسذيغون االعتمذاد علذى
اال تقام بشرو خمصوصة وقواعد مرسومة (.)138
تل من هذااىل أن اال تقام ملّذا ذان فيذه مذن احلذ(ة واالضذطراص ( )Alienationيف االراء بذني
اجمليزين والرافضني والقابلني بشرو  ،ليس ضابط ًا والأساساً صحيح ًا يطما ّن اليه للتفريذق بذني
ماهو معرص من املفردات الكردية يف املعجمات الفقهية وبني ماهو عربي قحّ  ،ومذاهو مقذرتض مذن
لغة أخرا هلذه العلة.
خامساً:نسبة يوع ( ) Spreadingاملفذردة يف ذالم العذرص ونذدرتها:من اللغذويني مذن حسذب قذرة
تذذداول املفذذردة يف ذذالم العذذرص ونسذذبة ذذيوعها وانتشذذارها فيذذه  ،وعذذدم معرفذذة العذذرص هلذذا قرينذذة
للتفريق بني املعرص والعربي الصحيح ،فاللف (( ،اكا اع استعماله يف نصذوص جاهليذة ذان كلذل
دليالً على عروبته ،واكا قلّ ...ان البد من اعتباره أعجمياً )) ( ،)139ولعل مردّ كلل اىل أن املفردة اكا
انذذت قليلذذة الذذدوران علذذى السذذنة النذذاطقني بالعربيذذة الفصذذحى فذذان العذذرص التعرفهذذا ،فيغذذدو عذذدم
املعرفة هذا مقياساً ( )Measureلتحقيق نسبة عجمتها  ،وللتدليل على هذا التوجه نضرص املقذل
مبفرده (ربّانيّون) ( ، )140جاء يف تذاص (املعذرص) للجذواليقي  (( :والربذانيون :قذال أبذو عبيذد أحسذب
الكلمة ليست بعربية ،امنا هي عربانيذة أو سذريانية  ،وكلذل أن أبذا عبيذدة زعذم أن العذرص التعذرف (
الربانيني) )) ( ،)141فغرابة املفردة وندرتها يف الوسط اللغوي وقلة وجودها حكم عليهذا بأنهذا معربذة،
يقول الرا ب االصفهاني (502هذ) -الذي نسب سبعاً من املفردات اليت ك رها يف تابه اىل العجمة
من بينها (ربّاني) (( : -فالرباني :قذوهلم  ،إهلذيّ ....وقيذل ربذاني لفذ ،يف االصذل سذرياني ،وأخلذق
بذلل ،فقلما يوجد يف المهم )) ( ،)142فقوله (اخلق بذلل) يش( بوضو اىل أن حق املفردة اليت يقل
وجودهذا يف المهذم النسذبة اىل العجمذة ،علذذى حنذو مذا ألفينذا يف لمذذة (ربذاني) الذيت حسذبت معربذذة
سريانية ،بيد أن هذا االساس لتمييز املفذردات املعربذة اليعذول عليذه-فيمذا يعتقذد البحذث-لعسذر
تطبيقه ،إك إنه ربّما (( اليتسنى لنا بلو ه إال بعد إحصاء دقيق لوجود اللف ،يف النصوص القدمية
اليث يستخرج من مظانه لها ،وهي عملية ذاقة ملذن يريذد ان يقذوم بهذا )) ( ،)143وقذد اليصذل يف
النهاية اىل نتيجة تشفي ليل الباحث.
هذه هي اهم االسس اليت تعتمد مقاييس وضوابط لتمييز املفردات املعربة من (ها ،علذى أن
مثة عالمات اخذرا لتشذخي املعذرص مذن حنذو االسذاس الذزم أو التذار ي (أنّذه اليسذعفنا يف
ق( من االحيان ( ، )144لذلل ضرص البحذث الصذفح عذن إيذراده لالختصذار والتزامذ ًا باالطذار احملذدد
للبحث.ومن املفيد أن يذ ر هنا ان هذذه االسذس واملقذاييس مذن الصذحيح أن يؤخذذ بهذا يف اجذراء
مقارنات لغوية يف جوانب ق(ة من املقارنة بني اللغتني العربية والكردية وهما اللغتذان الرمسيتذان
االن يف العرام ،ملن يروم البحث يف هذا اجملال.
نتائج البحث
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بعذذد هذذذه اجلولذذة الشذذاقّة الشذيّقة يف رحذذاص االلفذذاظ الكرديّذذة الذذيت دخلذذت يف العربيّذذة عذذن طريذذق
التّعريب يف قطاع املعجمات الفقهيذة ،وحتذرّي املظذان املوثوقذة املعتذربة يف هذذا احلقذل ّ ،خّذض
البحذذث عذذن طائفذذة مذذن النتذذائت العامذذة الذذيت ميكذذن الرجذذوع اليهذذا يف مواضذذعها مذذن فقذذرات البحذذث،
ونتائت خاصة نوجز أهمّها على الوجه االتي-:
 -1تبذ ذيّن للبحذذذث أنّ مصذذذطلحني لغذذذويني رئيسذذذني يذذذربزان يف موضذذذوع املعذذذرص همذذذا (التعريذذذب)
و(التعجيم)،واملبغي باالوّل منهمذا توافذد مفذردات أجنبيذة اىل العربيّذة ذ( معروفذة يف بي ذة العذرص،
وتطويعها لتنسجم م أساليب النطق العربي وقواعده صوت ًا و صرف ًا وبنيذةً  ،وقصذور اللغذويني يف
التوصّل اىل إلاد التّقابل الدّاللي العربي هلا،أمّذا التعجذيم فذاملراد بذه إقذراض العربيذة مفرداتهذا اىل
لغات اخرا منها اللغة الكردية.
 -2ش البحث أنّ اللغة العربية اقرتضت زهاء ال مفردة من اللغات االخرا ،منها مايربي علذى
م ة لفظة استعارتها العربية من الكرديذة يف قطذاع املعجمذات الفقهيذة املتخصصذة اي أ ّن مايعذادل
عشر املفردات الدخيلة اىل العربية هي ألفاظ رديذة معربذة ،وبلذ جممذوع املفذردات الكرديذة الذيت
استعملها الفقهاء يف معجماتهم مفردتني وم ة مفردة على وجه االحصاء والتحديد.
-3يعتقد البحث أنّ نسبة املعرص من املفردات مبال فيها ،أو يبدو أ ذرب مذن الواقذ  ،ويعذزا كلذل
اىل التمحّل الواضذح الذذي يرصذد يف قضذية اقحذام امسذاء االعذالم واملعذاني يف مصذنفات التعريذب
وأالاثه  ،ولو حنّي هذا القطاع اللفظي من ظاهرة التعريب هلبطت نسبة التعريذب بشذكل ملمذوس
على حنوما ظهر يف البحث .
 -4خل البحث اىل القول بانًً اقرتاض اللغة العربية مفردات اللغات االخرا-وبضذمنها الكرديذة-
وفق الضوابط العلمية ،لدليل واضح على تسمح االمًًة العربية ،ومرونة لغتها ،وقدرتها علذى تذذليل
املشذذكالت الذذيت تعذذرتض سذذبيلهايف اسذذتيعاص الكلمذذات اجلديذذدة ،وإعطائهذذا املعذذاني والذذدالالت
اجلديدة ،واالستعماالت املخصوصة اليت تزيد العربية حيوية وثراء فوم ثرائها ،ونها لغة القذران
الكريم.
تنويه :يقصد بالرّمو املختصرة الواردة يف حقلي ثبت املفردات الكرديّة املعرّبة و هوامش البحث املصادر و
املراجع و العالمات املسجّلة إ اءها و على النحو االتي :
الرّمز خمتصراً
أدص

االسم امالًًً
أدص الكاتب البن قتيبة

الرّمز خمتصرًًًا
القاموس الفقهي

أساس
اال تقام

أساس البال ة للزخمشري
اال تقام و التعريب
لعبدالقادر املغربي
إصال املنطق البن السكيت
االلفاظ الفارسية املعرّبة
الدي (
أنيس الفقهاء للقونوي
تاج العروس يف جواهر
القاموس للزبيدي
حترير الفاظ التّنبيه للنووي
ترتيب إصال املنطق
حملمد حسن بكائي
تصحيح الفصيح و رحه
البن درستويه
التّعريفات للشّري
اجلرجانى
التعليق على املوطّا يف تفس(
لغاته للوقّشي
تفس( ريب املوطّا لعبد
امللل بن حبيب

الكتاص
الكنز

االسم امالًًً
القاموس الفقهي لغة و اصطالحاًًً لسعدي ابو
حبيب
تاص سيبويه
الكنز اللغوي يف اللسن العربي /هفنر

اللّسان
اللغات

لسان العرص البن منظور
تهذيب االمساء و اللغات للنووي

اجملاز
اجململ

جماز القرآن البي عبيدة  210هذ
جممل اللغة البن فارس

احملكم
احمليط

احملكم و احمليط االعظم البن سيدة
احمليط يف اللغة للصّاحب بن عباد

إصال
الفاظ
أنيس
التاج
التّحرير
ترتيب
تصحيح
التعريفات
التّعليق
تفس(

املخص
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املخصّ

البن سيدة

املزهر

املزهر يف علوم اللغة و أنواعها للسيوطي

املصبا
م.الصّحا

املصبا املن( يف ريب الشر الكب(
للفيومى
خمتار الصحا حملمد بن أبي بكر الرّازي

املصطلحات

املصطلحات العلمية يف اللغة العربية لالم(
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التهذيب
اجلمهرة

تهذيب اللغة لالزهري
اهرة اللغة البن دريد

املطل
املعجم

اجليم

تاص اجليم وبي عمرو
الشيباني
حا ية ابن برّي لعبداهلل بن
برّي املقدسي
اخلصائ البن ج

معجم اللغة

احلا ية
اخلصائ
الدرّة
دة ستوور
ديوان
الزّاهر يف ريب
الزّاهر يف معاني
الشّفاء
صبح االعشى
الصّحا
طلبة
العني
الغريب
الفسر
فقه القعال
فةرهةنط
القاموس

هوامش البحث وإحاالته

الشهابي
املطل على ابواص املقن البن احلنبلي
معجم ما استعمم من أمساء البالد و املواض
البي عبيد االندلسي
معجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعجي

املعرّص

درّة الغوّاص يف أوهام
اخلواصّ للحريري
دةستوورى مان كوردى
عالءالدين سجادي
ديوان االدص للفارابي
الزاّهريف ريب الفاظ الشافعي
لالزهري
الزّاهر يف معاني لمات
النّاس لالنباري
فاء الغليل فيما يف الم
العرص من الدّخيل للخفاجي
صبح االعشى يف صناعة
االنشا للقلقشندي
تاج اللغة و صحا العربية
للجوهري
طلبة الطلبة يف االصطالحات
الفقهيّة للنسفي
تاص العني للخليل بن امحد
الفراهيدي
الغريب املصنّ وبي عبيدة
 224هذ
الفسر الكب( البن ج
فقه اللغة و سرّ العربية
للقعال
فة رهةنط كوردستان /
طيوى موكريان
القاموس احمليط للف(وز
آبادي

معرّص صوت

املعرّص من الكالم االعجمي على حروف
املعجم للجوا ليقي
املعرّص الصّوتي عند العلماء املغاربة
البراهيم بن مراد
املغرّص يف ترتيب املعرّص للمطّرزي

املقاييس

معجم مقاييس اللغة البن فارس

املغرّص

النّهاية يف ريب احلديث و االثر البن اجلزري
هةنبانة بكرينة هلة ذار موكريان

النّهاية
هةنبانة

الوجيز يف فقه اللغة حملمد االنطا ي

الوجيز

=

ينظر  ،وينظر  ،ينظر يف :

تح

حتقيق

د.

بدون طب

د.ت

بدون تاريخ
استبدل ص  ، ....أو صار ...
إبقاء املفردة على حاهلا

=-1النهايذذذذذذة  ،3/1ومقدمذذذذذذة ابذذذذذذن خلذذذذذذدون  ،489واالقذذذذذذرتا  ،56واملزهذذذذذذر املتذذذذذذا علذذذذذذى موقذذذذ ذ (الذذذذذذورّام)
االلكرتوني(( ) http.www.alwarraq.comالنوع التاس عشر) ،والدراسات اللغوية عند العرص اىل نهايذة القذرن
القالث  ،39-31و ( كلل.
=-2البيان والتبيني  ،144-141/1واخلصائ (تح:هنداوي) ، 358-356/2و االلفذاظ الفارسذية املعربذة ،إك ك ذر
فيه مؤلفه(ادّي () طائفة من املفذردات الكرديذة ضذمن الكلمذات الفارسذية املعربذة=  ،177-162وطائفذة اخذرا
ضمن االلفاظ الرت ية املعربة ،187-178-،وك ر ( )174مفردة ردية معربة تصرحياً =.183-181
 -3مذذا أخذذذه العذذرص مذذن اللغذذات االخذذرا ( الذذث ) الذذد تور مسذذعود بوبذذو املنشذذور يف جملذذة الذذرتا العربذذي العذذدد
(،)22السذذذذذذذنة(  ،)6ينذذذذذذذاير ،1986واملتذذذذذذذا علذذذذذذذى الشذذذذذذذبكة املعلوماتيذذذذذذذة ( االنرتنذذذذذذذت) موقذذذذذ ذ ( صذذذذذذذوت
العربية)www.voiceofarabic.net/index.php?...
-4املعجم الوظيفي ملقاييس االدوات النحوية والصرفية =،374دراسات يف فقه اللغة (صبحي الصاحل) ،314وفقه
اللغة العربية (الزيدي) .317-312
-5مدخل اىل فقه اللغة العربية (قدّور)  =،227الوجيز يف فقه اللغة ( االنطا ي) .447-444
=-6البيان والتبيني  142/1و 143و هوامشهما ،ودور اساتذة اللغات الشذرقية يف قضذية التعريذب (الذث ) الذد تور
رمد التوجني املنشور يف جملة اللسان العربي العدد ( ، )20السنة 1983م ،ص.24
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-7الزينذذة يف الكلمذذات العربي ذة واالسذذالمية  139/1و  =،140الصذذاح يف فقذذه اللغذذة وسذذنن العذذرص يف المهذذا ،29
والدراسذذات اللغويذذة عنذذد العذذرص اىل نهايذذة القذذرن القالذذث  ،330-329وااللفذذاظ املعربذذة يف القذذرآن الكذذريم وموق ذ
السذذذيوطي منذذذه ( الذذذث) رمذذذد يوسذ ذ الشذذذرجبي ،املنشذذذور يف جملذذذة الذذذرتا العربذذذي  ،العذذذدد ( ، )51السذذذنة
www.dahsha.com
(،)13نيسذذذذذذان-ابريذذذذذذل 1993م  ،واملتذذذذذذا علذذذذذذى موقذذذذ ذ ( الدهشذذذذذذة) االلكرتونذذذذذذي
.old/viewarticle.php.id=26873.
-8دراسات يف فقه اللغة .315
-9معجم لغة الفقهاء .30/1
-10تعريفات ومصطلحات فقهية يف لغة معاصرة .2
-11جذذدل اللفذذ ،واملعنذذى =،20الفتذذاوي االصذذولية والقرآنيذذة يف تذذاص ( احلذذاوي للفتذذاوي) للسذذيوطي (أطروحذذة
د توراه) .35-34
=-12املعجذم الذذوظيفي  ،374وأالذا ونصذذوص يف فقذه اللغذذة العربيذة  ،290وعلذذم اللغذة ( الذذوايف)  ،30وفقذه اللغذذة
وخصائ العربية (رمد املبار ) .293
-13املنشور يف جملة لية الرتبية للبنات جبامعة بغداد ،اجمللد ( ، )15العدد ( ،)1سنة  2004م ،ص.76-55
-14املزهر =،84/1االساس يف فقه اللغة العربية وارومتها  ،140واالا ونصوص يف فقه اللغة العربية .313
 -15فاء الغليل=،3الوجيز يف فقه اللغة .443
-16الصحا .685
=-17الصاح  ،30-20واملعرص  ،11ومفاتيح الغيب( التفس( الكب() .685/6
*= العني ،69 /1 :والصحا  ،675والقاموس احمليط 1136.
-18الكتاص.35/1
=-19البحث الداللي يف املعجمات الفقهية املتخصصة( اطروحة د توراه).19
،Meaning and style p.31-20و = ،Introduction ala semantigue p.83وداللذة اجلملذة االمسيذة يف
القرآن الكريم  ،36والرتا يب التوليدية التحويلية يف جوانب من عر الراعي النم(ي (رسالة ماجست() .12
-21ما أخذه العرص من للغذات االخذرا (الذث) ،13وفقذه اللغذة العربيذة(الوايف) ،199واملصذطلحات العلميذة يف اللغذة
العربية بني القديم واحلديث. 102
-22الوجيز يف فقه اللغة =،419-418ظاهرة التقارض يف النحو العربي (الث) .234
-23االقرتاض اللغوي يف العربية (رسالة ماجست()=،31تقذارض االلفذاظ يف الداللذة واالعذراص  ،18ومذن اسذرار اللغذة
(االجنلو  ،120 )1972وعوامل التطور اللغوي .119
-24املولّد-دراسة يف منو وتطور اللغة العربية بعد االسالم=،119-العربية (يوهان فذل)  ،20ومفهذوم اللغذة العربيذة
عند يوهان فل يف تابه العربية (الث).129-105
-25االساس يف فقه اللغة .141
-26العني  421/1، 217/1و (هما = ،ريب احلديث (أبو عبيد) .234/4
=-27طلبة الطلبة  ( 40تاص الطهارة) ،واملغرّص  ،30/1وحترير الفاظ التنبيذه ،141/1واملطلذ ( 9/1بذاص االنيذة)،
واملصبا املن(  ،1ومعجم لغة الفقهاء .29/1
-28العني .420/1
-29العني  ،465/1و ق(اً مايق اطالم الدخيل على املعرص يف اهرة اللغذة = ،258/2و 286/2و ،343/4و ذذلل
يف تب التعريب وفقه اللغة=مقالً فاء الغليل ( الف الكتاص) ،وفقه اللغة (الد تور رمد خضر)  ،185و ( كلل.
=-30أدص الكاتب  ،389وفقه اللغة العربية (الزيدي) .314
-31الكتذذذاص=،342/2الذذذوجيز يف فقذذذه اللغذذذة ،442ويف التعريذذذب واملعذذرّص (حا ذذذية ابذذذن بذذرّي علذذذى تذذذاص املعذذذرص
للجواليقي) املتا على املوق االلكرتوني، http.www.98s.net/163593.html.:والقنا:املفردات الكرديذة
املعربة(دراسة لغوية داللية)،املنشوريف جملة لية الرتبية للبنات جبامعة بغداد،اجمللد(،)15العدد(،)1سنة 2004م
ص.57
-32الصحا =،686-685الفسر الكب(( ر ديوان املتن )،60/1واملو ّح (للمرزباني).131
-33املغرص.50/2
 =-34فاء الغليل ( الف الكتاص) ،وفقه (الوايف) ،210-199ودراسات يف فقه اللغة  323فما بعده.
=-35الزاهذذر يف ريذذب الفذذاظ االمذذام الشذذافعي  ،146واملغذذرص  ، 58 /1واملصذذبا املذذن( ، 15ومعجذذم لغذذة الفقهذذاء
.104/1
-36اهرة اللغة .193/1
=-37يف هذه القالثة  :احملكم  ، 423/2واملعرص  ،105ولسان العرص .9/2
-38ديوان االدص = ،97/1املصبا املن( .15
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-39املصبا املن( .15
-40تهذيب اللغة .472/2
-41الصحا .752
=-42على الرتتيب :احمليط يف اللغة  ،357/1والقاموس  146واهلامش كو الذرقم ( )4منهذا ،ومعجذم لغذة الفقهذاء/ 1
.140
=-43الفسر الكرب ( ر ديوان املتن ) . 457/1، 6/1
 -44فاء الغليل = ،141تاج العروس .1050/1
-45تاج العروس .1050/1
-46السذذذيالكوتي علذذذى املطذذذول علذذذى التلخذذذي  377و =،386الفصذذذل والوصذذذل يف القذذذرآن الكذذذريم (دراسذذذة
بال ية).89
-47القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث .344
-48املطل  =237،/1الزاهذر يف ريذب الفذاظ االمذام الشذافعي  ،204/1وحتريذر الفذاظ التنبيذه  ،184/1ومعجذم لغذة
الفقهاء  ، 468/1والبحث الذداللي يف املعجمذات الفقهيذة املتخصصذة (أطروحذة د تذوراه)ص/237اجلذدول امللحذق
رقم_،_13ومؤاخذته علذى اصذحاص املعجمذات الفقهيذة يف ص 195مذن هذذه االطروحذة،و ا يؤسذ لذه أن صذاحب
ال اىل اللغذة الفارسذية دون تعقيذب  ،منهذا:
االطروحة ساير املتقدمني يف عزوطائفة من اال لفاظ الذيت هذي رديذة اصذ ً
الزنديق واجلوز واالبريسم والسروال واجلاموس والعسكروالبنفست والطست واملسل و ( كلل،رمبا الن التذدقيق
يف املعرص ليس من صلب عمله ،و= ذلل :ثبت املفردات يف هذا البحث.
-49االلفاظ الفارسية املعربة  ،48وفيه (جويز) الذي ينطق باال ام عند الرت وهو قاعدة مطردة ()regularity
عندهم يف النطق بااللفاظ من حنو  :مدير وطول وطوز و ( كلل.
-50الصحا .198
-51املعرص .147
-52املعرّص  147اهلامش كو الرقم ( ) 1من هذه الصحيفة ،وقذد ك ذر رقذق هذذا الكتذاص ذذلل أن صذاحب اللسذان
نقل عن سيبويه ان (اجلوز) عربي ،لكن يبدو أنّ هذا الراي سهو منه-على وفرة علمه-حيث القت يف ل من لسذان
العرص والكتاص للتا د فلم يق ناظري على هذا النقل منهما.
=-53الزينة يف معاني لمات الناس  ،199/2والقراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث .344
= -54نظذذرات يف تذذب املعذذرص (الذذث) الذذد تور ذذدو خسذذارة املتذذا علذذى املوق ذ االلكرتونذذيwww.ta5 :
.atub.com/12425-topic
-55اهرة اللغة .47/2
 -56املعرص= ،176فيها اهلامش كو الرقم (.)9
-57املفردات يف ريب القرآن(تح:عيتاني) .218
-58الصحا .452
-59املفردات .184
-60الفروم اللغوية .107
-61تعريفات ومصطحات فقهية يف لغة معاصرة .79
=-62يف هذذذه املؤاخذذذات واملشذذكالت  :تقذذديم تذذاص (املعذذرص) للجذذواليقي  =،5-3تفاصذذيل هذذذه املوضذذوعات
:القنا املوسوم :املفردات الكرديذة املعربذة (دراسذة لغويذة دالليذة) املنشذور يف جملذة ليذة الرتبيذة للبنات،جامعذة
بغداد ،اجمللد(،)15العدد (،)1سنة  ،2004ص ،57وأالا ونصوص يف فقه اللغة العربية  ،318وااللفاظ الفارسذية
املعربة 4،و ،5وااللفاظ املعربة يف القرآن الكريم وموق السيوطي منه (الث).114
=-63اللغة العربية وعلومها  ،47واالساس يف فقه اللغة العربية وأرومتها .31
-64دراسات يف فقه اللغة (صبحي الصاحل).323
 = -65تفصيل هذه االسذس واملقذاييس الذيت أفاضذت مصذادر اللغذة ومراجعهذا :العذني  51/1و ،52و ،6/5وديذوان
االدص  177/1و ،344/1وتهذذذيب اللغذذة  ،159/2والصذذحا  174و ،1109واملعذذرص  ،60-59واملزهذذر  84/1فمذذذا
بعدها ،واملباحث اللغوية يف العرام  ،261واملعجم الوظيفي ملقاييس االدوات النحوية والصرفية  374فما بعدها،
وتهذيب اللغة العامية  ،84ومدخل اىل فقه اللغة العربية (قدور)  227فما بعدها ،وبذني العربيذة والفارسذية –مقارنذة
لغويذذة – (مقالذذة ) رمذذد ر ذذيد ناصذذذر كوم املتذذا علذذى موقذذ (ديذذذوان العذذرص) االلكرتونذذي www.dowan :
.alarab.com/spip.php.? article 13329
=-66يف هذا امللح ،ص  13من هذا البحث.
-67املغذذرص =،147/1حتريذذر الفذذاظ التنبيذذه  ،42/1واملطلذ (280/1بذذاص احيذذاء املذذوات) ،واملصذذبا املذذن( ،39
وطلبة الطلبة  ( 28تاص الصالة).
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-68هذذو مذذن قذذول أم املذذؤمنني عائشذذة ( رضذذي اهلل عنها)=.صذذحيح البخذذاري  ،83/1واللفذذ ،فيذذه (التعجل ذنّ) مكذذان
(التغسذذلنّ)،وقال  :تريذذد بذذذلل الطهذذر مذذن احليضذذة =،املوطذذأ (بروايذذة رمذذد بذذن احلسذذن)  ،151/1واملنهذذاج ذذر
صحيح مسلم بن احلجاج .741/10
-69املصبا املن( =،193طلبة الطلبة  ،28ومعجم لغة الفقهاء ،4/1و.121/164،1/1
 =-70املعرص  59و ،143واملغرص  ،147/1واملصبا  ،39وتاج العروس.912 /1
=-71ديوان االدص  ،263/1واملخص .505/1
-72الصحا .174
-73طلبة الطلبة .22
-74تصحيح الفصيح و رحه=،49 6الصحا ،174وحترير الفاظ التنبيه  ،42/1واملطل .119/1
-75تهذيب اللغة ،159/2واملزهر .85/1
-76االلفاظ الفارسية املعربة .38
=-77على سبيل املقال  :العربية (يوهان فل)،176-175ومدخل اىل فقه اللغة العربية .153-152
=-78ده ستوور فةرهةنطي زمانى وردي –عه ره بى-فارسى .080
=-79بني العربية والفارسية-دراسة مقارنة –(مقالة) ص.13
-80ده ستوور وفةرهةنطي زمانى وردي ،137وه هه نبانه بكرينة  725وهفةرهةنطي وردستان .806
-81ديواني ثرية ميَرد .173
=-82يف اجلماليات الصوتية للمفردة العربية مقالً  :البيان والتبذيني  ،79-73/1والربهذان يف علذوم القذرآن ،521/1
و ،33/2و،83/3وداللة االلفاظ  38فما بعدها ،وجهود علماء العرص يف االصوات اللغوية (الث) .33
-83االا ونصوص يف فقه اللغة العربية .206
-84فقه اللغة وخصائ العربية (رمد املبار ) .264
=-85يف هذه االلفاظ ثبت املفردات يف البحث.
-86اهرة اللغة  ،243/2و=،286/4املطل .173
=-87تاج العروس  ،4/7ولسان العرص .457/18
=-88املصبا املن(  ( 83تاص الراء) ،ومعجم لغة الفقهاء .19/1
-89ديوان ناىل  =،341فةرهةنطي وردستان  ،45وه ديوانى وه فايى .106
-90املعرص =،59اال تقام(ابن دريد)  ،173/1وديوان االدص  ،344/1وحترير الفاظ التنبيه  ،35/1والوجيز يف فقه
اللغة  223فما بعدها.
-91تهذيب االمساء واللغات .51/3
-92ط ديوانى قان =،35ديوانى ناىل  238هامش كو الرقم (.)3
Dictionnaire di linguistique pp.120 -121Semantique et linguistique p223 .223 Clef -93
.s pour La semantique p.143
-94الق ّ:ا قناة اليت جتم على قنوات وقنيات وقنىًً وق ّ=،القاموس .133
-95الصحا =،1109كيل فصيح ثعلب (البغدادي)  ،17وفقه اللغة (الوايف).206
=-96املخص  ،418/1و ،222/4واحملكم  ،262/3واملصبا املن(  ، 140أما ما قول ابن سيدة يف (املخص
) حني يقول (( :فأما الطاجن فهو بالفارسية تابه)) ،222/4فهو سهو منه –على قرة علمذه ،-والصذواص (بالكرديذة
تاوه) وهي مفردة ائعة يف اللغة الكردية.
-97لسان العرص =،269/13املزهر .184
=-98أالا ونصوص يف فقه اللغة العربية .298
-99أساس البال ة  ،209/1والكليّات  ،284/4واحمليط يف اللغة  ،255/2وتاج العروس .302/2
=-100املغذذذرص ،376/2واملصذذذبا املذذذن(  (88تذذذاص الذذذراء) ،ومعجذذذم لغذذذة الفقهذذذاء  ،19/1والبحذذذث الذذذداللي يف
املعجمات الفقهية املتخصصة(اطروحة د توراه).237
-101املصبا املن( =،88ذلل :الكليذات (ابذو البقذاء الكفذوي) 284/4الذذي ورد فيذه(( :و ذل إسذتار سذتة دراهذم
ونص )) يريد يف الوزن.
-102ثبت املفردات يف هذا البحث.
-103املعرص  153و=،393العني  ،465/1والصحا .183
=-104املعرص  128اهلامش كو الرقم (.)1
=-105على سبيل املقال :فاء الغليل  ،69وااللفاظ الفارسية املعربة .43
-106القاموس  536اهلامش كو الرقم ( ، )8وجاءت اللفظة فيها على أنها ((معرص جلشن)).
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-107العني  ،2/1وعبّر اخلليل (رمحه اهلل) عن هذه احلروف مبصطلح( الذلق) او (الذالقذة) واالصذوص اطذالم صذفة
(املذلقة) عليها=.االا ونصوص يف فقه اللغة العربية  ،316-315واهلامش كو الرقم (.)2
 -108فاء الغليذل  ،46وداللذة االلفذاظ  ، 73-72وملذ املعذرص للجذواليقي (نسذخة مصذورة) متاحذة علذى املوقذ
االلكرتوني .www.wikisource.org./wiki/.../ :
-109جحمر  :العجوز الكب(ة  = ،الصحا .156
-110عسذذجد :معناهذذا الذذذهب ،وهذذي مفذذردة عربيذذة علذذى الذذر م مذذن جتردهذذا مذذن حذذروف الذالقذذة  =،العذذني ،153/1
وتهذيب اللغة .409/4
-111املعرص =،60الوجيز يف فقه اللغة 224ن ومدخل اىل فقه اللغة العربية .236
-112العني .52/1
 -113اجلبت ( بكسر اجليم )  :الساحر والكاهن و ل ماعبد من دون اهلل =املفردات (تح:رمد خليل عيتاني) ،92
واهرة اللغة  ، 239/5واملالح ،ان هذه اللفظة ليس هلا نظ( يف اللغة العربية ويقال إن اصلها (اجلبس) بالسني.
-114ديوان االدص .178-177/1
-115االلفاظ الفارسية املعربة .88
 (231/1-116تاص البي )=،املعرص ،102وفقه اللغة العربية (الزيدي).318
=-117الزاهر يف ريب الفاظ االمام الشافعي (1/1بذاص ز ذاة الفطر)،واملغذرص  ،7/1و ،74/1و ،94/2واملطلذ 231
( تاص البي )،و ( 246تاص القرض)  ،واملصبا املن(  ،19ومعجم لغة الفقهاء .171/1 ،107/1
-118االلفاظ الفارسية املعربة .22
119أمالي القالي ،244/ 1والزاهر يف معاني لمات الناس  ،320/2واملزهر .85/1
-120الصحا =،85لسان العرص .46/12
-121اعتنفوه :ا رهوه ووجدواله مشقة ،وجذر املادة (عن )=،مقاييس اللغة  ،685واعتن االمر :ائتنفه وجلله،
او اتاه وك يكن له به علم ،القاموس .839
-122املعرص=،57فيها اهلامش كو الرقم (.)7
=-123يف لغات بغذداد ومسذارص النطذق بهذا امذالي القذالي ،244/1واخلصذائ  ،369/1والصذحا  ،992واملعذرص
 ،121والقاموس .286
=-124اهذذرة اللغذذة  ،456/4واملسذذالل واملمالذذل (ابذذن خرداكبذذة)  ،139/1والعذذني  ،337/1وتهذذذيب اللغذذة ،34/3
ومعجم ما استعجم  ،60/1واملعرص  ،174ومعجم البلدان  ،483/3وااللفاظ الفارسية املعربة .54
-125فقه اللغة وخصائ العربية =،301فقه اللغة (الوايف) ،205ماأ خذه العرص من اللغات االخرا (الث) ص.13
-126املصذذبا املذذن(  ( 72تذذاص الذذدال)=،املغرص  ،280/1و، 481 / 1و تهذذذيب االمسذذاء واللغذذات  =،25/3يف
املعجمات اللغوية:احمليط يف اللغة  ،157/1واحملكم .382/1
=-127الصحا  ،85وأالا ونصوص يف فقه اللغة العربية  ،315وفقه اللغة العربية (الزيدي).319
-128هه نبانه بكرينة (معجم لغوي ردي) ،15وحترير الفاظ التبيه  ،83/1وااللفاظ الفارسية املعربة .6
=-129الكتاص ،342/2و =، 316/2يف التعريب واملعرص ( حا ية ابن بري على تاص (املعرص) للجواليقي) (الذث)
الذذذد تور صذذذال الذذذدين الذذذزعبالوي ،املنشذذذور يف جملذذذة الذذذرتا العربذذذي ،دمشذذذق ،العذذذدد ( )22السذذذنة ( ، )6ينذذذاير
،1986ص.45
-130ضذذبط رقذذق اخلصذذائ (سذذختيت ) بالكسر=،اخلصذذائ (تذذح :هنذذداوي)  ،357/1وسذذوغ ذذ(ه ضذذبطها
بالفتح على انها لغة فيها،اما يف الكردية فالفتح واجب= ،االلفاظ الفارسذية املعربذة ،85وااللفذاظ املعربذة يف تذاص (
ديذذذذذذوان االدص) للفارابي(الذذذذذذذث) اميذذذذذذة ذذذذذذذا ايذذذذذذوص احلديذذذذذذذدي املتذذذذذذا علذذذذذذذى موقذذذذذذ ( ديذذذذذذذوان العذذذذذذذرص)
االلكرتوني.www.diwanalarab.com/spip.php?article 11801:
-131الزّحليل :املتنحّي واملتباعد=،مقاييس اللغة  ،446وخمتار الصحا .269
-132اخلصائ .357-356/1
-133القراءات القرانية يف ضوء علم اللغة احلديث .339
-134أما قول بعضهم إن با ق أصله (با ه) بالفارسية فهذا وهذم مذنهم  ،والصذواص مذا أثبذت=،مقالّ :املعذرص 111
اهلامش كو الرقم ( ، )7والقاموس  ،868و (هما.
-135العني .46/5
-136اخلصائ  ،357/1واخلبازي هو نبات الرّقمة= ،اال تقام (ابن دريد) .23/1
=-137العني  ،14/5واال تقام ( ابن السراج )31و 39فما بعذدهما ،واملزهذر  ،348/1وفقذه اللغذة مناهلذه ومسذائله
 ،262ومن اسرار اللغة .247
-138الوجيز يف فقه اللغة .418
-139القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث .343
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-140وردت لف ( ،الربّانيّون) يف قولذه تعذاىل (( :لذوال ينهذاهم الربذانيون واالحبذار عذن قذوهلم االثذم وأ لذهم السذحت))
املائدة ( ،63/ )5وال عمران ( ،79/ )3واملائدة مرة اخرا (=،44/ )5املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الكريم .299
-141املعرص .209
-142املفردات .191
-143القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلديث .La sematique (Guiraud) p.97=،344
-144الوجيز يف فقة اللغة .453

روافد البحث
عن عاصم.
* القران الكريم برواية حف
أوالً:الكتب العربية واملرتاة :

 أ --1أالذذا ونصذذوص يف فقذذه اللغذذة العربيذذة :العبيدي،الذذد تور ر ذذيد ،طبعذذة وزارة التعلذذيم العذذالي والبحذذث العلمذذي ،بغذذداد،
1988م.
-2أثر الدخيل على العربية الفصحى يف عصر االحتجاج:بوبو ،الد تور مسعود،طبعة وزارة الققافة ،دمشق1982 ،م.
-3أدص الكاتب :ابن قتيبة ،أبو رمد عبداهلل بن مسذلم الكذويف الذدينوري(276هذذ) تح:رمذد ريذي الذدين عبذد احلميذد،4 ،
مطبعة السعادة  ،مصر1963 ،م.
-4أسذذاس البال ذذة :الزخمشذذري ،أبذذو القاسذذم جذذار اهلل رمذذود بذذن عمذذر(538هذذذ)،طبعة دار الكتذذب املصذذرية ،القذذاهرة (د.ت)،
وأخرا دار الفكر ،ب(وت ،لبنان 1979 ،م.
-5االساس يف فقه اللغة العربية وأرومتها :نهر  ،الد تور هادي ،1 ،دار الفكر  ،عمان ،االردن2002م.
-6اال تقام:ابن دريد ،رمد بن احلسذن االزدي البصذري(321هذذ)،تح:عبد السذالم هذارون ،مطبعذة السذنّة احملمديذة،القاهرة
1958م.
-7اال ذذذذتقام :ابذذذذن السذذذذراج ،ابذذذذو بكذذذذر رمذذذذد بذذذذن سذذذذهل السذذذذري(316هذذذذذ) ،تح:رمذذذذد صذذذذاحل التكذذذذرييت ،1 ،مطبعذذذذة
املعارف،بغداد.1970،
-8اال تقام والتعريب :املغربي،عبد القادر (1375هذ) ،2 ،جلنة التألي والرتاة والنشر القاهرة1947،م.
-9إصال املنطق :ابن السكيت ،أبو يوس يعقوص بن اسحق (244هذ) ،تح :أمحد رمد ا ر وعبد السالم هذارون،3 ،دار
املعارف  ،مصر 1970م.
-10االقذذذرتا يف علذذذم أصذذذول النحذذذو :السذذذيوطي ،جذذذالل الذذذدين عبذذذد الذذذرمحن بذذذن ابذذذي بكذذذر (911هذذذذ) ،تذذذح :امحذذذد رمذذذد
قاسم،1 ،مطبعة السعادة ،القاهرة1976،م.
-11االلفاظ الفارسية املعربة :ادّي ( ،املطبعة الكاثوليكية،ب(وت1908،م.
-12أمالي القالي :القالي ،أبو علي امساعيل بن القاسم بن عيذون البغدادي( 356هذ) ،مطبعة دار الكتذب املصذرية ،القذاهرة،
1344هذ.
 -13أنيس الفقهاء يف تعريفذات االلفذاظ املتداولذة بذني الفقهذاء :القونذوي ،قاسذم بذن موالنذا خذ( الذدين أمذ( علذي(978هذذ)،تح:
الد تور عبد الرزام الكبيسي ،1 ،نشر :دار الوفاء ،جدة ،السعودية 1986،م.
ص--14الربهان يف علوم القران :الزر شي ،بدر الدين رمد بن عبداهلل(794هذ)،تح :رمد ابو الفضل ابراهيم طه ،مطبعذة عيسذى
البابي احلل  ،القاهرة1972،م.
-15البيان والتبيني :اجلاح ،،ابو عقمان عمرو بن الر الكناني(255هذ) ،تح :عبد السالم رمد هارون ،القاهرة1948 ،م.
ت-ب الذذذذذدين السذذذذذيد رمذذذذذد مرتضذذذذذى احلسذذذذذي الواسذذذذذطي
 -16تذذذذذاج العذذذذذروس مذذذذذن جذذذذذواهر القاموس:الزبيذذذذذدي ،رذذذ ذ ّ
(1205هذ)،1 ،منشورات مكتبة احلياة،ب(وت ،املطبعة اخل(ية ،مصر 1306هذ.
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-17حتريذذر الفذذاظ التنبيذذذه (معجذذم لغوي):النووي،أبذذو ز ريذذذا ريذذي الذذذدين حييذذى بذذن ذذذرف (676هذذذ)،تح:رمد رضذذذوان
الدايةوالد تورفايزالدايذذذذذذذذذذذذة،دار الفكذذذذذذذذذذذذر  ،دمشذذذذذذذذذذذذق1990( ،م .ونسذذذذذذذذذذذذخة أخذذذذذذذذذذذذرا متاحذذذذذذذذذذذذة علذذذذذذذذذذذذى املوقذذذذذذذذذذ ذ
االلكرتوني.www.islamicbook.ws/…/thrir-alfadh altnbih-001.htm1:
-18ترتيب اصال املنطق :البكائي ،رمد حسن ،1 ،نشر :جمم البحو االسالمية،مشهد،إيران1412 ،ه .
-19تصحيح الفصيح و رحه:ابن درستويه،عبداهلل بن جعفر (345هذ) ،تح:الد تور رمد بذدوي املختذون والذد تور رمضذان
عبد االتواص( ،د،) .القاهرة2004 ،م.
-20التعريفات :اجلرجاني،السيد الشري علذي بذن رمذد بذن علذي احلسذي (816هذذ) :تذح :نصذر الذدين التونسذي ،ذر ة
القدس للتصدير2007،م.
-21تعريفذذذات ومصذذذطلحات فقهيذذذة يف لغذذذة معاصذذذرة  :الذذذد تور عبذذذد العزيذذذز عذذذزت عبذذذد اجلليذذذل حسذذذن ،املكتبذذذة الشذذذاملة
(االصداراخلامس).
-22تفسذذ( ريذذب املوطذذأ :السّذذلمي ،عبذذد امللذذل بذذن حبيذذب االندلسذذي (238هذذذ) ،تذذح :الذذد تور عبذذد الذذرمحن بذذن سذذليمان
العقيمني،1 ،نشر مكتبة العبيكان ،الرياض ،السعودية2001 ،م.
-23تقارض االلفاظ يف الداللة واالعراص:الد تورة سندس رمد خل ،1 ،بغداد 2009،م.
-24تهذيب االمساء واللغات :النووي (السابق)،عناية وتصحيح وتعليق :ر ة العلماء مبساعدةإدارة الطباعذة املن(يذة،دار
الكتب العلمية ،ب(وت،و ،1من مطبعة دار الفكر ،ب(وت1990،م.
-25تهذيب اللغة  :االزهري ،أبو منصور رمد بن أمحذد بذن االزهذر اهلذروي(370هذذ)،تح:رمد عذوض مرعذب،1 ،دار احيذاء
الرتا العربي ،ب(وت،لبنان2001،م.
-26تهذيب اللغة العامية :الدسوقي ،رمد علي ،القاهرة1913 ،م.
ج--27اهرة اللغة :ابن دريد السابق)،1 ،دار صادر،ب(وت1350،ه .
-28اجليم :الشيباني ،ابو عمرو (206هذ)،تح :إبراهيم االبياري  ،مراجعة :رمد خل اهلل امحد ،نشذر :جممذ اللغذة العربيذة
،اهليأة العامة للمطاب االم(ية ،القاهرة1974،م.
 --29حا ية ابن برّي على املعرص البي منصور اجلواليقي :الزعبالوي ،الد تور صال الدين ،املتا على املوق االلكرتوني:
www.wadod.org/vb/showthread.php?=2166
خ--30اخلصائ  :ابن ج  ،أبو الفتح عقمان (392هذ) ،تح  :الد تور عبد احلميذد هنذداوي ،2 ،دار الكتذب العلميذة ،بذ(وت،
لبنان2003 ،م.
د--31الدراسات اللغوية عند العرص اىل نهاية القذرن القالذث :ال ياسذني،الد توررمد حسذني،1 ،منشذورات دار مكتبذة احليذاة،
ب(وت ،لبنان1980،م.
-32دراسات يف اللغة  :بوبو  ،الد تور مسعود ،طبعة جامعة دمشق1984،م.
-33دراسات يف فقه اللغة :الصاحل ،الد تور صبحي،10 ،دار العلم للماليني ،ب(وت1983 ،م.
-34درّة الغوّاص يف اوهام اخلواصّ  :احلريري ،ابو رمد القاسم بن علي( 516هذ) ،تح :رمذد ابذو الفضذل ابذراهيم (،د،) .
دار النهضة مصر1975،م.
-35داللة االلفاظ :أنيس ،الد تور ابراهيم،2 ،مكتبة االجنلو املصرية1963،م.
-36داللة اجلملة االمسية يف القرآن الكريم  :الد تور كر رمود عبداهلل  ،1 ،دار دجلة  ،عمان ،االردن 2009 ،م.
-37ديوان االدص  :الفارابي  ،ابو ابراهيم اسحق بن ابراهيم (350هذ)،تح :الد تور أمحد خمتار عمر ،مراجعة الد تور ابراهيم
انيس ،اهليأة العامة لشؤون املطاب االم(ية  ،القاهرة1974،م.
ك--38كيل فصيح ثعلب  :البغدادي،عبد اللطي بن يوس (629هذ)،طب م فصيح ثعلب بنسخة رمد عبد املنعم خفاجي،
القاهرة1949 ،ه.
-ز-
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-39الزاهر يف ريب الفاظ االمام الشافعي :االزهري ( السابق) ،تذح :رمذد جذرب االلفذي ،1 ،نشذر :وزارة االوقذاف والشذؤون
االسالمية ،الكويت1399،هذ.
 -40الزاهر يف معاني لمات الناس :االنباري ،ابذو بكذر رمذد بذن القاسذم ،تذح :الذد تور حذامت صذاحل ،الضذامن  ،1مؤسسذة
الرسالة  ،ب(وت1992 ،م.
-41الزينة يف الكلمات االسالمية العربية :الرازي ،أبو حامت أمحد بن محدان (323هذ)،تح :حسني بن فذيض اهلل اهلمذداني،2 ،
1957م.
س--42السيالكوتي على املطول على التلخي  :السذيالكوتي ،عبذد احلكذيم ( 1061هذذ)،مطبعة الشذر ة الصذحافية العقمانيذة،
تر يا 1311 ،هذ.
 - -43ذذفاء الغليذذل فيمذذا يف ذذالم العذذرص مذذن الذذدخيل :ذذهاص الذذدين اخلفذذاجي ،أمحذذد بذذن رمذذد بذذن عمذذر  ،تصذذحيح وتعليذذق
ومراجعة :رمد عبد املنعم خفاجي ،مكتبة احلرم احلسي 1952 ،م.
ص--44الصاح يف فقه اللغة وسنن العرص يف المها :ابن فارس ،امحد ( 395هذ) ،املكتبة السلفية  ،القاهرة1328،ه.
-45صبح االعشى يف صناعة االنشا  :القلقشندي ،امحد بن علي ( 821هذ) ،تح :الد تور يوس علي طويل ، 1 ،دار الفكر،
دمشق1987،م.
 -46الصحا (تاج اللغذة وصذحا العربيذة)  :اجلذوهري ،امساعيذل بذن محذاد ( 393هذذ) ، 2 ،دار املعرفذة  ،بذ(وت ،لبنذان ،
2007م.
-47صحيح البخاري  :البخذاري ،أبذو عبذداهلل رمذد بذن امساعيذل بذن إبذراهيم بذن املغذ(ة بذن بردزبذة اجلعفذي(256هذذ) ،طبذ
باوالفست عن طب دار الطباعة العامرة باستانبول  ،دار الفكر للطباعة والنشر 1981 ،م.
-48صحيح مسلم (اجلام الصحيح ) :القش(ي  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسذلم النيسذا بذوري(261هذذ) ،نشذر  :دار
اجليل ،ب(وت  ،ودار االفام اجلديدة  ،ب(وت (،د.ت).
 --49طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية على الفاظ تذب احلنفيذ ة :النسذفي ،جنذم الذدين أبذو حفذ عمذر بذن رمذد احلنفذي
( 537هذ) ،علق عليه ووض حوا ذيه :ابذو عبذداهلل رمذد حسذن امساعيذل الشذافعي  ،1 ،دار الكتذب العلميذة  ،ب(وت،لبنذان،
1997م.
ع--50العربيذذذة-دراسذذذة يف اللغذذذة واللذذذهجات واالسذذذاليب :-فذذذل يوهذذذان ،تراذذذة :رمضذذذان عبذذذد التذذذواص ،مكتبذذذة اخلذذذاجني،
القاهرة1980،م.
-51علم اللغة :الوايف ،علي عبد الواحد  ،7 ،دار النهضة مصر،القاهرة( ،د.ت).
-52عوامل التطور اللغوي :محاد  ،امحد عبد الرمحن  ،1 ،دار االندلس  ،ب(وت ،لبنان1983 ،م.
-53العني  :الفراهيدي،ابو عبد الرمحن اخلليل بن امحذد ( 175هذذ) ،تذح :الذد تورين مهذدي املخزومذي وابذراهيم السذامرائي،
دار احلرية للطباعة ،بغداد  ،العرام1983 ،م.
غ- -54ريب احلديث :أبو عبيد اهلروي  ،القاسم بذن سذالم ( 224هذذ)،تح :الذد تور رمذد عبذد املعيذد خذان  ، 1 ،دار الكتذاص
العربي  ،ب(وت1396،هذ.
-55الغريب املصن  :أبو عبيد (السابق) ،تح :رمد املختار العبيدي ،بيت احلكمة  ،تونس 1990،م.
ف--56الفروم اللغوية :العسكري  ،أبو هالل احلسن بذن عبذداهلل بذن سذهل ( 400هذذ) ،علذق عليذه ووضذ حوا ذيه :رمذد باسذل
عيون السود  ،2 ،دار الكتب العلمية  ،ب(وت 2010 ،م.
-57الفسر الكب( ( ر ديوان أبي الطيب املتن ) :ابن ج (السابق)  ،تح  :صفاء خلوصي  ،بغداد  ،العرام1970 ،م.
-58الفصل والوصل يف القرآن الكريم :الد تور كر رمود عبداهلل  ، 1 ،دار دجلة ،عمان  ،االردن 2009 ،م.
-59فقه اللغة :الد تور رمد خضر ،دار الكتاص العربي  ،ب(وت  ،لبنان 1981 ،م.
-60فقه اللغة  :الوايف  ،الد تور علي عبد الواحد  ،7 ،دار النهضة مصر  ،القاهرة 1973 ،م.
26

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

-61فقه اللغة العربية  :الزيدي  ،الد تور طاصد ياسر ،مطبعة جامعة املوصل  ،العرام 1987 ،م.
-62فقه اللغة مناهله ومسائله :النادري  ،الد تور رمد أسعد  ،املكتبة العصرية  ،ب(وت ،لبنان 2008 ،م.
-63فقذه اللغذذة وخصذذائ العربيذذة-دراسذذة حتليليذذة مقارنذذة للكلمذذة العربيذذة :-املبذذار  ،الذذد تور رمذذد  ، 7 ،دار الفكذذر،
1981م.
-64فقه اللغة وسر العربية  :القعال  ،ابو منصور عبد امللذل بذن رمذد بذن امساعيذل ( 429هذذ) ،تذح و ذر  :الذد تور عمذر
الطباع  ، 1 ،ر ة االرقم بن ابي االرقم  ،ب(وت ن لبنان 1999 ،م.
م--65القاموس الفقهي لغةً واصطالحاً  :سعدي أبو حبيب  ،إعادة الطبعة االوىل  ،دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا 1998،م.
-66القذذاموس احملذذيط  :الف(وزابذذادي  ،جمذذد الذذدين رمذذد بذذن يعقذذوص ( 817هذذذ) ،تذذح :مكتذذب الذذرتا يف مؤسسذذة الرسذذالة
بأ راف  :رمد نعيم العرقسوسي ، 7 ،ب(وت  ،لبنان 2003 ،م.
-67القذراءات القرآنيذذة يف ضذوء علذذم اللغذذة احلذديث :ذذاهني  ،الذذد تور عبذد الصذذبور  ،النا ذذر  :مكتبذة اخلذذاجني بالقذذاهرة ،
(د ) .و (د.ت).
 - -68تاص سيبويه  :سيبويه  ،ابو بشر عمرو بن قنرب ( 180هذ) ،تح و ر :عبد السالم رمد هارون  ،طبعة بوالم ( ،د.ت).
-69الكليات(معجم يف املصطلحات والفروم اللغوية) :الكفوي  ،أبو البقاء أيوص بن موسى احلسي (1094هذ) ،أعذده للطبذ
وطب ذ فهارسذذه :الذذد تور عذذدنان درويذذش  ،ورمذذد املصذذري ،منشذذورات وزارة الققافذذة واالر ذذاد القذذومي  ،دمشق،سذذوريا،
1974م.
-70الكنز اللغوي يف اللسن العربي  :نقالً عن نسخة قدمية  ،نشذر وتعليذق وحوا ذي  :أو سذت هفنذر ،املطبعذة الكاثوليكيذة
لالباء اليسوعيني  ،ب(وت1903 ،م.
-71لسان العرص  :ابن منظذور  ،اذال الذدين رمذد بذن مكذرّم ( 711هذذ) ،طبعةجديذدة ومنقحذة  ،دار مكتبذة اهلذالل ومكتبذة
البحار  ،ب(وت  ،لبنان ( ،د.ت).
-72اللغة العربية وعلومها  :حالة  ،عمر رضا ،1 ،دمشق ،سوريا1971 ،م.
م--73املباحث اللغوية يف العرام  ،جواد  ،الد تور مصطفى ،طبعة معهد الدراسات العربية العالية  ،القاهرة 1955 ،م.
-74جمذذاز القذذرآن  :التيمذذي  ،ابذذو عبيذذدة معمذذر بذذن املقنذذى ( 211هذذذ) ،تذذح وتعليذذق  :أمحذذد فريذذد املزيذذدي  ، 1 ،دار الكتذذب
العلمية  ،ب(وت  ،لبنان 2006 ،م.
-75اجململ يف اللغة  :ابن فارس ( السابق) ،مطبعة السعادة  ،القاهرة 1913 ،م.
-76احملكم واحمليط االعظم  :إبن سيدة ،علي بن امساعيل االندلسي ( 458هذ) ،تح :مصطفى السقا واخرين  ،1 ،البابي
احلل  ،القاهرة 1958،م.
-77احمليط يف اللغة  :الصاحب بن عباد (385هذ) ،تح  :الشيخ رمد حسني آل ياسني  ،بغداد 1976 ،م.
-78خمتار الصحا  :الرازي  ،رمد بن ابي بكر بن عبد القادر ( 666هذ) ،مطبعة الرسالة  ،الكويت 1983 ،م.
-79املخص  :ابن سيدة (السابق)  ،طبعة دار الفكر  ،ب(وت  ،لبنان ( ،د.ت)  ،املتا على موق (املشكاة) االلكرتوني :
.http.www.almeshkat.net.
-80مذذدخل اىل فقذذه اللغذذة العربيذذة :قذذدور  ،الذذد تور أمحذذد رمذذد  ، 3 ،دار الفكذذر املعاصذذر  ،بذذ(وت  ،لبنذذان  ،ودار الفكذذر
،دمشق  ،سوريا2003،م.
-81املزهذذذذذذذذذذر يف علذذذذذذذذذذذوم اللغذذذذذذذذذذة وانواعهذذذذذذذذذذذا  :السذذذذذذذذذذيوطي (السذذذذذذذذذذذابق)  ،املتذذذذذذذذذذا علذذذذذذذذذذذى موقذذذذذذذذذذ (الذذذذذذذذذذذورام)
االلكرتوني.http;//www.alwaraq.com.:
-82املسالل واملمالل  :ابن خردا كبة  ،ابو القاسم عبيداهلل بن امحد (280هذ).مطبعة البابي احلل ،القاهرة1969،م.
-83املصبا املن( يف ريب الشر الكب(  :الفيومي  ،امحد بن رمد بن علي املقريء( 770هذ) ،تح :الد تور عبد العظيم
الشناوي  ،إعادة طب  ،مكتبة لبنان  ،نا رون  ،ب(وت ،لبنان 2001 ،م.
-84املصذذطلحات العلميذذة يف اللغذذة العربيذذة بذذني القذذديم واحلذذديث  :الشذذهابي  ،االمذذ( مصذذطفى  ،طبعذذة مصذذورة عذذن الطبعذذة
القانية  ،من مطبوعات جمم اللغة العربية  ،دمشق1988،م.
-85املطل على أبواص املقن  :ابن احلنبلي  ،أبو عبداهلل رمد بن ابي الفذتح البعلذي ( 709هذذ) ،تذح :رمذد بشذ( االدلذ ،
نشر  :املكتب االسالمي  ،ب(وت  ،لبنان 1981 ،م.
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-86معجم البلدان  :احلموي  ،هاص الدين ابو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي ( 626هذ) ،منشورات  :دار صادر  ،ب(وت ،
1957م.
-87املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الكريم  :عبد الباقي  ،رمد فؤاد  ،دار احلديث  ،القاهرة 1988 ،م.
-88معجم لغة الفقهاء :قلعجي  ،الد تور رمد رواس  ،وقنّي  ،الد تور حامد صادم  ،2 ،نشذر دار النفذائس  ،بذ(وت ،
لبنان1988 ،م.
-89معجم ما استعجم من امساء البالد واملواق  :البكذري  ،أبذو عبيذد اهلل عبذداهلل بذن عبذد العزيذز االندلسذي ( 489هذذ) ،تذح:
مصطفى السقا
،3 ،عاك الكتب ،ب(وت 1403 ،هذ.
-90معجم مقاييس اللغة  :ابن فارس (السابق)  ،تح :عبد السالم رمد هارون  ،دار الفكر 1979 ،م.
-91املعجم الوظيفي ملقاييس االدوات النحوية والصرفية :الد تور عبد القادر عبد اجلليل  ،1 ،دار صفاء  ،عمان  ،االردن
2006 ،م.
-92املعرص الصوتي عند العلماء املغاربة  :ابراهيم بن مراد  ،الدار العربية للكتاص  ،ليبيا( ،د) .و(د.ت).
-93املعرص من الكالم االعجمي على حروف املعجم  :اجلواليقي  ،ابو منصور موهوص بن رمد اخلضر(540هذ) ،تى و ر
 :امحد رمد ا ر ،2 ،مطبعة دار الكتب  ،القاهرة 1361 ،هذ.
-94املغرّص يف ترتيب املعرّص :املطرزي ،ابو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علذي بذن املطذرز ( 616هذذ) ،تذح  :رمذود
فاخوري وعبد احلميد خمتار  ،1 ،نشر مكتبة  :اسامة بن زيد  ،حلب  ،سوريا 1979 ،م.
-95مفاتيح الغيب (التفس( الكب( )  :الفخر الرازي  ،ابو عبداهلل رمد بن عمر بن حسن ( 606هذ) ،2 ،دار الكتب العلمية ،
طهران ( ،د.ت).
-96املفردات يف ريب القرآن  :االصفهاني  ،ابو القاسم احلسني بن رمد ( 502هذ) ،تح وضبط :رمد خليل عيتذاني 5 ،
،دار املعرفة  ،ب(وت ،لبنان 2007 ،م.
-97مقدمة ابن خلدون  :ابذن خلذدون  ،عبذد الذرمحن املغربذي ( 808هذذ) ،4، ،دار احيذاء الذرتا العربذي  ،بذ(وت  ،لبنذان ،
(د.ت).
-98من اسرار اللغة  ،أنيس  ،الد تور ابراهيم  ، 4 ،مكتبة االجنلو املصرية  ،القاهرة 1972 ،م.
-99املو ح يف ماخذ العلماء على الشعراء  :املرزباني  ،ابو عبداهلل رمد بن عمران بن موسى ( 384هذ)،تح :علي البجذاوي
 ،دار النهضة مصر  ،القاهرة 1965 ،م.
-100موطّأ االمام مالل  :االصبحي  ،أبو عبداهلل مالل بن أنس ( 179هذ) ،برواية رمد بن احلسن  ،تح :الذد تور تقذي الذدين
الندوي  ،ومعه تاص التعليق املمجّد ملوطأ االمام رمد  ،وهو ر لعبد احلي اللكنوي ،1 ،دار القلم  ،دمشق1991 ،م.
 -101املوّلذذد :دراسذذة يف منذذو وتطذذور اللغذذة العربيذذة بعذذد االسذذالم  :خليذذل  ،حلمذذي  ،اهليذذأة املصذذرية العامذذة للكتذذاص  ،فذذرع
االسكندرية 1978 ،م.
ن--102النهاية يف ريب احلديث واالثر  :ابن االث(  ،جمد الدين املبار بن رمد اجلرزي ( 606هذذ) ،تح:طذاهر أمحذد الذزاوي
ورمد الطناجي ،املكتبة العلمية  ،ب(وت ،لبنان 1977،م.
و--103الوجيز يف فقه اللغة  :االنطا ي  ،رمد  ، 2 ،منشورات دار الشرم  ،ب(وت  ،لبنان ( ،د.ت).
ثانياًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً :الكتب الكردية:
-1دةستوور وفةرهةنط مان كوردي (معجم كوردي عربي) سجادي  ،عالْ الدين  ،ضاثخانةى مةعارف  ،بةغدا . 1961 ،
-2ديواني ثريةميَردى نةمر  :كك كردنةوة وثةروايَ و نووسني  :حممد رسول (هاوار)  ،ضاث يةكةم . 2007 ،
 -3ديوان ناىل :مكايةَل  ،مةال خدرى ئةمحوةدى شاوةيىو  ،ليَككلينوةوة وليَكدانوةوةى :موةال عبود الكرميو مودر وفوات
َوكردنةوةى كوردستان  ،ضاث يةكةم . 1384 ،
عبد الكريم  ،بال
َوكةرةوة انتشارات كردستان ،
-4ديوان وةفاي  :سابالخ  ،مري ا عبد الرحيم  ،ليَككلينةوةى  :حممد علي قةرةداغ  ،بال
سنندج ،باساذ ع ت .1385 ،
-5فةرهةنط كوردستان  :مو كريان  ،طيوى ،سةرنووسةر :بةدران ئةمحةد حةبيب  ،ضاث يةكةم  ،هةوليَر . 1999،
َضن ديوان قانع :هةلبذادةى سيد تة يب سجادى ادة  ،إنتشارات كردستان  ،سنندج  ،إيران . 1382 ،
-6طول
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-7هةنب انوة بكرينووة (فوورهنط كوووردي فارسوي ) :موكريووان  ،هووةذار  ،تمحووديم عبود الوورمحن شوورفكندى  ،انتشووارات  :سوورو ،
ضاث يةكةم 1369 ،ك.
ثالثا :الكتب االجنبية:
1-Clefs pour La Linguistique : Mounan Georges , pair's Editions seghers , 1972.
2-Dictionnaire de Linguistique : Dubios ,paris ,Larrousse, 1973.
3-Introduction a La semantique: schaff Adam , traduiltpar Geogres Lisowski,paris editions
anthropos, 1969.
4-La semantique :Guiraud Pierre ,que sais-je,paris,1979.
5-Meaning and style : ullman stefen, oxford,London ,1975.
6-Semantique et Lingusistique : Lyons John,trad france duran,bouloonnais ,Librairie
,Larouss,france,1980.

رابعا :االطروحات والرسائل اجلامعية:

-1االقرتاض اللغوي يف العربية (العصر اجلاهلي وصدر االسالم) :عقمان طيبة  ،رسالة ماجست( مقدمة اىل جامعة قسنطينة،
1982م.
-2البحث الداللي يف املعجمات الفقهية املتخصصة  :دلدار فور محدامني  ،أطروحة د توراه مقدمة اىل جملس ليذة االداص
 ،جامعة صال الدين  /اربيل  ،با راف االستاك املساعد الد تور رمد صابر مصطفى 2004 ،م.
-3الرتا يب التوليدية التحويلية يف جوانب من عر الراعي النم(ي:إمساعيل محيد محد امذني  ،رسذالة ماجسذت( مقدمذة اىل
جملس لية الرتبية  ،جامعة صال الدين  /أربيل  ،با راف االستاك املساعد الد تور كر رمود عبداهلل 2004 ،م.
 -4الفتاوي االصذولية والقرآنيذة يف تذاص (احلذاوي للفتذاوي) للسذيوطي  :حسذن خالذد املفذيت  ،اطروحذة د تذوراه مقدمذة اىل
جملذذس ليذذة العلذذوم االسذذالمية  ،جامعذذة صذذال الذذدين  /أربيذذل  ،با ذذراف االسذذتاك املسذذاعد الذذد تور ذذكر رمذذود عبذذداهلل،
2008م.
خامسا :البحوث والنصوص املنشورة يف الدوريات:
-1االلفاظ الدخيلة يف اللغة العربية قبل االسالم ( :الث) الد تور أمحد ارحذيّم هبّذو  ،املنشذور يف جملذة جامعذة حلذب  ،العذدد
( ، )19سنة 1990م.
 -2االلفاظ الكردية املعربة ( دراسة لغوية داللية)( :الث) الد تور كر رمود عبداهلل والد تور جوهر رمد امني عبذداهلل ،
املنشور يف جملة لية الرتبية للبنات (بغداد)  ،اجمللد ( ، )15العدد ( ، )1سنة 2004م.
-3االلفذاظ املعربذذة يف القذذرآن الكذذريم وموقذ السذذيوطي منذذه ( :الذذث) الذذد تور رمذد يوسذ الشذذرجبي  ،املنشذذور يف جملذذة
الرتا العربي  ،دمشق  ،العدد ( ، )51السنة ( ، )13نيسان ن ابريل 1993 ،م.
 -4جهود علماء العرص يف االصوات اللغويذة (الذث) ،الذد تور مسذيح أبذو مغلذي  ،جملذة الفيصذل  ،السذعودية  ،العذدد (،)108
السنة ( ، )9با 1986 ،م.
-5دور أساتذة اللغات الشرقية يف قضية التعريب ( :الث) رمد التذوجني ،املنشذور يف جملذة اللسذان العربذي  ،العذدد (،)20
السنة 1983م.
-6ظاهرة التقارض يف النحو العربي  ( :الث) الد تور امحد رمود عبداهلل  ،جملة اجلامعة االسالمية  ،العدد ( ، )58السنة
1983م.
-7يف التّعريب واملعرّص (حا ية ابن برّي على املعرص البي منصور اجلواليقي)  :الد تور صال الدين الزعبالوي  ،املنشور
يف جملة الرتا العربي  ،دمشق  ،العدد (  ،)22السنة ( ، )6انون القاني ،يناير 1986م  ،واملتا على املوقذ االلكرتونذي :
.http.www.98s .net /t 163593. html.
 -8مفهوم العربية املولّدة عند (يوهان فل) يف تابه (العربية )( :الذث) الذد تور امحذد رمذد قذدور ،املنشذور يف جملذة جممذ
اللغة العربية االردني  ،العدد ( ،)46سنة 1994م.
سادسا  :البحوث واملقاالت املتاحة على مواقع الشبكة املعلوماتية (االنضنت):
 -1االلفذذذذاظ املعربذذذذة يف القذذذذرآن الكذذذذريم وموقذذ ذ السذذذذيوطي منذذذذه (الذذذذث) الذذذذد تور رمذذذذد يوسذذ ذ الشذذذذرجبي  :موقذذ ذ (
الدهشة). /old/viewarticle .php? id=26873www.dahsha.com.
-2االلفذذذذاظ املعرّبذذذذة يف تذذذذاص ديذذذذوان االدص للفذذذذارابي ( :الذذذذث) اميذذذذة ذذذذا أيذذذذوص احلديذذذذدي  :موقذذ ذ (ديذذذذوان العذذذذرص)
.www.diwanalarb.com /spip .php.? article 13329.:
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-4ماأخذذذذذذذذذذه العذذذذذذذذذرص مذذذذذذذذذن اللغذذذذذذذذذات االخرا(الذذذذذذذذذث) الذذذذذذذذذد تور مسذذذذذذذذذعود بوبذذذذذذذذذو  ،موقذذذذذذذذ ( صذذذذذذذذذوت العذذذذذذذذذرص) :
.?..www.voiceofarab.net/index.php
-5مل ّ املعرّص للجواليقي (نسخة مصورة).ar.wikisourse.org./wiki. :
-6نظرات يف تب املعرص ( :مقالة) الد تور دو خسارة www.ta 5 atub.com /t 2425-topic>:

وشة كوردية بةعةرةبكراوةكان لة فةرهةنطة فيقهيةكان-رِةسةنايةتى زمانى وواتاكانيان
ثوختة
ئةم تويَذينةوة ثيَوةندى هةية بةثشكنين ئةو وشةو اراوة كورديانة كةلة فةرهةنطة فيمحهيةكاندا هواتووة،
َينةوةيوة لوةم
وخ اونةتةناو مان عةرةب لوةيريَطاى بوة عوةرةبكردن بوة هةمووشويَوةكان .ئاماجن ئوةم باسوة ليَككل
يةكووة مانيانووةو ئامووار كردنيووان لووة ذيَررؤشووناي سةرضوواوة بوواوةري ثيَكراوةكووان ،ويريَكخىوونيان وطيَ وريا نووةوةيان بووك
نووةذادى مووان كوووردي بووةدياريكردن ريةطووةكان واتاكانيووان لووة نوواو تيَكىووت طمتوطووودا لووة بوووارى مووان فيمحووة،
َطووة ،وةثيَوووةرة هونةريووةكان
سووةربارى ضةسووناندن كيَشووةى بةعووةرةبكردن مووان بةش ويَوةيةك ثتووةو كراوبووة بةل
َةوةطرتنوةكان
دياريكردن و شةكان ،طرنط ئةم باسة رياذةى مان عةرةب وكوردية بةدةستنيشان كردنو كةنال
َىان بة ضةنداليةنةك شيكردنةوةو بةرامبةر كردن وبةراوورد لة نيَوان ئةم دوو مانة لة ريووى موان
مان وهةل
فيمحهو فيلولوجي.

Arabized Kurdish vocabularies in Juristically Lexicons
-Linguistic origins and signifcationsAbstract
This research deals with studing Kurdish vocabules and idioms wich came across in
Jurists Lexicons, and entered Arabic Language from arabizing channel by arranging
there in table , contextual intent in Arabic at Juridsts Language secter , with studing
arabising troubles, and artistical measues to diagnosis.
The importace of this search is findout serving of Arabic and Kurdish Language in
contrasives and comparisons and philology.
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اإلمام ابن الصالح الشهرزوري وموقفه من علم املنطق والفلسفة
كمال صادق ياسني

األستاذ بكلية العلوم اإلسالمية-قسم الدراسات اإلسالمية
جامعة صالح الدين-أربيل
Dr.kamalsadq@yahoo.com

تاريخ االستالم2011/10/11 :
تاريخ القبول2011/12/15:

ملخص البحث

يتلخص البحث يف األمور اآلتية:
لقد أثارت مسألة تعلم علم املنطق والفلسفة بني العلماء قدمياً نزاعاً واسعا وخالفاً شديدا
حتى تضاربت أقواهلم فيهما.
فقال مجاعة من العلماء :إن املنطق علم وضع أسسه الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس،
ونقله إىل العربية من ساءت عقيدته ،وبيّت لإلسالم نية السوء والقصد ،فهو علم-يف نظر هؤالء-
جير إىل الكفر واإلحلاد ،ويرى هؤالء أن املنطق نفعه قليل وضرره وبيل ،وأفتوا بتحريم تعلمه
وتعليمه إال حلاجة الرد وحنوه.
ويف مقدمة هؤالء اإلمام املبجل الشيخ ابن الصالح الشهرزوري -الذي هوحمل حبثنا -حيث
أعلن موقفه الرافض لدراسة تلك العلوم ،وأفتى بتحريم دراستها وشدد النكري على طالبها ،وتابعه
على ذلك كثري من األئمة األعالم كاإلمام النووي وابن تيمية وابن القيم والذهيب والسيوطي
وآخرين.
ويرى مجاعة من العلماء :أن علم املنطق علم نافع قيم ،ويسمونه علم امليزان-يف نظرهم-
توزن به احلجج والرباهني ،وقالوا :إن لعلم املنطق فوائد وقواعد هامة تفيد طالب العلم يف أسلوب
اجلدل واحلوار ،فهو وسيلة للدفاع عن عقائد اإلسالم وإثباتها ،ولإلمام ابن الصالح اجتاه
معاكس مع هؤالء الفضالء ،فهو من أشد املعارضني واملانعني لتعلم املنطق والفلسفة ،وطالب
بإبعاد هذه املواد من مقررات التدريس ومنع تدريسها ومعاقبة معلميها كما سيأتي بيانه مفصال.
وهناك رأي وسط معتدل ركزت عليه يف ختام البحث مفاده :أن يف علم املنطق والفلسفة مباحث
مفيدة تعتمد على االستقراء العقلي الصحيح واالستقراء العلمي الثابت ،وأن احملظور يف دراسة
الفلسفة واملنطق هو علم اإلهليات؛ ألنه خيوض يف ذات اهلل تعاىل رمجا بالغيب.
بسم اهلل الرمحن الرحيم

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبيّــنا حممّـد ،وعلـى
آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:
فقد أثريت قدمياً مسـألة تعلـم علـم املنطـق والفلسـفة اللـذين وضـعهما قـدامى اليونـان ،وكـان
لعلماء املسلمني منه مواقف باجلواز و املنع ،وكثر اجلـدل يف املسـائل العقديـة الـيت كانـت تـربهن
بالقواعد املنطقية ،وشاعت املناظرة فيها بعد تلبسها باملباحث املنطقية والفلسفية.
وبعد انتشار العلوم الفلسفية وعلم املنطق حتديداً ،وجعله أساسا تبنى عليـه منهجيـة العلـوم
اإلسالمية يف كثري من املدارس واملعاهد والكليات الدينية يف الـبالد اإلسـالمية ،واحتـدام ا ـالف
بني اجمليزين واملانعني لدراسـة وتعلـم تلـك العلـوم العقليـة النظريـة ،رأيـت مـن املفيـد تنـاول هـذا
املوضوع بالبحث والتقصي والدراسة.
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ولقد أوىل علماء هذه األمة العناية جبانب العقيـدة والعلـوم املتعلقـة بهـا وردوا الشـبهات عنهـا
باذلني قدراً كبرياً من جهودهم وجهادهم وتعليمهم وتأليفهم ،حتى شغلت كتب العقيدة حيـزاً كـبرياً
من املكتبة اإلسالمية ،وصار هلا الصدارة بني حمتوياتها.
ومن هؤالء اإلمام احملـد :ابـن الصـالح الشـهرزوري(ت643هــ -رمحـه اهلل ،-وقـد أحببـت أن
أسهم جبهدي القليل يف بيان جهوده يف توضيح العقيدة اإلسالمية الصـحيحة ،وتوضـيح موقفـه مـن
العلوم العقلية –املنطقية والفلسفية ، -وبيان منهجه يف الرد علـى الفـرا امللالفـة تأليفـا وتعليمـا
كذلك.
كان لإلمام ابن الصالح الفتوى القوية املشهورة يف ذم علم املنطق واحلط منه كما سيأتي
بيانها من جهة كفقيه ،وهـو أصـولي متبحـر معـدود يف طبقـات األصـوليني مـن جهـة أخـرى ،يوضـع
لكالمه وآرائه وزن وقيمة ،وحري بطالب العلم الكتابة عن آرائه وجهوده العلمية.
يقول الدكتور نور الدين عرت يف مقدمة حتقيقه لكتاب ابن الصالح..." :فأكبّ ابن الصالح على
هذه الذخائر يفحصها بعني الفقيه املتعمق يف الفهـم واالسـتنبا  ،ويـزن عباراتهـا نيـزان األصـول
الضابط للحدود والتعاريف ،وحسبك به فقيهاً ،وأصولياً حمققاً " (. 1
أهمية املوضوع و أسباب اختياره:
ميكن إمجال أهمية املوضوع وأسباب اختياري له يف النقا التالية:
 -1مكانة اإلمام ابن الصـالح العلميـة ،فقـد تبـوأ بـني علمـاء اإلسـالم مكانـة رفيعـة ،وبـذل
جهودا كبرية يف خدمة شتى فنون العلوم وال سيما علوم احلديث والفقه واألصول والفتوى.
-2رغبة الباحث يف خدمة علماء أهل السنة واجلماعة-السيما الكرد منهم -وبيان جهودهم يف
إظهار العقيدة اإلسالمية الصحيحة من خالل دراسة آراء عََلم من أعالمه ،ويكفي شرفا للباحث أنه
يبحث عن اإلمام ابن الصالح الشهرزوري –رمحه اهلل -هذا العامل الذي وضع اهلل  له من القبول
َما حصل لغريه ،ملا رزقه من تبحر يف خمتلف العلوم بأدلتها ،مقرتناً ذلك بصفاء عقل ،وذكاء
قل
نفس ونظر ثاقب مع حضور بديهة ،ونور بصرية ،مع تقوى وورع وزهد وإخالص حتى صار
حمدثاً فقيه ًا يشار له بالبنان ،فرمحه اهلل رمحة واسعة.
 -3االستفادة من منهج اإلمام ابن الصالح وجهوده يف بيان عقيدة أهل السنـــة واجلماعة ومنهجه
يف العلم والتعلم وطريقته يف الدعوة واإلصالح ،وموقفه من بعض العلوم اليت ال تزال تدرس يف
املعاهد والكليات الشرعية حتديدا علمي املنطق والفلسفة.
الدراسات السابقة:
بعد التصفح لقوائم كثرية من الكتب والبحو واملصادر العلمية املوجودة يف املكتبات ،مل أقف
على عنوان كموضوعي هذا-حبسب اطالعي -ومل أجد من أفرد املوضوع ببحث مستقل ،والذي
رأيته من كتابات العلماء حول املوضوع ،أنهم أوردوا رأي اإلمام ابن الصالح يف املسألة إمجاال،
فدراسيت ختتص بشرح موقف اإلمام من علمي املنطق والفلسفة وبيانه ،وحتليل فتواه املشهورة
يف حتريم تعلمها والعمل على حذفهما وإبعادهما من مقررات التدريس ومعاقبة معلميها -كما
سيأتي بيانه مفصال -مع ذكر آراء العلماء املؤيدين له واملعارضني.
هذا وقسمت حبثي إىل :مقدمة ومبحثني:
ففي املبحث األول :ترمجة لإلمام ابن الصالح من حيث امسه و نشأته وأسرته ،وطلبه
للعلم وأشهر شيوخه وتالميذه ،ومكانته وثناء العلماء عليه ،ويتناول موجزاً يف عقيدة اإلمام.
أما املبحث الثاني :فيوضح فيه موقف اإلمام ابن الصالح من علمي الفلسفة واملنطق.
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املبحث األول :يف ترمجة اإلمام ابن الصالح
(امسه ونسبه ونشأته وأسرته وطلبه للعلم ،وعقيدته )
هــو اإلمــام ،احلــافال ،العالمــة ،احملــد  ،املفــيت ،الفقيــه ،األصــولي ،املفســر ،احلجــة ،ذو
التحقيـق ،شـيخ اإلسـالم ،تقـي الـدين أبــو عمـرو عثمـان بـن عبـد الــرمحن بـن موسـى بـن أبـي نصــر
النصري ( 2الكردي الشهرزوري األصـل ،الشـرخاني املولـد ،املوصـلي النشـأة ،الدمشـقي الـدار
والوفاة ،الشافعي املذهب ،املعـروف بـابن ال صـالح ،اشـتهر بنسـبته إىل لقـب والـده :صـالح الـدين
عبد الرمحن.
ولد ابن الصالح – رمحه اهلل – سنة (577هــ=1181م  ،يف بلـدة شَـ َرخان ( )3بفـتح الشـني
(.)4
والراء وا اء –قرية من قرى شهرزور يف كوردستان العراا
وذكر بعض من ترجم له ()5أنه ولد بشهرزور؛ وذلك إما لعدم شـهرة شـرخان ،أو لقربهـا مـن
شهرزور ( ، )6واهلل تعاىل أعلم.
شيوخه :بدأ ابن الصالح بتلقي علومه علـى والـده يف شـهرزور ،وبـه تفقـه  ،وقـد نقـل عنـه يف بعـض
كتبه( ،)7فكان أول شيخ له.
ومن شيوخه :حممود بن علي املوصلي ،والشيخ بن عساكر الدمشقي ،واإلمام موفق الدين حممـد
بن قدامة املقدسي (ت 620هـ  ،والشيخ عبد الرمحن احلرستاني وغريهم(.)8
أشهر تالميذه  :أخذ عنه اإلمام حميي الدين النووي ،وقال عنه ":أول شيوخي اإلمام املتفق على
علمه وزهده وورعه وكثرة عبادته وعظيم فضله"(.)9
وحدّ عنه الشيخ كمال الدين سالر بن حسن بن عمر بن سعيد اإلربلي الشافعي.وتتلمذ عليه مشس الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أبي بكر بـن خلكـان الكـردياإلربلي الشافعي( ، )10وروى عنه الكمال إسحاا بـن أمحـد بـن عثمـان املغربـي ،وشـهاب الـدين عبـد
الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم أبو شامة املقدسي ،وآخرون كثريون.
ودرّس باملدرسـة الصــالحية أو الناصـرية ،املنســوبة إىل منشـلها الســلطان امللـك الناصــر صــالح
الدين يوسف بن أيوب بن شـادي والـيت أنشـأها للشـافعية عنـد فتحـه بيـت املقـدس يف عـام (583
هـ )11( .ـ .
ثم درّس باملدرسة الرواحية الـيت أنشـأها أبـو القاسـم هبـة اهلل بـن عبـد الواحـد املعـروف
بابن رواحة املتوفى سنة (623هـ الذي فوض نظرهـا وتدريسـها إليـه ( ،)12ويف سـنة (628هــ هــ
تولّ ى التدريس يف املدرسة اجلوانية اليت أنشـأتها سـت الشـام بنـت أيـوب بـن شـادي أخـت صـالح
الدين األيوبي(.)13
وملا فتحت مدرسة دار احلديث األشرفية يف شعبان سنة ( 630هـ على يد امللك األشرف
موسى بن العادل أبي بكر بن أيـوب املتـوفى سـنة (  635هــ فـوض تدريسـها إىل ابـن الصـالح ،
فبقي شاغالً مشيلتها مدة ثال عشرة سنة ،فاشتغل الناس عليه ،وخترج به األصحاب ،وكـان –
رمحه اهلل – يقوم بوظائف اجلهات الثال من غري إخالل بشيء منها إال لعذر ضروري(.)14
واشتغل ابن الصالح بالتصـنيف والتـأليف ،مـع قيامـه بأعبـاء التـدريس واإلفتـاء ،وكانـت
مصنفاته حسنة ،فصنف يف احلديث ،والفقه وأصوله ،وعلم الرجال ،والطبقات ،والعلوم العربية.
قال احلافال ابن كثري":وقد صنف كتباً كثرية يف علوم احلديث والفقـه ،ولـه تعـاليق حسـنةً
على الوسيط( )15وغريه من الفوائد اليت يرحل إليها "(.)16
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه :تبـوأ تقـي الـدين ابـن الصـالح مكانـة مرموقـة سـامية
عالية بني علماء عصره ،فقد نال علوم عصره املتنوعة ،وفاا وبـرع يف علـوم :التفسـري ،واحلـديث،
والفقه والفتوى ،والعلوم العربية.
وقــد شــهد لــه العلمــاء بغــزارة العلــم ،وعمــق النظــر ،وطــول البــاع ،وســعة االطــالع  ،ودقــة
التحقيق ،وكمال املعرفة ،وهذا كله مع الطاعة ،والعبادة ،والتهجد ،والورع ،والنسك.
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قــال تلميــذه احلــافال املــؤري مشــس الــدين ابــن خلكــان –رمحــه اهلل" :-كــان أحــد فضــالء
عصره يف التفسري ،واحلـديث ،و الفقـه ،وأمسـاء الرجـال ،ومـا يتعلـق بعلـم احلـديث ،ونقـل العربيـة،
وكانت له مشاركة يف فنون عديدة ،وكانـت فتـاواه مسـددة ،وهـو أحـد أشـياخي الـذين انتفعـت بهـم
.)17("...
وقــال تلميــذه املــؤري أبــو شــامة –رمحــه اهلل ": -الشــيخ الفقيــه مفــيت الشــام  ....ومنــه
استفدت علمي احلديث والفقه صـغريًا وكـبريًا  ،ومسـع عليـه ابـ حممـد مجلـة تصـانيفه ،ومعظـم
السنن الكبري للبيهقي ،وغري ذلك ".)18( .
وقال تلميذه صفي الـدين املراغـي–رمحـه اهلل " :-الشـيخ ،اإلمـام ،احلـافال ،ذو الفضـائل
 ...أحد األئمة املشهورين ،والعلماء العاملني ،واحلفـاظ املـذكورين ،مجـع بـني علـوم متعـددة :علـم
الفقه ،وعلـم أصـوله ،وعلـم احلـديث ،وعلـم العربيـة ،مـع مـا أوتـي مـن التحـري واإلتقـان والتحقيـق،
مضافاً إىل سلوكه طريقة السلف ،معظماً عند ا اص والعام  ،ومل أر مثله بعـد شـيلنا اإلمـام أبـي
حممد ابن قدامه املقدسي". )19(.
وقــال احملــد عمــر بــن احلاجــب املعــروف بــابن احلاجــب–رمحــه اهلل -يف معجمــه ":إمــام،
ورع ،وافر العقل ،حسن السمت ،متبحر يف األصول والفروع ،بالغ يف الطلب حتـى صـار يضـرب بـه
املثل ،وأجهد نفسه يف الطاعة والعبادة "(.)20
وقال احلافال الذهيب –رمحه اهلل": -كان ذا جاللة عجيبة ،ووقار وهيبة وفصاحة  ،وعلم
نافع ،وكان مـتني ا لديانـة  ،سـلفي اجلملـة  ،صـحيح النحلـة  ،كافـ ًا عـن ا ـوض يف مـزالت األقـدام،
مؤمناً باهلل  ،ونا جاء عن اهلل من أمسائه ونعوته  ... ،وكان مع تبحره يف الفقـه وـوداً ملـا ينقلـه ،
قــوي املــادة مــن اللغــة العربيــة ،متفنن ـاً يف احلــديث ،متصــوناً  ،مكب ـاً علــى العلــم ،عــديم الــنظري يف
زمانه...،وقال أيضاً :واشتغل ،وأفتى ،ومجع ،وألف ،خترج بـه األصـحاب ،و كـان مـن كبـار األئمـة
".)21(.
وقال عنه يف العرب ( " :)22وتفقه  ،وبرع يف املذهب وأصوله  ،ويف احلديث وعلومه  ،وصنف
التصانيف ،مع الثقة ،والديانة ،واجلاللة ".
وقال عنه احلـافال ابـن كـثري–رمحـه اهلل" : -وهـويف عـداد الفضـالء الكبـار  ...وكـان دينـاً،
زاهداً ،ورعاً ،ناسكاً ،على طريقة السلف الصاحل .)23(."...
وقــال عنــه يف الطبقــات ( " :)24كــان إمام ـاً ،بارعاً،حجــة ،فتبحــر يف العلــوم الدينيــة ،بصــرياً
باملذهب ،أصوله وفروعه ،له يـد طـوىل يف العربيـة واحلـديث والتفسـري ،مـع عبـادة ،وتهجـد ،وورع،
ض منهـا
ونسك ،وتعبد ،ومالزمة لللري ،على طريقة السلف يف االعتقاد ،يكره طرائق الفالسفة ويغ ّ
،وال ميكن من قراءتها بالبلد  ،وامللوك تطيعه يف ذلك ،وله فتاوٍ سديدة ".
وقال تاج الدين السبكي–رمحه اهلل " : -رب الفوائد والفرائد ،وومع الغرائب والنـوادر
 ...أحد أئمة املسلمني علم ًا وديناً ،وكان إمام ًا كبرياً ،فقيهاً حمدّثاً ،ورعاً ،مفيداً ،معلماً.)25(."...،
وقال أبو اليمن وري الدين احلنبلي–رمحه اهلل" : -وكان أحد فضالء عصره يف التفسري،
واحلديث ،والفقه وكان من الدين والعلم على قـدم حسـن ،وأجهـد نفسـه يف الطاعـة والعبـادة ،وكـان
عديم النظري يف زمان ،حسن االعتقاد ،على مذهب السلف ،يرى الكف عن التأويل ،ويؤمن نا جـاء
من عند اهلل ورسوله على مرادهما ،وال خيوض وال يتعمق ،وكان كثري العبادة  ،كبري اهليبة.)26("...
وقال أبو عبد اهلل الدمشقي–رمحه اهلل " : -كان وافر اجلاللـة  ،كـثري اهليبـة  ،مـوقراً عنـد
أرباب الدولة  ،وكان على طريقة السلف " (.)27
وقال احلافال السلاوي–رمحه اهلل " :-كان إماماً ،بارعاً ،حجة ،متبحرًا يف العلوم الدينيـة،
بصرياً باملذهب ووجوهه ،خبرياً بأصـوله ،عارفـ ًا باملـذهب ،جيـد املـادة مـن اللغـة العربيـة،حافظ ًا
للحديث متقناً فيه  ،حسن الضبط  ،كبري القدر  ،وافر احلرمة  ،عديم النظري يف زمانه.)28( " ...
من تصانيفه املشهورة :ترك اإلمام ابن الصالح تصانيف كثرية يف أنواع من العلوم ،منها:
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(-1علوم احلديث  :ويسمى أيضاً( :مقدمة ابن الصـالح أو(معرفـة أنـواع احلـديث وبيـان
أصوله وقواعده .
(-2شرح مشكل الوسيط ألبي حامد الغزالي.
 (-3أدب املفيت واملستفيت .
(-4الفتــاوى يف التفســري واحلــديث واألصــول والفقــه  :مجعهــا تلميــذه :كمــال الــدين أبــو
إبراهيم إسحاا بن أمحد املغربي.
(-5صلة الناسك يف صفة املناسك .
(-6طبقات الفقهاء الشافعية .
تويف الشيخ تقي الدين ابن الصالح – رمحه اهلل – ننزله بدار احلـديث األشـرفية بدمشـق
يف سحر ليلة األربعاء ا امس والعشرين ،وقيل السادس والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ثال
وأربعني وستمائة (643هـ ( ،)27بعد عمر قارب ستة وستني عامـاً.
ومــازال قــربه قائمــا إىل اآلن ،داخــل مبنــى كليــة طــب األســنان ،خلــف مستشــفى التوليــد،
بدمشق الشام جبوار قرب اإلمامني ابن تيمية وابن كثري –رمحة اهلل تعاىل على اجلميع.
موجز يف عقيدة اإلمام ابن الصالح –رمحه اهلل-
بعد عرض مناذج من كـالم تالميـذ اإلمـام وغريهـم مـن العلمـاء والفضـالء تـبني للقـار ::أن
الشيخ تقـي الـدين ابـن الصـالح كـان علـى مـنهج أهـل السـنة واجلماعـة يف االعتقـاد ،متبعـا ملـذهب
السلف الصاحل فيه ،كافّا عـن ا ـوض يف أمسـاء اهلل وصـفاته ،مؤمنـا نـا جـاء يف الكتـاب والسـنة
الصحيحة على مراد اهلل ورسوله  ، من غري تأويل وال حتريف وال تشبيه وال تكييف .
قال عنه اإلمام الذهيب –رمحه اهلل... " -كان متني الديانة ،سلفي اجلملة ،صـحيح النحلـة
 ،كافّا عن ا وض يف مزالّت األقدام ،مؤمنا باهلل ،ونا جاء عن اهلل من أمسائه وصفاته ".)29( .
ووصفه احلافال ابن كثري –رمحـه اهلل :-بأنـه " ....كـان ديّنـا ،زاهـدا ،ورعـا ،ناسـكا ،علـى
طريقة السلف الصاحل ".)30(.
وذكر –رمحه اهلل -أيضا مجلة من صفاته ،فقال... ":ومالزمة لللـري علـى طريقـة السـلف
يف االعتقاد".)31(.
وقال فيـه تلميـذه الصـفي املراغـي–رمحـه اهلل... ": -مضـافا إىل سـلوكه طريقـة السـلف
".)32(.
وقــال فيــه أبــو الــيمن وــري الــدين–رمحــه اهلل -كــان  ...." :حســن االعتقــاد علــى مــذهب
السلف  ،يرى الكفّ عن التأويل ،ويؤمن نا جاء من عنـد اهلل ورسـوله علـى مرادهمـا ،وال خيـوض،
وال يتعمّق ".)33(.
ووصــفت أجوبتــه وآراؤه يف مســائل العقيــدة بأنهــا كانــت ســديدة مســتقيمة علــى مــذهب
السلف الصاحل .
ومن األمثلة على ذلك:
وسلل -رمحه اهلل -عن صـفة نـزول الـرب –جـل جاللـه -يف حـديث " :ينـزل ربكـم يف كـل
ليلة إىل السماء الدنيا  ...احلديث " .)34(.
فأجـاب -رمحـه اهلل " :-الــذي عليـه الصــاحلون مـن السـلف وا لــف -رضـي اهلل عــنهم-
االقتصار يف ذلك وأمثاله علـى اإلميـان اجلملـي بهـا ،واإلعـراض عـن ا ـوض يف معانيهـا مـع اعتقـاد
التقديس املطلق ،وأنه ليس معناها ما يفهم من مثلها يف حق املللوا ".)35(.
وسلل -رمحه اهلل -يف فتاويه عن طائفـة يعتقـدون أن احلـروف الـيت يف املصـحف قدميـة،
والصوت الذي يظهر من اآلدمي حالة القراءة قديم ،كيف حيل هذا ،ومذهب السـلف الـالف هـذا،
ومذهب أرباب التأويل خيالف هذا ...إخل.
5

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

فأجاب -رمحه اهلل " : -الـذي يـدين بـه مـن يقتـدى بـه مـن السـالفني وا ـالفني ،واختـاره
عباد اهلل الصاحلون أن ال خياض يف صفات اهلل تعاىل بالتكييف ،ومن ذلك القرآن العزيز ،فـال يقـال:
تكلم بكذا وكذا ،بل يقتصر على ما اقتصر عليه السلف رضي اهلل عنهم :أن القرآن كـالم اهلل منـزل
غري خملوا...إخل ".)36( .
املبحث الثاني:موقف اإلمام ابن الصالح من علمي الفلسفة واملنطق
يستحسن أن نعرّف كـال مـن علمـي املنطـق والفلسـفة قبـل البـدء ببيـان موقـف اإلمـام ابـن
الصالح منهما.
فاملنطق لغة :من نطق نطقا ومنطقا :تكلم ،ويقال :نطق الطائر أو نطق العود :صوت،
(نطق الرجل صار منطيقا( ،تناطق الرجالن تقاوال وناطق كل منهما صاحبه ( متنطق تعاطى
علم املنطق(. )37
ق اصطالحاً " :آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن ا طأ يف الفكر" .)38(.
وِعلْ ُم املنط ِ
وكلمة الفلسفة :مشتقة من (فيال +سوفيا اليونانية ،وتفسريها :حمبة احلكمة ،فلما عربت قيل:
فيلسوف ،ثم اشتقت الفلسفة منه.
()39
وأما معناها يف االصطالح فقالوا" :هي علم حقائق األشياء والعمل نا هو أصلح" .
واشتغلت مجاعـة نـن مسـوا بفالسـفة اإلسـالم بالفلسـفة اإلغريقيـة واملباحـث الالهوتيـة
الــيت ترمجــت إىل اللغــة العربيــة ،وقــاموا بــردود وإيضــاحات وجــدل حــول ذات اهلل تعــاىل وصــفاته،
وحول القضاء والقدر...،إخل ،واستعاروا القوالب الفلسفية ليصبوا فيها األفكـار اإلسـالمية ،وهـذه
القوالب املستعارة ختاطب العقل والفكر وحده خطابا عقليا يف قالب املنطق الذه والتصوري.
يقول الدكتور علـي النشـار..." :أمـا مـزج املنطـق األرسطوطاليسـي بعلـم الكـالم والعلـوم
اإلســالمية علــى العمــوم فبــدأ يف أواخــر القــرن ا ــامس علــى أيــدي املتــأخرين مــن املــتكلمني ...
بوساطة متكلم أهل السنة املشهور أبي حامد الغزالي (ت505هـ ".)40( .
وكان املسلمون األوائل والسلف الصاحل – رمحهم اهلل – يستقون العقيدة الصافية السهلة
امليسرة من الكتاب والسنة ،ومل حييدوا عنهما ،فكانت العقيدة ناصعة ال يشوبها شائبة ،ونقية
صافية ،وسهلة ال تعقيد فيها ،يفهمها اجلميع دون تكلف وعناء.
ب ا لل إىل هذه األمة يف أمر االعتقاد إال بعد أن ابتعدت عـن
ويرى بعض الدارسني أنه ما د ّ
الكتاب والسنة شيلا فشيلاً ،وأدخل أهل البدع واألهـواء علومـا فاسـدة تلقوهـا عـن األمـم الضـالة
كمنطق اليونان وفلسفتها ،فعوّلوا عليها ،وحكّموها يف اعتقادهم ،وعارضوا بها الصحيح الثابـت يف
دينهم ،ومتكّن األعداء من خالهلا من إفساد عقائد املسلمني ،والوقيعة بني علمائها (.)41
لقد حثت السنة النبوية على سؤال العلم النافع واالستعاذة باهلل من علم غري نافع.
فعن جابر بن عبد اهلل  أن النيب  كان يقول " :اللهم إنـي أسـألك علمـا نافعـا ،وأعـوذ بـك
من علم ال ينفع "(.)42
وعن زيد بن أرقم  أن النيب  كان يقول يف دعائه " :اللهم إني أعوذ بك مـن علـم ال ينفـع،
ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال تشبع ،ودعوة ال يستجاب هلا".)43( .
فالعلم النافع هو الذي يدل على أمرين:
أحدهما  :معرفة اهلل سبحانه وتعاىل وما يستحقه من األمساء احلسنى والصفات
والثاني  :املعرفة نا حيب اهلل ويرضاه ومـا يكرهـه ويسـلطه مـن االعتقـادات واألقـوال واألعمـال
الظاهرة والباطنة (. )44
وقد وقف علمـاء األمـة اإلسـالمية يف وجـه العلـوم غـري النافعـة والفاسـدة( ،)45فقـاموا بردهـا
وانتقادهــا ،وأفتــوا بتحــريم االشــتغال بهــا ،وحــذروا املســلمني مــن االفتتــان بهــا ،وبينــوا كيفيــة
االستغناء عنها(.)46
ويف هذا الشأن يقول اإلمام الشافعي –رمحه اهلل تعاىل:-
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كل العلوم سوى القرآن مشغلة *** إال احلديث وإال الفقه يف الدين
العلم ما كان فيه قال حدثنـــــــا *** وما سوى ذاك وسواس الشياطني

()47

وقد انتقد اإلمام ابن الصالح هذه العلوم وعارضها ،وبيّن خطرها ،ونهى عن االشتغال بها،
وعمل على إزالتها ،وله يف ذلك أقوال ومواقف معروفة.
وقبل بيان ذلك يستحسن أن نذكر شيلا ولو يسريا من أقوال أئمة أهـل السـنة واجلماعـة يف
التنبيه والتحذير الشديد من الفلسفة ومدخلها –علم املنطق –وبيان فسـادهما وأضـرارهما ،ومـن
ذلك ما يأتي:
أ-إن منهج الفلسفة واملنطق منهج خمالف ملـنهج الكتـاب والسـنة ،وسـبب هلجـر الكتـاب
والسنة ونسيانهما واالبتعاد عنهما.
يقول اإلمام الشافعي –رمحه اهلل " : -حكمي يف أهل الكالم أن يضـربوا باجلريـد وحيملـوا
على اإلبل ،ويطـاف بهـم يف العشـائر والقبائـل وينـادى علـيهم ،هـذا جـزاء مـن تـرك الكتـاب والسـنة
وأقبل على الكالم " (.)48
وقال –رمحه اهلل-أيضاً  " :مذهيب يف أهل الكالم تقنيع رؤوسهم بالسـيا وتشـريدهم مـن
البالد" (.)49
قال السيوطي –رمحه اهلل " : -دل نصه على أن نا يعلل به حتـريم النظـر يف علـم الكـالم
كونه أسلوباً خمالفاً ألسلوب الكتاب والسنة ،أو كونه سبباً لرتك الكتاب والسنة ونسـيانهما وذلـك
جار على املنطق أيضاً"(.)50
وعن أبي حنيفة –رمحه اهلل -أنـه سـلل عمـا أحدثـه النـاس مـن الكـالم يف األعـراض واألجسـام
فقــال " :مقاالت الفالسفة! عليك باألثر وطريقة السلف وإياك وكل حمدثة فإنها بدعة ".)51(.
ب -إن ترمجة كتب الفلسفة وغريها من كتب العقائد الوثنية إىل العربية أدى إىل تأثر
مجاعة من املسلمني -نن اطلعوا عليها -نقرراتها ونناهجها يف البحث فجعلوها ميزاناً
للحقائق الشرعية ،وقاموا بتأويل نصوص الكتاب والسنة ليتوافق تلك املقررات املنطقية
والفلسفية نا نتج عنه ضرر واحنراف كبري.
يقول اإلمام ابن تيمية – رمحه اهلل  " : -ثم إنه ملا عربت الكتب اليونانية يف حدود امللـة
الثانية وقبل ذلك وبعد ذلك وأخذها أهل الكالم وتصرفوا فيها من أنواع الباطل يف األمور اإلهلية ما
ضـل بـه كـثري مـنهم  ....وصـار النـاس فيهـا أشــتات ًا  :قـوم يقبلونهـا ،وقـوم جيلـون مـا فيهـا ،وقــوم
يعرضونها على أصوهلم وقواعدهم فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفه ،وقـوم يعرضـونها علـى مـا
جاء بـه الرسـول  مـن الكتـاب واحلكمـة ،وحصـل بسـبب تعريبهـا أنـواع مـن الفسـاد واالضـطراب
مضموم ًا إىل ما حصل من التقصري والتفـريط يف معرفـة مـا جـاءت بـه الرسـل مـن الكتـاب واحلكمـة
". )52(.
 -3إن الفالسفة واملناطقة من أجهل الناس يف اإلهليات ،فكالمهـم فيهـا دائـر بـني التعطيـل
والشرك والوالدة ( ، 53فهو خليط من اإلحلاد والكفر والزندقة -عياذا باهلل تعاىل من ذلك.
يقول اإلمـام ابـن تيميـة – رمحـه اهلل –  " :فأمـا الفالسـفة فإمـا أن يكونـوا مـن املشـركني،
وإما أن يكونوا من اجملوس ،وإما أن يكونوا من الصابلني ( ،)54وإما أن يكونوا منتسبني علـى أهـل
امللل الثال ".)55(.
 -4إن واضع علم املنطق هو :أرسطو طاليس يوناني ،وكـان اليونـان يف شـركهم شـراً مـن
اليهود والنصارى بعد النسخ ( )56والتبديل(.)57
وتطبيقا ملا عرف عن اإلمام ابن الصـالح –رمحـه اهلل -مـن شـدة احلـرص علـى التمسـك
بالكتــاب والســنة والــدعوة إليهمــا ،فإنــه قــد نبــذ العلــوم الفلســفية وأعــرض عنهــا ،وبــني ضــررها
وخطرها ،وفتواه يف ذلك مشهورة ،فقـد سـلل عـن حكـم االشـتغال بالفلسـفة واملنطـق ،وعـن إباحـة
7

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

تعلمها وتعليمها ،فقد أجاب بقوله( " :)58الفلسـفة رأس السـفه واإلحنـالل ،ومـادة احلـرية والضـالل،
ومثار الزيغ والزندقة ،ومتفلسـف عميـت بصـريته عـن حماسـن الشـريعة املؤيـدة بـاحلجج الظـاهرة
والرباهني الباهرة،ومن تلبس بها تعليماً قارنه ا ـذالن واحلرمـان ،واسـتحوذ عليـه الشـيطان ،وأي
فن أخزى من فن يعمي صاحبه ويظلم قلبه عن نبوة نبينا . )59( "... 
وأوضـح اإلمـام –رمحـه اهلل -أن املنطـق هـو الطريـق املوصـل إىل الفلسـفة ،وأن فسـاده ال
يقــل عــن فســادها حيــث قــال  " :وأمــا املنطــق فهــو مــدخل الفلســفة ،ومــدخل الشــر شــر ،ولــيس
االشتغال بتعليمـه وتعلمـه نـا أباحـه الشـارع ،وال اسـتباحه أحـد مـن الصـحابة والتـابعني واألئمـة
اجملتهـدين ،والسـلف الصـاحلني ،وسـائر مـن يقتـدي بـه مـن أعـالم األئمـة وسـادتها ،وأركـان األمـة
وقادتها  ،قد برأ اهلل اجلميع معرّة ذلك وأدناسه ،وطهرهم من أوضاره ،وأما استعمال االصطالحات
املنطقيــة يف مباحــث األحكــام الشــرعية فمــن املنكــرات البشــعة والرقاعــات املســتحدثة ،ولــيس
باألحكام الشرعية ،واحلمد هلل فاالفتقار إىل املنطق أصال ،وما يزعمه املنطقـي للمنطـق مـن أمـر
احلد والربهان فقعاقع ( )60قد أغنى اهلل عنها كل صـحيح الـذهن ،والسـيما مـن خـدم نظريـات العلـوم
الشرعية ،ولقد متت الشريعة وعلومها ،وخاض يف حبار احلقائق والدقائق علماؤها ،حيث ال منطق
وال فلسفة وال فالسفة ،ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه باملنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعـه
الشيطان ومكر به.)61(."...
يقــول اإلمــام ابــن تيميــة –رمحــه اهلل " : -ومضــرته –املنطــق – علــى مــن مل يكــن خــبرياً
بعلوم األنبياء أكثر من نفعه ،فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثري من الفضالء
 ،وكانت سبب نفاقهم  ،وفساد عقوهلم ".)62(.
وقال السيوطي–رمحه اهلل -عن فن املنطق أيضاً  " :املنطق ال جير إىل خري ،ومن الحظه
كان بعيداً عن إدراك املقاصد الشرعية ،فإنه بينه وبني الشرعيات منافرة ".)63(.
وقال عبدالرمحن بن خلدون (ت808هـ –رمحه اهلل -منبها من االشتغال بالفلسفة ملـن ال
معرفة له بالعلوم الشرعية  " :وال يكنبّ أحد عليها وهو خلوٌ عن علوم امللة ،فقلَّ أن يسلم لذلك من
معاطبها ".)64(.
وقال ابن القريواني(–)65رمحه اهلل -عن كتب اليونان " :وقلَّ من أمعن النظر يف هـذه الكتـب
وسلم من زندقة ".)66(.
وأفتــى كــثري مــن العلمــاء بتحــريم االشــتغال بالفلســفة واملنطــق ،نظــراً للمفاســد املرتتبــة
عليهما واملساو :الناجتة عنهما ،وذموا من يشتغل بهما.
قال اإلمام ابن تيمية –رمحه اهلل -يف ذم علماء املسلمني للمنطق وأهله ونهـيهم عنـه :
" وهلذا ما زال علماء املسلمني وأئمة الدين يذمونـه ويـذمون أهلـه  ،وينهـون عنـه وعـن أهلـه حتـى
رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطو مجاعـة مـن أعيـان زمـانهم مـن أئمـة الشـافعية واحلنفيـة وغريهـم
فيها كالم عظيم يف حترميه وعقوبة أهله "(.)67
وسلل–رمحه اهلل -عن ( كتب املنطق  :فأجاب ":أما كتب املنطق ،فتلك ال تشـتمل علـى
علم يؤمر به شرعًا ،وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إىل أنه فـرض علـى الكفايـة ،وقـال بعـض
الناس  :إن العلوم ال تقوم إال به ،كما ذكر ذلك أبو حامد ،فهذا غلط عظيم عقلًا وشرعًا .
أما عقال :فإن مجيع عقالء ب آدم مـن مجيـع أصـناف املـتكلمني يف العلـم حـرروا علـومهم
بدون املنطق اليوناني.
وأمــا شــرعًا ،فإنــه مــن املعلــوم باالضــطرار مــن ديــن اإلســالم :أن اهلل مل يوجــب تعلــم هــذا
املنطق اليوناني على أهل العلم واإلميان ،وأما هو-املنطق -يف نفسه فبعضه حق ،وبعضه باطل،
واحلــق الــذي فيــه كــثري منــه أو أكثــره ال حيتــاج إليــه ،والقــدر الــذي حيتــاج إليــه منــه فــأكثر الفطــر
السليمة تستقل به ،والبليد ال ينتفع به ،والذكي ال حيتاج إليه".)68 (.
وقد علل السيوطي–رمحه اهلل : -حتريم االشتغال باملنطق نا علـل بـه اإلمـام الشـافعي–
رمحه اهلل -يف حتريم علم الكالم يف كالمه لبشر املريسي ()69حني دخـل عليـه فقـال لـه الشـافعي":
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أخربني عما تدعو إليه ،أكتاب ناطق ،وفـرض مفـرتض ،وسـنة قائمـة ووجـدت عـن السـلف البحـث
فيه والسؤال ،فقال بشر :ال ،إال أنه ال يسـعنا خالفـه ،فقـال الشـافعي :أقـررت بنفسـك علـى ا طـأ،
فأين أنت من الكالم يف الفقه واألخبار فلما أخرج ،قال الشافعي:ال يفلح".)70(.
وقال–رمحـه اهلل -أيضـاً " :وهـذه العلـة هـي الـيت اعتمـدها ابـن الصـالح حيـث أفتـى
بتحــريم املنطــق حيــث قــال  :ولــيس االشــتغال بتعلمهمــا أباحــه الشــارع ،وال اســتباحه أحــد مــن
الصحابة والتابعني واألئمة اجملتهدين  ،وكأن ابن الصالح استنبط هذه العلـة مـن تعليـل الشـافعي
لعلم الكالم ".)71(.
وقال ابن الصالح –رمحه اهلل -أيضاً مبين ًا املنـع مـن االشـتغال بالفلسـفة وامليـل إليهـا يف
جــواب لــه عــن حكــم االشــتغال بكتــاب مــن كتــب أصــول الفقــه لــيس فيــه شــيء مــن علــم الكــالم وال
املنطق ،وال يتعلق بغري أصول الفقه  " :ال حيرم وال يكره إذا مل يكن فيـه تقريـر بدعـة أو إمالـة إىل
فلسفة  ،بأن يكون مصنفه من أهلها وكالمه يف أصول الفقه يؤنس حبسن كالمه حتى يف الفلسـفة ،
 ، ...فإذا سلم عن كل ذلك فاالشتغال به عند صحة القصد وكيف ال؛ وهو بـاب التحقيـق مـن الفقـه
وعماده ".)72( .
وقــد كـــان البــن الصـــالح –رمحــه اهلل -أقـــوال مشــهورة ،ومواقـــف حممــودة يف التصـــدي
للمنطق وأهله وللفالسفة على وجه العموم ،فقد حذر من املنطق والفلسفة وبـني خطرهمـا ،وحـرم
االشتغال بهما – كمـا سـبق – ومل يقتصـر علـى ذلـك  ،بـل إنـه قـد سـعى جاهـدًا إىل إزالـة آثارهمـا،
وعدم السماح بوجودهما (.)73
وذكر الشيخ ابن تيمية أن ابن الصالح–رمحه اهلل -أمر بانتزاع مدرسة معروفة لآلمدي –
رمحــه اهلل -كــان يـدرس فيهــا املنطــق ،حيــث قــال " :وهلــذا مــا زال علمــاء املســلمني وأئمــة الــدين
يذمونه – املنطـق – ويـذمون أهلـه ،وينهـون عنـه وعـن أهلـه ،حتـى رأيـت للمتـأخرين فتيـا خطـو
مجاعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية واحلنفية ،وغريهـم فيهـا كـالم عظـيم يف حترميـه وعقوبـة
أهلــه  ،حتــى إن مـن احلكايــات املشــهورة الــيت بلغتنــا :أخــذها منــه أفضــل مــن أخــذ عكــا(-أي مــن
النصارى أيام احتالهلم لبعض بالد الشام ومصر يف امللة السادسة  -مع أن اآلمدي مل يكن أحد يف
وقته أكثر تبحرًا يف العلـوم الكالميـة والفلسـفية منـه ،وكـان مـن أحسـنهم إسـالماً ،وأمثلـهم اعتقـادًا
".)74(.
ومل يغفل ابن الصالح–رمحه اهلل -عن واجبه يف تذكري والة األمور للقيام بواجبهم يف إزالـة
ضــرر أهــل الفلســفة واملنطــق ،وعــدم متكيــنهم وإعطــاء الفرصــة هلــم ،وحماســبة املشــتغلني بهــذه
العلوم ،ويف هذا الشأن يقول " :فالواجـب علـى السـلطان – أعـزه اهلل وأعـز بـه اإلسـالم وأهلـه – أن
يــدفع عــن املســلمني شــر هــؤالء املشــائيم( ،)75وخيــرجهم مــن املــدارس ويبعــدهم ،ويعاقــب علــى
االشــتغال بفــنهم ،ويعــرض مــن ظهــر منــه اعتقــاد عقائــد الفالســفة علــى الســيف أو اإلســالم لتلمــد
نارهم ،وتنمحي آثارها وآثارهم ،يسر اهلل ذلك وعجله ،ومن أوجب هذا الواجب عزل من كان مدرس
مدرسة من أهل الفلسفة والتصنيف فيها واإلقراء هلا ،ثم سجنه وإلزامه منزله ،ومـن زعـم أنـه غـري
معتقد لعقائدهم فإن حالـه يكذبـه ،والطريـق يف قلـع الشـر قلـع أصـوله ،وانتصـاب مثلـه مدرسـا مـن
العظائم مجلة "(. )76
وال ريب أن تذكري اإلمام ابن الصالح لوالة األمر بقيام بواجبهم يف منـع تـدريس العلـوم غـري
املفيدة يف املدارس الشرعية هو اقتداء نن سلف من خلفاء هذه األمة وأمرائها ،فقد عنون اإلمـام
اآلجري-رمحه اهلل -بابا أمساه :باب عقوبة اإلمام واألمري ألهل األهـواء ،فقـال فيـه" :ينبغـي إلمـام
املسلمني وألمرائه يف كل بلد إذا صحّ عنده مذهب رجل من أهل األهواء نـن قـد أظهـره أن يعاقبـه
العقوبة الشديدة ،فمن استحق منهم أن يقتله فله ،ومن استحق أن يضربه وحيسبه وينكل بـه فعـل
به ذلك ،ومن استحق أن ينفيه نفاه ،وحذر منه الناس.)77(...
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وقــد نهــج ابــن الصــالح –رمحــه اهلل -يف اإلنكــار علــى أهــل الفلســفة واملنطــق طريقــة
السلف الصاحل مع أهل البدع فقد هجر بعض أهلها ،وشهّر ببعضـهم ،وبـني فسـاد مـا عليـه بعضـهم
اآلخر منهم ،كل ذلك إنكارا منه ملا هم عليه ،وحتذيرا من االغرتار بهم وحباهلم (.)78
وقد سلل عن جواز االشتغال بتصانيف ابن سـينا واملطالعـة يف كتبـه ،وجـواز اعتقـاد أنـه
كان من العلماء ،فأجاب " :ال جيوز هلم ذلك – أي االشتغال بتصـانيف ابـن سـينا –ومـن فعـل ذلـك
فقد غرر بدينه ،وتعرض للفتنة العظمى ،ومل يكن من العلماء بل كان شيطانا من شـياطني اإلنـس،
وكان حريان يف كثري من أمره ".)79(.
وهجر ابن الصالح الفلر الرازي –رمحهما اهلل -الشتغاله بالعلوم الكالمية وتقدميه هلا،
فقد ذكر ابن كثري يف سياا ترمجته للرازي وذكره آلراء العلماء فيه ،ومواقفهم منه ،أن ابن الصالح
مل يكن مقبال عليه بعد اشتغاله بهذه العلوم ،حيث قال... " :وأما الشيخ تقي الدين ابن الصالح
فلم يكن مقبالً عليه نصر ".)80(.
وجاء يف احلاوي  ":مسألة :يف شلص يدعى فقيها يقول :إن توحيد اهلل تعاىل متوقف
على معرفة علم املنطق ،وأنه فرض عني ،وإن لتعلمه بكل حرف عشر حسنات.
(اجلواب  :فن املنطق فن خبيث مذموم حيرم االشتغال به؛ ألن مبنى بعض ما فيه على
القــول بــاهليولي الــذي هــو كفــر جيــر إىل الفلســفة ،والزندقــة ولــيس لــه ــرة دينيــة أصـالً بــل وال
دنيوية نص على وموع ما ذكرته أئمة الدين وعلمـاء الشـريعة فـأول مـن نـص علـى ذلـك اإلمـام
الشافعي -رضي اهلل عنه  -ونص عليه من أصحابه إمام احلرمني (ت478هـ والغزالي(ت505هـ
يف آخـــر أمـــره وابـــن الصـــالح(ت643هــــ وابـــن عســـاكر(ت571هــــ  ،وابـــن األثـــري(ت606هـــــ
والنووي(ت676هـ ،وابن دقيق العيد(702هـ ،والذهيب(748هــ  ،والطـييب(743هــ ونـص عليـه
مـن أئمــة احلنفيــة أبـو ســعيد الســريايف(368هــ والســراج القــزوي (775هــ وألــف يف ذمــه كتابــا
مســاه :نصــيحة املســـلم املشــفق ملــن ابتلـــي حبــب علـــم املنطــق ،ونقــل حترميـــه أيضــا عـــن
احلنابلة.)81(."...
ويقول السيوطي –رمحه اهلل(-يف صون املنطق ... " :أخرج اهلروي عن طريق عبد
الرمحن بن مهدي قال :دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن ،فقال :لعلك من أصحاب
عمرو بن عبيد ،لعن اهلل عمرا ،فإنه ابتدع هذه البدع من الكالم ،ولو كان الكالم علما لتكلم فيه
الصحابة والتابعون كما تكلموا يف األحكام والشرائع ،ولكنه باطل يدل على باطل" ثم يعقب
السيوطي بقوله " :وهذا النص من مالك يصرح بالعلة يف حتريم الكالم كما تقدم عن الشافعي،
واعتمدها ابن الصالح يف املنطق ،وكذا سائر أئمة املسلمني ،والذين نصوا على حتريم علم
الكالم ،وعللوه بكون السلف مل يتكلموا فيه ،فيلرج على أصوهلم حتريم املنطق لوجود هذه
العلة فيه".)82(.
وصفوة القول :إن مسألة تعلم علم املنطق الذي وضعه قدامى اليونان كان لعلماء
املسلمني منها مواقف باجلواز واملنع ،يقول اإلمام األخضري (ت983هـ يف السلم املنورا:
فابن الصالح والنووى حرما *** وقال قوم ينبغي أن يعلما
()83
والقولة املشهورة الصحيحة *** جوازه لكامل القريــــحة
نـــارس السنة والكتاب

*** ليهتدي به إىل الصـــــواب

()84

يف احلقيقة لقد عارض الفلسفة واملنطق كثري من كبار علماء األمة اإلسالمية ،وعلى رأسهم اإلمام
الغزالي –رمحه اهلل -الذي كان له أثر بالغ يف انهيار الفكر الفلسفي خاصة حني ألف كتابه (تهافت
الفالسفة  ،وكلمة (تهافت إمنا تع  :السقو واالنهيار( ،)85والعنوان يع إذن سقو الفالسفة
وانهيارهم ،ويف كتابه (إحياء علوم الدين كالم طويل يف العلوم احملمودة والعلوم املذمومة،
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ولإلمام ابن تيمية –رمحه اهلل -جهد واضح وكبري يف بيان فساد علم املنطق الذي كان سائدا يف
األوسا اإلسالمية ،ولقد كتب –رمحه اهلل -فيه كتبا من أنفس ما يكون.
ويف املقابل نرى أن فريقا من العلمـاء يـرون ضـرورة دراسـة علمـي املنطـق والفلسـفة ،بـل
بالغ بعضهم حتى جعلـوا مـن شـرو الفتـوى واالجتهـاد معرفـة تلـك العلـوم ،ووصـفوا مـن يعـارض
دراستها بعدم االطالع على مضمونها وفوائدها ،ألنهم جهلوه فعـادوه كمـا قيـل  ( :مـن جهـل شـيلا
عاداه ،ورأوها علوما نافعة ختدم الدين إذ أنه ال ميكن أن ترد شبهة من شبه الفالسفة وغريهم مـن
الفرا إال نراعاته ومراعاة قواعده.
ويف هذا املع يقول الشوكاني -رمحه اهلل " :-وإني ألعجب من رجل يدعي اإلنصاف واحملبة
للعلم ،وجيري على لسانه الطعن يف علم من العلوم ،ال يدري به ،وال يعرفه ،وال يعرف موضوعه،
وال غايته ،وال فائدته ،وال يتصوره بوجه من الوجوه ،وقد رأينا كثرياً نن عاصرنا ورأيناه
يشتغل بالعلم وينصف يف مسائل الشرع ،ويقتدي بالدليل فإذا مسع مسألة من فن من الفنون اليت
ال يعرفها كعلم املنطق والكالم واهليلة وحنو ذلك نفر منه طبعه ونفر عنه غريه ،وهو ال يدري ما
تلك املسألة ،وال يعقلها قط وال يفهم شيلاً منها ،فما أحق من كان هكذا بالسكوت واالعرتاف
بالقصور والوقوف ،حيث أوقفه اهلل والتمسك يف اجلواب إذا سلل عن ذلك بقوله ال أدري ،فإن كان
وال بد متكلم ًا ومادحاً أو قادحاً فال يكون متكلماً باجلهل وعائباً ملا ال يفهمه.)86(."...
لقد ذكر القرايف –رمحه اهلل -وهو من أئمة املالكية ،أن معرفة املنطق من شرائط االجتهاد ،وأن
اجملتهد متى جهله سلب عنه اسم االجتهاد ،فقال يف حبث شرو االجتهاد " :يشرت معرفة
شرائط احلد والربهان على اإلطالا ،فمن عرفهما استضاء بهما؛ ألن احلدود هي اليت تضبط
احلقائق التصورية ،فمن علم ضابط شيء استضاء به ،فأي حمل وجده ينطبق عليه علم أنه تلك
احلقيقة وما ال فال ،وهو معنى قول بعض الفضالء إذا اختلفتم يف احلقائق فحكموا احلدود،
واجملتهد حيتاج يف كل حكم لذلك الذي جيتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة  -فال يضبطها إال
احلد ،..،وأما شرائط الربهان فيحتاج إليها ؛ ألن اجملتهد ال بد له من دليل يدله على احلكم قطعي
أو ظ  ،وكل دليل فله شرو حمررة يف علم املنطق من أخطأ شرطا منها فسد عليه الدليل ،وهو
يعتقده صحيحا ،وتلك الشرو ختتلف حبسب موارد األدلة وضروب األشكال القياسية وبسط
ذلك علم املنطق ،فيكون املنطق شرطا يف منصب االجتهاد".)87(.
ويؤيد السبكي–رمحه اهلل -هذا املسلك ويقول " :ينبغي أن يقدم على االشتغال فيه-املنطق-
االشتغال بالكتاب والسنة والفقه حتى يرتوى منها ويرسخ يف ذهنه االعتقادات الصحيحة ،ويعلم
من نفسه صحة الذهن حبيث ال تروج عنده الشبهة على الدليل ،فإذا وجد شيلا ناصحا دينا
حسن العقيدة فحينلذ جيوز له االشتغال باملنطق وينتفع به ويعينه على العلوم اإلسالمية ،وهو
من أحسن العلوم ،وأنفعها يف كل حبث ،ومن قال أنه كفر أو حرام فهو جاهل ،فإنه علم عقلي حمض
كاحلساب ،غري أن احلساب ال جير إىل فساد وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة ،واملنطق من
اقتصر عليه ومل تصبه سابقة صحيحة خشي عليه التزندا أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث
يشعر أو ال يشعر ،وفصل القول فيه أنه كالسيف جياهد به شلص يف سبيل اهلل ويقطع به آخر
الطريق".)88(.
وقال صاحب (أجبد العلوم عن أطراف علم املنطق ":الطرف الثاني :إن املتأخرين من علماء
اإلسالم ،والسيما أئمة األصول والبيان والنحو والكالم قد استكثروا من استعمال القواعد
املنطقية يف مؤلفاتهم يف هذه الفنون وغريها ."...وقال أيضاً " :الطرف الثالث :أن كتب املنطق
اليت يدرسها طلبة العلوم يف زماننا قد هذبها اإلسالم تهذيباً صفت به عن كدورات أقوال
املتقدمني ،فال ترى فيها إال مباحث نفيسة ولطائف شريفة ،تستعني بها على دقائق العلوم ،وحتل
بها إجيازات املائلني إىل تدقيق العبارات ،فإن حرمت نفسك معرفتها فال حالّ لك بني أرباب
التحقيق.
ت إدراك العلوم بسرعة *** فعليك بالنحو القويم ومنطق
إ ْن رُم َ
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هذا مليزان العقول مرجح *** والنحو إصالح اللسان ننطق
ولعل الرأي الوسط والصائب يف هذه املسألة أن يقال :إن علم املنطق منه ما هو صحيح ،وهو
الذي يعتمد على االستقراء العقلي الصحيح واالستقراء العلمي الثابت ،ومنه ما يدخل يف باب
التليالت واألوهام والظنون ،فاملنطق ليس علما شرعيا فيؤخذ عن أئمة الدين حصراً ،ولكنه
كعلوم اللغة والصناعة والزراعة والتجارة ...إخل.
وهذا هو مفهوم كالم السبكي–رمحه اهلل -السابق ورأيه يف املسألة ،فاملنطق قسمان :قسم :منه
ال خيشى على املشتغل به شيء نا ذكره ،والقسم اآلخر :وهو املدرج فيه كثري من العقائد
الفلسفية ال جيوز ا وض فيه إال ملن أتقن ما ذكره ،ووجد عاملا راسلا بالصفة اليت ذكرها ،فهذا
جيوز له االشتغال حتى بهذا القسم؛ ألنه يؤمن عليه إذا وجدت فيه هذه الشرو امليل إىل ما فيه
من الشبه الفاسدة ،ولقد اشتغل بهذا القسم كثري من فحول اإلسالم حتى أحكموه ومتكنوا به من
متام الرد على الفالسفة وتزييف مقاالتهم الباطلة.
وقال اإلمام شهاب الدين الرملي -رمحه اهلل – يف فتاويه عندما سلل" :هل حيرم االشتغال بعلم
املنطق وكان الفارابي يسميه رئيس العلوم ،وأنكره ابن سينا وقال :هو خادمها فأجاب :بأن يف
االشتغال به ثالثة مذاهب ،قال ابن الصالح والنووي :حيرم االشتغال به ،وقال الغزالي :من ال
يعرفه ال يوثق بعلومه ،وامللتار كما قال بعضهم :جوازه ملن وثق بصحة ذهنه ومارس الكتاب
والسنة ،وغايته عصمة اإلنسان عن أن يضل فكره".)90(.
وكذلك دراسة املواد الفلسفية ،فال مانع من دراسة املواد الفلسفية إذا كانت الدراسة
لإلحاطة باألفكار ومقارنتها بالدين ،فإن كانت متفقة معه قبلت وإال رفضت ،مع بيان وجه رفضها،
وعلى هذا األساس ألفت كتب يف امللل والنحل والعقائد امللتلفة "الصحيح منها والباطل"،
وناقشها العلماء مناقشة علمية يف ضوء العقيدة اإلسالمية والعقل الصحيح ،أما دراستها ملن ال
يعرف احلق من الباطل ،وترك الباطل منها دون بيان بطالنه ففيها ضرر كبري.
والقرآن الكريم نفسه ذكر عقائد املشركني ،واملنكرين لوجود اهلل والدهريني واملنكرين
للبعث واحلساب وغريهم ،وذكر األدلة على بطالن ما يعتقدون ،كما ذكر األدلة على العقائد
الصحيحة اليت جاء بها اإلسالم(.)91
ونا يؤاخذ على بعض املؤلفات اليت تدرس يف بعض مراحل التعليم يف كثري من البلدان
اإلسالمية اآلن أنها تعرض األفكار وال تناقشها مناقشة علمية يف ضوء الدين ،فيحسبها البعض
أنها أمور مسلمة ما دامت منسوبة ألهل العلم ،وجتد بعض هذه اآلراء تتنافى مع مقررات الدين
القيم والعقيدة الصحيحة.
واحلقيقة اليت يتوصل إليها الناظر بإنصاف إىل حقيقة علم املنطق :أنه كما قال بعض العلماء
األفاضل :إنه كالسيف يُجاهد به شلص يف سبيل اهلل ،ويقطع به آخر الطريق.
هناك أمر آخر البد من التنبيه عليه :وهو أن من أراد التلصص يف علم أصول الفقه جيد عائقاً
ملحوظاً وهو استلدام املصطلحات املنطقية والكالمية يف املصنفات األصولية ،فعلى طالب
العلم الراغب يف معرفة األصول أن يدرس مقدارا كافيا يف علم املنطق للتغلب على هذا العائق،
ولينال بغيته من علم أصول الفقه ،وذلك ألمور:
أوالً :األصل يف دراسة علم املنطق غري املشوب بالفلسفة اجلواز واإلباحة.
َهَجَ به كثريٌ من
ثانياً :األصل االستغناء عن هذا الفن لوال أنه أُدخل على العلوم الشرعية ،ول
العلماء ،فصارت مصنفاتهم يف كثري من الفنون مشوبة بهذه االصطالحات املنطقية السيما علم
أصول الفقه.
فال يقال أن فن املنطق غري ضروري ،وإن زمن املصطلحات املنطقية قد مضى ،فيحرم نفسه من
الوصول إىل األصول.
()89
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ثالثاً :أن ما ذكره العلماء األبرار من التحذير يف تعلم املنطق والفلسفة والتشنيع على االشتغال
بهما ،حممول على اإلغراا والتعمق واإلقبال الشديد على هذه العلوم وجعلها غاية ال وسيلة وآلة،
واإلعراض عن علوم الكتاب والسنة ،واجمليزون لدراسة هذه العلوم قيدوا األمر نن يعرف احلق
من الباطل وكان حسن العقيدة وحصني الفكر ،يفرا بني الغث والسمني ،وغايته معرفة أدلة
خصوم العقيدة اإلسالمية وشبهاتهم وكيفية الرد عليها.
وأختم حبثي نا قاله العالّمة حممد األمني الشنقيطيّ–رمحه اهلل(-ت1393هـ يف شأن دراسة علم
املنطق وحكم معرفته ،فهو إمام حمقق فقيه مفسر أصولي ،وقد اجتمعت له آلة االجتهاد على
وجه مل يعرف عن غريه من معاصريه.
يقول الشنقيطي -رمحه اهلل -يف كتابه (آداب البحث واملناظرة  ..." :ومن املعلوم أنّ املقدمات
اليت ترتكب منها األدلة اليت حيتج بها كل واحدٍ من املتناظرين إمنا توجه احلجة بها منتظمة
على صورة القياس املنطقي،ومن أجل ذلك كان فن (آداب البحث واملناظرة يتوقف فهمه كما
ينبغي على فهم ما البد منه من فن املنطق ،ألنّ توجيه السائل املنع على املقدمة الصغرى أو
الكربى مثالً ،أو القدح يف الدليل بعدم تكرار احلد األوسط ،أو باختالل شر من شرو اإلنتاج
وحنو ذلك ال يفهمه من ال إملام له بفن املنطق  ،"...ويقول أيضاً... " :ومن املعلوم أن فن املنطق
منذ ترجم من اللغة اليونانية إىل اللغة العربية يف أيام املأمون كانت مجيع املؤلفات توجد فيها
عبارات واصطالحات منطقية ال يفهمها إال من له إملام به ،وال يفهم الرد على املنطقيني فيما
جاءوا به من الباطل إال من له إملام بفن املنطق.
وقد يعني على الشبه اليت جاء بها املتكلمون يف أقيسة منطقية ،فزعموا أن العقل مينع بسببها
كثريا من صفات اهلل الثابتة يف الكتاب والسنة ،ألن أكرب سبب إلفحام املبطل أن تكون احلجة عليه
من جنس ما حيتج به ،وأن تكون مركبة من مقدمات على اهليأة اليت يعرتف ا صم املبطل
بصحة إنتاجها".)92(.
ويبني الشيخ –رمحه اهلل -األسباب الداعية إىل دراسة علم املنطق وجذور املسألة بقوله " :ال
شك أن املنطق لو مل يرتجم إىل العربية ومل يتعلمه املسلمون لكان دينهم وعقيدتهم يف غنى عنه،
كما استغنى عنه سلفهم الصاحل ،ولكنه ملا ترجم وتعلم ،وصارت أقيسته هي الطريقة الوحيدة
لنفي بعض صفات اهلل الثابتة يف الوحيني ،كان ينبغي لعلماء املسلمني أن يتعلموه وينظروا فيه
لريدوا حجج املبطلني جبنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات؛ ألن إفحامهم بنفس أدلتهم
أدعى النقطاعهم وإلزامهم احلق".
وأما عن حكم االشتغال بفن املنطق وكيفته دراسته فهو يقول " :إن األصول املنطقية ا الصة
من شوائب الشبه الفلسفية فيها النفع الذي ال خيالطه ضرر البتة؛ ألنها من الذي خلصه علماء
اإلسالم من شوائب الفلسفة ،"...ثم استشهد نا قاله الشيخ امللتار بن بونة –رمحه اهلل )93( -يف
نظم له يف فن املنطق:
فإن تَقُــلْ حرّمـــــــه النـــــــواوي ** وابن الصالح والسيوطي الراوي
قلت نرى األقوال ذي امللالفه ** حملهـا مـا صنــــــف الفالســــــفه
أما الذي خلّصـــــه من أسلـــما ** ال بـــــد أن يعلــم عنــــــد العلــــما
وأما قول األخضري –رمحه اهلل -يف سلمه(السلم املنورا :
فابن الصالح والنواوي حرما ** وقال قـوم ينبـغــي أن يعلـــــــما
إىل آخر ما جاء فيها ،...فمحله املنطق املشوب بكالم الفالسفة الباطل".
ويرى الشيخ الشنقيطي –رمحه اهلل -ضرورة معرفة الدعاة وطلبة العلم مباد :علمي املنطق
والفلسفة واالطالع عليها حيث يقول ":وملا كان املتوقع أن يواجه الدعاة إىل احلق دعاة إىل
الباطل مضللون جيادلون لشبه فلسفية ،ومقدمات سوفسطائية( ،)94وكانوا لشدة مترنهم على تلك
احلجج الباطلة كثريا ما يظهرون احلق يف صورة الباطل ،والباطل يف صورة احلق ،ويفحمون كثريا
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من طلبة العلم الذين مل يكن معهم سالح من العلم يدفع باطلهم ،وكان من الواجب على املسلمني أن
يتعلموا من العلم ما يتسنى هلم به إبطال الباطل وإحقاا احلق على الطرا املتعارفة عند عامة
الناس".)95(.
وأخريا :إذا كان علماء األمة الراسلون قد كتبوا عن االحنراف الفلسفي وتكلف املناطقة بأسلوبهم
وعلى طريقتهم فلعله من ا ري والصواب أن خياطب اجليل اجلديد املعاصر بأسلوب عصري
ميسر حبيث يقنعهم ننطق العصر احلاضر حتى ال يشق عليهم فهمه.
اخلامتة:

( أهم نتائج البحث )

بعــد شــكر اهلل تعــاىل يف البــدء وا تــام ،وإثــر استقصــاء جــاد ،وتنقيــب متواصــل –حســب طــاقيت
واستطاعيت -يف كتب العلماء وترا اإلمام ابن الصالح متلض البحث عـن مجلـة نتـائج أسـوقها
تباعاً كما يأتي:
-1متسك اإلمام ابن الصالح ننهج أهل السـنة واجلماعـةيف مسـائل االعتقـاد ،فقـد اعتمـد علـى
الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصاحل ،ولذلك عارض العلوم امللالفة للكتاب والسنة الـيت
تؤدي إىل زعزعة عقائد الناس غالباً.
ومل يســتعمل القواعــد املنطقيــة والفلســفية يف إثبــات املســائل العقديــة ،حيــث أعلــن موقفــه
الرافض لدراسة قواعد تلك العلوم ،وأفتـى بتحـريم دراسـته وشـدد الـنكري علـى طالبـه ،وتابعـه
على ذلك كثري من األئمة األعالم.
 -2أنكــر اإلمــام ابــن الصــالح دراســة علــم الفلســفة واملنطــق ،وتصــدى هلمــا ،وأفتــى بتحــريم
االشتغال بهما -كمـا سـبق ،-وسـعى يف إزالتهـا وباشـر شـيلا مـن ذلـك ،وسـلك يف ذلـك مسـالك
متعددة ،ووافقه على ذلك كثري من العلماء.
-3اختلــف علمــاء اإلســالم يف علــم املنطــق والفلســفة وحكــم تعلمــه بــني حمبــذ وويــز وجاعــل
تعلمه أحد شرو االجتهاد ،ويرى أن من ال علم له باملنطق ال ثقة يف علومه ،وبني نانع حيرم
تعل مــه ،ويــرى أنــه مــن العلــوم الفاســدة الــيت تفســد عقائــد النــاس غالبــا ،حتــى قــالوا يف بعــض
اجلوانب اإلجيابيـة يف علـم املنطـق  :هـو مـا ال حيتـاج إليـه الـذكي وال ينتفـع بـه البليـد ،وشـره
أعظم من نفعه.
-4الــرأي الوســط املعتــدل يف املوضــوع هــو :جــواز تعلــم ودراســة علمــي املنطــق والفلســفة
بضوابط ،منها :القدرة على متييز الطيب من ا بيث من هـذه املـواد ،وكـون الـدارس حصـني
الفكر ،حسن العقيدة ،غايتـه معرفـة أدلـة خصـوم العقيـدة اإلسـالمية وشـبهاتهم وكيفيـة الـرد
عليها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
اهلوامش
-1مقدمة ابن الصالح ص.7
-2نسبة إىل جده أبي نصر املذكور .ينظر  :وفيات األعيان . 245/3
 -3قلت  :هذه القرية هي القرية املعمرة املشهورة اليوم بـ ( شيله خان بشني مثلثة مكسورة ،فياء مثناة حتيتة،
والم مفتوحة ،وهاء بعدها املعقبة بلفال (خان  ،تقع يف شرا مدينة السليمانية يف مشال مجهوريةالعراا ،وتبعد
عن بغداد مشاال (370كم تقريباً .ينظر:علماؤنا يف خدمة العلم والدين للشيخ عبد الكريم املدرس ص. 373
-4جاء يف املصادر :أن الشرخان قرية من أعمال أربيل ،هذا حسب تصنيف نظام الواليات يف احلكم اإلسالمي
َ .وأربيل :قلعة حصينة ومدينة كبرية  ،قام بعمارة مدينتها وبناء سورها وقلعتها وأسواقها األمري مظفر
سابقا
الدين بن زين الدين كوجك علي صهر صالح الدين األيوبي –رمحهما اهلل  -وأصبحت اليوم عاصمة ألقليم
كوردستان العراا وتقع شرا مدينة نينوى بشمال مجهورية العراا ،وتبعد عن بغداد (350كم  ،ومعظم أهلها من
الكرد ،وتسمى ( هولري .
ينظر :معجم البلدان  ،169-166-1وأطلس تاريخ اإلسالم ص.47
 -5ينظر :ملء العيبة  ،218/3وطبقات ابن قاضي شهبة  ، 113/2األنس اجلليل للعليمي . 449/2
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-6مل تبق اليوم مدينة كما يرويها املؤرخون كابن خلكان حيث قال  :إن مدينة شهرزور أنشأها ( زور بن الضحاك
 ،وإن األسكندر الكبري قد تويف فيها  .ينظر :وفيات األعيان .422/1ويصف الياقوت احلموي شهرزور بقوله :
"مدينة معروفة" .معجم ما استعجم  . 813/2والواقع إن شهرزور تطلق اليوم على منطقة سهلية تبدأ نحاذاة
مدينة السليمانية وجزء من مدينة سيد صادا قرب مدينة حلبجة الشهرية ،ومتتاز الصوبة األراضي ووفرة
املياه وجودة احملاصيل الزراعية .
-7ينظر  :طبقات األسنوي . 134/2
 -8ينظر ترمجته يف  :الكامل البن األثري  ، 418/12وذيل الروضتني ص ،136 :والبداية والنهاية . 109/13
-9طبقات الشافعية البن قاضى شهبة .102/2
 -10ينظر  :البداية والنهاية  ، 326/13وشذرات الذهب  ، 392/5والديباج املذهب البن فرحون . 319/2
-11ينظر  :البداية والنهاية  ، 348/13والدارس يف تاريخ املدارس . 332-331/1
-12ينظر  :البداية والنهاية  ، 125/13والدارس يف تاريخ املدارس . 265/1
 -13البداية والنهاية . 138-137 ،92/13
 -14املصدر السابق.
-15امسه  " :الوسيط يف املذهب " ألبي حامد الغزالي ،اختصره من كتاب "البسيط " الذي اختصره من كتاب
" نهاية املطلب يف دراية املذهب " إلمام احلرمني  ،وقد طبع يف مطبعة دار السالم بالقاهرة سنة  1417هـ ،
وبهامشه تعاليق العلماء عليه يف ستة ولدات بتحقيق أمحد حممود إبراهيم  ،وحممد حممد تامر.
-16البداية والنهاية . 282/17
 -17وفيات األعيان . 244-243/3
 -18ذيل الروضتني ص  ، 176-175وينظر :طبقات السبكي  ،328-327/8وشذرات الذهب . 222/5
 -19مرآة اجلنان ،110-109/4
 -20ملء العيبة البن رشيد . 218-217/3
 -21سري أعالم النبالء . 142/23
. 247-246/3 -22
 -23البداية والنهاية . 180/13
 -24طبقات ابن كثري. 858 ، 857/2
 -25طبقات الشافعية الكربى . 327-326/8
-26األنس اجلليل بتاريخ القدس وا ليل . 104/2
 -27طبقات علماء احلديث . 215/4
-28فتح املغيث شرح ألفية احلديث . 12-11/1
-29سري أعالم النبالء .142/23
 -30البداية والنهاية .180/13
. 857/2 -31
-32ملء العبية .217/3
-33األنس اجلليل . 104/2
-34أخرجه البلاري يف كتاب التهجد ،باب :الدعاء والصالة من آخر الليل برقم ( . 6321
 -35الفتاوى .168/1
-36الفتاوى  ، 216-215-1القسم الثاني :األحاديث ،والقسم الثالث :العقائد واألصول.
 -37ينظر :املعجم الوسيط ،مادة( نطق .
 -38التعريفات-ص ،162ومعجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ص.117
-39املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ص.602
-40مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ،ص - 98ص.99
-41ذكر السيوطي :أن أول احلواد اليت أحدثها الفرس بعد متكنهم ورياستهم يف عهد ب العباس إخراج الكتب
اليونانية إىل أرض اإلسالم على يد حييى الربمكي ،مع أنها كانت حمجوبة عن أنظار النصارى خشية افتتانهم بها،
وتلبية طلب إرساهلا -كتب الفلسفة واملنطق -لللالص من شرها ،ورغبة يف إفساد أحوال املسلمني ،ومقولة أحد
بطارقة الروم مشهورة " :فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إال أفسدتها وأوقعت بني علمائها " .صون
املنطق ص.9-6
-42أخرجه ابن ماجه يف كتاب:إقامة الصالة ،باب :ما يقال بعد التسليم ،برقم(، 925وابن حبان يف كتاب  :العلم ،
باب  :ذكر ما جيب على املرء أن يسأل اهلل -جل وعال -العلم النافع برقم ( ، 82وأمحد يف مسنده ،221/44وقال
شعيب األرنؤو  :إسناده حسن.
-43أخرجه مسلم يف كتاب  :الذكر وال دعاء والتوبة واالستغفار ،باب  :التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل
برقم ( . 2722
 -44فضل علم السلف ص.73
-45ينظر  :مقدمة ابن خلدون ص. 473
 -46ملعرفة تفصيل ذلك ينظر :املصادر اآلتية :إجلام العوام عن علم الكالم للغزالي ،والرد على املنطقيني البن
تيمية ،وصون املنطق للسيوطي ،وقصد السبيل إىل ذم الكالم والتأويل حملمد صديق خان.
-47طبقات الشافعية الكربى البن السبكي (. 297 /1
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-48شرح السنة  ،218/1وحلية األولياء ،16/9
 -49مناقب الشافعي . 462/1
 -50صون املنطق ص . 31
 -50املصدر السابق ص..32
-51املصدر السابق.
 -52وموع الفتاوى  . 31-30/12وينظر :تلبيس اجلهمية .323/1
 -53الوالدة :التوليد هو :أن حيصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كحركة املفتاح حبركة اليد .ينظر:
التعريفات ص 0 68
 -54الصابلة  :هي فرقة خاصة ،اختلف الناس فيها اختالفاً كثرياً  ،حبسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم ،
وهو قوم إبراهيم ا ليل – عليه السالم – وأهل دعوته  ،وكانوا حبران ،وهم على قسمني صابلة حنفاء ،وصابلة
مشركون يعظمون الكواكب والربوج ويصورونها يف هيا كلهم.
ينظر :امللل والنحل  ،5 /2واعتقادات فرا املسلمني واملشركني ص  ، 126-125وإغاثة اللهفان . 310-303 /2
-55درء التعارض . 207/9
 -56النسخ  :يف اللغة  :اإلزالة والنقل واصطالحاً  :رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه .ينظر  :لسان
العرب  ،61/3وروضة الناظر ص .36
-57وموع الفتاوى .17 /9
 -58ينظر :منهج اإلمام ابن الصالح يف تقرير العقيدة ص.516
 -59الفتاوى 0 210-209/1
 -60فقعاقع:القعقعة :هي تتابع صوت الرعد وصواعقه .ينظر:غريب احلديث للحربي .56 /1
-61املصدر السابق . 210/1
 -62وموع الفتاوى . 270-269 /9
-63صون املنطق ص  20بتصرف .
-64مقدمة ابن خلدون ص . 478
 -65ينظر ترمجته يف  :ترتيب املدارك  ، 145-141/2وشجرة النور الزكية ص . 96
-66صون املنطق ص . 8
 -67وموع الفتاوى . 7/9
 -68املصدر السابق.269/9
-69هو :أبو عبد الرمحن  ،بشر بن غيا املريسي ،كان من أصحاب الرأي ،أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي ،إال
أنه اشتغل بعلم الكالم ،حكي عنه أقوال شنيعة كفّره بعض أهل العلم بسببها ،منها :القول اللق القرآن ،وتعطيل
صفات اهلل ،ورده لألحاديث الثابتة ،تويف سنة  218هـ.
ينظر ترمجته يف  :تاريخ بغداد  ،67-56 / 2وميزان االعتدال . 322 /1
-70صون املنطق ص. 30
-71املصدر السابق ص . 30
 -72الفتاوى  204-203 /1باختصار 0
 -73ينظر :منهج اإلمام ابن الصالح يف تقرير العقيدة ص.516
 -74وموع الفتاوى . 7 /9
-75املشائيم :مجع مشؤم ،وأصحاب املشأمة :هم املشائيم على أنفهسم باألعمال السيلة .ينظر :فتح
القدير.240/4
-76الفتاوى 0 212-211 /1
-77امللتار يف أصول السنة البن البنا.241/1
 -78ينظر :منهج اإلمام ابن الصالح يف تقرير العقيدة ص.529-528
-79الفتاوى .209-208 /1
-80طبقات ابن كثري .779/2
-81احلاوي للفتاوي للسيوطي .275/1
-82صون املنطق ص.302
-83أي :ملن عنده قدرة على متييز الطيب من ا بيث من هذه املواد.
 -84أي :الصواب يف طرا االستدالل العقلي.
 -85يقال يف اللغة :تهافت اجلدار او الثوب أو حنوهما ،أي :تساقط قطعة قطعة.
ينظر :املعجم الوسيط ،مادة (هفت .
-86أدب الطلب ومنتهى األرب ص 138
-87شرح تنقيح الفصول .162/2
-88الفتاوى الفقهية الكربى.51/1
-89أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم لصديق بن حسن القنوجي.156/1
-90فتاوى الرملي .179/3
-91فتاوى األزهر الشريف  ،145/10ووموعة الرسائل واملسائل النجدية  ،549 / 3وولة البحو اإلسالمية
.130-129/5
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-92آداب البحث واملناظرة ص.6-5
-93مرتجم يف( الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط ألمحدبن األمني الشنقيطي ص .277قال":كان حياً أوائل القرن
الثالث عشر".
-94السفسطة" :قياس مركب من الوهميات ،والغرض منه تغليط ا صم وإسكاته" .التعريفات للجرجاني
ص.124
 -95آداب البحث واملناظرة ص.6-3
املراجع واملصادر
 -1آداب البحث واملناظرة حملمد األمني بن امللتار الشنقيطي(ت1393هـ  ،الناشر :دار عامل الفوائد،مكة
املكرمة ،الطبعة األوىل1426،هـ.

-2أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم لصديق بن حسن القنوجي(ت1307هـ  ،حتقيق:عبد اجلبار زكار،
الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت1978 ،م.

-3أدب الطلب ومنتهى األرب حملمد بن علي الشوكاني(ت1250هـ  ،حتقيق :عبد اهلل بن حييى السرحيي ،الناشر:
دار ابن حزم ،بريوت1998 ،م.
-4أطلس تاريخ اإلسالم للدكتور حسني مؤنس ،الناشر:الزهراء لألعالم العربى ،القاهرة  ،الطبعة األوىل 1407هـ.
-5اعتقادات فرا املسلمني واملشركني لفلر الدين الرازي(،ت606هـ ضبط وتقديم :حممد املعتصم باهلل
البغدادي  ،الناشر:دار الكتاب العربي  ،الطبعة األوىل 1978م.
-6إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان :لشمس الدين أبى عبدهلل بن قيم اجلوزية(ت751هـ  ،حتقيق :خالد
عبدالطيف العلمى  ،الناشر :دار الكتاب العربى،بريوت  ،الطبعة الثانية 1417هـ.
-7األنس اجلليل بتاريخ القدس وا ليل :ألبي اليمن القاضي وري الدين احلنبلي(ت928هـ ،الناشر :دار اجليل ،
بريوت  ،1973مكتبة احملتسب ،عمان.
-8البداية والنهاية :ألبي الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي(774هـ  ،حتقيق الدكتور عبدهلل الرتكي بالتعاون مع
مركز البحو والدراسات اإلسالمية واألوقاف والدعوة وإلرشاد بالسعودية ،الناشر :دار هجر ،القاهرة.
-9التعريفات :للشريف علي بن حممد اجلرجاني(ت816هـ  ،الناشر :دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،الطبعة الثالثة
1988،م.
-10احلاوي للفتاوي يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول والنحو واإلعراب وسائر الفنون(،ت911هـ
املؤلف :جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي ،الناشر :دار الكتب العلمية بريوت  -لبنان 2000م: ،
األوىل ،حتقيق :عبد اللطيف حسن عبد الرمحن .
-11الدارس يف تاريخ املدارس:لعبد القادر النعيمي(ت927هـ  ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
1400هـ.
-12الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب :لربهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون(799هـ
،الناشر:دار الكتب العلمية،الطبعة األوىل1978،م.
-13الفتاوى الفقهية الكربى البن حجر املكي اهليتمي( ت974هـ  ،ملتزم الطبع والنشر عبد احلميد أمحد حنفي،
مصر.
-14الكامل يف التاريخ ألبي احلسني حممد بن حممد املعروف بابن األثري( ت606هـ  ،الناشر :دارالفكر،
بريوت1412،هـ.
-15املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة للدكتور عبد املنعم احلنفي ،الناشر :مكتبة الدبولي ،القاهرة ،الطبعة
الثالثة2000 ،م.
-16املعجم الوسيط جملموعة من العلماء :إبراهيم مصطفى ،وأمحد حسن الزيات ،وحامد عبد القادر،وحممد علي
النجار،الناشر:دار األمواج،بريوت،الطبعة الثانية1407،هـ.
-17امللل والنحل ألبي الفتح حممد بن عبدالكريم الشهرستاني(ت458هـ ،حتقيق :حممد سيد كيالني ،الناشر:
مكتبة مصطفى البابي احلليب وأوالده ،مصر1387،هـ.
-18تاريخ بغداد ألبي بكر أمحد بن علي ا طيب البغدادي (ت463هـ ،الناشر:دار الكتب العلمية  ،بريوت ،
الطبعة األوىل 1417 ،هـ
-19ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة أعالم مذهب مالك للقاضي أبي الفضل موسى بن عياض
اليحصيب(ت544هـ  ،الناشر:دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1418هـ.

-20حلية األولياء وطبقات األصفياء للحافال أمحد بن عبد اهلل أبو نعيم األصبهاني(ت430هـ  ،الناشر :دار الكتاب العربي،
1407هـ.

-21درء التعارض العقل والنقل لشيخ اإلسالم بن تيمية (ت728هـ  ،حتقيق :حممدرشادسامل ،الناشر :جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض ،الناشر.1991 :
-22ذيل الروضتني للحافال املؤري شهاب الدين أبي حممد عبد الرمحن بن امساعيل املعروف بأبي شامة
املقدسي(ت665هـ ،الناشر :دار اجليل ،بريوت ،الطبعة الثانية1974،م.
-23روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحـد بن حنبـل ملوفق الدين أبي حممد عبد
اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي(620هـ الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة ا امسة 1417،هـ،
حتقيق:الدكتور عبد الكريم النملة.
-24سري أعالم النبالء ألبي عبد اهلل مشس الدين حممد بن عثمان الذهيب(ت478هـ  .الناشر :مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الطبعة الثانية 1418 ،هـ.
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-25شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  :لعبد احلي بن عماد احلنبلي (1089هـ  ،الناشر :دار ابن كثري  ،الطبعة
األوىل 1418،هـ .

-26شرح السنة ألبي حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت516هـ الناشر  :املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية ،
1403هـ.
-27شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول لشهاب الدين القرايف(ت684هـ  ،حتقيق :طه عبد الرؤف
سعد ،الناشر :دارالفكر القاهرة ،الطبعة األوىل1393 ،هـ.

-28صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم جلالل الدين السيوطي(ت911هـ  ،تعليق :الدكتور على سامي
النشار ،الناشر :دار الكتب العلمية .بريوت.
-29طبقات ابن كثري–طبقات الفقهاء الشافعيني ،ألبي الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي(ت774هـ ،ت :د.أمحد
عمر هاشم ود.حممد غرب ،الناشر:مكتبة الثقافة الدينية ،مصر1413 ،هـ.
-30طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهـاب بـن عـبد الوهـاب السبكـي(ت771هـ  ،الناشر :دار إحياء
الكتب العربية ،حتقيق :حممود الصناحي ،وعبد الفتاح احللو.
-31طبقات الشافعية ألبي بكر بن امحد بن قاضي شهبة(ت790هـ  ،الناشر :مطبعة ولس الدائرة املعارف
العثمانية-حيدر آباد الدكن -اهلند ،-الطبعة األوىل 1398هـ.
-32علماؤنا يف خدمة العلم والدين للشيخ عبد الكريم املدرس ،ع بنشرة  :الشيخ حممد على القره داغي ،
الناشر :دار احلرية للطباعة ،بغداد.1983 ،
-34فتاوى ومسائل ابن الصالح (ت643هـ  ،حتقيق :الدكتور عبد املعطي أمني قلعجي الناشر:دار املعرفة بريوت،
الطبعة األوىل1986،هـ.
-35فتح املغيث بشرح ألفية احلديث للحافال حممد بن عبدالرمحن السلاوي(902هـ  ،الناشر :دار اإلمام الطربي،
الطبعة الثانية1992 ،م.
-36فضل علم السلف على ا لف للحافال ابن رجب احلنبلي(ت795هـ  ،حتقيق :ابن ناصر العجمي ،الناشر :دار
البشائر اإلسالمية بريوت1416،هـ.
-37لسان العرب جلمال الدين حممد بن منظور األفريقي (ت711هـ الناشر :دار صادر ،بريوت ،لبنان.
 -38وموع الفتاوى لشيخ اإلسـالم أمحــد بـن تيـميـة (ت728هـ  ،الناشر :ومع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ،املدينة املنورة.
 -39ولة البحو اإلسالمية ،الناشر :رئاسة إدارة البحو العلمية واالفتاء باململكة العربية السعودية،
الرياض ،العدد( . 130-129/5
-40وموعة الرسائل واملسائل النجدية ،مجعها :عبد الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي ،الناشر :دار العاصمة،
الرياض ،الطبعة السابعة2004 ،م.
-41معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم لعبد الرمحن جالل الدين السيوطي (ت911هـ
الناشر  :مكتبة اآلداب – القاهرة ،مصر  ،الطبعة  :األوىل  2004،م.
-42مقدمة ابن الصالح -علوم احلديث -لإلمام أبي عمرو عثمان بن الرمحن الشهرزوري(643هـ  ،حتقيق :د :نور
الدين عرت ،الناشر دار الفكر ،دمشق2006،م.
-43مقدمة ابن خلدون املسمى بـ( كتاب العرب وديوان املبتدأ وا رب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم
من ذوي السلطان األكرب لعبد الرمحن بن حممد بن خلدون(ت 808هـ  ،الناشر:دار الكتاب العربي ،بريوت،
الطبعة الثانية1989،م.
-44ملء العبية نا مجع بطول الغيبة يف الوجهة الوجيهة إىل احلرمني طيبة ومكة ألبي عبداهلل حممد بن رشيد
السبيت ،حتقيق:د.حممد احلبيب ا وجة ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي.
-45مناقب الشافعي مناقب اإلمام الشافعي للحافال ابن كثري(774هـ الدمشقي الشافعي ،حتقيق:خليل إبراهيم مال
خاطر1992 ،1 ،م ،الناشر:مكتبة اإلمام الشافعي ،الرياض.
 -46منهج اإلمام ابن الصالح يف تقرير العقيدة والرد على امللالفني لعبد اهلل بن أمحد الغامدي ،من منشورات:
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض1424 ،هــ.
-47وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :ألمحد بن حممد بن خلكان (ت681هـ  ،الناشر:دار صادر  ،بريوت ،
حتقيق :الدكتور إحسان عباس.

ثيًشةوا ئينب صةالحي شارةزوري وهةلَويَسيت بةرامبةر خويَندني زانسيت فةلسةفةو مةنتيق
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ثوختةي تويَذينةوة
،ثيَشةوا ئينب صةالحي شارةزوري لة بريو باوةرِدا ثابةند بوة بةِريَبازي ئةهلي سونةت وجةماعةت
 وةلةئةجنامدا بةرطري زؤري كردووة،وةثشيت بةستوة بةقورئان وسونةت بة ثيَي تيَطةشتين زاناياني ثيَشينة
 وةلؤمةي فيَربوني ئةو زانستانةي كردوة كةدةبنة هؤي شيَواندن وتيَكداني عةقيدةي دروسيت،لةم ِريَبازة
.َمانان
موسل

ثيَشةوا ئينب صةالحي شارةزوري بةرةنطاري خويَندني زانسيت فةلسةفةو مةنتيق بؤتةوة بةتوندي لةكاتيَكدا كةئةم دوو وةبؤيةش فةتواي حةرامكردني خويَندني ئةم جؤرة،زانستة زؤر باويان هةبووة لةخويَندنطاكاني جيهاني ئيسالمي
.َي زؤري داوة بؤقةدةغةكردن ونةهيَشتنييان لةثرؤطرامي خويَندني قوتاخبانة زانستيةكان
 وةهةول،زانستانةي داوة
 سةبارةت بة بريو رِاي ثيَشةوا ئينب صةالحي شارةزوري لة ريَطة نةدان بة خويَندني زانسيت فةلسةفةو مةنتيق زؤربةي وةشويَين،طةورة زاناياني شةريعةتي ئيسالم ثاليَثشتان ىلَ كردووة وةئةم فةتواو برِيارةيان زؤر ثىَ راست و دروست بووة
. لةهةمان كاتدا بةشيًكي تري زانايان ئةم فةتوايةيان قةبولَ نةبووة،قسةكةي كةوتون
: فيَربوون وخويَندني زانسيت فةلسةفةومةنتيق دروستة بةضةند مةرجيَك لةوانة:رِاي رِاست لةم بابةتةئةوةية كةبطوتريَت، وتواناي ليَككردنةوةي شتة فيكرية باش وخراثةكاني هةبيَت،ئةو كةسةي دةياخنويَنيَت عةقيدة ثاكو دامةزراو بيَت
َامي ئةم طومانانة
َطةو طوماني نةياراني بريوباوةرِي ئيسالم بيَت تاكوبتوانيَت ضؤن وةل
وةمةبةسيت شارةزابون وزانيين بةل
.َطةكانيان ثوضةل بكاتةوة
 وةبةل،بداتةوة

Imam Ibn al-Salah Alshehrazori and position of logic and philosophy
Abstract
Praise be to God who is righteous by his grace, and thank Him for blessing me
with and help him to complete this research, the following major findings:
1- committed to Imam Ibn al-righteousness to self-belief approach the Sunnis and the
group has relied on the Quran and Sunnah and to understand the Ancestors, and
resulted in edema of Sciences opposition to the Book and Sunnah, and contrary to
what it was earlier and leading to the corrupt beliefs of the people.
2 – Different scholars of Islam in the science of logic, philosophy, and the rule of
learning between the desirable and the permissive and will create a learning one of the
conditions of ijtihad, and sees that it is not aware of logic do not trust in the Sciences,
and the reluctant deprived learned, and believed that the sciences corrupt corrupt
beliefs people often, until they said, in some positive aspects in the science of logic:
what does not need to intelligent use of them does not dull, and the greatest evil than
good.
3 - confronted the corrupt science that spread in his time - philosophy, logic, and
engage the campus, and sought to remove and began some of that, and a wire in that
multiple pathways.
4 -. Opinion, the moderate center in the subject is permissible to learn and study the
science of logic and philosophy, disciplines, including: the ability to distinguish good
from the bad of this material, and the fact that the student Husayn thought, good faith,
than knowledge of evidence opponents of the Islamic faith and specious arguments,
and how to respond.
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العقل والعقالنية يف اإلسالم
خالد حممد غريب
جامعة حلبجة

kh1969alid@yahoo.com
تاريخ االستالم2011/12/14 :
تاريخ القبول2012/4/16:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ملخص البحث

ال شكّ أنّ دور العقل  -خصوصاً يف هذا العصر  -قد تعاظم بشكل مدهش وتنوعت معطياته ومنجزاته أكثر
من أي وقت آخر ،ومع ذلك فإنّ جلّ جمتمعاتنا اإلسالمية تعاني أشدّ ما تعاني من التخلف العلمي والفكري
واالقتصادي وغري ذلك ،ومعظم الناس فيها ال يستخدمون عقوهلم استخداما جيدا ال يف دينهم وال يف تدابري حياتهم.
ومن هنا جاء هذا البحث لبيان مكانة العقل يف اإلسالم ولبيان عقالنية اإلسالم يف التعامل مع العقل البشري .فقد
بيّن الباحث موقف اإلسالم الصحيح من العقل والعقالنية ووصل إىل أنّ للعقل يف اإلسالم شأناً عظيماً .فقد نوّه به
اإلسالم تنويهاً كبرياً واهتمّ به اهتماماً عظيماً ووضع منهجاً فريداً متّسماً بالوسطية واالعتدال للتعامل مع العقل
البشري ،منهجا متّزنا ال إفراط فيه وال تفريط ،يعطي العقل جماالت واسعة يصول فيها وجيول ،ليؤدي دوره يف
احلياة بالشكل املطلوب وجيعله متكامالً للنقل .فالعقل والنقل من منظور اإلسالم متكامالن متعاضدان ،ال ضدان
متخاصمان .فللعقل وزنه وقيمته وللنقل وزنه وقيمته أيضاً ،ولكل منهما دور ووظيفة يكمل به دور اآلخر.
فالعالقة بينهما عالقة تكاملية ،عالقة توافق وانسجام ال عالقة تعارض واصطدام.

املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أما بعد فإن اإلسالم قد عين بالعقل أميا عناية وجبّله أميا تبجيل ،كي يهتدي بنور اهلداية
وال يضل عن سواء السبيل .فجعله مناط التكليف وسببه ومدار املثوبة والعقاب ،وعدّه واحدا من
الضرورات اخلمس اليت ما أنزلت الشرائع وما أرسلت الرسل إال حلفظها ورعايتها ،ووضع منهجا
فريدا متسما بالوسطية واالعتدال للتعامل مع العقل البشري ،منهجا متّزنا ال إفراط فيه وال
تفريط ،يعطي العقل جماالت واسعة يصول فيها وجيول ،ليؤدي دوره يف احلياة بالشكل املطلوب.
وحيظر عليه الدخول يف أمور حمدّدة كالتفكر يف ذات اهلل تعاىل ،صيانة لقدراته وطاقاته من التبدد
واالحنراف.
واليوم وقد تعاظم دور العقل وتنوعت معطياته ومنجزاته أكثر من أي وقت آخر ،ومع هذا
وذاك فإنّ جلّ جمتمعاتنا تعاني أشدّ ما تعاني من التخلف العلمي والفكري واالقتصادي وغري
ذلك ،ومعظم أفرادها ال يستخدمون عقوهلم استخداما جيدا ال يف دينهم وال يف تدابري حياتهم .كلُّ
ذلك يقف وراء اختياري هلذا املوضوع ( العقل والعقالنية يف اإلسالم ) ودفعين إىل أن أكتب فيه
حبثا علميا متجردا واستعرض فيه موقف اإلسالم الصحيح من العقل والعقالنية ،معتمدا يف ذلك
على منهج البحث العلمي القائم على االستقراء والتتبع وعلى التفكر والتدبر والقرآءة املتأنية
للموضوع ،ث ّم التحليل واالستنتاج.
هذا وقد بذلت قصارى جهدي وطاقيت يف كتابته فآمل أن أكون قد وفقت فيه ،ومن اهلل
التوفيق.
مفهوم العقالنية ومدى تعارضه مع الدين
العقالنية مشتقة من العقل ،والعقل يف اللغة العربية يطلق على عدّة معانٍ أهمّها:اإلمساك
واالستمساك و احلبس واملنع والشدّ واجلمع و الفهم واإلدراك واحلصن وامللجأ ] [1أما يف
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االصطالح فقد اختلف العلماء يف تعريفه وبيان املراد منه وتباينت آراؤهم فيه .فالفالسفة
واألطباء واملتكلمون واللغويون واألصوليون كلهم تكلموا يف العقل  ،لذا ال يسهل تعريفه .بل
صرّح إمام احلرمني اجلويين] [2و أبو حامد الغزالي ] [3رمحهما اهلل تعاىل بصعوبة تعريفه ألن اسم
العقل مشرتك يطلق على عدة معان إذ يطلق على بعض العلوم الضرورية ويطلق على الغريزة
اليت يتهيأ بها اإلنسان لدرك العلوم النظرية ويطلق على العلوم املستفادة من التجربة حتى أن من
مل حتنكه التجارب بهذا االعتبار ال يسمى عاقال ويطلق على من له وقار وهيبة وسكينة يف
][4
جلوسه.
][5
أما العقالنية فهي القول بأولية العقل وبقدرته على إدراك احلقيقة وهي تطلق على
الفلسفات واإليديولوجيات وعلوم الطرائق اليت ترى أن يف الكون نظاما ثابتا نظاما ومعقوال يسهل
على العقل بلوغه .وهي تعارض االختيارية اليت ترى أن كل معرفة تصدر عن احلواس والتجربة
احلسية وتعارض االمسية اليت تزعم أن مثة حدا ملعقولية العامل وتعارض الدين على وجه
اخلصوص القائم على إميان ال يقبل التوفيق مع العقل]. [6
يفهم مما قدّمنا أن العقالنية إمنا تعارض الدين الذي ال يقبل التوفيق مع العقل.
أما الدين الذي يقبل التوفيق ،فالعقالنية ال تعارضه ألن العقالنية كمذهب يؤكد أولية
العقل ويهدف إىل تفسري العامل وظواهره واإلنسان وأفعاله على أساس النظر ال يعين االعرتاض
على إمكان وجود مذهب عقلي يف حدود فكر ديين بدعوى التعارض بني الثقة املطلقة يف العقل
وفقا للمذهب العقلي وبني التصديق بقوى غري منظورة وفق اإلميان الديين ألن االجتاه العقلي
ليس يف إرجاع األشياء إىل أمناط تصورية وإمنا يف تفسري الظواهر – طبيعية أو إنسانية – وفقا
لقوانني عقلية ومن ثم أمكن قيام اجتاه عقلي يف نطاق عقيدة ما إذا استدل على النصوص الدينية
].[7
حبجج عقلية وهومجت اآلراء املخالفة على أساس عقلي
" يف املاضي وال سيما يف القرنني السابع عشر والثامن عشر كان مصطلح العقالني
يستخدم كثريا لإلشارة إىل املفكرين األحرار من ذوي النظرة املقاومة لإلكلريوس] [8واملقاومة
للدين ...فأن يكون املرء عقالنيا باملعنى الفلسفي فليس ضروريا أن يتضمن ذلك بأية حال أنه
منكر وجود اهلل أو حتى متشكك يف ذلك .وعلى الضد فإن بعضا من أشهر الفالسفة العقالنيني قد
][9
وضعوا اهلل يف الصميم من أنظمتهم الفكرية".
يقول الدكتور حممد عمارة ":إن العقل والعقالنية والنزعة العقلية يف املنظور اإلسالمي ليس
جوهرا مستقال ومناقضا لغريه من سبل النظر وحتصيل املعارف وأدوات اإلدراك.
فإذا كان املنهج العقلي واملفكر ذو النزغة العملية يف املصطلحات السائدة بالفكر الغربي يعين
التميز واالستقالل بل املقابلة والتناقض مع املناهج والنزعات الوجدانية واحلدسية والنقلية،
فليس كذلك احلال يف منظور الرؤية اإلسالمية لعالقة العقل والعقالنية مبناهج النظر واإلدراك
األخرى " ]. [10
هذا ما سنحاول بيانه وتقريره يف حبثنا هذا بتوفيق اهلل تعاىل.
من أمساء العقل يف القرآن الكريم
للعقل يف اللغة العربية عدة أمساء ورد يف القرآن الكريم كثري منها نذكر فيما يأتي أهمها:
أوال :احلجر:
واحلجر يف اللغة العربية يطلق على ما يأتي:
][11
 .1مطلق املنع
][12
َا
ث حِجْرٌ ل
َنْعَامٌ وَحَ ْر ٌ
َالُوا هَذِهِ أ
 .2احلرام مسي بذلك ألنه ممنوع ومنه قوله تعاىل[ :وَق
][13
يَطْعَ ُمهَا إِلَّا مَنْ َنشَاءُ بِزَعِْمهِمْ ]
][14
 .3العقل مسي بذلك ألنه حيجر صاحبه عما ال حيل وال ينبغي وعن تعاطي ما ال يليق .
واحلجر يف االصطالح:
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هو أن حتجر على إنسان ماله فتمنعه من أن يفسده  [15].أو هو منع نفاذ تصرف قولي ال فعلي
][16
ق وجنون.
لصغر ورِ ّ
ََقسَمٌ لِذِي
واحلجر مبعنى العقل ورد يف القرآن الكريم مرة واحدة وهي قوله تعاىل [ :هلْ فِي ذَلِك
حِجْر]] [17فقيل للعقل حجر لكون اإلنسان يف منع منه مما تدعو إليه نفسه .والالم يف قوله (لذي
حجر) الم التعليل والتنوين يف احلجر للتعظيم أي قسم ألجل ذي عقل مينعه من املكابرة فيعلم أن
املُقسم بهذا القسم صادق فيما أقسم عليه .يقال للرجل إذا كان مالكا نفسه إنه لذو حجر ].[18
ثانيا :النُْهية:
والنهية
النُّهية والنهاية،غاية كل شيء وآخره وذلك ألن آخره ينهاه عن التمادي فريتدع
بالضم العقل مسيت بذلك ألنها تنهى عن القبيح .وذو النهية الذي ينتهي إىل رأيه وعقله ،يقال
فالن ذو نهية أي ذو عقل ينتهي به عن القبائح ويدخل يف احملاسن ومسي العقل نهية ألنه ينتهي
][20
إىل ما أمر به وال يعدي أمره
وهذا االسم ورد يف القرآن الكريم مرّتني ولكن بصيغة اجلمع كلتاهما يف سورة طه قال
َمْ
َمْ َيهْدِ َلهُمْ ك
ََفل
النهَى]] [21وقال تعاىل [:أ
َآيَاتٍ لِأُولِي ُّ
َل
َنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَِلك
تعاىلُ [:كلُوا وَارْعَوْا أ
][22
النهَى] والنهى مجع
َآيَاتٍ لِأُولِي ُّ
َل
َ ْبَلهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَ ْمشُونَ فِي َمسَاكِِنهِمْ إِنَّ فِي ذَِلك
َكْنَا ق
َ ْهل
أ
نهية أي العقل .مسي نهية ألنه سبب انتهاء املتحلّى به عن كثري من األعمال املفسدة واملهلكة
].[23
][24
ألولي النهى ،أي لذوي العقول السليمة املستقيمة  .أو ذوى العقول الناهية عن اتباع
الباطل وارتكاب القبائح ].[25
][19

الفرق بني النهى والعقل:
أن النُّهى هو النهاية يف املعارف اليت ال حيتاج إليها يف مفارقة األطفال ومن جيري جمراهم
وجيوز أن يقال إنها تفيد أن املوصوف بها يصلح أن ينتهي إىل رأيه ،ومسي الغدير نهيا الن
].[26
السيل ينتهي إليه ،والتنهية املكان الذي ينتهي إليه السيل واجلمع التناهي
ثالثا :الفؤاد :وهو مشتق من كلمة فأد وهلذه الكلمة يف لسان العرب معان عدة أهمها:
َدْته ،إِذا شَ َويْته
َدْت اللَّحْمَ وافتأ
 .1الشّواية :يقال :فأ
 .2اإليقاد يقال :افتأ ُدوا ،أي أوقدوا ناراً
][27
َنَّه يَنْبِضُ ويَتَحَرَّك كثرياً.
صلُ الفأْدِ ومنه اشتُقَّ الفُؤادُ ،أل
َ ْ
 .3احلركة والتحريك وهو أ
][28
 .4القلب
 .5العقل .جاء احلديث عن العقل يف القرآن الكريم باسم الفؤاد مفرداً وجمموعاً باعتباره
َا تَقْفُ مَا
وسيلة من وسائل العلم األساسية الثالث ،السمع والبصر والفؤاد] .[29يقول تعاىل [:وَل
][30
َانَ عَنْهُ َمسْئُولًا ]
َك
َِئك
َ بِهِ ِعلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُول
َيْسََلك
ل
][31
وهذا االسم (الفؤاد) ورد يف القرآن الكريم بصيغة املفرد مخس مرات وبصيغة اجلمع
][32
إحدى عشرة مرة.
رابعاً :القلب:
والقلب يف اللغة يراد به:
][33
 .1الفؤاد
][35
][34
َهُ َقلْبٌ] أي عقل
َانَ ل
َِذكْرَى لِمَنْ ك
َل
 .2العقل قال الفراء يف قوله تعاىل [:إِنَّ فِي ذَِلك
][36
ورد هذا االسم يف القرآن الكريم بصيغة املفرد تسع عشرة مرة وبصيغة املثنى مرة
واحدة] [37وبصيغة اجلمع مائة واثنيت عشرة مرة] .[38يقول الدكتور يوسف القرضاوي]:[39
"كثريا ما يذكر القلب بدل الفؤاد يف مواضع عدة من كتاب اهلل تعاىل كما يف قوله تعاىل [:خَتَ َم اللَّهُ
َهُونَ ِبهَا]] [41وغري ذلك.
َا يَفْق
َى ُقلُوِبهِمْ ]] [40وقوله تعاىلَ[:لهُمْ ُقلُوبٌ ل
َعل
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خامسا:اللبّ:
لبّ كل شيء من الثمار ،داخله الذي يطرح خارجه ،حنو لبّ اجلوز واللوز والبّ :العقل
واجلمع ألباب وألبب ولبّ الرجل ما جعل يف قلبه من العقل [43] .مل يرد هذا االسم(اللبّ) يف القرآن
الكريم بصيغة املفرد رغم وروده يف اللغة العربية .قال الشاعر:
][44
صبورا ولكن ال سبيل إىل الصرب
ب أن يرى
ي ما أحرى بذي الل ّ
خليل ّ
َكُمْ فِي الْقِصَاصِ
لكنه ورد فيه بصيغة اجلمع ست عشرة مرّة .من ذلك قوله تعاىل [ :وَل
َعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]] [45واللبّ ما يقابل القشرة فكأن القرآن يشري إىل أن اإلنسان
َلْبَابِ ل
حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأ
][46
قسمان :قشر ولبّ فاجلسم هو القشر والعقل هو اللبّ .
][42

الفرق بني العقل واللبّ:
اللب هو العقل املنوّر بنور القدس الصايف عن قشور األوهام والتخيالت وهو يفيد أنه يف
خالص صفات املوصوف به العقل يفيد أنه حيصر معلومات املوصوف به فهو مفارق له من هذا
الوجه ولباب الشيء ولبّه :خالصه .وملا مل جيز أن يوصف اهلل مبعان بعضها أخلص من بعض مل
جيز أن يوصف باللبّ].[48
منزلة العقل يف اإلسالم
العقل من أجلّ وأعظم النعم اليت أنعمها اهلل تعاىل على اإلنسان بل هو أساس النعم األخرى
فغري العاقل ال يستمتع بشيء كما ينبغي .يقول ابن اجلوزي " :إن أعظم النعم على اإلنسان العقل
][49
ألنه اآللة إىل معرفة إالله سبحانه والسبب الذي يتوصل به إىل تصديق الرسل".
العقل اإلنساني هو أداة اإلدراك والفهم والنظر والتلقي والتميز واملوازنة لإلنسان .وهو
الوسيلة األوىل والرائد اخلبري مبسالك الطريق الدالة على اهلل وما اإلنسان إال بهذا العقل الذي
اختصه اهلل به وكرّمه ورفع به منزلته بني املخلوقات وهو بهذا العقل قد استأهل أن يكون خليفة
اهلل يف األرض وأن يرى يف نفسه القدرة على محل األمانة اليت أعجز محلُها السموات واألرض
َقْنَ مِ ْنهَا وَحَ َمَلهَا الْإِ ْنسَانُ]] [50فمن الطبيعي أن يكون العقل هو
َشْف
َنْ يَحِْملَْنهَا َوأ
َبَيْنَ أ
َأ
واجلبال [ف
][51
الذي يأخذ مكان القيادة لإلنسان يف طريقه إىل اهلل ويف االستدالل عليه.
والعقل يف اإلسالم له شأن عظيم فقد نوّه به اإلسالم تنويها كبريا واهتمّ به اهتماما عظيما
وكرّمه أميا تكريم .فقد جاءت مادة (ع ق ل) يف القرآن الكريم تسعاً وأربعني مرة كلها إال واحدة
جاءت بصيغة الفعل املضارع] [52خصوصاً ما اتصل به واو اجلماعة ( تعقلون) و( يعقلون ) ففعل
تعقلون تكرر 24مرّة وفعل يعقلون  22مرّة وفعل عقل ونعقل ويعقل جاءت كل منها مرّة
][53
واحدة.
يف تصوري أن هذا يدل على أن اإلنسان عليه أن يلتجأ إىل عقله ويستعمله باستمرار ال أن
يرجع يف كل شيء إىل عقل آبائه وأسالفه دون تدبر وتروٍ.
وأشار القرآن الكريم إىل العقل ومشتقاته ومرتادفاته ومعانيه املختلفة يف أكثر من ثالمثائة
ومخسني آية مستخدما لذلك كل األلفاظ اليت تدل عليه أو ترشد وتشري إليه من قريب أو من بعيد،
من التفكر والتدبر والتذكر واحلكمة واللب والنظر والرشد والرأي والعلم والفقه والقلب والفؤاد،
إىل غري ذلك من الكلمات واأللفاظ اليت تدور حول الوظائف العقلية على اختالف معانيها
وخصائصها مما يعترب إحياءات قوية بدور العقل وأهميته بالنسبة لإلنسان [54].ولقد ذكر بعض
الباحثني أن القرآن الكريم اهتمّ بفعل عقل وما يشتق منه ولكنه مل يذكر العقل باعتباره ملكة أو
جوهر يف اإلنسان تصدر عنه العمليات العقلية املختلفة من التفكر والتذكر واالعتبار وحنوها.
وهذا صحيح إذا نظرنا إىل لفظة العقل ولكن إذا نظرنا إىل املعنى املقصود بها رأينا ذلك
يف الكتاب منصوصا عليه بوضوح يف كلمة األلباب مجع لبّ وكلمة النهى مجع نهية وكلمة احلجر
وكلمة الفؤاد والقلب] [55كما سبق بيانه.
][47
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وكل ذلك يدل على اهتمام القرآن الكريم بالعقل وتكرميه إياه .يقول األستاذ العقّاد":
والقرآن الكريم ال يذكر العقل إال يف مقام التعظيم والتنبيه إىل وجوب العمل به والرجوع إليه .وال
تأتي اإلشارة إليه عارضة وال مقتضبة يف سياق اآلية ،بل هي تأتي يف كل موضع من مواضعها
مؤكدة جازمة باللفظ والداللة ،وتتكرر يف كل معرض من معارض األمر والنهي اليت حيث فيها
][56
املؤمن على حتكيم عقله ،أو يالم فيها املنكر على إهمال عقله وقبول احلجر عليه "
وميكننا أن جنمل مظاهر تكريم اإلسالم للعقل واهتمامه به يف النقاط اآلتية:
 .1جعل العقل يف اإلسالم مناط التكليف وحجة على البشر فبه يتميّز اإلنسان عن سائر
احليوانات ويرتفع به إىل مستوى التكليف وبه يكون مؤهال لتلقي الرسالة الربانية.
قال اآلمدي " :اتفق العقالء على أن شرط املكلف أن يكون عاقال فاهما للتكليف ألن
التكليف خطاب وخطاب من ال عقل له وال فهم حمال كاجلماد والبهيمة" ].[57
فالعقل حجة اهلل الكربى على اإلنسان فمن كان عاقال كان مكلفا ومن كان غري عاقل سقط
عنه التكليف :روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلّم أنه قال :رفع القلم عن ثالثة :عن
][58
اجملنون حتى يفيق وعن الصيبّ حتى حيتلم وعن النائم حتى يستيقظ.
 .2جعله اإلسالم واحدا من احلاجات الضرورية اخلمس اليت أنزلت الشرائع للمحافظة
عليها وهي احلاجات اليت تصل احلاجة إليها إىل حد الضرورة فال ميكن االستغناء عنها يف
مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت اختل نظام اجملتمع فلم جتر مصاحل الدنيا على
][59
استقامة.
يقول الشاطيب" :فقد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على
][60
الضروريات اخلمس وهي :الدين والنفس والعقل والنسل واملال.
 .3حرّم اإلسالم االعتداء على العقل عموما وجعل دية النفس كاملة يف االعتداء عليه اعتداء
يؤدي إىل إزالته وتضييعه بنحوٍ ال يرجى عوده بقول أهل اخلربة يف مدة يظن أنه يعيش إليها.
قال ابن املنذر" :أمجع كل من حيفظ عنه العلم على ذلك ألنه أشرف املعاني وبه يتميز
][62
اإلنسان عن البيهمة" [61].وقال ابن قدامة" :ال نعلم يف هذا خالفا".
 .4وشرع حلفظه:
أ-
َيهَا
حتريم كل ما يزيل العقل من األشربة كاخلمر وحنوه من املسكرات .قال تعاىل [:يَا أ ُّ
َعَلَّكُمْ
َاجْتَنِبُوهُ ل
َانِ ف
َامُ رِجْسٌ مِنْ عَ َملِ الشَّيْط
َنْصَابُ وَالَْأزْل
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَ ْيسِرُ وَالْأ
][64
تُ ْفلِحُونَ]] .[63وروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :كل مسكر حرام .
ب-
حتريم كل ما يزيل العقل من غري األشربة كالبنج واحلشيشة واألفيون وحنو ذلك ملا
فيها من ضرر حمقق على العقل خصوصا وعلى احلياة عموما.
ت-
معاقبة من يشرب اخلمر أو يتناول املسكرات واملخدرات.
ث-
حتريم األخذ باألساطري واخلرافات واللجوء إىل السحر والشعوذة والتطري والتشاؤم
وإتيان الكهنة والعرّافني وغريهم.
فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :ال عدوى وال طرية وال
هامة وال صفر"] .[65الطرية التشاؤم بالشيء.
][66
َرَ
َ صَف
َ نَوْءَ وَال
َ وَال
َ هَامَة
ويف رواية أخرى قال صلّى اهلل عليه وسلّم َ :ال عَ ْدوَى وَال
ويف رواية عن جابر رضي اهلل عنه قال صلّى اهلل عليه وسلّم :ال عدوى وال طرية وال غول
].[67
الطرية :هي التشاؤم بالشيء.
والغول :جنس من اجلن والشياطني كانت العرب تزعم أن الغول يف الفالة ترتاءى للناس
وتضلهم عن الطريق فنفاه النيب صلى اهلل عليه وسلم.
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والصفر كانت العرب تزعم أن يف البطن حية يقال هلا الصفر تصيب اإلنسان إذا جاع
وتؤذيه ،فأبطل اإلسالم ذلك.
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :من اقتبس علما
][68
من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد
قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم ":وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بالنهي عن
اتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون وحتريم ما يعطون من احللوان وهو حرام بإمجاع
][69
املسلمني.
[]70
ج-
إجياب العلم وكل ما به قوام احلياة .قال تعاىل[ :وقل ربِّ زدني علما]
 .5حثّ على إعمال العقل وحرّم إهماله وتعطيله ورفع من أمامه العوائق واملوانع اليت
تعطله عن وظيفته كاتباع الظنّ واألوهام واخلرافات أو اخلضوع لسيطرة العادات والتقاليد وبذلك
يتحرر العقل حرية حقيقية كاملة ويقوم بعملية التثبت والتبيّن قبل اإلقدام أو االعتقاد
والتصديق.
يقول األستاذ عباس حممود العقاد" :املوانع اليت تعطل العقل كثرية ولكنها تتجمع يف
ثالثة موانع كربى مبثابة األصول اليت تتشعب منها املوانع املختلفة فمن سلم منها أوشك
أن يسلم من مانع حيجر على عقله ويأخذ السبيل على تفكريه فال يهتدي إىل رأي سواه
وهذه املوانع هي:العرف واالقتداء األعمى بأصحاب السلطات الدينية واخلوف املهني
ألصحاب السلطات الدنيوية].[71
 .6ذمّ اهلل تعاىل يف كتابه اجمليد الذين ال يُعملون عقوهلم اليت هي من أهمّ وأكرب النعم اليت
َا
َِثريًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسَِلهُمْ قُلُوبٌ ل
جهَنَّمَ ك
َدْ َذ َرأْنَا لِ َ
َق
أنعمها اهلل تعاىل على اإلنسان .قال تعاىل [:وَل
َئِك
َ
َنْعَامِ َبلْ هُمَْأضَلُّ أُول
َالْأ
َك
َِئك
َا َيسْمَعُونَ ِبهَا أُول
َا يُبْصِرُونَ ِبهَا وََلهُمْ آذَانٌ ل
َعْيُنٌ ل
َهُونَ ِبهَا وََلهُمْ أ
يَفْق
][72
هُمُ الْغَاِفلُونَ]
 .7جعل العقل يف اإلسالم موجّها لإلنسان ودافعا ووسيلة له إىل إدراك موقعه وغايته من
احلياة وإدراك كالم اهلل تعاىل ووضعه موضع اإلرشاد والتوجيه لعمل اإلنسان وبناء احلياة ونظمها
واجنازاتها مبا حيقق غاية الوحي ومقاصده وأحكامه .فال جمال لوجود اإلنسان كإنسان وال جمال
للتلقي عن رسالة الوحي كمصدر للمعرفة والتوجيه والعلم وال جمال ملسؤولية اخلالفة واإلعمار
دون وجود العقل ودون دور العقل ودون فطرة العقل يف معطياته وقدراته وبديهياته يف اإلدراك
][73
والفهم والتمييز وما تدل عليه وما تدعو إليه من مقاصد اخلري والعطاء.
وظيفة العقل وجماالت عمله يف اإلسالم
للعقل يف اإلسالم كما سبق بيانه مكانة تليق به فقد حفل به كثريا ونوه به تنويها كبريا
وأتاح له جماالت واسعة للنظر والتفكر والتدبر يف شؤون احلياة وعجائب اخللق وآفاق الكون
وآيات اهلل املقروءة واملنظورة يف عامل الشهادة وأراحه من التفكري فيما هو خارج عن طوقه وما ال
سبيل له إليه من أمور الغيب كي ال يتيه يف متاهات ال يدرك غورها وال يضيع يف موضوعات ال
جيدي التفكر فيها.
لذا يطالبنا العالّمة ابن خلدون بأن ال نثق مبا يزعم لنا فكرنا من أنه مقتدر على اإلحاطة
بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله ونسفّه رأينا ونتّهم ادراكنا يف ذلك وليس
ذلك بقادح يف العقل ومداركه بل العقل ــ كما يقول ــ ميزان صحيح فأحكامه يقينية ال كذب فيها.
غري أنك ال تطمع أن تزن به كل ما وراء طوره مثل أمور التوحيد واآلخرة وحنوها ،فإن ذلك طمع يف
حمال .ومثال ذلك مثال رجل رأى امليزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به اجلبال وهذا ال
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يدرك .على أن امليزان يف أحكامه غري صادق لكن العقل قد يقف عنده وال يتعدى طوره حتى يكون
له أن حييط باهلل وبصفاته فإنه ذرة من ذرات الوجود احلاصل منه].[74
ويقسّم العلوم اليت خيوض فيها البشر ويتداولونها إىل صنفني :صنف طبيعي لإلنسان
يهتدي إليه بفكره ،وهي العلوم احلكمية الفلسفية وصنف نقلي يأخذه عمن وضعه .وهي العلوم
][75
النقلية الوضعية اليت ال جمال فيها للعقل إال يف إحلاق الفروع من مسائلها باألصول".
من هنا حدد اإلسالم وظيفة العقل البشري كما حدد اجملاالت اليت ال تقع حتت قدرة العقل.
فمدارك العقل كما هو معلوم قاصرة غري شاملة ،ال يستطيع أن يصل بذاته إىل حقيقة كل شيء بل
له حد وغاية ينتهي إليه وال يتعداه .فالعقل مهما بلغ خملوق حمدود ومن املستحيل أن حييط
احملدود بالال حمدود .فثمة جماالت واسعة وأمور ال حتصى لعمل العقل ،فله أن يصول فيها
وجيول.
ولكن هناك أمور خارجة عن طوق اإلنسان وعن حميط قدرته ،ال يستطيع العقل أن يسرب
أغوارها ويصل إىل كنهها ويلمس جانب احلق فيها ،فليس له أن يبحثها .وهذه األمور اليت
حظرها اإلسالم حصرها األستاذ حممد قطب يف ثالثة أمور فقط ،وهي :التفكري يف ذات اهلل
والتفكري يف القدر ويف التشريع من دون اهلل .واحلظر يف هذه األمور الثالثة ليس حجرا على " حرية
الفكر " إمنا هو صيانة لطاقة العقل أن تتبدد فيما ال طائل وراءه. [76].
ويف احلقيقة أن هذا احلظر ليس على إطالقه ،فاإلنسان مدعو ألن يفكر يف عظمة اهلل تعاىل
ومراقبته له وكماله ومجال أموره ويستدل على ذلك وله أن يأخذ كامل حريته يف التخطيط حلياته
ومستقبله ومستقبل اإلنسانية مجعاء .كما له أن يفكر يف كالم اهلل تعاىل وشريعته ويستنبط منها
األحكام والقواعد األصولية والفقهية وخيرج الفروع على األصول ويقيس وحيقق يف حتقيق مناط
األحكام ،كل ذلك جلباً ملصاحل العباد ودرءاً للمفاسد عنهم وحتقيقاً لليسر الذي بعث به خامت
األنبياء ،عليه أفضل الصالة وأمت التسليم.
فهذه اجملاالت وما شابهها مما جيدي التفكر فيها مع كل اجملاالت األخرى مباحة للعقل
ومتاحة له ،فالكون كله بعلويه وسفليه ،مبا فيه ومن فيه مسرح لعمل العقل البشري ،فله أن
يصول فيه وجيول ويأخذ حريته الكاملة يف التفكري فيه.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي ":دعا القرآن الكريم إىل التفكر بأساليب شتى ،ويف كل
اجملاالت فيما عدا التفكر يف اهلل تعاىل .إذ التفكر يف ذاته سبحانه تبديد لطاقة العقل فيما ال ميكنه
إدراكه ،فحسبه أن يفكر يف خملوقاته ،يف السموات واألرض ويف نفسه .قال تعاىل [ :إ ّن يف خلق
السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب] ] [77وقال تعاىل [:أومل يتفكروا
يف أنفسهم ما خلق السموات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمّى]] [78وكذلك ينبغي للعقل
أن يتفكر يف آيات اهلل تعاىل يف أرضه ويف مسائه ويف مشسه وحبره وجنومه وفيما تشتمل عليه
األرض من حيوان ونبات وجبال وأنهار.
قال تعاىل [:وهو الذي مدّ األرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها
زوجني اثنني يغشي الليل النهار إن يف ذلك أليات لقوم يتفكرون] ].[79
فالكون كله مبا فيه ومن فيه مسرح للفكر يصول فيه وجيول وال يقف التفكر عند اجلوانب
املادية بل يتجاوزها إىل اجلوانب املعنوية ،كما يف العالقة بني املرء وزوجه اليت اعتربها القرآن
آية من آيات اهلل تعاىل ...كما أن اآليات الكونية جمال للتفكر ،فإن اآليات التنزيلية هي جمال آخر
للتفكر .تلك آيات مشهودة منظورة ،وهذه آيات مسموعة ومقروءة ]...[80
وقد غطى القرآن كل اجلوانب :الكون علويه وسفليه ،اإلنسان حباضره وماضيه ،آيات اهلل
الكونية والتنزيلية .فمن مل يستخدم عقله يف هذه النواحي كلها كان خليقا أن ال يهتدي إىل احلق
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وأن يسري يف ركاب أهل الضالل واإلضالل وأن يقول مع أهل الشقاء يف النار يوم القيامة ما حكاه
][82
اهلل عنهم] [:[81وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري]

اإلسالم وكيفية توفيقه
بني العقل البشري والوحي اإلهلي
العقل والنقل من منظور اإلسالم متكامالن متعاضدان،ال ضدان متخاصمان .فللعقل وزنه
وقيمته وللنقل وزنه وقيمته أيضاً ،ولكل منهما دور ووظيفة يكمل به دور اآلخر.
فالعالقة بينهما عالقة تكاملية ،عالقة توافق وانسجام ال عالقة تعارض واصطدام .فالعقل
كما بينا قاصر املدارك متناهي القدرات ال يقدر على كل شيء وال يصل بذاته إىل كل شيء ،نعم
له جماالت واسعة ومسارات خمتلفة ومتعددة إن استخدم فيها استخداما جيدا أبدع فيها أميا
إبداع وأجنز ما ال يتصور ،ولكن مثة جماالت يعجز العقل البشري عن إدراكها وحتديدها ،بَل َه
اإلحاطة بها ،فإعمال العقل فيها مبدد لطاقاته فيما ال جيدي نفعاً.
ومع هذا فقد "أجرت اإلنسانية العقل يف ميدان العامل غري املنظور قدميا وحديثا فلم يبلغ
بها غاية ومل حيقق هلا مطلبا فكانت يف كل حال تزهد فيه وتصرفه عن هذا اجملال وتطلب هلا
دليال آخر يصلها مبا وراء املادة وجيئ إليها بالصحيح من أنبائه.
ولقد أصبح من احلقائق املعتمدة يف الفلسفة أن العقل لن يدرك كنه الوجود سواء الظاهر
منه أو الباطن وأنه إن أدرك شيئا من عامل املادة فلن يدرك إال بعض الظواهر اليت تلوح على
سطحها ،أما أعماقها وأغوارها فال يصل العقل إىل شيء منها .وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل[ :
َاِفلُو َن] ] [83وأما ما وراء الطبيعة فإن العقل
َاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غ
َمُونَ ظ
يَ ْعل
][84
إزاءه يف عجز مطلق ال يدرك شيئا من ظاهره أو باطنه مجيعاً " .
فهنا يأتي دور الوحي اإلهلي لينبه العقل ويرسم له منهجا سديدا ومسارا صحيحا يصل
به إىل القناعة الفكرية وجينبه التيه والضياع والضالل واالحنراف كل ذلك بعيدا عن الشعوذة
واخلرافات والسفسطة] [85واألساطري وبهذا يكون خري مكمل للعقل يف هذه األمور وما شابهها مما
هو خارج عن طوق العقل البشري.
يقول األستاذ سيد قطب " :إن دور هذا العقل يف قضية اإلميان واهلدى؛ ويف قضية منهج
احلياة ونظامها أن يتلقى عن الرسالة ؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول.
ومهمة الرسول أن يبلغ ،ويبني ،ويستنقذ الفطرة اإلنسانية مما يرين عليها من الركام.
وينبه العقل اإلنساني إىل تدبر دالئل اهلدى وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق؛ وأن يرسم له
منهج التلقي الصحيح ،ومنهج النظر الصحيح؛ وأن يقيم له القاعدة اليت ينهض عليها منهج
احلياة العملية ،املؤدي إىل خري الدنيا واآلخرة وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين
ومقرراته من حيث الصحة والبطالن ،والقبول أو الرفض  -بعد أن يتأكد من صحة صدورها عن
اهلل؛ وبعد أن يفهم املقصود بها .فهو إذن ملزم بقبول مقررات الدين متى بلغت إليه عن طريق
صحيح ،ومتى فهم عقله ما املقصود بها وما املراد منها"].[86
أما مسألة التعارض بني العقل والنقل فقد أشبعها األصوليون حبثا ودراسة ،وخالصة ما
نستنتجه مما وصلوا إليه ،أن العالقة بني العقل والنقل هي عالقة تكاملية توافقية ،وال ميكن أن
تكون تلك العالقة عالقة تعارض وتناقض .يقول الراغب األصفهاني] " :[87اعلم أن العقل لن
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يهتدي إال بالشرع ،والشرع ال يتبني إال بالعقل ،فالعقل كاألُس ،والشرع كالبناء ،ولن يغين أس ما
مل يكن بناءٌ ،ولن يثبت بناءٌ ما مل يكن أس وأيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغين
البصر ما مل يكن شعاع من خارج ولن يغين الشعاع ما مل يكن بصر ...وأيضا فالعقل كالسراج
والشرع كالزيت الذي ميده ،فإن مل يكن زيت مل حيصل السراج ،وما مل يكن سراج ،مل يضئ
الزيت وأيضا فالشرع عقل من خارج ،والعقل شرع من داخل ،وهما متعاضدان بل متحدان ،ولكون
الشرع عقالً من خارج سلب اهلل تعاىل اسم العقل من الكافر يف غري موضع من القرآن حنو قوله[ :
َى نُورٍ]] [88أي نور الشرع ونور العقل ثم قال [:يهدي اهلل لنوره من يشاء]] [89فجعلهما
نُورٌ َعل
][90
نوراً واحداً ،فالشرع إذا فُقد العقل ،عجز عن أكثر األمور ،عجز العني عند فقد الشعاع" .
وأكّد شيخ اإلسالم ابن تيمية] [91هذا التكامل والتعاضد بني العقل والنقل يف كتابه درء
تعارض العقل والنقل .قائالً " :ما علم بصريح العقل ال يتصور أن يعارضه الشرع البتة بل
املنقول الصحيح ال يعارضه معقول صريح قط وقد تأملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه
فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصرحية شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطالنها بل يعلم
بالعقل ثبوت نقيضها املوافق للشرع.
وهذا تأملته يف مسائل األصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات
واملعاد وغري ذلك ووجدت ما يعلم بصريح العقل مل خيالفه مسع قط بل السمع الذي يقال إنه
خيالفه إما حديث موضوع أو داللة ضعيفة فال يصلح أن يكون دليال لو جترد عن معارضة العقل
الصريح فكيف إذا خالفه صريح املعقول ،وحنن نعلم أن الرسل ال خيربون مبحاالت العقول بل
].[92
مبحارات العقول فال خيربون مبا يعلم العقل انتفاءه بل خيربون مبا يعجز العقل عن معرفته"
ويقول ابن رشد]" :[93نعلم على القطع أنه ال يؤدي النظر الربهاني إىل خمالفة ما ورد به
الشرع ،فإن احلق ال يضاد احلق ،بل يوافقه ويشهد له" [94] .بل وأكثر من ذلك فقد ذهب بعض
العلماء كاإلمام فخر الدين الرازي وغريه إىل أنه ال ميكن ترجيح النقل على العقل ألن العقل أصل
النقل والطعن يف العقل يوجب الطعن يف العقل والنقل معاً ].[95
فهذه املسألة – مسألة التعارض بني العقل والنقل – مسألة دخيلة على الفكر اإلسالمي،
وهي مشكلة قدمية فقد كانت شائعة يف تأريخ الكنيسة الغربية .ظهرت أوّل ما ظهرت بشكل جادّ
يف الفكر اإلسالمي عند ترمجة الفلسفة اليونانيّة .كان اليونان يعتقدون أن العقل وحده مصدر
املعرفة اليقينية ،وال يرون حدوداً إلمكانياته] [96وكانوا يعتقدون أن العقل ضد الوحي وأن العلم
عدو الدين وأن الفكر خصم اإلميان وأن الشريعة نقيض احلكمة.
أما اإلسالم فلم يعرف هذه املشكلة ،فالعقل والوحي أثران من آثار األلوهية ال يتعارضان
وال يتناقضان وهلذا نرى الوحي ميجد العقل وحيث على االنتفاع به ونرى العقل هو الدليل على
صدق الوحي وهو األداة لفهمه وشرحه ومن هنا قرر احملققون من أئمة اإلسالم :أنه ال تعارض
أبدا بني صحيح املنقول وصريح املعقول ،وما ظنه بعض الناس من تعارض فالبد أنه نتيجة خطأ
يف فهم ما هو من العقل أو ما هو من الدين].[97
يقول املفكر اإلسالمي الدكتور حممد عمارة " :إن العقل والعقالنية – يف املنظور اإلسالمي
– ليس جوهرا مستقال ومناقضا لغريه من سبل النظر وحتصيل املعارف وأدوات اإلدراك .فإذا
كان املنهج العقلي واملفكر ذو النزعة العملية يف املصطلحات السائدة بالفكر الغربي يعين التميز
واالستقالل بل واملقابلة والتناقض مع املناهج والنزعات الوجدانية واحلدسية والنقلية.
فليس كذلك احلال يف منظور الرؤية اإلسالمية لعالقة العقل والعقالنية مبناهج النظر
واإلدراك األخرى ..فإن النقل – وهو الوحي – يف املنظور اإلسالمي ليس مقابال للعقل والعقالنية
بل إنه مثرة للعقالنية .فحجية النقل مرتتبة على حجية الرسول الذي بلّغه..
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وحجية الرسول املبلّغ مرتتبة على اإلميان باهلل الذي أرسل الرسول بالوحي املنقول..
وسبيل هذا اإلميان هو النظر العقلي يف كتاب الكون املصنوع على حنو ال نهائي من اإلبداع
واإلحكام يف الصنعة والتقدير والرعاية والتدبري ...فكأمنا كان التصديق بهذا النقل – كتاب
الوحي – هو مثرة عقلية للنظر يف كتاب الكون استدالال باملصنوع البديع على الصانع املبدع،
األمر الذي جعل وجيعل التزامل حتما واالشرتاك ضرورة بني كتاب الوحي وكتاب الكون وبني
العقل كأداة للنظر فيهما معا متعاونا يف ذلك ومستعينا بكل أدوات النظر األخرى .ذلك هو العقل
وتلك هي العقالنية والنزعة العقلية يف اإلسالم].[98
فالتصوّر اإلسالمي ليس تصوّراً حتليلياً صِرْفاً ،حبيث يفكِّك أجزاء الكون إىل جزئيات
مبعثرة ال ائتالف بينها ـ كما يفعله العقل الغربي ـ بل إن التصوّر اإلسالمي جيمع إىل منهجه
التحليلي منهجاً تركيبياً يربط أجزاء الكون يف وحدة تصوّرية متكاملة ،فيها من مجال الرتكيب
والصورة ما يبهر العقول وحييِّرها.
يف هذا السياق تأتي العالقة التكاملية املرتابطة بني العقل والدِّين الصحيح؛ إذ ال ميكن أن
َ تنافر وتناقض؛ ألن مصدرهما واحد وهو «اهلل» سبحانه ،فالعقل وما
تكون تلك العالقة عالقة
اكتسبه خملوقٌ هلل ،والدِّين الصحيح وما شرعه من اهلل ،والعقل ميثِّل إرادة اهلل الكونية ـ يف هذا
الباب ـ ،والدِّين الصحيح ميثِّل إرادة اهلل الشرعية ،ويستحيل أن تتناقض اإلرادتان؛ ألن مصدرهما
واحد ،قال تعاىل [:أال له اخللق واألمر تبارك اهلل رب العاملني] ] [99وبناءاً عليه؛ فإنه يستحيل أن
يتعارض قطعيٌّ من الدِّين بقطعي من العقل ،لكن إن قُدِّر أن يتعارض ظينٌّ من الدِّين بقطعيّ من
][100
العقل أو بالعكس ،قُدِّر القطعيُّ سواءً كان عقلياً أو دينياً.
نستخلص من كل ما تقدم أن اإلسالم يكرّم العقل أميا تكريم ويرسم له مسارا صحيحا
ومنهجا صائبا معتدال ،ال يبخس من شأنه وال مينعه من التفكر إال يف ذات اهلل تعاىل وال يرفعه
ليجعله إهلا وحاكما على كل شيء وال يرخي الزمام له ليخوض فيما ليس من شؤونه ،ليس حجرا
على حريته يف التفكري لكن حرصا منه على صون طاقاته من أن تتبدد فيما ال جيدي نفعا وال
جيين من خالله مثرا ،فهذه عقالنية اإلسالم،عقالنية معتدلة متزنة ،تؤمن بالعقل وقدراته ويؤمن
بالوحي كمرشد للعقل فيما يعجز عنه العقل بال إفراط وال تفريط ال يف أمور العقل وال يف أمور النقل.
اهلوامش

 )1اجلوهري إمساعيل بن محاد (الصحاح ) ،ج47/6ومابعدها وابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي،
(لسان العرب ) ج  459/11والزبيدي حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق أبو الفيض (،تاج العروس )،ج /30ص 21و
الفراهيدي أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد( ،كتاب العني) ج  159/ 1واألصفهاني أبو القاسم حسني بن حممد بن
املفضل املعروف بالراغب( ،مفردات ألفاظ القرآن ) ج . 112/2
 )2اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف  ،أبو املعالي ،امللقب بإمام احلرمني ،من أكابر العلماء ،من
تصانيفه :الربهان يف أصول الفقه ،واإلرشاد يف العقيدة ،ولد سنة 419هـ  ،وتويف يف نيسابور سنة 478هـ.
الزركلي،خريالدين (األعالم) ج.160/4ينظر :اجلويين (الربهان يف أصول الفقه) ج22/1
 )3الغزالي ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسي ، ،حجة اإلسالم، ،فقيه ،أصولي ،متصوف ،من كبار
العلماء ،له حنو مائيت مصنف ،ولد يف قصبة طوس خبراسان سنة 450هـ وتويف فيها سنة 505هـ  ،من
مصنفاته :إحياء علوم الدين ،واملستصفى ،وتهافت الفالسفة .الزركلي،خريالدين (األعالم) :ج 22/7و .23
 )4الغزالي ،أبو حامد (املستصفى يف علم األصول) ،ص20
)5صليبا ،مجيل (املعجم الفلسفي ) ج /2حرف العني ص90
)6سيالمي ،نوبري (املعجم املوسوعي يف علم النفس ) ج /4حرف العني ص1669
)7صبحي ،الدكتور أمحد حممود(،الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي ) ص41
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 )8أكلريوس أي رجال الدين  .ينظر :البعلبكي ،د .روحي والبعلبكي ،منري ( قاموس املورد الوسيط) ص116
 )9كوتنغهام ،جون (العقالنية فلسفة متجددة) ص12
)10عمارة ،دكتور حممد( ،أزمة الفكر اإلسالمي ) ،ص12
)11اجلرجاني ،علي بن حممد بن علي (التعريفات ) ص 111والزركشي مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل
احلنبلي( ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي) ج 130/2والرازي (تفسري مفاتيح الغيب) ج/13ص170
)12الفراهيدي (كتاب العني )ج 74/3واجلوهري (الصحاح)ج 623/2
)13سورة األنعام من اآلية ()138
)14ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر الدمشقي (تفسري القرآن العظيم ) ،ج382 /3
 )15الفراهيدي (كتاب العني)ج 75/3
)16اجلرجاني (التعريفات )ص111
)17سورة الفجر اآلية ()5
)18الرازي (مفاتيح الغيب ) ج150 / 31
)19ابن منظور (سان العرب) 344/15
)20املصدر السابق نفسه  346 /15والزبيدي (تاج العروس) 381/10
)21سورة طه اآلية ()54
)22سورة طه اآلية ()128
 )23ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد (التحرير والتنوير) ج134/16
 )24ابن كثري (تفسري القرآن العظيم ) ،ج190/3
 )25البيضاوي ،ناصر الدين عبد اهلل بن عمر الشافعي(أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ج56/4
)26العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبداهلل (الفروق اللغوية ) ،ص 66و67
)27الزبيدي (تاج العروس) ج476/8
 )28اجلوهري (الصحاح) ج79/3
)29القرضاوي ،الدكتور يوسف (العقل والعلم يف القرآن الكريم ) ،ص29
)30سورة اإلسراء اآلية()36
 )31سور  :اإلسراء  ،اآلية  36والنجم ،اآلية  11والقصص  ،اآلية  10والفرقان ،اآلية  32وهود ،اآلية 120
 )32سور :األنعام ،اآليتان  110و 113وإبراهيم ،اآليتان 37و  43والنحل اآلية  78واملؤمنون ،اآلية 78
والسجدة ،اآلية  9واألحقاف ،اآلية  26ورد فيها مرتني وامللك ،اآلية  23واهلمزة ،اآلية 7
)33سورة ق من اآلية 37
 )34الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بن يعقوب (القاموس احمليط) ج162/1و 163
 )35الفريوز آبادي (القاموس احمليط) ج 162/1و  163واجلوهري (الصحاح) ج 224/2والرازي (تفسري مفاتيح
الغيب) ج/5ص145
 )36سور  :البقرة ،اآليات 97و 204و  260و 283وآل عمران ،اآلية  159واألنفال ،اآلية  24والنحل ،اآلية 106
والكهف ،اآلية  28والشعراء ،اآليتان  89و 194و القصص ،اآلية  10واألحزاب  ،اآلية  32وغافر ،اآلية 35
والصافات ،اآلية  84واجلاثية ،اآلية  23والشورى ،اآلية  24وق ،اآليتان  33و 37والتغابن ،اآلية 11
 )37سورة األحزاب ،اآلية 4
 )38سورة البقرة ،اآليات 7و  10و 74و 88و  118و 225وآل عمران،اآليات 7و 8و 103و 126و 151و154
وغري ذلك.
)39القرضاوي (العقل والعلم يف القرآن الكريم ) ص30
)40سورة البقرة من اآلية ()7
)41سورة األعراف من اآلية ()179
)42الفراهيدي (كتاب العني)  316/8وابن منظور (لسان العرب) 729/1
)43املصدران السابقان والزبيدي (تاج العروس)465/1
) 44الشعر من شواهد ابن عقيل ،واحتج به كثري من النحاة ومل ينسبه أحد منهم إىل قائل معني .ينظر :ابن عقيل،
عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيلي(،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) ج/3ص158
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)45سورة البقرة ،اآليات  179و  197و 269وآل عمران ،اآليتان  7و 190واملائدة ،اآلية  100وإبراهيم ،اآلية 52
والرعد ،اآلية  19ويوسف ،اآلية  111وغافر  ،اآلية  54والزمر ،اآليات  9و 18و  21وص  29و  43والطالق ،اآلية
10
 )46القرضاوي (العقل والعلم يف القرآن الكريم )ص22
 )47اجلرجاني (التعريفات) ص245
 )48أبو هالل (الفروق اللغوية )ص66
)49ابن اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد (تلبيس إبليس) ص7
)50سورة األحزاب من اآلية 72
)51اخلطيب ،عبد الكريم( ،قضية األلوهية بني الفلسفة والدين ) ص 298و299
)52القرضاوي (العقل والعلم يف القرآن الكريم ) ،ص13
)53السايح ،الدكتور أمحد عبد الرحيم (فلسفة احلضارة اإلسالمية) ص103
)54القرضاوي (العقل والعلم يف القرآن الكريم) ص 22بتصرف يسري
)55العقاد ،عباس حممود )التفكري فريضة إسالمية ( ،ص3و 4
)57اآلمدي ،أبو احلسن علي بن حممد (اإلحكام يف أصول األحكام) ج199/1
 )58صحيح  ،أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقاً يف كتاب الطالق ،باب الطالق يف اإلغالق ،البخاري ،حممد بن
إمساعيل (اجلامع الصحيح املختصر  -صحيح البخاري) ج ، 2017/5وأبو داود يف سننه يف كتاب احلدود ،باب
يف اجملنون يسرق ،برقم  4400و صححه األلباني ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني (سنن أبي داود)
ج 243/4والرتمذي يف سننه يف كتاب احلدود ،يف باب ماجاء فيمن ال جيب عليه احلدّ  ،برقم ،1423الرتمذي ،حممد
بن عيسى أبو عيسى السلمي (اجلامع الصحيح سنن الرتمذي) ج 32/4وأمحد يف مسنده ،يف مسند العشرة
املبشّرين باجلنة ،مسند علي بن أبي طالب برقم  940وأخرجه أيضاً عن عائشة يف باقي مسند األنصار برقم
 ، 24738ابن حنبل ،أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباني (،مسند اإلمام أمحد بن حنبل) ج 116/1و ج600/6
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :هذا احلديث الصحيح رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي اهلل عنهما
واتفق أهل املعرفة على تلقيه بالقبول .ابن تيمية تقي الدين أمحد عبد احلليم املتوفى 728هـ ( جمموع الفتاوى)
ج191 /11
)59الكبيسي ،أمحد عواد (احلاجات االقتصادية يف املذهب االقتصادي اإلسالمي)ص156
)60الشاطيب ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي (املوافقات ) ،ج/2ص50
)61الشربيين ،حممد اخلطيب (مغين احملتاج ) ،ج68/4
)62املقدسي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن قدامة (الشرح الكبري على منت املقنع)،ج594/9
)63سورة املائدة االية ()90
)64احلديث متفق عليه  :البخاري (اجلامع الصحيح املختصر  -صحيح البخاري) كتاب املغازي ،باب بعث أبي
موسى ومعاذ بن جبل( رضي اهلل عنهما) إىل اليمن ،برقم  ،4087ج . 1579/4والنيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبي
احلسني القشريي ( ،صحيح مسلم) ،كتاب األشربة ،باب أن كل مسكر حرام ،رقم  ،5332ج99/6
)65رواه البخاري يف صحيحه (اجلامع الصحيح املختصر) يف كتاب الطب ،باب اجلذام ،برقم  ،5380ج2171/5
 ) 66احلديثان رواهما مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم  ،باب ال عدوى وال طرية والهامة وال صفر وال نوء،
برقم 5926و  ،5928ج32/7
 ) 67رواه أبو داود يف سننه ،يف كتاب الطب ،باب يف النجوم ،برقم  3907وحسّنه األلباني ،أبو داود ،سليمان بن
األشعث السجستاني (سنن أبي داود) ج 22 /4وابن ماجة يف سننه يف كتاب األدب ،باب تعلم النجوم ،برقم 3726
 ،ج 1228 /2وأمحد يف مسنده بلفظ خمتلف يف مسند بين هاشم ،مسند عبد اهلل بن عباس ،برقم ،2000
ج227/1
 )68النووي ،أبو زكريا حييى بن شرف (صحيح مسلم بشرح النووي ) ،ج22/5
 )69سورة طه من اآلية 114
 )70العقاد (التفكري فريضة إسالمية )ص97
 )71سورة النساء اآلية 97
 )72سورة األعراف اآلية 179
 )73أبو سليمان ،د .عبد احلميد أمحد (أزمة العقل املسلم) ص 119بتصرف يسري
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 )74ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد اإلشبيلي املتوفى 808هـ (تأريخ ابن خلدون) ص233
 )75ابن خلدون (تأريخ ابن خلدون) ص  221بتصرف
 )76قطب ،حممد (مذاهب فكرية معاصرة )ص 533و 535بتصرف
 )77سورة آل عمران اآلية 190
)78سورة الروم من اآلية 8
)79سورة الرعد اآلية 3
)80القرضاوي (العقل والعلم )باختصار ص 31وما بعدها
)81املصدر السابق نفسه ص21
)82سورة امللك اآلية 10
)83سورة الروم اآلية ()7
)84اخلطيب ،عبد الكريم (قضية األلوهية )ص129
 )85سفسط  :أي غالط وأتى حبكمة مضللة .والسفسطة قياس مركب من الوهميات ،و الغرض منه إفحام اخلصم
وإسكاته  .ينظر :مصطفى ،إبراهيم وآخرون ( املعجم الوسيط) ج /1باب السني ،ص433
)86إبراهيم ،سيد قطب(،يف ظالل القرآن ) ،ج  806/2و807
 )87األصفهاني ،أبو القاسم حسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب  ،األديب اللغوي املفسّر تويف حدود
سنة 425هـ من آثاره :مفردات ألفاظ القرآن ،والذريعة إىل مكارم الشريعة ،وتفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني،
وغريها .ينظر :الزركلي ،خري الدين (األعالم) 255/2
 )88و  )89سورة النور من اآلية .35
 )90األصفهاني (تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني) ص 73و74
 )91ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم احلراني الدمشقي احلنبلي ،أبو العباس تقي الدين ،شيخ
اإلسالم ،ولد يف حران سنة 661هـ  ،ومات معتقال بقلعة دمشق سنة 728هـ  ،من تصانيفه( :الفتاوى ،ومنهاج السنة،
والصارم املسلول على شامت الرسول .) ،الزركلي ،خري الدين (األعالم) ج144/1
 )92ابن تيمية (درء تعارض العقل والنقل) ج147/1
)93ابن الرشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد األندلسي ،الفيلسوف من أهل قرطبة520( .هـ ـ
595هـ) عين بكالم أرسطو وترمجه إىل العربية ،وزاد عليه زيادات كثرية .وصنف حنو مخسني كتابا ،منها "منهاج
األدلة " يف األصول ،و"وتهافت التهافت" يف الرد على الغزالي ،وغريها .الزركلي ،خري الدين (األعالم) 318/5
 )94ابن رشد ،أبو الوليد (فصل املقال ) ،ص31و  32و 33باختصار
 )95الرازي (تفسري مفاتيح الغيب )ج52/2
 )96التميمي ،عبد العزيز بن حممد (بني العقل والنقل) ،مقال منشور يف جملة البيان العدد /139السنة 14ربيع
األول 1420هـ ص126
)97القرضاوي ،د.يوسف( ،اإلسالم حضارة الغد) ،ص154
)98عمارة ،د .حممد( ،أزمة الفكر اإلسالمي ) ،ص 12و13
)99سورة األعراف من اآلية 54
 )100الدعجاني ،عبد اهلل بن نافع (جدلية العقل والدين بني الفكر الغربي والدين اإلسالمي) ،مقال منشور يف جملة
البيان الصادرة عن املنتدى اإلسالمي ،العدد  234السنة  22صفر 1428هـ ص18
ثبت املصادر واملراجع
-1القرآن الكريم
-2اجلوهري ،إمساعيل بن محاد املتوفى سنة 393هـ (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)،دار العلم للماليني-
بريوت .الطبعة الرابعة1990 -م.
-3ابن منظور ،مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي ،املتوفى سنة 711هـ (لسان العرب )،دار صادر –
بريوت،الطبعة األوىل بدون تأريخ الطبع.
-4الزبيدي ،حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق أبو الفيض املتوفى سنة 1205هـ ( تاج العروس من جواهر القاموس
)،حتقيق جمموعة من احملققني ،دار اهلداية ،بدون تأريخ الطبع.
-5الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ،املتوفى سنة 170هـ (كتاب العني ) ،حتقيق :د.مهدي املخزومي
ود.إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل بدون تأريخ الطبع.
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-6األصفهاني ،أبو القاسم حسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب،املتوفى سنة 425هـ (مفردات ألفاظ
القرآن ) ،دار القلم ـ دمشق ،بدون تأريخ الطبع.
 -7الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد الدمشقي ،املتوفى سنة1396هـ ( ،األعالم ) دار العلم للماليني،
بريوت ،الطبعة اخلامسة1980 ،م.
 -8اجلويين ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف املتوفى سنة 478هـ (الربهان يف أصول الفقه)،دراسة وحتقيق:
صالح بن حممد بن عويضة،دار الكتب العلمية،بريوت – لبنان،الطبعة األوىل 1997م.
-9الغزالي ،أبو حامد حممد بن حممد املتوفى سنة 505هـ (املستصفى يف علم األصول) ،حتقيق :حممد عبد
السالم عبد الشايف ،دار الكتب العلمية – بريوت،الطبعة األوىل 1413 ،هـ
 -10صليبا ،مجيل (املعجم الفلسفي ) ،دار الكتاب اللبناني،مكتبة املدرسة ،بريوت ،لبنان1982،م.
 -11سيالمي ،نوبري (املعجم املوسوعي يف علم النفس ) ،ترمجة وجيه أسعد ،وزارة الثقافة يف اجلمهورية العربية
السورية ،دمشق  2001م.
 -12صبحي ،الدكتور أمحد حممود(،الفلسفة األخالقية يف الفكر اإلسالمي ) ،دار املعارف،القاهرة ،الطبعة
الثانية1982،م.
 -13البعلبكي ،د .روحي منري البعلبكي ( قاموس املورد الوسيط) قاموس مزدوج ،إنكليزي – عربي ،عربي -
انكليزي  ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الطبعة العاشرة2005 ،م ،ص116
 -14كوتنغهام جون (العقالنية فلسفة متجددة) ترمجة :حممود منقذ اهلامشي ،مركز اإلمناء احلضاري،
حلب،الطبعة األوىل 1997م.
 -15عمارة د .حممد( ،أزمة الفكر اإلسالمي ) ،دار الشرق األوسط ،القاهرة1990 ،م.
 -16اجلرجاني علي بن حممد بن علي ،،املتوفى سنة 816هـ ( التعريفات) ،حتقيق :إبراهيم األبياري،دار الكتاب
العربي – بريوت،الطبعة األوىل1405 ،هـ.
 -17الزركشي مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املصري احلنبلي،املتوفى سنة 794هـ (شرح
الزركشي على خمتصر اخلرقي ) ،حتقيق :عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2002 ،م.
 -18الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الشافعي املتوفى سنة 606هـ ( تفسري مفاتيح الغيب) ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل 2000 ،م.
 -19ابن كثري أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي املتوفى سنة 774هـ (تفسري القرآن العظيم ) حتقيق:
حممود حسن :دار الفكر :الطبعة اجلديدة1994،م.
 -20ابن عاشور حممد الطاهر بن حممد ،املتوفى سنة 1393هـ (التحرير والتنوير) مؤسسة التاريخ العربي،
بريوت – لبنان،الطبعة :األوىل2000،م.
 -21البيضاوي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي الشريازي الشافعي،املتوفى سنة 685هـ (أنوار
التنزيل وأسرار التأويل ) ،دار الفكر ،بريوت.
 -22العسكري أبو هالل احلسن بن عبداهلل املتوفى 400هـ (الفروق اللغوية )،مكتبة بصريتي ،قم إيران1410 ،هـ
 -23القرضاوي الدكتور يوسف (العقل والعلم يف القرآن الكريم )،مكتبة وهبة ،القاهرة ،الطبعة األوىل1996م.
 -24الفريوز آبادي جمد الدين حممد بن يعقوب املتوفى 817هـ (القاموس احمليط) دار إحياء الرتاث العربي
ومؤسسة التأريخ العربي ،بريوت ،بدون تأريخ الطبع.
 -25ابن عقيل عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداني املصري املتوفى سنة 672هـ (املتوفى769 :هـ)
(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) :حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،الناشر :دار الرتاث ،القاهرة ،دار
مصر للطباعة ،سعيد جودة السحار وشركاه،الطبعة العشرون  1400هـ.
 -26ابن اجلوزي أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ،املتوفى سنة 597هـ (تلبيس إبليس)،حتقيق:هاني
احلاج،املكتبة التوفيقية ،القاهرة ،بدون تأريخ الطبع.
-27اخلطيب عبد الكريم( ،قضية األلوهية بني الفلسفة والدين )،دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت ،لبنان،
الطبعة الثالثة 1975م.
 -28السايح الدكتور أمحد عبد الرحيم (فلسفة احلضارة اإلسالمية)،مطابع األهرام بكورنيش النيل،
القاهرة1989،م.
 -29العقاد عباس حممود )التفكري فريضة إسالمية (،نهضة مصر.
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 -30اآلمدي أبو احلسن علي بن حممد املتوفى631هـ (اإلحكام يف أصول األحكام)،حتقيق :د .سيد اجلميلي :دار
الكتاب العربي – بريوت،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
 -31البخاري ،حممد بن إمساعيل أبي عبداهلل اجلعفي ،املتوفى 256هـ (اجلامع الصحيح املختصر) حتقيق :د.
مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،اليمامة ،بريوت،الطبعة الثالثة1987 ،م.
-32أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني املتوفى 275هـ (سنن أبي داود) تعليق :ناصرالدين األلباني ،دار
الكتاب العربي ـ بريوت ،بدون تأريخ الطبع.
 -33الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى السلمي املتوفى سنة 279هـ (اجلامع الصحيح سنن الرتمذي) حتقيق
 :أمحد حممد شاكر وآخرون ،األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها ،دار إحياء الرتاث العربي – بريوت ،بدون
تأريخ الطبع
 -34ابن حنبل ،أبو عبداهلل أمحد بن حنبل الشيباني ،املتوفى سنة 241هـ ( مسند اإلمام أمحد بن حنبل)
األحاديث مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها ،مؤسسة قرطبة – القاهرة ،بدون تأريخ الطبع.
 -35ابن تيمية تقي الدين أمحد عبد احلليم املتوفى 728هـ ( جمموع الفتاوى) حتقيق :أنور الباز – عامر
اجلزار ،دار الوفاء ،الطبعة الثالثة 1426هـ.
-36الكبيسي أمحد عواد (احلاجات االقتصادية يف املذهب االقتصادي اإلسالمي) ،مطبعة العاني بغداد،
الطبعة األوىل 1987م.
 -37الشاطيب إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي املتوفى سنة 790هـ (املوافقات) ،حتقيق :أبو عبيدة
مشهور بن حسن،دار ابن عفان،الطبعة األوىل 1997م.
 -38الشربيين حممد اخلطيب ،املتوفى سنة 977هـ (مغين احملتاج ) دار الفكر ،بريوت بدون تأريخ
الطبع.
-39املقدسي أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املتوفى سنة 682هـ (الشرح الكبري على منت
املقنع)،دار الكتاب العربي ،بدون تأريخ الطبع.
 -40النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبي احلسني القشريي النيسابوري ،املتوفى سنة 261هـ (صحيح
مسلم) حتقيق وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي  ،دار اجليل ودار اآلفاق ،بريوت ،بدون تأريخ الطبع.
 -41ابن ماجه ،حممد بن يزيد أبي عبداهلل القزويين ،املتوفى سنة 275هـ(سنن ابن ماجه ) ،حتقيق حممد
فؤاد عبد الباقي ،واألحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها :دار الفكر – بريوت بدون تأريخ.
-42النووي أبو زكريا حييى بن شرف املتوفى سنة676هـ (صحيح مسلم بشرح النووي )،دار الكتاب
العربي ،بريوت ،الطبعة الثانية 1407هـ.
 -43أبو سليمان د .عبد احلميد أمحد (أزمة العقل املسلم ) ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة
األوىل 1412هـ.
 -44ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد اإلشبيلي التونسي املالكي املتوفى سنة 808هـ( ،تأريخ ابن
خلدون ،ديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب) اعتنى
بتصحيحه :أبو صهيب الكرمي ،بيت األفكار الدولية ،األردن بدون تأريخ.
 -45قطب ،حممد (مذاهب فكرية معاصرة) دار الشروق القاهرة ،الطبعة السابعة 1993م.
 -46مصطفى  ،إبراهيم وآخرون ( املعجم الوسيط) حتقيق :جممع اللغة العربية ،دار الدعوة ،بدون تأريخ الطبع.
 -47إبراهيم سيد قطب(،يف ظالل القرآن )دار الشروق ،القاهرة،بدون تأريخ الطبع
 -48األصفهاني أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل الراغب املتوفى سنة 425هـ (تفصيل النشأتني
وحتصيل السعادتني) ،مكتبة احلياة ،بريوت،لبنان1983،م.
 -49ابن تيمية شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد السالم بن عبد احلليم املتوفى سنة728هـ (درء تعارض
العقل والنقل ) ،حتقيق :عبد اللطيف عبد الرمحن ،دار الكتب العلمية  -بريوت 1997 -م.
 -50ابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد األندلسي،املتوفى سنة 595هـ (فصل املقال ) دراسة
وحتقيق:د.حممد عمارة،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثالثة 1999م.
 -51التميمي عبد العزيز بن حممد (بني العقل والنقل) ،مقال منشور يف جملة البيان العدد /139السنة 14ربيع
األول 1420هـ.
 -52القرضاوي د.يوسف( ،اإلسالم حضارة الغد) ،مكتبة وهبة – القاهرة،الطبعة األوىل 1416هـ 1995 -م.
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 مقال منشور يف جملة،)  الدعجاني عبد اهلل بن نافع (جدلية العقل والدين بني الفكر الغربي والدين اإلسالمي-53
.هـ1428  صفر22  السنة234  العدد،البيان الصادرة عن املنتدى اإلسالمي

ئةقلَ وئةقالَنيةت لة ئيسالمدا
ثوختةى تويَذينةوة
َى عةقلَ – بةتايبةت لةم سةردةمةدا – بة شيَوةيةكى سةيرو بةرضاو طةورة بووة
طومانى تيَدا نية كة رِؤل
َطةكامنان
 لةطةلَ ئةمةشدا زؤربةى كؤمةل.ودةستكةوتةكانى لة هةر سةردةميَكيرت زياتر هةمةضةشن وجؤراو جؤرن
َيان بةكار
َكى بة شيَوةيةكى باش عةقل
َيَنن وزؤربةى خةل
 هتدةوة دةنال...لة رِووي زانستى وفيكري وئابوري و
ََيَكة بؤ رِوونكردنةوةى ثيَطةى عةقل
 ئةم تويَذينةوة هةول. نة لة ئا ين ونة لة كاروباري ذيانياندا،ناهيَنن
.َنيةت
َويَستى رِاست ودروستى ئيسالم سةبارةت بة عةقلَ وعةقال
َنيةت لة ئيسالمدا ودةرخستنى هةل
وعةقال
َ عةقل.تويَذةر بةو دةرةجنامة دةطات كة عةقلَ ثيَطةيةكى طةورةى هةية لة ئيسالمدا وطرنطيةكى زؤري ثيَدراوة
ووةحي لة رِوانطةى ئيسالمدا هةر يةكةو رِؤلَ وئةركى خؤيي هةيةو تةواكةري يةكرتن وبة هيض شيَوةيةك دذو
. ثةيوةندي نيَوانيان ثةيوةنديةكى تؤكمةو طوجناو وتةواوكارية نةك دذو نةيارو ثيَضةوانة،ثيَضةوانةى يةكرتنني

Intellect and Intellectual in Islam
Abstract
There is no doubt that the role of the mind, especially in this day and age, has
grown amazingly and varied in its data and its achievements more than any other
time. However, the bulk of our Islamic societies suffer from scientific, intellectual and
economic underdevelopment. Furthermore, most people do not use their minds,
neither in their religion nor in the affairs of their lives. Hence, this research tries to
indicate the status of reason in Islam and to demonstrate the rationality of Islam in
dealing with the human mind. The researcher explains the true attitude of Islam in
dealing with mind and rationality and reached the conclusion that mind has a great
importance in Islam. It is noted and paid a great attention by Islam. It is regarded as a
unique curriculum characterized by moderation and restraint in dealing with the
human mind. It is a balanced curriculum. It gives the mind broad areas and fields to
perform its leading role in life as it is required and makes it sufficient for transport.
Reason and transport from the perspective of Islam are complementary and mutually
reinforcing, not opposites. Mind has its weight and value and transport has its weight
and value as well, and their respective role and function that complete each other. The
relationship between the two is a complementary relationship; a compatibility and
harmonic relationship. Nothing to do with conflict and collision.
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چکیده
این پژوهش کهه عوهوان " رگههههایی از رمانتیسهم در اشهعار
نادرپور"را به خود اختصاص داده ،سعی بر آن بوده تا مضهامین
ر مانتیکی أ ثار نادر پور را که به ل حاظ رو حي و روا ني داراي
سبك و شیوه رمانتیهك اسهت در معهر دیهد اهرار داد .البتهه
رمانیسم یکی از پیچیدهترین مکاتب ادبی جهان میباشد و نهضتي
فلسفي و هوهري و ادبهي بهود اهه از اواخهر سهدهي هجهدهم در
اشورهاي انگلستان و آلمان و فرانسه و شمال اروپا پدید آمد.
از ویژگیهای عمدهی رمانتیسم در ادبیات؛ همدلي و یگهانگی بها
طبی عت ،بازگ شت به دوران بدویت و مع صومیت ،تک یه بر احسا سات
و عواطف را یق ،اصالت دادن به حزن و اندوه آدمی ،نوستالژی و
حسرت بر ا یام گذشته ،رؤ یا  ،مرگ اندی شی ،توصیف فضاهای ت یره
و مبهم و وحشتزا ،کهابو ،،مضهامین گوهاه آلهود و شهیطانی و
هدادها و
هیو و رویه
هدید از محه
هذیری شه
هم ،ت ه ثیر په
ناسیونالیسه
اهر مان سازي و اهر مان پروری ا ست.که در وا اع م سئله تحق یق
این است که آیا چوین رگههایی از رمانتیسهم را مهیتهوان در
ا شعار نادرپور یا فت؟ که ا ین پژوهش در با سخ به ا ین سوال
برآمده است.

واژهههههای کلیهههدی رمانتیسهههم ،نهههادرپور،
نوستالژی ،مرگ اندیشی ،ناامیدي ،وحشت ،هذیان

مقدمه

رمانتی سم نه ضتي فل سفي و ه وري و اد بي بود اه از
اواخر سدهي هجدهم در اشورهاي انگلسهتان و آلمهان و
فرانسه و شمال اروپا پدید آمد .از ویژگیهای عمهدهی
رمانتی سم در ادب یات ،تک یه بر احسا سات و عوا طف
رایق ،اصالت دادن به حزن و اندوه آدمی ،نوستالژی و
ح سرت بر ا یام گذ شته ،رؤ یا ،ناام یدی ،مرگ اندی شی،
توصیف فضاهای تیره و مبهم و وحشتزا ،کابو ،،مضامین
گ واه آ لود و شیطانی و ناسیونالی سم ،ت ثیر پذیری
شدید از م حیو و رو یدادها و اهر مان سازي و اهر مان
هت "
هوان گفه
هيته
هریفی )710 1388 ،و مه
هروری است.رشه
په
اشعار برجستهی رمانتیک در وااع اشهعاری فکورانهه و
پراحسا ،است که گرچه پدیدهای طبیعی عامل برانگیختن
آنهاست به تجارب و مشکالت مهم بشری مربوطاند و بوها
تفکر بشری میعادگاه من و زمیوهی
به گفته وردزورث
)289
اصلی شعر من است ".رهارپهام1386،
در ادبیات جدید فارسي نميتوان تمامي فرآیوهدها و
م سائل و م فاهیم مر بوط به ادب یات غرب را عی وا و با
ه مان اب عاد و ویژگی ها و با ه مان توالي و ترت یب و
همان زمیوهها و علل و دالیهل جسهتجو اهرد .رجعفهري،
 )14 1386و به این خاطر هم اطالق رمانتیسم به پاره-
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اي از آثههار ادبههي پههن از انقههالب مشههروطیت جههز
از سرناچاري و ت سامح نخوا هد بود .ز یرا الگو هاي
فرهو گي و ز یر ساختهاي آن در غرب و ا یران مت فاوت
است به ذار دالیل زیر
اول ایوكههه – رمانتیسههم در یههك دوره بسههیار
پرتالطم و انقال بي اه در آن مب واي ف كري ،فرهو گي،
اجتماعي و ااتصادى عصر جدید درحال شكل گرفتن بهود،
بو جود آ مد .در ا ین دوران دن یا شاهد گ سترش ت حوالت
هان را
هدگي انسه
هاي زنه
هههه
ههي عرصه
هه همه
هت اه
هي اسه
عظیمه
دربرگرفته است اه از میان انبوه این تحوالت ميتهوان
هتقالل
هوعتي ،اسه
هافات صه
هات و ااتشه
هوات اختراعه
هه انه
به
آمری كا و ان قالب فران سه ا شاره ارد .با ا ین و جود
اابل بحث خواهد بود اه در صورت چوین تجارب و تحوالت
پیش آ مده در پ یدایش نه ضت رمانتی سم ،ا طالق دادن ا ین
نام به آثار ادبي ایران و یا شراي اار را دشوارتر -
سازد.
دوم ایوكه -در اروپا رمانتیسم بهه عوهوان یهك
جوبش عظیم حوزهههاي متعهددي از ابیهل جههان بیوهي،
فلسفه ،تاریخ ،جامعه شواسي ،تفكرات سیاسي ،ادبیات،
موسیقي ،نقاشهي ،معمهاري ...،را دربهر مهيگرفهت در
صورتیكه محدوده رمانتیسم در ایران ،توها مورد توجه
ادبیات بوده است.
دالیل دیگري اهه موجهب تمهایز برجسهتهاي میهان
رمانتی سم ایرا ني و ارو پا گرد یده ا ین بوده ا ست اه
رمانتیسم زماني در ایران وارد المرو ادبیات ميشهود
اه سالها پیش پروندهي آن دراروپا بسته شهده و جهاي
خوى را به طرز تف كر دی گري داده ا ست .به ع ووان
مثال ،عشق اهه یكهي از محهوريتهرین مووهوعات مكتهب
رمانتی سم ا ست  ،شكل ایرا ني و شراي آن با نوت غر بي
متفاوت ماهوي دارد.رخااپور)229 1389 ،
الب ته نبا ید ا ین حقی قت را تا حدودي ناد یده گر فت
اه ميتوان به شباهتهایي میهان رمانتیسهم ایرانهي و
اروپایي پیبرد اه شهرایو اجتمهاعي حهاام بهر دوران
م شروطیت اه سرآغاز شكل گ یري شعر جد ید فار سي بوده
تهها حههدودي مثههل شههرایو اجتمههاعي دوران رمانتیسههم
اروپههایي اسههت  .یعوههي ایوكههه هههردو از دل تحههوالت
اجتماعي سردرميآوردند.

 -1معرفی شاعر و آثارش

نههههادر نادرثوررمتولههههد تهران-1308،متههههوفي لن
آنج لن )1378،شاعر بزرط معا صر ا یران و نمای وده
شههعر"رمانتیك" در حههوزه "مههوا نههو" اسههت .تصههاویر
زیبا،نرای بات بدیع و ز باني نرم از و یذطیهاي شعري
او ست.اه آ ثار شعري وي بدین شرح است د شم ها و د ست
ههرمه
ههامرتهران)1333،؛سه
ههر جه
ههارتهران)1333،؛دخته
هه
خورشهههیدرتهران)1339،؛بههها طیهههاه و سهههتو نهههه،
آتشرت هران)1356،؛ از آ سمان و ری سمانرتهران)1356،؛
شهههههههام بازثسهههههههینرتهران ،)1356،صهههههههبح
دروغینرثهههههارین)1356،؛خهههههون و خااسهههههتررلن
آنج لن)1367،؛ز مین ز ز مانرلن آنج لن)1357،و مجمو عه
اشعررتهران.)1383،روفایی )2 1386

 -2مضامین شعر رمانتیك معاصر
2

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

شعر رومانتیهك ایرانهي در دوره مشهروطیت ،صهب هي
اجت ماعي رمانت سیم بر دی گر اب عاد آن ،غل به دا شته
ا ست .به طوري اه پرب سامدترین م ضامین آن ع بارت ا ست
از دلب ستگي شدید آر ماني به ان قالب و آزادي ،ه مدردي
با تودههاي محروم ،امید به افقهاي روشهن و آیوهدهي
آرماني و میهن دوستي است .اولین و مهمترین شعر این
عصر اه پارهاي از مضهامین رمانتیهك در آن بهه اهار
رفته ،مسمو معروف"یاد آر زشمع مرده یاد آر" از علهي
اا بر دهخدا ست .اه در وا اع " ا ین شعر گو یا نخ ستین
شعر فارسي است اه آثار مشخص اشعار ارو پایي را دارد
و تو ها ورورت جد یدي در ادب یات مو ظوم ا یران بو جود
آورد ،بلكه از حیث سمبولیسم عمیق و لحن استوار خود
شایان توجه است".رآرین پور)95 1379 ،
میرزاده عشقي ،شاعر دورهي مشروطه ،در پرداختن به
م ضامین رمانت یك سر آ مد شعراي ا ین دوره ا ست .در
ا شعار رمانت یك او ج لوه هایي از و صف طبی عت ،بازگ شت
به دوران اوداي ،تو صیف ف ضاهاي گوت یگ و ارواح و
ا شباح اه به خور در ا شعار رمانتی سم احسا سات گري
دورههاي بعد دیده ميشود ،نمایان است .و بعهد از آن
عارف ازوی وي ر )1312-1258ی كي دی گر از معروف ترین
چهرههاي رمانتیك این عصر شمرده ميشود.
ب عد از دوران م شروطیت  ،دو نوت رمانتی سم در شعر
فار سي د یده مي شود رمانتی سم اجت ماعي اه م یراث
دوران م شروطیت بوده و مدت ز ماني را در ا ین ع صر
چهره مينماید .رمانتیسم فردي و متعادل و اخالقگرا و
بیشتر متكي بر عوصر تخیل و طبیعت گرایي اهه نمونهه-
هاي واالي آن را ميتوان در اارهاي اولیه نیما بویژه
افسانه اه این موظومه را ثمرهي آشوایي با خهود بها
زبان فرانسه ميداند و تاثر وي از شهاعران رمانتیهك
ارو پایي بویزه ال نارتین ،آلفرددومو سه و لر ما ت ووف
را ميتوان در آن به وووح مشاهده ارد و بعد از نیما
در موظومههاي بلود شههریار دیهد. .رخهااپور1389 ،
)232
پن از شهریور  1320نوعي از رمانتیسم طبیعتگهرا و
متعالي و متعارف اه میراث افسهانهي نیمها و اشهعار
رمانت یك شهریار بود ،در اار هاي ا ساني چون ط لدي
گیالنی ،خانلري و پارهای از اشعار توللي به اوا خود
ميرسد و در همین دوران بهه سهبب شهرایو اجتمهاعي و
رو یدادهاي تاریخي ،رمانتی سم اجت ماعي ر شد اا بل
توجهي مهيیابهد اهه در آثهار نهادرپور و فهرو حهن
هورمودي نمود بسیار بارزي پیهدا مهياوهد .ر همهان
)232-231

 -3رگههاي رمانتیسم در اشعار نادرپور

آ شواي اد باي ایرا ني با آ ثار رمانت یك هاي غر بي و
حوادث گو ناگون اجت ماعي در ا ین م یان ن قش م حوري
داشتهاند ،چوانچه در آثار نهادرپور ،ترسهیم موها ر
آگوده از اابو ،،خشونت ،وحشت و هرا ،دیده ميشود اه
پرداختن به چ وین م وا ري در شعر فار سي ام سابقه
بوده و م ستقیما از ادب یات رمانت یك ارو پا بویژه
رمانتیكهاي فرانسه مت ثر شده است اه خود دلیلي است
بر آ شوایي نادرپور با ادب یات فران سه و آ ثار بودلر
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و رم بو .ا ین حقی قت را نبا ید پو هان ارد اه در وا اع
ال مات ،وح شت ،هرا ،،ا ندوه ،مرگ ،بیگا نه اه در
اشعار جوانان این نسل فراوان به چشم ميخهورد توهها
به علت زیبایي و خوش آهوگي شهاعرانه در سهرودهههاي
این روزگار بكار نرفته ،بلكه نمودار و مبین بسیاري
از افكاروعواطفي است اه این نسهل را بازیچههي دسهت
خود ساخته است.رنادرپور)47 1382،

الف -تر ،و وحشت

هرا ،در
هت و هه
هده از وحشه
ها ري آگوه
هین موه
هیم چوه
ترسه
ههابي در
هو ،شه
ههرهاي دیه
هه؛ شه
هادرپوراز جمله
هعرهاي نه
شه
تاریكي ،نیمهاي از نامهه ،نگهین و دا ،درهمهین درون
مایه سروده شده است.
در پوجههاي وحشي او ماندم از خروش
فریاد من زوحشههت او در گلو نشست
چشم ستهههههارهاي بدرخشید و ،نور ماه
چون تیر ،در سیهههاهي چشم فرو نشست
نالیدم از هههههرا ،و ،در آفههاق بيفتا
گههم شههد صههداي زیههر و بههم نهههههالههههاي مههن...
رمجوعه اشعار

)125-124

چوان چه در شعر ر برف و خون) شاعر ،شبانگاه در
آفاق تاریك م رب شتابان خیمهاش را پهن مياود ،شاعر
هراسان در راههاي باریك گام ميگهذارد ،گهاهي آهوهگ
پای سواري از افقهاي خاموش به گوش مهيرسهد و گهاهي
بادي آشفته از دورها ميآید تا او را در آغوش گیرد،
سرانجام خود را به البهاي ميرساند و در این هوگهام
تك چراغي اه در البه ميسوخت ،آن هوگام خاموش ميشود
و غروب شاعر تاریك ميگردد.ر خااپور)242 1389 ،
در زدم ،در گشودند و ناگاه
دشوهاي در سیاهي درخشید
شیون ناشواسي اه جان داد
البه را وحشتي تازه بخشید
اورماالن ادم پن نهادم
چشم من با سیاهي نميساخت
تا به خود آمدم  ،وربتي چود
در دل البه ،از پایم انداخت
خود ندانم اي از خواب جستم
لیك دانم اه صبحي سیه بود
در اوارم ،سري نو بریده
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غههههرق خههههون بههههود و دشههههمش بههههه ره بههههود
رمجموعه اشعار

)150

ب) ناامیدی
نادرپور ،در شعر راز آ سمان تا ری سمان) با در ن ظر
گرفتن ساختار شعر و نوت روا بو ال مات و ترای بات
م ضمون ناام یدي را با جز ئي ن ظري به تو صیف م وا ر
چوین تداعي مياود
درخت معجزه خشكیدهست
و ایمیاي زمان ،آتش نبوت را
بدل به خون و طال اردهست
و رنگ خون و طال ،بوي اشتزاران را
زیاد بدبدههاي ترانهخوان بردهست
و آفتاب  ،مسیحاي روشواي نیست
و ابرها همه آبستن زمستانود
و جويها همه در مسیر بيتفاوت خویش
به رودخانه بي آفتاب ميریزند
واوچه ها همه در رفتن مداومشان
بههههه ناامیههههدي بههههن بسههههت یقههههین دارنههههد.
رمجموعه اشعار

)500-499

پ) حزن و اندوه
در شعرر برگور بوسهها) شاهد آن هستیم اه نادرپور
به یاد عزیزي از دست رفته مویه مياود و با یادآوري
خاطرات او ،غم دروني خود را بیان مياود
ماندم برآن مزارو ،شب از دور پر گشود
تك تك برآمد از دل

لمت ،ستارهها

خواندم ز دیدگان غم آلود اختران
از آخرین غروب نگاهت اشارهها
چون برگ مردهاي اه در افتد به پاي باد
یاد تو با نسیم سبكخیز شب گریخت
و آن خودهاي اه بر لب تو نقش بسته بود
پژمرد و ،در سیاهي شب چون شكوفه ریخت.
 ....دیدم ترا اه رفتي و آمد مرا به گوش
آواي پهههههاي رهگهههههذري در سهههههكوت و بهههههیم

رمجموعه اشعار

)121
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ت) همدلی با طبیعت
پیوند عاطفي و همدالنه شاعر با طبیعت موجب ميشهود
اه روحیهي اندوه زدهي شهاعر در عواصهر طبیعهت نیهز
مجسم شود
نیمه شب آنگه که ارص موحوی ماه
از پن دندانههای کوه برأید
بانگ خروسان شب ز دهکدهی دور
همره بادی به گوش رهگذر آید
نیمه شب آنگه که بر کوارهی چشمه
سایه دواند تمشک و ناله کود آب
نور بتابد ز الی برگ درختان
در دل امواا آب و چشمهی مهتاب...
آه چه شبها که امتداد نگاهم
دایره میزد در آسمان شبانگاه
عاابت این چشم انتظار کشیده
غرفهههه بهههه خهههون مهههیشهههد از درازی آن راه
رمجموعه اشعار )95 ،93 ،92
در جاي دی گر شاعر با ت مل در طبی عت احسا سات
درو ني خود را اه آا وده از ا ندوه و درد ا ست نوعي
تواسب و هماهوگي برارار مياود
تو ابري ،توآن ابر اندوهگیوي
اه اشكي به رخسارهي اوهپاشي
تو خورشید بیمار بیش از غروبي
اههههه بههههر خههههاطرم گههههرد انههههدوه پاشههههي
رمجموعه اشعار

)299

ث) کابو،
"آلفرددوموسه ميگفت " باید هذیان گفت" رسیدحسیوي،
 )180 1388با توجه بهه ایهن گفتهه مهيتهوان چوهین
برداشت ارد اه نادرپور با وجود سرخوردگيههاي ناشهي
از شكست نهضت ملي و حاامیت درباره فشار و خفقان بر
جامعهي ایراني موجب ميشود اه به آغوش هذیان گویي و
اابو ،بسپارد.
زمین ومن ،دو تب آلودیم
پر از تشوج هذیانها
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نهفته در دل ما خاموش
لهیب آتش عصیانها
زمین و من دو غضبواایم
لب از خروش فرو بسته
زگیر و دار عبث ،رنجور
زپیچ و تاب عبث ،خسته

رمجموعه اشعار

)242

د) نوستالژی
از آنجایي اه رومانتیكها از ادبیات مسهیحي اهرون
وسطي و رنسانن و افسانههاي ملي الههام مهيگرفتوهدر
سید ح سیوي )179 1388 ،با ا ین و جود ی كي از جو به
هاي دربردارنده مضامین رمانتیسمي  ،برگ شت به گذشتة
دور ،روز گار با ستاني و ح تي ا ساطیري بوده ا ست .در
وااع"گذشته پرشكوه ایران ،بازگشت به عههد باسهتان،
دوران اهرما نان جاودان و ا سطوره هاي نامیرا ،ر ستم
و زال ،زرت شت و مزدك ه مه و ه مه ال هام ب خش شاعران
بزرگ ایران بوده و هست .معموال این دلتوگي ن سبت به
سوت و یا گذشته هاي دور ،زماني به وجود ميآیهد اهه
ت ی یرات فرهو گي ،اجت ماعي و سیا سي عمی قي در جام عه
شكل گرفته باشد اه از مواعیتها و شهرایطهاي زنهدگي
نادرپور بدور نی ست .چوان چه نادرپور در شعر؛ خط به
زمسههتاني بازگشههتي نوسههتالژیك بههه ایههران باسههتان
دارد".رشریفیان )88
اي معوي غرور
اي نقطة طلوت و غروب حماسهها
اي اوه پرشكوه اساطیر باستان
اي خانة اباد،
اي آشیان سوگي سیمر

سرنوشت

اي سرزمین اوداي زال پهلوان!
اي الة شگرف،
اي گور بي نشانة جمشید تیره روز،
اي صههههخرو عقوبههههت وههههحاك تیههههرهجههههان!

رمجموعه اشعار

)914

و در شعر از اهرمن تا تهتمن خهود را بهه اهاوو،
اسطورهاي مانود مياود
من امروز ،ااوو ،شوریده بختم
اه گم اردهام راه مازندران را
7
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به رستم بگویید تا بر گشاید
طلسههههههههم فروبسههههههههتة هفتخههههههههوان را.

رمجموعه اشعار

)889

ذ) مرگ اندیشي
مرگ اندی شي در آ ثار ط یف عظی مي از شعراي رمانت یك
ایران از ادبیات رومانتیسم اروپایي الهام مهيگیهرد
همانطوریكه اشارهاي به آن شد مرگ اندیشهي  ،ا ههار
مالل از زندگي ،نامیدي را ميتوان از مضامیوي دانسهت
اه نادرپور در بازگویي این مفاهیم بیشتر از شاعران
و نوی سودگان غر بي بویزه رم بو ،ر مان گوت یگ و مك تب
گورستان متاثر ميشود.ر خااپور)237 1389 ،
زین محبسي اه زندگیاش خوانود
هرگز مرا توان رهائی نیست
دل بر امید مرگ چه ميبودم
دیگر مرا ز مرگ ،جدائي نیست
مرگ است ،مرگ تیره جانسوز است
این زندگي اه ميگذرد آرام
این شامها اه میكشدم تا صبح
وین بامها اه میكشدم تا شام
مرگ است ،مرگ تیره جانسوز است
ایهههههن لحظههههههههههههاي مسهههههتي و هشهههههیاري
رمجموعه اشعار

)116

در شعرهاي نادرپور از جم له ؛ نقا بدار عر یان،
هر
هایه و در دیگه
ها دو سه
هردی به
هامگاه ،مه
هاهی در شه
نگه
شعرهای وی سرا سر آا وده از درد پ یري و وح شت از مرگ
اند .و گاهي نیز وسوسه خوداشي در شعر؛ درختها و من
بروز مياود و پایاني غم انگیز براي شعر مي آفریود
 ...راهي به غیر ازین نمي شواسم اه ناگهان
همراه باد نیمه شبان ،از سر حریق
چههههون دود پرگشههههایم و سههههوي فوهههها روم...

رمجموعه اشعار

)933

نادرپور همان ود " م سافري اه از دهلیز هاي تار یك
ذ هن ،خ سته و سرا سیمه و وح شت زده ب یرون آ مده ا ست،
سوغاتي جز مرگ ،ای وة انت قام ،ا وطراب ،ی  ،و نا سزا
در اوله بارش نیست .به همه چیز این دنیا با بدبیوي
و شك مي ن گرد؛ روزان و شبان دزدان حی له گري ه ستود
اه به "ز ندان ه ستی" اش گرف تار ساخته ا ند .اهك شان
ها براي او چون " دار" آویخ ته ا ند و اخ تران چون "
8
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چاه " د هان باز ارده ا ند .در سر چ هارراه ه ستي،
حیرت زده و بي راه ،با چشمهای بازایستاده هدفي نمي
شوا سد ،هزاران سؤال دارد و جوابي ن مي بی ود ،در
انبوه ب ضهای گرهخوردهاش عصیان مي اود و آسیمه سهر
)108
ناچار میپرسد "رسلحشور1380 ،
در حیرتم اه چیست سرانجامم!
زیرا از آن چه هست حذر دارم
زین مرگ جاودانه گریزانم
در دل ،امیهههههههههد مهههههههههرگ دگهههههههههر دارم

رمجموعه اشعار

البته
اندی شي
روحیه و
سازگاري

)118

باید به این نكتهه اشهارهاي شهود اهه مهرگ
اهرا
نادرپور بی شتر جو به اد بي دارد و
زندگي اشرافي او با چوین تفكراتي نميتواند
داشته باشد

اگر روزي اسي از من بترسد
اه دیگر اصدت از این زندگي جیست؟
بدو گویم اه چون ميترسم از مرگش
مههههرا رهههههي بههههه غیههههر از زنههههدگي نیسههههت!
رمجموعه اشعار

)185

چوانچه در جایی دیگر در شعر " زمین و زمان" شاهد
آن باوریم که شاعر به گذر تود عمر فكر مياوهد و از
پیري و پایان آن بیم دارد
 ...وز روبرو اندیشة تاریك پیري را
چون گردبادي در دل صحرا پذیرفتن
امههها از بهههیم مهههرگ ،خهههود را نوجهههوان دیهههدن

رمجموعه اشعار

)903

با این وجود ميتوان گفت اه نادرپور ،با وجود همه
وحشتي اه از آمدن مرگ دارد و معلوم ميدارد اه مهرگ
اندیشي او فار از هرگونهه پپشهتیوانهههاي فلسهفي،
سیاسي و اجتماعي ميباشد اه او از این طریهق در پهی
آن بوده اه تا شعر جدیدي با مضامین تهازهاي اهه در
راستاي مكتب فكري رمانتیسم است عروه اود.
همچ وین شاعر گرایش به چ وین م ضموني را به عوا صر
طبیعت هم سرایت داده است
زمین ،سقوطش را هر شب به خواب ميبیود
و بیم مردن ،عشق بزرگ آدم را
به عقل مور بدل اردهست
اه زندگي را در زیر خاك ميجوید
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و خانههائي در زیر خاك ميسازد

رمجموعه اشعار

)501

بویان جهانبیوي رمانتیك خصهومت بها وااعیهت حهال
حاور است؛ رد این وااعیت تقریبا ال آن را شامل مهي-
شود و با عواطفي ت ود ه مراه ا ست اه از ع صیان بر
ودحال حاور تاریخي و انضمامي سرچشمه گرفته است.رسه-
یر و لووي )130 1383 ،اه این جهان بیوي و نگرش را
ميتوان امابیش در آثار نادرپور شاهد باشیم.
چه روزگار غریبي؛
برادري ،سخوي بیش نیست
و معوي ل ت آشتي ،شبیخون است
پسر به خون پدر تشوه است
درودها همه از الشهها گرانبارند
و دام صههههههیاده پههههههر از خههههههون اسههههههت.
رمجموعه اشعار

) 501

ر) تکیه بر احساسات و عواطف رایق
نشانههاي دیگری مبوی بر وجود رگهههای رمانتیسهمی
در سبک شعر نادرپور که میتوان به آن اشهارهای کهرد؛
در وادي عشههق ورزيههها و اههامجویيهههاي نههادرپور در
حقیقت ،نوعي روحیهي تراژیك و حهن درمانهدگی را مهي-
توان دید به گونهاي اه شاعر در شعر « برگور بوسهه
ها » به ح سرت دوري از مع شوق پرداخ ته و دردمودا نه
از آن ایام یاد مياود.رشریفیان )88
شب دررسید و شعله گوگردي شفق
بر گور بوسه هاي تو افروخت آتشي
خورشید تشوه خواست اه نوشد به یاد روز
آن بوسه را اه ریخته از اام مهوشي
 ....چون سایه اي اه پرتو ماه آفریودش
پیوند خود ز

لمت شبها گسیختي

ایوجا مزار گمشدو بوسههاي تست
وان دورتر ،خیال تو بوشسته بیگواه
من مانده ام هووز درین دشت بیکران
تههها از چهههرا

ر مجموعه اشعار

چشهههم تهههو گیهههرم سهههرا

)122-121

و یا
ایوك ،درون محبن شبها ،من
سر مياوم حدیث جدایي را
10
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تااي به شامگاه گرفتاري
جویم فرو

صبح رهایي را

سر مي نهم به دامن توهایي
تا در نگاه چشم وي آویزم
وز آتشي اه روشوي دل بود
بههههههار دگههههههر ،شههههههراره برانگیههههههزم.

رمجموعه اشعار

)106

ز) حسرت بر ایام گذشته
در آثار بسیاري از رمانتیك ها حسرت ایام گذشته
اامال نمایان است .آنها سهرخورده از تحهوالت سههمگین
روزگار خویش ،بر بالهاي خیال بهه گذشهتهههاي دور و
نزدیك سفر مياردهاند و ااخ آرزوهایشان را در اعصار
طالیي و بر شالودهي شكوه سوتهاي دیرین بازميآفریهده-
ا ند .اه ا ین ع صر طال یي از د یدگاه لو ااچ ه مان دوران
خردسالي و اوداي است و از نظر فریدریش شلگل ،اوداي،
»دوره پهلوانان  ،عشق و افسانه پریان« است اهه شهاعر
رمانت یك به آن تو جه و یژه  ،و با ح سرت از آن ا یام
یاد مي اود.رسه یر )132،با تامل در اشعار نهادرپور
ميتوان به این بیوش پی برد اه در حسرت ایام گذشته
چوین یاد از دوران اوداي و جواني و حال ابهراز مهي-
دارد اههه دوران معصههومیت اههوداي خههود را از دیگههر
دورانهاي زندگياش پاكتر و زیباتر ميداند.
...من ،اوداي بودم اه با اندیشهایي بیدار
ميدیدمش در روستایي خشتي و خااي
واتي اه او ،ااشانهها را نور ميبخشید
من هم- ،شتابان در مسیر او-
با مشتي از گل ،خانهاي بویاد مياردم
چراین تر و ناچیزتر از النه مرغان،
اما بسان ن مه آنان؛ پر از پاکی.
اما جواني چون به جوگ اوداي برخاست
من ،بازي طفالنهي خود را رها اردم
یكباره ،از خانههاي اوچك و اوتاه
دل اودم و ،با خشتهاي خام اندیشه
ااخي گران در گوشه ذهوم بوا اردم
معماريام را ماندني پوداشتم  ،لیكن
دراین گمان ،از فرط خودبیوي خطا اردم
11
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امروز در صبح اهوسالي
دیدم اه زیر آسمان تیره م رب
خشم زمین جوشید و ط یان ارد ....
آن خانههههههههاي اهههودك طفالنهههه درههههم ریخهههت..
رمجموعه اشعار

)912-910

نادر نادرپور در شعر ر مالل تلخ) از روزهاي رفته در
جواني به حسرت یاد میاود:
در آن دو اشك اه بر داموم چكید و گذشت
نگاه اردم و دیدم غم گذشتة خویش
به یك نگاه در آن اطرهها روان دیدم
امید رفته و اندوه بازگشته خویش
به یاد آن همه شبها و روزها اه گریخت
مرا به دفتر دل ،نقش یادگاري ماند
امید گمشده چون کاروان رسید و گذشت
زکهههههاروان گریهههههزان او غبهههههاری مانهههههد!
رمجموعه اشعار

)136-135

در جایي دی گر شاعر با ب یانی ب سیار زی با تم وای
جوانی خود را چوین به تصویر میکشد
واتي اه من ،جوانِ جوان بودم
شبها ستارگان
در جام الجوردي براق آسمان
چون تكههاي اوچك یخ ،آب مي شدند.
من با لبي به تشوگي خاك
مي خواستم اه توبة پرهیز خویش را
مردانهههههه در برابهههههر آن جهههههام بشهههههكوم

رمجموعه اشعار

)768

 )،درد و رنج
مشخصهي بیوش رمانتیك این باور دردآلهود اسهت اهه
وااع یت حا ور فا اد بر خي ارز شهاي اسا سي ان سان ا ست،
ارزشها اه بیگانه شدهاند .به طورياه در جهان مهدرن
هم فرد و هم انسان به طهورالي احسها ،مهياوهد چیهز
ارز شمودي را باخ ته ا ست  .روح اه جای گاه مع ووي در
انسان است در هم ااوون و هم ایوجا زندگي مياود بهه
دور از خانه و ااشانهي پدري وااعياش اه بوا برگفته
شگل "روح در زیر بید بوان گریبان تبعید است" رسهیر
و لههووي )130 1383 ،در هههر صههورت رگههههههایي از
رمانتی سمي را اه از ع صیان بر ودحال حا ور تاریخي و
12
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انضمامي سرچشمه گرفته است را مهيتهوان در اثهري از
شعر نادرپور به نام "ط یان" به وووح مشاهده ارد اه
در روحیه و شخصیت آشفتهي او نمود یافته است
بجز پهوههایي پر از دود و آتش
بجز سیل اشتار و بیماري و خون
بجز نالههائي ثر از خشم و نفرت
بجز دوزخي واژگون و دگرگون
بجز تودبادي اه آهسته خواند
سرود غم خویش در گوش هامون
ب جز انت قادي د نین ت لخ

و نار،

ب گو با من اي دل ،چه

ماندهست با ان؟

شما اي امیران ،شما اي بزرگان
شما اي همه سرنشیوان واال
شما اي همه ااخدران بی م
شما اي همه جوگجویان دانا
چه تازید بر داستانهاي تاریخ؟
چه بالید بر زورمودان فردا؟
بمیرید زیرا به مردن سزائید
بمیریهههههههد ،اهههههههه آفهههههههت شهههههههمائید

رمجموعه اشعار

) 138-137

در جاي دیكر با حسرت از ایام خردسالي خود یاد مي-
اود
سفر به دهكده سبز اوداي اردم
سفر به سایه پروانگان در آتش

هر،

سفربه او ،ازحهاي زیر بال ملخ.
سفر به خلوت باراني شقایقها
 ...دیار اودايام ،سرزمین دوري بود
اه چون سراب ،درخشید و سوي خویشم خواند
دوباره شیطان ،حوا ،خداي بي همتا
ر ادام یك؟ تووانم گفت)-
از آنر بهشههههت دل آسههههودگي بههههرونم رانههههد

ر مجموعة اشعار)561،563 ،
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ش) گریز و سیاحت
از ا صول رمانت یك ،ا صل " گر یز و سیاحت" ا ست.
آزرد گي از م حیو و ز مان مو جود و فرار به سوي ف ضاها
یهها زمانهههاي دیگههر ،دعههوت بههه سههفر تههاریخي یهها
ج راف یایي ،سفر واا عي یا بر روي بال هاي خ یال از
ویژگی هاي آ ثار رمانت یك ا ست ر سید ح سیوي1388 ،
 )181رومانت یك ها در سفرهاي رؤ یایي خود درآرزوي
هایي
هاالخره آن زیبه
هل و به
ها و مجله
هي زیبه
هافتن محیطه
یه
مطلوبي هستود اه هورمود رمانتیك آرزوي رسیدن به آن
را دارد.رشریفیان  )88که چوین اصولی را میتهوان در
ا ثر نادرپور شاهد با شیم ز یرا که شاعر بی ست سال
پا یاني ع مر خود را در د یار غر بت سپری کرد و ه مین
امر سبب شد که غم غربت و دوري از وطن و توهایي در
ا شعارش ج لوه ا ود .الب ته در شعرهاي نادرپور غم و
اندوه عمیق موا ميزنهد اهه از ابعهاد مختلهف اابهل
بررسي است .بي گمان برجستهتهرین شهعرهاي نهادرپور،
شعرهاي دوري از و طن و غم غر بت  ،تو هایي و میهن
دوستي است اه غم و اندوه دوري از وطن را به زیبایي
ترسیم مياود اه با دور بودن از وطن احسا ،مهي اوهد
از ا صل خود دور شده ا ست و مان ود یك تبع یدي در ا ین
غریبستان زنهدگي مهياوهد و احسها ،توههایي و غربهت
میكود
خورشیدوماه-باداوكهاي سرخ وزرد
درآسمان خالي ،پروازمي اوود
و روزها و شبها – این سهكه ههاي الهب -در دسهتهاي
چراین ،ساییده مي شوند.
دیگر ،صداي خودو گلها
الهام بخش پوجره ها نیست ...
نقاش خانگي-پیوسته ،نقش خود را در ااب آییوه
تكرارمي اود

گلهاي ااغذي
و میوه هاي ساختگي را/
در

رفها و گلدانها جا مي دهد

او ،عاشق طبیعت بي جان است

ص) میهن دوستی
شاعر ،به سبب ماندگاري در دیار غربت به گونهاي حن
میهن دوستي بر همه وجهود و ذههن و اندیشههاش سهایه
افكوده بود اه در بسیاري از اشهعارش رنهگ و جلهوهي
خا صي یاف ته ا ست  .چوان چه شاعر در شعرر ط لوعي از
م رب) خاك وطن را ؛ خاك یادگار و میهوش را ؛ پهااتر و
14
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زاللتر از آب و آییوه و در ادامه وطن را ؛ ااخ زرنگار
و؛ بام الجوردي تاریخ ميخواند و روشوي او را همهواره
رهرو و راهوماي خود ميداند:
اي خاك یادگار
اي لوح جاودانه ایام
اي پاك ،اي زاللتر از آب و آییوه!
من نقش خویش را همه جا در تو دیده ام
تههها چشهههم بهههر تهههو دارم در خهههویش نوگهههرم
رمجموعه اشعار

)791

شاعر در جاي دیگر از غم غربت مهي نالهد و وطهوش را
سرزمین اوداي خود مي دا ند و شرح دلتو گي خود را
بیان مي اود و حتي خورشید م رب برایش سرد جلوه مهي-
اود
ااوون درین دیار مسیحایي
بر آستان غربت خود ایستاده ام
شب بر فراز برا الیساها
تك تك ،ستارگان را مصلوب ارده است
اما فروغي از افق م رب
بر آسمان یخ زده مي تازد.
 ...آه اي دیار دور اي سرزمین اوداي من!
خورشید سرد م رب بر من حرام باد
تههههها آفتهههههاب تسهههههت در آفهههههاق بهههههاورم

رمجموعة اشعار

)790

نتیجهگیری

با بررسی و پژوهش در اشعار نادرپور میتوان پیبرد کهه وی
از جم له شاعران معا صری ا ست اه به ل حاظ رو حي و روا ني داراي
سبك و شیوه رمانتیك است .نشانههای بارز و برجستهای که وجود
رگههای رمانتیسمی را در سبک شعر نادرپور بيگمان برجستهترین
شعرهاي نادرپور ،شعرهاي در تبع ید ا ست اه غم و ا ندوه او را
در دوري از وطن به زیبایي ترسیم مي اود .حسرت برایام گذشته
باالخص دورهههای کودکی،گذشهتة عاشهقانه و دوري از معشهوق از
دیگر
ویژگیهاي شعر نادرپور است.
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كورتةى باس

رِومانتيسم يةكيَكة لة دؤذوارترين و ئالؤزترين قوتاخبانةكانى ويَذةيى  ,ئةدةبى جبهان و بزوتنةوة و وةهيةكى
فةلسةفى و شيَوازةكى هونةرى و ويَذةيى يةكة لة كوتاييةكانى ضةرخى هةذدةهةمى زايينى لة ئوورووثاى
رِؤذئاوادا وةك ووالتانى بريتانيا و ئةملانيا و فةرةنسا و  ...سةرى هةلِدا .
لة تايبةمتةندييةكانى ئةم قوتاخبانةية ئةمةية كة باسى لة هةست و نةست و خةيالِ و خوشةويستى دةكرد و
كاروبارى سروشتى و ذيانى خةلكى ئاسايى ثيشان دةدا  .هةروةها باسى لة خةم و خةفةتى مرؤ  ,داخ و
خةفةت بؤ رؤذطارى رابردوو  ,وخةن و ئاواتى بةدى نةهاتوو  ,بريكردنةوة اة مردن دةكرد .
رافة و باس كردن لة بؤشايي رةش و تاريك و ترسناك  ,ضةمك و ناوةرؤكى نةتةوة خوازانة (ناسيوناليسم ) ,
كاريطةرى دةوروبةرو داب و نةريتةكانى فةرهةنطى و كؤمةاليةتى  ,روداوةكانى سةردةم  ,رِةوتى دروست
كردنى ثالةوان و ثالةوان ثةروةرى و  ...يةكيَكى تر لة تايبةمتةندييةكانى ئةم قوتاخبانةية بوو .
ئةم جورة شويَن ثىَ و شيَونةوارى رِوَمانتيسم  ,دةكريَت لة ناوة زوريَك لة هوَنراوة و شريةكانى شاعريانى
هاوضةرخى ئيَرانى دا ببينددريَت  ,يةكيَك لةو شاعريانة (( نادر ثور )) ة كة لة اليةنى روَحى و دةرونى ,
خاوةنى شيَوازةكى رِوَمانتيك بوو  ,كة لةم ليَكولينةوةيةدا هةولدراوة بؤ ئةوةى ضةمك و ناوةرؤكى رِوَمانتيكى
ئاسةوةار و بةرهةمةكانى ((نادر ثور ))  ,خبريَتة بةر ضاو ...

Abstract

Romanticism is one of the most complex literary styles in the world. It was th
a
philosophical, artistic and literary movement that emerged at the end of the 18
century in countries like England, Germany, France and Northern Europe. The
empathy and harmony with nature, the return to the past and purity, the
highlighting on true feelings and affection, the value of people’s sorrow and
sadness, the nostalgia and wistfulness for ancient times, dreams, contemplation
of death, description of obscure and vague spaces, spaces that cause panic,
nightmares, sinful and diabolic themes, nationalism, the severe influence from
the environment and the events, the creation and formation of heroes are
among the major features of this movement in literature. Such traces of
romanticism can be seen on many poems of contemporary Iranian poets like
Nader Pour with a romantic style from a psychological point of view. The
purpose of this research is to expose the romantic themes of the work of this
poet.
Keywords: Romanticism, Nader Pour, nostalgia, contemplation of death,
hopelessness, horror, hallucination
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مفهوم وخصائص السنن اإلهلية يف ضوء القرآن الكريم
دراسة حتليلية
علي األمني عوض اهلل
األستاذ املساعد بقسم التفسري وعلوم القرآن ــ كلية أصول الدين ــ
جامعة أم درمان اإلسالمية ــ السودان ــ اخلرطوم
ساريخ االستالم2011/12/20 :
ساريخ القبول2012/4/16:

امللخص
هذه الدراسة حماولة متواضعة ,حيث التزم الباحث من خالهلـا سسـليا الءـول علـه مف ـوم
الس ـ ن اإلهليــة وخها ه ـ ا ا ضــول القــرآن ال,ــريم ,م ــا ,س صــي الباحــث ب ـ ن اهلل سعــاه هــد
اإلنسان إه سسخري ك ما ا ال,ون من أحيال وخملوقات وغريهـا خلدمتـ  ,جعـ سـ ة مـن سـ ن اهلل
َلببَا ِ(]..يوسـ )111::أمـا داللـة
َهَهِـْمْ عِبْـرَألُ ألِولِـ األ
َانَ فِـ ق
َدْ ك
َق
ال,ونية ,استدالالً بقول [ :ل
الس ة اإلهلية ا دراست ا هذه :هـ القـوانا الـع جعـ اهلل سـبوان وسعـاه كـ كـن ا ال,ـون مـن
مادأل ومع ه يسري وفق ا.
ومن ميزأل الس ن اإلهلية ال,رب استوال ال اس في ا مجيعـاً مسـل ا وغـري مسـل ا ,ويعامـ
مجيع ال اس مبقتءه س ن ثابتة ومطردأل وقا ة.
ك ا وضو ا أيءاً أن القرآن ال,ريم ع د ذكره الس ن ,يرسم خطاً جديداً ا سهويره للعالقـة
با اإلنسان والعامل ,وبا الروح واملـادأل ,والعقـ والقلـ  ,واألرض والسـ ال والغريـزأل والوجـدان,
وبا الطبيعة وما ورال الطبيعة...

املقدمــة

احل دهلل والهالأل والسالم عله احلبي املهطفه وعله آل وصوابت ومن سبع م
بإحسان إه يوم الدين .أما بعد :
فإن احلياأل وك ما في ا يسري وفق ضوابا م تظ ة ومعايري حم ,ة يوج ا نظام دقيق
ألرْحَامُ وَمَا َسزْدَادُ
َمُ مَا سَوِْ ُ ِك ُّ أِنْثَه وَمَا سَغِيضُ اَ
جيري عله س ن مطردأل  ,يقول سعاه[:اللَّ ُ يَ ْعل
ري الب ُتَعَالْ] (الرعد 8 :ــ . )9
َِب ُ
َالش َادَِأل الب,
ك ْلٍ عِ ْدَهُ بِِقبدَا ٍر * عَالِ ُم البغَيْ ِ و َّ
َو ِك ُّ َ
فليس ا هذه الدنيا ما يسري اعتباطا ,أو يقع صدفة ,فال وجود للهدفة البتة ا هذا
ال,ون ف ,كن يتم ب ظام متسق وفق م ج معد م,ت  ,وما حنسب وقع صدفة ف و مما جن
سب حدوث  ,واجل بالسب ال يعين عدم وجوده .
وإذا عل ا أن ليس ه الك ما يقع صدفة ا هذا ال,ون ,وأن ك ما حيدث ا هذه احلياأل
حيدث بسب  ,ف ن عقيدس ا حنن املسل ون أن نعلم أن اهلل سعاه هو خالق األسبا وهو الذي
جيري األحداث ,وهو جلت قدرس الذي ربا املسببات ب سباب ا ,ورس ال تا ج عله مقدماس ا .
وإن ك ما يطرأ عله األفراد واجملت عات من سغيريات من سقدم أو ختل :أو ما يهيب م
من وهن وضع :أو قوأل ,أو من ض ك أو سعة ,ك ذلك يقع وفق س ن م ءبطة مطردأل ,سهي
ال ,وال يستث ه م ا أحد .
إذن من امل م جدا أن نتعرف عله هذه الس ن اإلهلية الع أناط اهلل ج جالل ب ا سري
ال,ون وضبا احلياأل ,حته نتعرف عله املدخ الهويح الذي يتم ب ن وض اجملت عات
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وسيادس ا عله األمم وقيادس ا لغريها ,وكذلك نتوص ب ذه الس ن إه طريق ال وض باجملت عات
واالنتقال ب ا من مرحلة التخل :إه مرحلة التقدم ,باالستفادأل من الس ن واستخدام ا من أج
التطور وال وض ,ك ا ا نفس الوقت نتج مواج ة هذه الس ن وعدم الوقوف أمام سيارها
ومعاكست ا ,فإن االسساق مع الس ن اإلهلية واالستفادأل م ا هو ما أناط اهلل ب من خيلف ا األرض
ف و خالق ال,ون ومدبره وجع هذه الس ن سبيال لع ارأل هذا ال,ون واخلالفة ا األرض ...
والتعرف عله الس ن ال,ونية الع سءبا سري األمم ون وض ا ,هو احملك احلقيق
واالختبار الذي يواج أمت ا اآلن ,ألن ا بغري معرفة هذه الس ن نظ ا مواقع ا الع نق :علي ا
كامل بت الذي ال أرضا قطع وال ظ را أبقه ,بي ا نشاهد األمم األخر وه ستقدم ا معرفة
واكتشاف س ن التقانة والتقدم العل سعرب من أمام ا ك ن ا أمة من كوك آخر عالة عله بقية
األمم ,نعان العزلة احلءارية وال,ساح الثقاا ,نعيش قطيعة عن واقع ا اإلسالم احلقيق الذي
يهدر من املوروث الرتاث العظيم ملف,ري وعل ال األمة عله مد هذه الس وات املتطاولة م ذ
نزول الوح إه يوم ا هذا .
أهمية املوضوع
إن البوث عن الس ن اإلهلية ودراست ا واالستفادأل م ا ا احلياأل الدنيا وسطبيق ا عله
واقع ا املعاش ,من أهم واجبات املسلم ,وأخطر مسئولياس ا هذه احلياأل ,ألن احلياأل ال سسري
اعتباطا وخبا عشوال ,ف ,كن ا هذه احلياأل يسري ا اسساق مع اجمل وعات ال,ونية األخر  ,ا
س اسق سام وسآل :بديع ,فعلي ا حنن املسل ا أن نبذل ج ودنا رمحة باإلنسانية ا اكتشاف هذه
الس ن والتعرف علي ا واستخدام ا وسطبيق ا عله واقع ا الراهن خدمة ألمت ا وإعادأل ل ءت ا,
وإفادأل ل ,كعو العامل املغلوبة عله أمرها الع س تظرنا حنن أمة الدعوأل والبالغ أمة القرآن
ال,ريم
أسباب اختيار هذا املوضوع
كغ موضوع الس ن اإلهلية عدد من املف,رين واملهلوا من عل ال األمة من السابقا
والالحقا ,وقد أناط عدد م م عودأل اإلسالم وحاك يت إه التعرف عله هذه الس ن( ,)1ولعل ا حنن
ا السودان من أوه ال اس الذين جي علي م التعرف عله الس ن اإلهلية ودراست ا ا كافة
اجملاالت وال شاطات البشرية؛ وذلك ملا حبانا اهلل سعاه ب من وطن كاسع وأرض خهبة ومياه
متوفرأل ,وخريات كثريأل فوق األرض وحتت ا ,ألن معرفة الس ن هو املعا ل ا ا االستفادأل من
قدراس ا ,واكتشاف مواردنا وسسخريها خلدمة أمت ا وكعب ا ,فعدم معرفت ا لقوانا استغالل
مواردنا واالستفادأل م ا ا الزراعة مثال ؛ جيعل ا أمة خارج التاريخ ,مغلوبة عله أمرها .
الدراسات السابقة
إن موضوع الس ن اإلهلية من املواضيع احليوية املشوقة ,فل ذا كانت ال,تابة في ا هدفاً
حلد ذاس ا من قب املف,رين وعل ال األمة ,أمثال املف,ر اإلسالم ال,بري مالك بن نيب ف و من
أك ر املؤلفا ا مش,الت احلءارأل( ,)2فقد كانت كتاباس حبثا عن س ن العودأل ومعادالت الرجوع
لقوأل اإلسالم وريادس .
وكذلك ممن كتبوا ا هذا املوضوع ال,اس السوري سعيد جودت ا كتاب  :حته يغريوا
ما ب نفس م ,وقد ناقش ا كتاب هذا أسالي التغيري وس من خالل ف م سفسري هذه اآلية .
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ومن ال,ت الع س اولت هذا املوضوع كتا  (:إخراج األمة املسل ة وعوام صوت ا
ومرض ا) للدكتور ماجد عرسان ال,يالن ( .)3وهو عبارأل عن حبث ا إخراج األمة املسل ة وكيفية
ذلك من خالل دراسة الس ن اإلهلية الع س ن لعودأل اإلسالم واملسل ا إه سابق ع دهم وريادس م
.
وممن كتبوا ا هذا املوضوع ,الدكتور عبد ال,ريم زيدان ,فل كتا بع وان :الس ن
اإلهلية( ,)4وسعد كتابات األستاذ املف,ر اإلسالم حم د قط من ال,تابات الرا دأل ا موضوع
س ن ال ءة ,وحءور األمة املسل ة .وغري هذه ال,ت كن كثري .
املبحث األول  :مفهوم السنن اإلهلية وأقسامها
تعريف السنة الس ة لغة :جال ا لسان العر سن الطريق س ا وس ا ,فالسن املهدر والس ن
االسم مبع ه :املس ون ,والس ة ا األص س ة الطريق؛ أي وج  ,وس ن الرج  :قهده ,وامض
عله س ك أي وج تك وقهدك(. )5
َتْ مِنْ
خل
َدْ َ
والس ة (بالءم والتشديد) كرعا :الطريقة املسلوكة املتبعة قال سعاه[ :ق
َذِّبِاَ]( .)6أي مءت ل ,أمة س ة
َانَ عَاقِبَةِ الب ُ,
َيْ َ:ك
َانْظِرُوا ك
سريُوا فِ البَرْضْ ف
َ ْبلِِ,مْ سَُنٌ َف ِ
ق
()7
وم اجاً ,وقي أمم ,والس ة األمة .
ووردت كل ة الس ة ا احلديث ال بوي الشري :مبع ه الطريقة احلس ة و الطريقة السيئة
حيث وردت ا صويح مسلم( :)8عن جرير بن عبد اهلل(  )9قال  :قال رسول اهلل ( :من سن
ا اإلسالم س ة فل أجرها وأجر من ع ب ا بعده من غري أن ي قص من أجورهم ك ل ,ومن سن ا
اإلسالم س ة سيئة كان علي وزرها ووزر من ع ب ا من بعده إه يوم القيامة من غري أن ي قص
من أوزارهم كيئاً)( )10وعرفا بال خالف ه  :ما واظ علي مقتد نبياً كان أو ولياً وه أعم من
احلديث لت اوهلا للفع والقول والتقرير .واحلديث ال يت اول إال القول وهو أقو ا الداللة عله
التشريع من الفع الحت ال اختهاص ب  ,والفع أقو من التقرير ألن التقرير يطرق من
االحت ال ما ال يطرق الفع الوجودي ,ولذلك كان ا داللة
التقرير عله التشريع خالف  .أقسام السنن اإلهليـــة:
وضح ل ا ا ما سقدم ب ن الس ة اإلهلية ه  :ال ظام الذي وضع اهلل سبوان وسعـاه ليسـري
ال,ون ب,امل عله ن ج وفق مشيئت وقدرس .
()11
والس ة اإلهلية س قسم إه قس ا ر يسا :س ن كونية وس ن إنسانية اجت اعية .
القسم األول  :السنن الكونية ويقهد ب ا ال ظام العام الذي سسري وفق املاديـات ال,ونيـة كال,واكـ
والش وس ا جمراس ا ,وسسيري الرياح و ونزول األمطار وسعاق الفهـول والليـ وال ـار ومراحـ
س,وين اجل ا .وأطوار احلياأل ل ,املخلوقات ..وك ع هر مادي من ع اصر هـذا ال,ـون الفسـيح
وك ما يدور في  .وكـذلك موضـوع السـ ن ال,ونيـة العلـوم الدنيويـة ,وهـ الـع سبوـث ا املـادأل,
كعلــم الفلــك واألرض واحلســا  ,وال,ي يــال والطـ  ,وغريهــا مــن العلــوم وقــد بلغــت البشــرية مــد
بعيداً من جمال املعرفة والتجار اإلنسانية عرب سطور دراسة العلـوم التطبيقيـة ,حيـث وصـلت إه
أصــول املــادأل احليــة ووحــدس ا األساســية ومــن الــذرأل وم,وناس ــا الدقيقـة .الــع سع ـ وفــق ع ـ
مرسوم يبا ق درأل اهلل سبوان وسعـاه ونظامـ املبـدع الـذي يع ـ مبشـيئة إهليـة مـدبرأل ,وقـوانا
حمســوبة وم ءــبطة( )12واكتشــاف سلــك القــوانا الــع ختءــع هلــا املــادأل هــو اطــالع علــه كيفيــة
االســتفادأل مــن خهــا ص املــواد وبالتــال سســخري سلــك املــادأل ملهــلوة اإلنســان فالهــعود إه
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ال,واك ودراسة الرياح والزالزل والدراسات ال,ي يا ية و اله اعات احلديثة وغريها كل ا ا واقع
األمر س عقد عله هذا البا .
واألص أن اهلل سبوان وسعاه هد اإلنسان إه سسخري ك ما ا ال,ون من أحيال
وخملوقات وغريها خلدمت  ,ول ,كفر ب ع ة رب واستخدم هذه العلوم ا كثري من املواطن
ملهلوت اخلاصة الع سدور عله ضرر اآلخرين ,وقد ي,ون اإلنسان ه ا فرداً واحداً أو جم وعة
من األكخاص أو جمت عاً أو دولة سخرت إم,انياس ا العل ية للسيطرأل عله مقدرات اآلخرين ك ا
كان ا بعض األمم السابقة ,وكذلك ما يش ده العهر احلديث الذي يعج ب,ثري من هذه املظامل
واحلرو .
السنن اإلنسانية (سنن االجتماع) ه ال ظم املتعلقة بتغري أحوال األمم وسبدهلا سعلقاً مرهون ًا
ب,س هذه األمم من خري أو كر ,وأن هذه التبدالت والتووالت مب ية عله مقدار صالح هذه
األمة أو فسادها(.)13
فاألمم الع ست سك بشرع اهلل وستقيد بتعليم الس ال ,وجتع هذه الشرا ع ممارسات
وقوانا لءبا جمت ع ا ,سسود وسعلو عله غريها من األمم اجلاحدأل ,والع,س هو الهويح .
وقد جع اهلل سبوان وسعاه ل ,م ا قوانا ,وأنظ ة ستبدل أحوال األمم جرا ا قوأل
أو ضعفاً ,ن وضاً أو زواال ,وهذه األحوال املذكورأل ملووظة من خالل الواقع الذي حدث
والذي حيدث ,وا قهص الغابرين عربأل ,وهلذا الغرض خص اهلل سبوان وسعاه جزل كبرياً
من كتاب ال,ريم للوديث عن األمم السابقة وأسبا هالك ا(. )14
وقد ركز اهلل سبوان وسعاه كتاب ال,ريم ك ا ذكرنا عله املبادئ والعقا د ,ف
األساس ا حياأل بين اإلنسان ,ف ن يشبع قلب حب اخلري وع اخلري ,كان خرياً وبركة عله
اإلنسانية ,ومن سقل فؤاده با أنواع الرذيلة وال,س السين فال يفرز للبشرية إال كراً
وضرراً .وذلك امر اهلل سبوان وسعاه بتدبري س ت ا االمم السابقة واستخالص العرب من
َلببَا ِ
هْمْ عِبْرَألُ ألِوِل األ
َهَ ِ
َانَ ِف ق
َدْ ك
َق
قهه م ك ا ح,اها ا القرآن ال,ريم ,قال سعاه[ :ل
َوْمٍ
ك ْلٍ وَهُد ً َورَحْ َةً لِق
َِ,نْ سَهْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَ َديِْ َوسَفبهِي َ ِك ِّ َ
َانَ حَدِيثاً يُفبتَ َر وَل
مَا ك
()15
يُؤْمِ ُونَ] .
وهذا هو موضوع دراست ا أن ن ظر ونعترب ونتبهر ا مآل سلك األمم السابقة وكي:
كانت نتا ج س,ذيب م للرس وحماداس م هلل سبوان وسعاه.
الس ة ا اللغة واالصطالح يتطل

مفهوم السنة اإلهلية ولتعدد معان
ووج داللت ا ك ا سريد .
سطلق س ة اهلل ويراد ب ا أح,ام وأمره ون ي  .وس ا اهلل لل اس :أي بي ا وسن اهلل
س ة :أي با طريقاً قومياً .
َوْا
خل
َ اللَِّ ِف الَّذِي َن َ
َ ُ سُ َّة
َرَضَ اللَّ ُ ل
َه ال َِّب ِّ مِنْ حَرَجٍ فِي َا ف
َانَ َعل
قال سعاه[ :مَا ك
()16
َدَراً مَقبدُوراً] (األحزا )38:
َمْ ُر اللَِّ ق
َا َن أ
َ ْب ُ َوك
مِنْ ق
أي سن اهلل ذلك ا الذين نافقوا األنبيال وكفروا برساالس م وأرجفوا ب م أن يقتلوا أي ا
ثقفوا :أي وجدوا(. )17
وأن أفء ما قي ا سعري :الس ة اإلهلية أن ا طريقة اهلل ا معاملة خلق (. )18
ومن املالحظ أن ك سعريفات العل ال واملفسرين ملف وم الس ة اإلهلية ستقار وس,اد
أن ستطابق ,ك ا نر أن التعري :الذي ذكره ابن عاكور ا سفسريه ملف وم الس ة اإلهلية ,وهو
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من عل ال األمة املت خرين الذين عاكوا واقع األمة وسل سوا هلا سبي العودأل ,فربطوا با
الس ة والسلوك املتبع املعتاد الذي يسل ,اإلنسان ا حياس ليطور مفاهي وحيقق أعله
مستو من الرخال ل فس وجمت ع باستخدام للس ن اإلهلية ا حياس ومعاك .
يقول ابن عاكور( :)19الس ة ه العادأل والسريأل الع يلتزم ا صاحب ا ا حياس
ومعاك (.)20
ويقول الطربي  :ه سب من قبل,م من أه اإلميان باهلل وأنبيا وم اهج م( )21وخه ا
األزهري(( )22أي الس ة) بالطريقة احل يدأل املستقي ة ,ولذلك قي فالن من أه الس ة وعله
()23
الس ة .مع اه من أه الطريقة املستقي ة احمل ودأل وه م خوذأل من الس ن وهو الطريق
.
()24
وقي ه  :املثال املتبع واإلمام املؤمت  .وقال البيءاوي :ه م اهج من سقدم,م من أه
الركد(. )25
وأيءا عرف الس ن اإلهلية بعء م بقول  :ه م ج اهلل ا سسيري هذا ال,ون وع ارس
وح , ,وعادأل اهلل سعاه ا سري احلياأل اإلنسانية ا إثابة الطا عا ,وعقا املخالفا طبق
قءاله األزل عله مقتءه ح ,ت وعدل (. )26
وإذا كان مع ه الس ة هو الطريقة املتبعة ,فإن مء ون ا يتودد حبس ما سءاف إلي
 ,فإذا قل ا س ة رسول اهلل  فإن ا نعين ؛طريقت الع اسبع ا وداوم علي ا  ,وإذا قل ا س ة
اهلل سعاه فإن املقهود طريقت سعاه ا معاملة خلق بهفة عامة.
وطريقة اهلل ا معاملة خلق ختتل :باختالف اخللق  ,ف الك خلق هلل قسرهم عله
سلوك معا ال ميل,ون إال سلوك  ,وليس هلم في اخليار  ,وس ة اهلل ا هذا ال وع أن خاضع
لقوانا ثابتة  .فدوران األرض وجريان الش س  ,وسعاق اللي وال ار  ,ومعرفة اإلنسان
هلذه الس ن مت ,من التعام مع ا وسسخريها لع ارأل ال,ون وخالفت في وفق مقتءه اهلل
سعاه وس .
والسنة اإلهلية :ه القوانا الع جع اهلل سبوان وسعاه ك كن ا ال,ون من مادأل ومع ه
يسري وفق ا .فف اجلان املادي كوركة األفالك والش وس قال سعاه[:ال الشَّ ْسُ يَ ْبَِغ َل َا
ك َيسْبَوُونَ](يّـس)40:
ق ال َّ َاْر َو ِك ٌّ ِف َفَل ٍ
َ َ َر وَال اللَّ ْي ُ سَابِ ُ
َنْ سُ ْدرَْك البق
أ
هذه اآلية سوضح ل ا أن نظام التعاق با اللي وال ار بواسطة الش س والق ر يتم
مببدأ قوانا ثابتة مطردأل ليس في ا سقديم وال س خري .
()27
وك ال,واك ا الس ال سسري وفق خا مرسوم حمدد ال ستغري إال بإذن خالق .
وهذه القوانا حت,م ك كن ا هذا ال,ون من مياه وحبار وك وز وثروات وحته
أجسام املخلوقات احلية ك كن في ا خيءع لقانون أو قوانا ,وهذا ما سقدم ب العلم
احلديث ا جمال املادأل حيث إن اإلنسان اكتش :حته اآلن كثرياً من هذه القوانا واستفاد
م ا ا جمال سسخريه للوياأل واملخلوقات(.)28
أما اجلان االجت اع من احلياأل ففي قوانا كذلك فاحلءارات والدول س ض
وسزول فج أل وسءع :سدرجيياً حته ستالكه حيث ل ,كا ن ح ا هذه احلياأل ن اية حت ية
ولل جت عات أع ار ك ن ا ك ن األفراد .وك ذلك يتم وفق قوانا إهلية سسري علي ا ألج
ح ,ة مطلقة هلل عز وج وعلم ب حوال البشر .
وخلق اهلل سبوان وسعاه اإلنسان وم و حرية االختيار ,ومحل أمانة الت,لي,:
وخالفت ا األرض وإع ارها  ,وهلذا أخءع هلذه القوانا وأمره بالتعرف علي ا .
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وس ة اهلل سبوان وسعاه ا معاملت هذا ال وع اإلنسان ه إخءاع سلوك م لقوانا
متتابعة ثابتة موج ة وفق السلوك اإلنسان وموقف من الس ن اإلهلية واستجابت لل د
اإلهل  ,ي,ون طريق اهلل سبوان وسعاه ا معاملت (.)29
لقد جع اهلل سبوان وسعاه ل ,كن قانوناً يءبط وس ة حتهره ال يتخل :ع ا .
فقد جع لسعادأل احلياأل قانون  ,وربا التقدم والتخل :بقانون  ,وسغري اجملت ع من حالة إه
حالة بقانون  ,ك ا ربا ال هر واهلزمية بقانون  ,وربا أمن اجملت عات واستقرارها بقانون ,
وربا هالك األمم واجملت عات بقانون أيءاً  ,ب وسعادأل اإلنسان ا اآلخرأل مرسبا بقانون ال
يتخل. :
ومي ,ا القول ب ن :ك ما جيري إمنا يتبع قوانا اهلل سعاه وس ت ا معاملة خلق
فليس ه الك صدفة وال عشوا ية وإمنا أسبا ومسببات ,وس ن إهلي حت,م احلياأل
واألحيال.
َُ
وه,ذا سع س ن اهلل من خالل سلوك اإلنسان وحريت واختياره يقول سعاه [ :ل
َ ْومٍ حَتَّه يُغَيِّرُوا مَا
َمْرْ اللَِّ إْنَّ اللَّ َ ال يُغَيِّرُ مَا بِق
َظِونَ ُ مِنْ أ
خلبفِِ يَوْف
مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنْ يَ َديِْ وَمِنْ َ
َ ُ وَمَاَل ُمْ مِ ْن دُونِِ مِ ْن وَالٍ] (الرعد. )11:
َال مَرَدَّ ل
َ ْومٍ سُولاً ف
سْ ْم َوإْذَاَأرَا َد اللَّ ُ بِق
بَِنْ ِف ِ
ونسبة اإلهلية ه نسبة الفع والتدبري من قب اهلل سبوان وسعاه الذي ال يعذ عن
أمره ك ل .
ونسبة الس ة إه اهلل فيقال س ة إهلية وس ة ربانية ,ألن واضع ا اهلل سبوان وسعاه
اآلمر وال اه ا هذا ال,ون ور ك ك ل في  ,وهو الذي خلق اإلنسان وهو أعلم مبا ي فع م.
وم ا اختل :التعبري ف,ل ا مبع ه واحد وأن ك القوانا والس ن اإلهلية ف ردها إه
اهلل سبوان وسعاه .بعد هذا العرض خنلص إه القول :أن الس ة اإلهلية ه الطريقة اإلهلية
الع سسري عله هد اهلل وأح,ام وأمره ون ي وما جر ب نظام ا خلق وطريقت الدا ة
الع سسري ب ا احلياأل ,والقواعد العامة املطردأل الشاملة الثابتة الع حت,م ب ا حياأل األفراد
واجملت عات وفق إرادأل اهلل سعاه وقدرس ومشيئت وعل ( .)30أو ه طريقة اهلل ا معاملة
خلق وفق إرادس وقدرس ومشيئت وعل ( .)31ب الاً عله سلوك م وموقف م من كرع اهلل سعاه
وأنبيا علي م السالم ما يرتس عله ذلك من ال تا ج ا الدنيا واآلخرأل(.)32
املبحث الثاني :خصائص السنن اإلهلية

لتوديد معامل الس ن اإلهلية وإبراز مميزاس ا ,س با بعض اخلها ص العامة الع
سساعد ا سوضيح أهم معامل الس ن اإلهلية بعد استقرال اآليات ال,رمية ا كتا اهلل سعاه.
ومن هذه اخلها ص:
1ـ االطراد وعدم التخلف :
يقول الراغ األصب ان االطراد متابعة الش ل بعء بعءاً( ,)33سقول اطرد األمر أي:
استقام( .)34وذلك أن ال واميس الع حت,م احلياأل مست رأل مطردأل ,واألمور ال جتري جزافاً
وإمنا ختءع هلذه ال واميس( )35ه,ذا يقول الش يد سيد قط ( )36ع د سفسريه لقول
َّينُ إْلَّا بَِ ْهلِِ َف َ ْ يَ ْظِرُو َن إْلَّا
َا يَوِيقُ الب َ,برُ الس ِّ
َّينْ وَل
سعاه[:اسْتِ,ببَارًا فِ البَرْضْ وَمَ,برَ الس ِّ
َنْ سَجِدَ ِلسُ َّةِ اللَِّ سَوْوْيالً] (فاطر )43 :ويستطرد
َنْ سَجِدَ ِلسُ َّةِ اللَِّ سَبْدِيلًا وَل
َ البَوَّلِاَ َفل
سُ َّة
الش يد ا مع ه هذه اآلية حيث يقول :احلياأل ال جتري ا األرض عبثاً ,والقرآن ال,ريم يقرر
هذه احلقيقة ويعل ا لل اس ,ل ,ال ي ظروا لألحداث فراد  ,وال يعيشوا احلياأل غافلا عن
س ا األصلية ,حمهورين ا فرتأل قهريأل من الزمان ,وحيز حمدود من امل,ان ,يرفع
سهورهم الرسباطات احلياأل ,وس ن الوجود ,ويوج م دا اً إه ثبات الس ن واطراد
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ال واميس ,ويوج أنظارهم إه مهداق ما وقع لألجيال قبل م ,وداللة ذلك املاض عله ثبات
الس ن واطراد ال واميس فس ة اهلل سعاه ال ستبدل وال ستوول(.)37
والس ة اإلهلية ميزس ا ال,رب استوال ال اس في ا مجيعاً مسل ا وغري مسل ا ,من
متسك ب ا أفلح ا إقامة وب ال احلياأل واهلل سبوان وسعاه يعام مجيع ال اس مبقتءه س ن
ثابتة ومطردأل وقا ة(.)38
وقد جع اهلل سبوان وسعاه هذه الس ن جارية ال ستوول وهذا ال,ون سهرف س ن مطردأل ال
ستبدل أمام أي اعتبار ,وليست املهادفات العابرأل والسا رأل ا هذا ال,ون إال ه الس ن
املطردأل الثابتة(.)39
وهلذا فإن ال,ون ب,افة عالقاس في ا با ك املخلوقات من عالقات سعترب مب ية عله
نظام الس ن اإلهلية .
فاإلنسان ا معامالس اليومية وسريس ا خالل ع ره امل تد سءبط س ن وسهرف
نواميس ف و ا ك نشاطاس خيءع ملعادالت دقيقة وفق س ن ثابتة ال ستخل ,:وهلذا فإن
من الس عله املتتبع للس ن اإلهلية أن يدرس حاالت التاريخ وخيلص من أحداث األمم
ومواق :التاريخ عله عرب وقوانا مي,ن سطبيق ا ا املستقب وهلذا فإن املؤمن علي أن يعترب
ويق :من الس ن اإلهلية موق :املعترب املستفيد .
()40
وحول هذا املف وم يقول حم د باقر الهدر  :إن الس ة ال,ونية مطردأل ليست عالقة
عشوا ية ,ذات طابع موضوع ال ستخل :ا احلاالت االعتيادية الع جتر في ا الطبيعة
وال,ون عله الس ن العامة ,وكان الت كيد عله اإلطار ا الس ة س كيداً عله الطابع العل
َنْ سَجِدَ ِلسُ َّتِ اللَِّ سَوْوْيالً](ِ [ )41ق ْ ِللَّذِي َن
َنْ سَجِدَ ِلسُ َّتِ اللَِّ سَبْدِيالً وَل
للقانون التارخي [َفل
()42
َوَّلِاَ] .
َدْ مَءَتْ سُ َّتُ األ
َق
َ :وإْ ْن يَعُودُوا ف
َ َ
سل
َدْ َ
َرَْل ُمْ مَا ق
َرُوا إْ ْن يَ َْت ُوا يُغْف
َف
ك
()43
هذه ال هوص القرآنية وغريها سبا طابع االست رارية واالطراد .
ومن ثبوت الس ن اإلهلية وسطبيق ا عله مجيع اخللق كان ذلك عله الهوابة رض اهلل
ع م ورسول اهلل  با أظ رهم يقول األستاذ حم د ركيد رضا( :)44أن اهلل سعاه ال يعجزه
س فيذ س بعقا املس وإثابة احملسن ,وإقامة ال ظام العام ا ال,ا ات بربا األسبا
باملسببات ,فال يشذ ا ذلك مؤمن وال كافر وال بر وال فاجر ,والرسول  ال ي فع أمة خالفت
الس ن والطبا ع فال سغرتوا بوجودكم مع مع املخالفة هلل ,ف و ال حي ي,م مما سقتءي س ن
اهلل في,م(. )45
وا السريأل ال بوية مشاهد سوضح ل ا أثر الس ن ا االرسباط الوثيق با األخذ باألسبا
وال تا ج فف غزوأل أحد ع دما خال :الرماأل سوجي ال يب  ا البقال ا أماك م أثر ذلك ا
متاس ,م وخلخلة صفوف م ,فوقع رسول اهلل  ا احلفرأل وان,سرت رباعيت وكج وج
وكل ت كفت ( )46وهذه ا س ن خمالفة األنبيال وعدم االنهياع لتوجي م علي م السالم
فالرسول صله اهلل علي وسلم ال ي طق عن اهلو وكذلك من أسبا اهلالك عدم األخذ
باألسبا والتووط واالستعداد فف خمالفة األسبا االستعداد والتووطات الع يتخذها
القادأل وأه الدراية باحلر ف و بال كك سعرض لل الك واهلزمية .
وكذلك ما حه ا غزوأل ح ا ع دما أعجبت املسل ا كثرس م وغرس م قوس م دون
ريألٍ
َِث َ
َدْ نَهَرَكِمُ اللَّ ُ ِف مَوَاطِنَ ك
َق
التوك عله اهلل وقد ذكر اهلل سبوان وسعاه ذلك ا قول [ :ل
َيِْ,مُ البَرْضُ بِ َا رَحُبَتْ ثُمَّ
َتْ َعل
َمْ سُغْنْ عَ ِْ,مْ كَيْئاً َوضَاق
َثْرَسُِ,مْ َفل
َعْجَبَتِْ,مْ ك
َويَ ْومَ حَُيْنٍ إْذْ أ
َمْ َس َروْهَا
َنْزَلَ جُ ُوداً ل
َه الب ُؤْمِِاَ َوأ
َه رَسُولِِ وَ َعل
َنْزَلَ اللَّ ُ سَِ,يَتَ ُ َعل
وَلَّيْتُمْ مُدْبِرْينَ * ثُمَّ أ
()47
َافِرْينَ] .
َ جَزَا ُل الب,
َرُوا وَذَِلك
َف
َذ َ الَّذِينَ ك
وَع َّ
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ا هذه الغزوأل غف الهوابة من السب احلقيق والس ة اإلهلية الظاهرأل ا استهوا
معية اهلل ومطلق التوك علي ا موازنة دقيقة با األخذ بالقانون وحقا ق ال هر من االعت اد
عله إعداد القوأل ال,املة والت ظيم الدقيق والتوك عله اهلل سعاه .
واملسلم يستفيد من اطراد وثبات الس ن ا ب ال جتارب العل ية وطرا ق الع لية ,ا
التعام مع ال,ون وأسراره وطاقاس ومدخراس فال يفوس كن من مزايا العلوم التجريبية
والطرا ق العل ية ,وهو ا الوقت ذاس موصول القل باهلل سبوان وسعاه ,ح القل ب ذا
االسهال ,موصول الء ري باملشاعر األخالقية الع سزك ال فس ,وسس و باحلياأل اإلنسانية
إه أقهه ال ,ال املقدر ل ا األرض ,وا حدود طاقة اإلنسان(. )48
فس ة اهلل ثابتة مطردأل غري مقتهرأل عله فرد دون فرد وعله قوم دون قوم ,ولوال ثباس ا
واطرادها ملا كان ه الك معين ا ذكر قهص وأخبار األمم السابقة وطل االعتبار مبا ح
ب م ,ول,ن ملا كان ما جري هلم وعلي م جيري عله غريهم إذا فعلوا فعل م ,حس ذكر
قهه م وطل االعتبار واالسعاظ ب ا(. )49

2ـ العموم وعدم التخصيص:
من أهم خها ص الس ن اإلهلية إن ا عامة س طبق عله اجل يع ,فليست قاصرأل عله
فئة من الفئات أو جي من األجيال أو ج س من األج اس ,إن ا ال حتاب فرداً من األفراد
ف ,ا كانت نواميس ا الزمن املاض واألمم السالفة ,ستو,م احلاضر واملستقب إه أن
يرث اهلل األرض ومن علي ا ,وكاملة ك ا س طبق عله غري املسل ا ,ف ن ا س طبق عله
املسل ا ,وك ا س طبق عله العجم س طبق عله العر وغريهم من كته األلوان واألج اس
َ](َ[ )50ف َ ْ يَ ْظِرُونَ إْلَّا
َانْظِرُوا
َرْضْ ف
سريُوا ِف األ
َ ْبلِِ,مْ سَُنٌ َف ِ
َتْ مِنْ ق
خل
َدْ َ
يقول سعاه[ :ق
()51
َنْ سَجِدَ ِلسُ َّتِ اللَِّ سَوْوْيالً] ويقول سبوان
َنْ سَجِدَ ِلسُ َّتِ اللَِّ سَبْدِيالً وَل
سُ َّتَ البَوَّلِاَ َفل
()52
َدَراً مَقبدُوراً] .
َمْ ُر اللَِّ ق
َا َن أ
َ ْب ُ َوك
َوْا مِنْ ق
خل
وسعاه[ :سُ ََّة اللَِّ فِ الَّذِينَ َ
وقد أكد اهلل سبوان وسعاه عله ع وم الس ن اإلهلية ا ك كن مما خلق حيث قال
ج َع َ
َدْ َ
َمْرْهِ ق
َدرَهُ سَقبدِيراً]( .)53وقول سعاه [ :إْنَّ اللَّ َ بَالِغُ أ
َق َّ
ك ْلٍ ف
َقَ ِك َّ َ
خل
ج من قا [ :وَ َ
()55
()54
ك ْلٍ عِ ْدَهُ بِِقبدَارٍ]  .وقول سبوان
َدْراً]  .وقال ج جالل َُ [ :و ِك ُّ َ
ك ْلٍ ق
اللَّ ُ لِ َِ ِّ ,
()56
َ َدرٍ]  .يقول القاض أبو السعود( :أي خلق اه ك كن
َقبَاهُ بِق
ك ْلٍ خَل
وسعاه [ :إْنَّا ِك َّ َ
من األكيال بقدر معا اقتءت احلالة الع علي ا يدور أمر الت,وين ,أو قدراً م,توباً من اللوح
قب وقوع )(.)57
ويقول الش يد سيد قط :إن ك كبريأل وصغريأل خملوقة بقدر مهرفة بقهد  ,مدبرأل
َ َدرٍ]( .)58ك كن
َقبَاهُ بِق
خل
ك ْلٍ َ
حب,م  ,ال كن عبث ال كن مهادفة ال كن ارجتال [إْنَّا ِك َّ َ
ك صغري وك كبري ك ناطق وك صامت وك كن خلق اه بقدر ,قدر حيدد حقيقت و حيدد
صفت  ,وحيدد مقداره ,وحيدد زمان  ,وحيدد م,ان وحيدد ارسباط بسا ر ما حول من أكيال
وس ثريه ا كيان الوجود(. )59
واهلل سبوان وسعاه خلق ك كن وقدره عله ما خلق ويسره ألدال دوره ا هذه احلياأل وفق
هيئة معلومة وسدبري حم,م يعي عله ذلك ,وك كن مقدر مبالبساس  ,ب تا ج وأسباب
وليس ه اك كن مهادفة وال سسري األمور جزافاً ا هذا ال,ون كل  ,وا نفس اإلنسان وحياس
 ,وه حقيقة ضخ ة ,يقوم علي ا جان كبري من التهوير اإلميان (.)60
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َ ْومٍ سُولاً
َ ْومٍ حَتَّه يُغَيِّرُوا مَا بَِنْ ِفسِْمْ َوإْذَاَأرَادَ اللَّ ُ بِق
ويقول اهلل سعال[ :إْنَّ اللَّ َ ال يُغَيِّرُ مَا بِق
َ ُ وَمَاَل ُمْ مِنْ دُونِِ مِ ْن وَالٍ](.)61
َال مَرَدَّ ل
ف
والس ة املوجودأل ا هذه اآلية س ة عامة س طبق عله ك البشر وليست خاصة باملسل ا
وال لغريهم وإمنا ه عامة ,والقانون الذي سقوم علي هذه اآلية هو الع وم والش ول بدلي أن
كل ة قوم ,ا اآلية مل س س خمههة بقوم معا وإمنا ه ل ,القوم ,وجميئ ا ن,رأل ا األية
يدل عله هذا ,ف ء ون هذه اآلية ي طبق عله ك البشر أج اساً وأدياناً األسود واألبيض
عله حد سوال ,واملسلم وال,افر ,والس ة الربانية ميزس ا ال,رب استوال ال اس في ا مجيعاً
مسل ا وغري مسل ا(. )62
والس ة ال س,ون س ة إال إذا كانت عامة ,ليس مع ه هذا أن مش,لة املسل ا ال ست يز
خبهوصية من حيث العوارض واملالبسات الع ي بغ لل سلم أن يراعي ا حا ي خذ ا
معاجلة املش,لة فال ي بغ لل سلم أن خيتلا علي األمر مع القاعدأل العامة وامليزات
واالعتبارات اخلاصة الع خص اهلل ب ا املسل ا(. )63
َهَّلبَاهُ سَفبهِيالً](.)64
ك ْلٍ ف
يقول سعاهِ [ :ك َّ َ
يقول صاح التورير والت وير :التفهي ا األكيال ,ي,ون ا خلق ا ونظام ا وعلم اهلل ب ا
وا خلق ونواميس العوامل عام ل ,كن وهو مقتء الع وم(.)65
فس ة اهلل سعاه كاملة ل ,كن ا هذا املوجود فال ختتص بش ل دون كن آخر وه كاملة
وعامة يسري ح ,ا عله اجل يع دون حماباأل وال متييز(. )66
3ـ التوافق والتوازن:
ستسق الس ن اإلهلية ا سوافق سام وهلذا فإن ال,ون يسري ا سوازن ال سهادم با أطراف
وم,وناس  ,فإبداع اهلل سبوان وسعاه يرتال ا صغر ال واأل املت اه إه اجملرات املت اهية
ال,رب  ,ا وحدس ا الرتكيبية وسوازن ا التام .
وهلذا فس ن اهلل سبوان وسعاه سوال أكانت كونية أو بشرية مرسبطة أكد االرسباط ا وحدأل
نظامية ي خذ بعء ا حبجز بعض  ,وست اسك ا اسساق حته س,ون نظاماً كونياً مت اسقا
أبدع ما ي,ون الت اسق(.)67
يقول األستاذ حم د قط ( :)68إن التوازن صفة عامة لل,ون الذي خلق اهلل  ,الس وات
واألرض  ,ال,واك وال جوم  ,ك كن ا خلق اهلل ملووظ  ,في الت اسق الدقيق والتوازن
املءبوط الذي يدير األفالك ا فءا ا اهلا ا مدارات مءبوطة ال ختت وال سهطدم  ,وال
خترج عن خط ا قيد كعرأل ا هذا الفءال الرحي  ,واألرض ملووظ في ا التوازن ا ع اصرها
َيَْا فِي َا
َلبق
َرْضَ مَدَدْنَاهَا َوأ
 ,ا برها وما ا  ,ا جوها ا كا اس ا احلية  ,يقول سعاه [ :وَاأل
ك ْلٍ مَ ْوزُونٍ](احلجر )19 :واإلنسان بءعة من هذا ال,ون حت,
َنْبَتَْا فِي َا مِنْ كِ ِّ َ
س َ َوأ
َروَا ِ
()69
.
نواميس
والقرآن ال,ريم يرسم خطاً جديداً ا سهويره للعالقة با اإلنسان والعامل ,خطاً يقوم
عله الو ام واالنسجام والت,ام والوفاق وااللتوام با الروح واملادأل وبا العق والقل  ,با
األرض والس ال وبا الغريزأل والوجدان وبا احلءور والغيا وبا الطبيعة وما ورال
الطبيعة(. )70
يقول سيد قط رمح اهلل :وهذا التوازن التام با االستسالم املطلق لقدر اهلل والع اجلاد
ب ,ما ا الطاقة ,والوقوف املط ئن .هذا التوازن هو الس ة الع طبعت حياأل سلك اجمل وعة
األوه وميزس ا ,وه الع أهلت ا حل أمانة هذه العقيدأل الءخ ة الع س ول ب ا اجلبال,
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وهو الذي ضبا خطواس ا وحركاس ا لتت اسق مع دورأل األفالك وخطوات الزمان ,وال حتتك
ب ا أو سهطدم ,فتسرع أو سبطن نتيجة االحت,اك واالصطدام(. )71
وهذا التوازن والتالؤم والت اسق با ع اصر ال,ون ووكا ج هو س ة اهلل الع دبر ب ا ال,ون
وعلي ا أدار فلك نظام اإلهل البديع وهذا التوازن هو العدل الذي قامت ب احلياأل .
ومن أبدع ما عرب ب البيان القرآن عن س ة اهلل ا ال,ون قول سعاه عله لسان كليم اهلل
َ ُ ثُمَّ
خلبق
ك ْلٍ َ
َه ِك َّ َ
َعْط
َا َل رَبَُّا الَّذِي أ
َ َنْ رَبَُّ ِ,ا يَا مُوسَه * ق
َالَ ف
موسه علي السالم[ :ق
َ ُ ثُمَّ هَدَ ] بيان لس ت سعاه ا
خلبق
ك ْلٍ َ
َه ِك َّ َ
هَ َد ](ط  .)50-49:وقول سعاه[ :أعْط
سوازن ع اصر ك خملوق ,سوازناً جري عله سقدير متسق حم,م ,والتعبري بقول [ :ثمَّ هَ َد ]
بيان لس ة اهلل سعاه ا سوازن الت ,ا الذي أوسي ك خملوق .
وهذا التوازن الذي سهوره س ن اهلل ا ال,ون هو صورأل واحدأل ول,ن ستعدد حبس جمال
الس ة ا خملوقات اهلل ا العامل الفسيح وال,ون الرحي .
فالقرآن يتطرق ل ظام اهلل البديع والتقدير املتوازن ا خلق الس وات واألرض ويتودث عن
س ن اهلل ا نظام ال,واك وسريها والتقدير املتسق با ابعادها دون سهادم ا ا جمال
َرّ
اجلاذبية الذي حيدد مساراس ا الدقيقة ,يقول اهلل سبوان وسعاه[ :وَالشَّ ْسُ سَجْرْي لِ ُسَْتق
َدِيمْ] (يس -38
َالبعُرْجُونْ البق
َدرْنَاهُ مََازْلَ حَتَّه عَادَ ك
َ َرَ ق َّ
َ سَقبدِيرُ البعَزْيزْ الب َعلِيمْ * وَالبق
َل َا ذَلِك
. )39
وب ذا اإلعجاز الذي سوص إلي العلم مؤخراً قامت املعادالت الدقيقة ا نظام ضبا ال,ون
وربا ع اصره املتفرقة وفق س ن معجزأل ال يستطيع أمام ا املطلع علي ا إال أن ي,رب اهلل
سبوان وسعاه ,وهذا التوازن ثابت حم,وم بسلطان وضع اخلالق ا نظام ال,ون العام ال
حييد ع وال ي ورف .
والش س والق ر ا سعبري القرآن ال,ريم منوذج لعامل ال,واك ا سوازن ال ظام ال,ون ف ا
ثبت هلاسا اآليتا يثبت لغريه ا من سا ر ال,واك ا مداراس ا(.)72
َ َ َر
س وَالبق
َِ,مُ اللَّ ْي َ وَال َّ َارَ وَالشَّ ْ َ
يقول ابن كثري يرمح اهلل ا سفسري قول سعاه[ :وَسَخَّرَ ل
()73
َ ْومٍ يَعِْقلِونَ]  .ي ب اهلل سبوان وسعاه عباده
َآياتٍ لِق
َل
وَال ُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بَِمْرْهِ إْنَّ ِف ذَِلك
عله آياس العظام وس اجلسام ا سسخري اللي وال ار يتعاقبان والش س والق ر يدوران,
وال جوم الثوابت والسيارات ا أرجال الس اوات نوراً لي تدي ب ا ا الظل ات وك م ا يسري
ا فل ,الذي جعل اهلل سعاه في  ,يسري حبركة مقدرأل ال يزيد علي ا وال ي قص ع ا ,واجل يع
حتت قعره وسلطان وسسخريه وسقديره وسس يل (.)74
والقرآن ال,ريم يرسم صورأل لل ظام ال,ون ا مناذج من املخلوقات ,يستبا م ا أن ال,ون
كل خاضع ا نظام سريه وسركي ع اصره لس ن اهلل سعاه الع خلق حم,وماً ب ا ,مرتابطاً ا
وحدأل قا ة عله أسساق ا وضع سركي ك كا ن مبا ي ين ل القيام ب دال ما خلق ل من
امل افع واملهاحل ,ما دام ا موضع من نظام ال,ون العام ,وهذا الت اسك واالسساق با ذرات
ال,ون وهو ما نع ي بالتوازن احمل,وم بس ن اهلل ا هذا ال,ون العظيم(.)75
َا ُوتٍ]( ,)76سبوانك الل م وأي سفاوت فقد
خلبقْ الرَّحْ َنْ مِنْ سَف
يقول اهلل سعاه [ :مَا سَ َر ِف َ
أح ,ت ك كن ص ع  ,وم ا جالت األنس اجلن مب,رباس ا ا الفءال الرحي  ,يرسد إلي ا
البهر بإعجاز جديد وعجا ي ,أمام ا العق احلديد .
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 4ــ ربانية السنن:
أكدت ال هوص القرآنية ربانية الس ن وارسباط ا باهلل سبوان وسعاه ,وذلك الن ك ما ا
هذه احلياأل ـ سعترب قرارات إهلية ختءع ملشيئة اهلل سبوان وسعاه( )77وبربا الس ن
التارخيية باجلان الغييب ,يست دف القرآن ال,ريم ربا اإلنسان حته يستفيد من القوانا
املوضوعية لل,ون ويرسبا باهلل سبوان وسعاه وإكعار اإلنسان ب ن االستعانة بال ظام ال,ام
ملختل :الساحات ال,ونية ,واالستفادأل من خمتل :القوانا والس ن ليس انعزاالً عن اهلل
سبوان وسعاه ألن ا عبارأل عن مظ ر من مظاهر القدرأل اإلهلية وإرادس وح ,وسدبريه ا هذا
ال,ون  .وما يطبع القرآن عله الس ن من طابع غييب ال يبعد القرآن من إطار التفسري العل
املوضوع للتاريخ وال جيع اجتاه التفسري اإلهل للتاريخ ك ا هو صفة التولي الالهوس
املسيو ا سفسري حوادث التاريخ ك ا هو ك ن مدارس ا الف,رية وا واقع األمر أن ه اك
فرقاً أساسياً با االجتاه القرآن ا ربا س ن التاريخ بعامل الغي وبا ما يس ه بالتفسري
اإلهل للتاريخ الذي يتب اه الالهوس (.)78
والفرق أن االجتاه الالهوس يت اول احلادثة رابطا صلت ا باهلل سبوان وسعاه قاطعاً صلت ا
عن بقية احلوادث ,وهذا التفسري جيع صلة اسهال احلادثة باهلل سبوان وسعاه بدالً عن صلة
احلوادث مع بعء ا البعض سزخر ب ا ساحة التاريخ ,الع متث الس ن والقوانا املوضوعية
هلذا التاريخ(.)79
بي ا القرآن ال,ريم ال يسبغ الطابع الغييب عله احلادثة ,وال يربط ا مباكرأل بالس ال مبعزل
عن احلوادث األخر وال يطرح هذه الهلة التارخيية كبدي عن أوج االنطباق والعالقات
واألسبا واملسببات عله ساحة التاريخ ,ب إن يربا الس ة باهلل ,ويربا با أوج العالقات
واالرسباطات ف و يقرر أوال:
وجود عالقات ورابا با احلوادث التارخيية الع ه ا احلقيقة سعبري عن ح ,ة اهلل سبوان
وسعاه ,وحسن سقديره ,وب اله الت,ويين للساحة التارخيية ,ولتوضيح هذا نستخدم املثال
التال :
قد يفسر اإلنسان ظاهرأل املطر الع ه ظاهرأل طبيعية ,فيقول أن املطر نزل بإرادأل اهلل
سعاه ,وجيع هذه اإلرادأل بديال عن األسبا الطبيعية الع ي تج ع ا نزول املطر ,ف ,ن
املطر ظاهرأل ال عالقة هلا جب لة األسبا والظواهر األخر الع سرسبا مع بعء ا ا نسق
وهذا
بديع حته يت,ون املطر.
ال وع من ال,الم يتعارض مع التفسري العل لظاهرأل املطر ,فإذا جال كخص وقال :ب ن ظاهرأل
املطر هلا أسباب ا وعالقاس ا وأن ا مرسبطة بالدورأل الطبيعية لل ال مثال ,فاملال يتبخر ويتوول
لغاز والغاز يتهاعد سوابا والسوا يتوول إه سا نتيجة لربودأل طبقات اجلو العليا(. )80
هذا التسلس السبيب املتقن وهذه العالقات املتءافرأل با هذه الظواهر الطبيعية ,ه
سعبري عن ح ,ة اهلل سعاه وسدبريه ,ف ث هذا ال,الم ال يتعارض مع الطابع العل والتفسري
املوضوع لظاهرأل املطر ,ألن ا ربط ا هذه الس ة باهلل سعاه ,ألن احلادثة مع عزهلا عن بقية
احلوادث وقطع ارسباط ا مع أسباب ا ,ف مرسبطة باهلل سبوان وسعاه( .)81وهلذا فإن القرآن
ال,ريم ع دما يطبع الطابع اإلهل عله الس ن ,ال يريد أن يتج اجتاه التفسري اإلهل للتاريخ,
ول ,يريد أن يؤكد أن هذه الس ن ليست خارجة عن قدرأل اهلل سعاه ,وإمنا ه جتسيد
وحتقيق هلذه القدرأل ,ف س وإرادس ا ال,ون( ,)82ول ,يبقه اإلنسان دا م االرسباط باهلل
سبوان وسعاه ,وستوثق الهلة با العلم واإلميان ,وفق إرادأل اهلل سعاه ا سوافق مشيئت مع
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السري الطبيع لألحداث إذ ال سظ ر القوأل اإلهلية خمالفة لألحداث وفق جمراها الطبيع ,
فعله اإلنسان ا نفس الوقت الذي ي ظر في للس ن نظرأل عل ية ي ظر إلي ا نظرأل إميانية(.)83
وهذه اآلية ال,رمية سوضح صيغة من صيغ الس ن التارخيية لل ص القرآن حيث يقول
َ ْبلِِ,مْ مَسَّ ْت ُمُ
َوْا مِنْ ق
خل
َ َّا يَ بسِِ,مْ مََث ُ الَّذِينَ َ
َ وَل
خلِوا البجَ َّة
َنْ سَدْ ُ
حسِبْتُمْ أ
ج من قا َ[ :أمْ َ
َال إْنَّ نَهْ َر اللَِّ
الببَ بسَا ُل وَالءَّرَّا ُل َوزُلبزْلِوا حَتَّه يَقِو َل الرَّسُو ُل وَالَّذِي َن آمَ ُوا مَعَ ُ مَتَه نَهْ ُر اللَِّ أ
َرْي ٌ](. )84
ق
ومن اآليات الع نلوظ في ا ارسباط اإلمداد الغييب اإلهل بالس ن قول سعاه[ :إْذْ َسقِولُ
َه إْنْ سَهْبِرُوا
َةِ مُ ْزَلِاَ * َبل
ِدكِمْ رَبُِّ,مْ بِثَالثَةِ آالفٍ مِنَ الب َالِ,
َنْ يُ َّ
َنْ يَ,بفِيَِ,مْ أ
َل
ِللب ُؤْمِِاَ أ
َُ
َةِ مُسَوِّمِاَ * وَمَا جَ َعل
َ ْورْهِمْ هَذَا يُ ْدِ ْدكِمْ رَبُِّ,مْ بِخَ ْسَةِ آالفٍ مِنَ الب َالِ,
وَسَتَّقِوا َويَ بسُوكِمْ مِنْ ف
()84
َِ,مْ وَلِتَطب َئِنَّ ِقلِوبُِ,مْ بِِ وَمَا ال َّهْرُ إْلَّا مِنْ عِ ْدِ اللَِّ البعَزْيزْ البوَِ,يمْ] فقد أكد
اللَّ ُ إْلَّا ُبشْ َر ل
اهلل سبوان وسعاه إن اإلمداد الغييب يرسبا (بالهرب والتقو ) ومشروط ب وال يت سه إال عربه
َافٍ
َل
َ ْورْهِمْ هَذَا يُ ْدِ ْدكِمْ رَبُِّ,مْ بِخَ ْسَةِ آ
َه إْنْ سَهْبِرُوا وَسَتَّقِوا َويَ بسُوكِمْ مِنْ ف
فيقول اهلل سعاهَ[ :بل
َةِ مُسَوِّمِاَ] (آل ع ران )125 :وإذا كان اإلمداد الغييب ل وكيجة مل وسة من
مِنَ الب َالِ,
الهرب والتقو فإن الس ن س,ون أعظم ارسباطا بوسا حتقيق ا ,إذن فإن الهفة اإلهلية الع
يهبغ ا القرآن ال,ريم عله الس ن عامة ليست بديال عن التفسري املوضوع  ,وإمنا ه ربا
هلذا التفسري املوضوع باهلل سبوان وسعاه ,من أج إك ال اجتاه اإلسالم حنو التوحيد با
العلم واإلميان ا سربية املســـــلم(. )86
اخلامتــــة:
إن القرآن ال,ريم كتا الرسالة اخلامتة الع لن سعقب ا رسالة ,ف و حي حاجات ك
أفراد األمة :أمة البالغ وأمة الدعوأل ,فالقرآن مل ست زل آياس لتالوس ا فوس ول,ن علي ا أن
نق :أمام ا متدبرين لتوجي ا ,م تب ا ملعاني ا ,وأن نرصد ما ض سبوان وسعاه آياس
ال,رمية من س ن ضابطة لل,ون ,م ظ ة للوياأل ,وأكار إه وجودها وكلف ا بالبوث ع ا
واكتشاف ا ,حته ي,ون ال,ون وب ,ما في مسخرا لسع اإلنسان في مستث را خلرباس
مسخرا ل خلدمت ليخل :اهلل سبوان وسعاه باخلالفة احلق في .
وملا خلق اهلل سعاه اإلنسان ,وأوجده ا هذا ال,ون الفسيح وسخره ل ليع ره وليس,
ويطوع ما في خدمة لوجوده؛ وجع هلذا ال,ون س ا ونظ ا ,مث مفاسيح سدار ب نظ ,
وسفتح ب مغالق أبواب  ,فإذا ج اإلنسان هذه الس ن ,فلن يستطيع االستفادأل من قو ال,ون
وما في  ,ول ,يت ,ن من االستفادأل ع دما يه إه العالقات الع سربا با املقدمات
َدْ
وال تا ج وبا األسبا ومسبباس ا ,وبا القوانا وكروط انطباق ا فاهلل ج وعال يقول[ :ق
َذِّبِاَ] (آل ع ران)137:
َانَ عَاقِبَ ِة الب ُ,
:ك
َيْ َ
َانْظِرُوا ك
سريُوا فِ البَرْضْ ف
َ ْبلِِ,مْ سَُنٌَف ِ
َتْ مِنْ ق
خل
َ
ا هذه اآلية أثر صريح ,بالبوث عن الس ن واكتشاف ا ,ومطالبا بالسع ا األرض إلجيادها
 ,واستخدام ا ا أي جان من جوان احلياأل املسريأل بال,ون ,مادية كانت أو متعلقة
باجلان اإلنسان  ,إن ال,ون ب,امل جمال لل ظر والبوث عن الس ن املودعة ا جوانب  ,وقد
أكار القرآن ال,ريم للبوث ع ا ,وسسخريها لقيادأل ال,ون وع ارس  ,ومما سعبدنا اهلل سعاه ب
أن نبوث عن هذه الس ن ونسخرها ألنفس ا من أج خالفت ا هلل سعاه في  ,فعلي ا من أج هذا
أن نتعرف عله س ن االجت اع البشري ,والع حت,م السلوك اإلنسان وستو,م في  ,وسعت د
علي ا اجملت عات ا سقدم ا وختلف ا.
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هذا ما يطلب اهلل سعاه ؛أن ن ظر ا ال,ون مستخلها س متبهرين ا ميادي
الست باط هذه الس ن ,إذن ف ا هو املطلو من املسل ا!! ه هو معرفة هذه الس ن فوس
؟ إن معرفة الس ن اإلهلية غاية ا حد ذاس  ,ووسيلة لغاية أخر ا نفس الوقت .ف ا هو
املطلو م ا بعد أن ن تدي إه الس ن؛ علي ا ساعت ا أن نسري علي ا وال نتجاهل ا ,حن ,ا ا
حياس ا وأنفس ا ,ألن ال,ون ال ي قاد إال ب ا وال يسري إال وفق ا ,إذن العلم بالس ن ال يغين عن
الع ب ا مطلقا ب جي علي ا العلم والسع ملعرفة الس ن حته نع ب ا .فع دما أناط اهلل
سعاه س ة التغيري ألحوال ا بتغيرينا ملا ب نفس ا ك ا قال ج من قا [ :إْنَّ اللَّ َ ال يُغَيِّرُ مَا
َ ُ وَمَاَل ُمْ مِنْ دُونِِ مِنْ وَالٍ]
َال مَرَدَّ ل
َ ْومٍ سُولاً ف
َ ْومٍ حَتَّه يُغَيِّرُوا مَا بَِنْ ِفسِْمْ َوإْذَاَأرَادَ اللَّ ُ بِق
بِق
(الرعد. )11:
إن استخدام ا للس ن مي ,ا من ان حنه عله نتا ج ا اإلجيابية ا ب ال احلياأل ون ءة
اجملت ع ك ا نستخدم ا ا مواج ة ال تا ج السلبية املرتسبة عله جتاهل ا .
إن معرفة الس ن اإلهلية واستخدام ا ا مغالبة مشاك احلياأل ستسق وسستجي عله هذه
املغالبة؛ ألن الس ن من ص ع اهلل سبوان وسعاه ومشاك احلياأل من أقدار اهلل سبوان
وسعاه ,فبالس ن نغال قدر اهلل بقدر اهلل ,ف قدار اهلل ه الس ن املطردأل الثابتة جعل ا اهلل
سبوان وسعاه متهاحلة مع ال,ون وما في  ,فتطبيق الس ن ا حياس ا جيعل ا نعيش حياأل
سعيدأل ,عابدين هلل سبوان وسعاه مستجيبا ألوامره .
النتائج والتوصيات :
1ــ إن األمر بال ظر ا ال,ون الستخدام س واالستفادأل م ا أمر إهل جي إسباع .
2ــ معرفة الس ن واكتشاف ا وسطبيق ا غاية املسلم ا خالفت هلل سعاه ا هذا ال,ون وع ارس .
3ــ معرفة الس ن اإلهلية يقتء ال ظر و الف م الع يق والتسلح بالعلم ,فاهلل سبوان وسعاه
مي,ن من س ك جمت دٍ حيسن السع وجييد التقدير ك ا نش د اآلن ذلك ا دول الغر
ومؤسساس م العل ية .
4ـــ إن سغيرينا لواقع ا الراهن ال مي,ن سغيريه إال بتغيري ما ب نفس ا ك ا قال سعاه[ :إْنَّ اللَّ َ ال
سْمٍْ] (الرعد)11:
َ ْومٍ حَتَّه يُغَيِّرُوا مَا بَِنْ ِف ِ
يُغَيِّرُ مَا بِق
5ــ عله املؤسسات البوثية ,ا اجملاالت التطبيقية اإلنسانية ,أن س تم ب مر الس ن وسب
اكتشاف ا ,وما يتطلب ذلك من ج د ومثابرأل وه ة عالية ,وإميان ع يق و سقو هلل سبوان
وسعاه.
6ــ أوص ك املتخهها ا العلوم الشرعية ,أن يتوفروا عله ال ظر ا كتا اهلل
مستخلها الس ن بالسب وال,يفية الع أوردها اهلل سبوان وسعاه ا كتاب وأن ي,ون هذا
جما ًال يتسابق في طلبة الدراسات العليا .
املصادر واهلوامش:

1ــ مث األستاذ ال,بري مالك بن نيب ,وجودت سعيد وغريهم كثري .
2ــ فقد جع ملؤلفاس ديباجة عامة مساها ( :مش,الت احلءارأل ؛ حبث في ا عن امل ج احلقيق لعودأل املسل ا
وك ودهم احلءاري ) .فقد كان رمح اهلل من كبار املشخها هلذه األزمة .
3ــ ال,تا من إصدارات سلسلة ( كتا األمة ) سهدر ا ر اسة احمل,م الشرعية والشئون الدي ية ,القطرية,
ال,تا الثالثون1991 ,م .
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 4ــ مل يق :الباحث عله هذا ال,تا وسعرف علي ا ث ايا حبث ا هذا املوضوع إذ أكار إلي عدد كبري ممن
كتبوا ا موضوع الس ن اإلهليــة ,وديباجة ال,تا  :الدكتور عبد ال,ريم زيدان ,الس ن اإلهلية ,مؤسسة
الرسالة ,بدون ساريخ أو طبع .
 5ــ لسان العر  ,ابن م ظور. 225/ 13 :
 6ــ سورأل آل ع ران :اآلية . 137:
 7ــ أنظر :سفسري القرطيب .217 /4 ,وسفسري الطربي. 231 /4 ,
 8ـ هو ابن احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي ,و كتاب ا احلديث سلقت األمة بالقبول وأحد الهويوا مع
صويح اإلمام البخاري سوفه س ة  261هـ( .أنظر :س ذي والت ذي  .126 / 10,سذكرأل احلفاظ  .588/2كذرات
الذه . )144/2
 9ــ هو أبو ع ر ,جرير بن عبد اهلل الهواب اجللي مالك بن نهر ال,وا سوفه س ة  51هـ  .أنظر( :أسد الغاية /1
. )279
 10ــ صويح مسلم( 705 /2 ,سبق خترجي ) .

11ــ انظر :التفسري اإلسالم للتاريخ ,حم د قط  ,جدأل ,امل ل,ة العربية السعودية ,الطبعة الثانية 1409هـ
1989/م ص .115:مفاهيم ي بغ أن سهوح .فه مف وم احلءارأل وع ارأل األرض ,حم د قط  ,ص.120
12ــ العلم واإلميان ,مهطفه حم ود ,برنامج سلفزيون  :سلفزيون مج ورية السودان / 16,رمءان  1419هـ ـ
الربنامج يت اول اإلعجاز العل للقرآن وسبق ا كثري من املقاالت الطبية والعل ية .
13ــ انظر :مقدمة بن خلدون ,ص ( 174 :بتهرف ) .
14ــ التفسري اإلسالم للتاريخ ,حم د قط  ,ص115:ــ .116وا ظالل القرآن ,سيد قط  ,ج , 2ص.21:
15ــ يوس ,:اآلية . 111 :
 16ــ األحزا  ,اآلية . 38 :
17ــ لسان العر . 226 /13 :
 18ــ الس ن اإلهلية ,د.عبد ال,ريم زيدان ,مؤسسة الرسالة ( ,بدون رقم أو ساريخ ) ص. 13 :
 19ــ هو حم د الطاهر بن عاكور من أ ة اإلسالم املعاصرين عاش بتونس ,وع ب ا ر يساً لل فت يا املال,يا
وكيخاً جلامع الزيتونة ,وفروع بتونس مولده عام (1296هـ1879/م) عا عام  1932م كيخاً لإلسالم مال,ياً من
أعءال اجمل عا العربيا ا دمشق والقاهرأل ل مه فات مطبوعة من أك رها موسوعت ا التفسري املس ه
التورير والت وير ,ومقاصد الشريعة اإلسالمية ,وأصول ال ظام اإلجت اع ا اإلسالم سوا عام (1393هـ1973 /م)
نقالً عن كتا  :كي :نتعام مع القرآن ,د.القرضاوي ,ص. ) 193
 20ــ التورير والت وير ,ابن عاكور ,الدار التونسية. 178/15 ,
 21ــ جامع البيان. 26/4 ,
 22ــ هو أبو م هور حم د بن أمحد بن طلوة بن نوح األزهر واألزهر اهلروي الشافع أحد أ ة اللغة واألد  ,ولد
س ة 282هـ وسوا س ة 370هـ  .أنظر( :معجم األدبال  ,164/17كذرات الذه .) 72/3
 23ــ لسان العر  ,مادأل (س ن)  255/13ـ  256ساج العروس ,243/9 ,س ذي اللغة. 289/4 ,
 24ــ لسان العر  ,املهدر السابق. 100/3 ,
 25ــ سفسري البيءاوي. 210/1 ,
 26ــ الس ن اإلهلية ا احلياأل اإلنسانية وأثر اإلميان ب ا ا العقيدأل والسلوك ,د.كري :اخلطي . 9 /1 ,
 27ــ أنظر :التفسري ال,بري ,الفخر الرازي ( 73/26ــ ) 77ط ,3بريوت ,دار إحيال الرتاث العرب  ,بدون ساريخ.
 28ــ مفاهيم ي بغ أن سهوح ,حم د قط  ,ط  ,3بريوت ,دار الشروق 1408 ,هـ .1988/ص. 346
 29ــ حولية كلية الشريعة والقانون ,جامعة قطر ,العدد الرابع عشر  1417هـ1996/م ,ص. 204 :
 30ــ املهدر السابق نفس  ,ص.205:
 31ــ أنظر :خها ص التهور اإلسالم ومقوماس  ,سيد قط  ,ص. 52:
 32ــ مقدمات ا التفسري املوضوع للقرآن ,ص . 62 :الس ن اإلهلية ,د.عبد ال,ريم زيدان ,ص.13 :
 33ــ املفردات ا غري القرآن ,ص. 78 :
 34ــ خمتار الهواح ,ص  , 342أنظر :املفردات ,املهدر السابق ,ص. 302 :
 35ــ ا ظالل القرآن ,سيد قط  ,ط ,10القاهرأل ,دار الشروق ( .478/1ال واميس سعين ه ا القوانا) .
 36ــ هو سيد قط بن إبراهيم ,ولد ا حمافظة أسيوط عام 1906م ,نشـ ا بيئـة دي يـة ,ختـرج ا دار العلـوم حيـث
بدا أدبياً ناقءاً وانءم إه مجاعة األخوان املسل ا .أعتق وعذ مع م ا سجون عبد ال اصـر لـ مؤلفـات كـثريأل
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أك ـ رها :سفســري الظــالل ,والتهــوير الفــين ا القــرآن ال,ــريم ,والعدالــة اإلجت اعيــة ا اإلســالم .ســوا ك ـ يداً يــوم
1966/8/28م رمح اهلل .أنظر :األعالم  ,148/3سيد قط الش يد احل  ,ص140:ــ . 144
37ــ انظر :ا ظالل القرآن. 2949 /5 ,
 38ــ املهدر نفس . 224/4 ,
 39ــ الهراع با احلق والباط ك ا يهوره القرآن ال,ريم ,خالد حم د عواد القءاأل ,رسالة دكتـوراه غـري م شـورأل
جامعة أم درمان اإلسالمية 1416هـ1995/م ,ج . 24/1
 40ـــ حم د بـاقر الهـدر ,مف,ـر إسـالم معاصـر أقـام بـالعراق لـ مؤلفـات معتـربأل ا عـدأل جمـاالت م ـا اقتهـادنا,
وفلسفت ا ا التفسري املوضوع .
 41ـــ سورأل فاطر :اآلية. 43 ,
 42ـــ سورأل األنفال :اآلية. 38 :
 43ـــ مقدمات ا التفسري املوضوع  ,حم د باقر الهدر ,ص. 60 :
 44ـــــ هــو حم ــد ركــيد رضــا البغــدادي األصـ احلســيين ال سـ صــاح جملــة امل ــار ولــد عــام  1865م ونشـ ا
القل ــون مــن أع ــال طــرابلس بالشــام ,رحـ إه مهــر وانقطــع حمل ــد عبــده العــامل املهــري وستل ــذ عليـ واك ـ
سفسريه سوفه عام 1935م ,ل عدأل مؤلفات م ا سفسري امل ار أنظر :األعالم . 126 /6
 45ـــ سفسري امل ار. 226 /4 ,
 46ـــ س ذي سريأل ابن هاكم ,ص (. 163 :رباعيت  :أس ان ) .
 47ـــ سورأل التوبة ,اآلية 25 :ــ . 26
 48ــ حركة التغيري االجت اع ا القرآن ال,ـريم ,د.حمسـن عبـد احل يـد ,ص .18 :أنظـر أيءـاً :خهـا ص التهـور
اإلسالم ومقوماس  ,سيد قط  ,ص. 143 :
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ضةمك وتايبةمتةنديةكانى سونةني خوايى لةبةر رؤشنايى قورئانى ثريؤز
ليَكؤلينةوةيةكى شيكاريية
ثوختة
ئةم ليَكؤلينةوةية هةوليَكى خاكيانية ,تيايدا ليَكؤلةر لة ميانى دا تيشكى خستؤتة سةر
ضةمك وتايبةمتةنديةكانى سونةنى خوايى لةبةر رؤشنايى قورئانى ثريؤزدا ,لةوانةش:
َطةداركردنى ليَكؤلةر بةوةى كة خوداوةندى بةرز ريَنموونيى مةردومى كردووة كة هةرضى لة
بةل
بونةوةردا هةية لة زيندةوةران وطيانلةبةران وبيَجطةى ئةمانةش بؤ خزمةت كردنى خؤى
َدْ
َق
ذيَرباريان خبات .ديارة ئةمةش سونةتيَكة لة سونةنةكانى بونةوةردا ,بةلطةى ئةوةش[ :ل
َلببَا ِ(]...يوس .)111::سةبارةت بة ماناو مةغزاى سونةنى
هْمْ عِبْرَألُ ألِوِل األ
َهَ ِ
َانَ ِف ق
ك
َ دةست هةموو شتيَكى لة
خوداييش لةم ليَكؤلينةوةيةدا :ئةو ياسا وريَسايانةية كة خوداى باال
بونةوةردا لة بةرجةستة وواتايى لةبةر رؤشنايى ئةم ياسايانة داناوة.
يةكىَ لةو تايبةمتةندية طةورانةى (سونةنى خوايى) هةيةتى يةكسانبوونى خةلكانة تيايدا
بة طشتى موسلمان وناموسلمان ,هةروا لةطةلَ تيَكراى خةلك ,بةثيَى ثيَداويستى سونةنة نةطؤرو
وةستاوةكان هةلسوكةوت دةكات .
هةروةك ئةوةمشان ديسان روون كردؤتةوة كة قورئانى ثريوَز وةختىَ سونةنةكان يادداشت
دةكات ,ويَنةى هيَليَكى تازة دةكيَشيَت لة ثةيوةنديى نيَوان مرؤظ وجيهان ,ولة نيَوان طيان
ومادة ,وهؤش(عقل)ودلَ ,وزةوى وئامسان ,وغةريزةو ويذدان ,ولة نيَوان سروشت
وميتافيزيقيا...
Abstract
This study a modest attempt, as committed to the researcher through the light
on the concept of divine laws and characteristics in the light of the Quran, which,
rooting the researcher that God guided man to harness all that the universe of
districts and the creatures and the other for his service, making the year of the
َهَهِـْمْ عِبْـرَألُ ألِولِـ natural laws of Allaah, based on the evidence by saying:
َـانَ فِـ ق
َـدْ ك
َق
[ل
َلببَـا ِ( ]..يوسـ)111::
][it was in their stories a lesson for men of understanding ..األ
(Yusuf: 111) As a sign of divine year in our study this: are the laws that make God
everything in the universe and the meaning of a substance is proceeding accordingly.
.
The advantage (ie the divine laws) big flat where people are all Muslims
and non-Muslims, and treats all people under the Sunan stable and steady and the
list.
It also made clear also that the Koran when he was mentioned Sunan, draws a
new line in the portrayal of the relationship between man and the world, and
between spirit and matter, mind and heart, and the earth and the sky and instinct,
conscience,
and
between
nature
and
beyond
…nature
...
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السياق بني القدماء واحملدثني

()1

حممد جنم الدين اجنه 1و عزالدين حممد امني سليمان
جامعة صالح الدين -كلية اللغات -قسم اللغة العربية
izaddinamin@yahoo.com

2

تاريخ االستالم2012/1/4 :
تاريخ القبول2012/2/2:

امللخص
يتناول هذا البحث كالماً على السياق بني القدماء واحملدثني ،فالسياق من املوضوعات الداللية املهمة اليت نالت
عناية العلماء قدمياً وحديثاً ،وذلك ألثره يف كشف املعاني الغامضة واملبهمة وجالئها .وقد اهتم علماء األصول
واللغويون والنحويون واملفسرون من القدماء بالسياق ،كما تنتوله احملدثون من العلماء الغربيني ،حتى صار هذا
املوضوع عندهم نظرية متكاملة .فأردنا أن يكون هذا البحث مهاداً نظرياً وعوناً للدارسني للسياق.

املقدمة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد االنبياء و املرسلني حممدٍ ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وعلى
من تبعهم بإحسان اىل يوم الدين.
أما بعد :فيعدّ موضوع " السياق" من املوضوعات الداللية ،وقد نال و اهتماماً كبريين من لدن العلماء والباحثني
قدمياً وحديثاً ،وذلك ألثره يف بيان املعاني الغامضة واملبهمة وكشفها ،فهو وسيلة مؤثرة إلظهار املعنى وجالئه،
لذا جاء هذا البحث بعنوان " :السياق بني القدماء واحملدثني" ،مهّدنا فيه بتعريف للفظة " :السياق" لغةً
واصطالحاً ،ثم عرضنا الهتمامات اللغويني القدماء من العرب واملسلمني بالسياق ،كعلماء االصول ،واللغويني،
والنحويني واملفسرين ،وحديثهم عن السياق اللغوي وغري اللغوي ،ثم تكلمنا عن تناول العلماء والباحثني الغربيني
للسياق ،حتى استوى هذا املوضوع نظرية عندهم ،وتعد هذه النظرية من املناهج احلديثة لدراسة املعنى،
حبيث صار هلا أثر مهم ومتميز يف البحث الداللي عند علماء اللغويات يف العصر احلديث .وأردنا أن يكون هذا
البحث مهاداً نظرياً ،وعوناً للدارسني للسياق .
وحنن ال ندّعي يف هذا البحث الكمال ،فالكمال هلل وحده ،فإن أخطأنا فمن أنفسنا ،وإن أصبنا فمن فضل اهلل
وتوفيقه .وآخر دعوانا أنِ احلمد هلل ربّ العاملني.

السياق Context
يُعَدُّ موضوع السياق من املوضوعات الداللية ،نال عنايةً واهتماماً كبريين قدمياً
وحديثاً ،وذلك لكشف املعاني الغامضة أواملبهمة .فقد اهتم القدماء واحملدثون من العرب
وغريهم بالسياق ؛ فجاءت تعريفات خمتلفة هلؤالء العلماء توضح اخلصائص املشرتكة للسياق ،
لكونه وسيلة مؤثرة إلظهار املعنى  .وحناول هنا أن نتحدث عن السياق لغة" واصطالحا" عند
القدماء .
( )1مستل من رسالة الماجستير ،اشرف عليها االستاذ الدكتور عزالدين محمدامين سليمان.2008 ،

السياق – لغ ًة
السياق مأخوذ من  :ساقَ – يسوقُ – سوقاً – وسياقاً  ،وأصل السياق  :السِّواق  ،قُلبت
الواو منه ياءً لكسرة السني  ،وهما مصدران من  :ساق يسوق  ،وجاء يف احلديث (( :حضرنا
()2
عمرو بن العاص وهو يف سياق املوت ))( ، )1ويأتي املصدر امليمي منه على صيغة (( :مساق))
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( . )3وجاء على معان عدة أُخرى منها  :املوت

َ يَوْمَئِذٍ الْ َمسَاق
َى رَبِّك
 ،ومنه قوله تعاىل  :إِل
() 6
() 5
 ،أونزع الروح ( ، )4والتتابع  ،واملهر .
أما يف اإلصطالح ،فقد تناوله القدماء وأشاروا إليه يف أثناء استدالالتهم  ،لذا فإننا حناول أن
نقدم صورةً واضح ًة عن استعماالتهم له .
ولنبدأ بابن جين (ت  392هـ) الذي أشار إىل دور السياق من خالل توضيحه لكلمة (الساق)

َا َيسْتَطِيعُونَ ( )7فيقول " :
َى السُّجُودِ َفل
يف قوله – تعاىل  : -يَ ْومَ يُ ْكشَفُ عَن سَاقٍ َويُدْعَوْنَ إِل
()8
وإمنا ( الساق ) هنا يراد بها شدة األمر ؛ كقوهلم  :قد قامت احلرب على ساق "  ،ثم يقول :
" ولسنا ندفع  ..أن الساق إذا أُريدت بها الشدة كأمنا هي مشبهة بالساق هذه اليت تعلق القدم ،
وانه إمنا قيل ذلك  ،ألن الساق هي احلاملة للجملة املنهضة هلا " ( . )9ويستشف من كالمه أن
داللة الساق على شدة األمر لشبهه بساق اإلنسان اليت حتمله  ،ويعتمد عليها يف مشيه.
وحتدث األُصوليون كذلك عن السياق  ،ومنهم اإلمام الشافعي – رضي اهلل عنه – (ت 204
هـ) الذي أشار إىل دور السياق وأثره يف فهم خطاب العرب  ،حيث يقول  " :فإمنا خاطب اهلل بكتابه
العربَ بلسانها  ،على ما تعرف من معانيها  ،وكان مما تعرفُ من معانيها اتساع لسانها  ،وأن
فطرتَه أن يُخاطبَ بالشيء منه عاماً ظاهراً يُراد به العام الظاهر  ،ويُستغنى بأول هذا منه عن
خلُهُ اخلاص  ،فيُستَدلُ على هذا ببعض ماخُوطبَ به فيه .
آخره  .وعاماً ظاهراً يُراد به العامُ ويد ُ
وعاماً ظاهراً يُراد به اخلاص  .وظاهراً يُعرَفُ يف سياقه أنهُ يُرادُ به غريُ ظاهره ،فكلُ هذا موجود
علمُهُ يف أول الكالم أو وسطه أو آخره  .وتبتدئ الشيء من كالمها يُبنيُ أولُ لفظها منه عن آخره .
وتبتدئ الشيءُ يُبنيُ آخر لفظها منه عن أوله  .وتَكلمُ بالشيء تُعرفُهُ باملعنى دون اإليضاح باللفظ
 ،كما تُعرفُ اإلشارة ثم يكون هذا عندها من أعلى كالمها  ،النفراد أهل علمها به  ،دون أهل
جهالتها  .وتُسمي الشيءُ الواحد باألمساء الكثرية  ،وتسمي باالسم الواحد املعاني الكثرية "
(.)10
فالشافعي نوّه بدور السياق  ،وان جاء بذكر عبارات خمتلفة  ،إال أن املؤدّى واملضمون
شيءُ واحد  ،وهذه العبارات هي  " :يُستغنى بأول هذا منه عن آخره "  .و " يُستدَلُ على هذا
ببعض ماخُوطبَ به فيه "  .و " يُعرفُ يف سياقه أنه يُراد به غري ظاهره "  .و " كل هذا موجودٌ
علمهُ يف أول الكالم أو وسطه أو آخره "  " .ويُبنيُ أولُ لفظها فيه عن آخره " .و" يُبنيُ آخر لفظها
منه عن أوله " .
ويُستَنتَج من ذلك أن السياق  :ما يُبنيُ أول لفظه عن آخره أو آخر لفظه عن أوله  ،وهو
توافق معنى الكلمة مع معاني الكلمات األُخرى السابقة والالحقة يف الرتكيب الذي وردت فيه هذه
الكلمة .
واىل جانب ذلك فقد أشار أيضاً إىل السياق املقامي  ،قائالً  " :وتَكلمُ بالشيء تُعرفه باملعنى ،
دون اإليضاح باللفظ  ،كما تُعرفُ اإلشارة  ،ثم يكون هذا عندها من أعلى كالمها  ،النفراد أهل
علمها به  ،دون أهل جهالتها " ( . )11فعبارته  " :وتَكلمُ بالشيء تعرفُهُ باملعنى  ،دون اإليضاح
باللفظ "  ،فيها داللة على أن التوص َل إىل فهم املقصود يكون من معنى الكالم دون لفظه .
وعبارة " كما تعرف اإلشارة "  ،فيها داللة على أن اإلشارة دائماً تكون إىل الواقع اخلارجي
.
وقد عقد باباً خاصاً أمساهُ  " :باب الصنف الذي يُبنيُ سياقه معناهُ "  ،وفرع عليه عنواناً
ف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره " (. )12
أمساهُ  " :الصن ُ
وألتفتَ اإلمام الغزالي ( ت  505هـ ) إىل السياق  ،حيث عقد فناً خاصاً يف كتابه
(املستصفى )  ،أمساهُ  " :الفن الثاني  :فيما يقتبس من األلفاظ ال من حيث صيغتُها بل من
حيث فحواها واشارتُها " ( ، )13ثم قسم هذا الفن إىل مخسة أقسام  ،وحتدثَ يف القسم األول والرابع
عن املقام  ،فيقول يف األول  " :ما يُسمى اقتضاءً  ،وهو الذي اليدلُ عليه اللفظ واليكون منطوقاً
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به  ،ولكن يكون من ضرورة اللفظ إما من حيث ال ميكن كون املتكلم صادقاً إال به  ،أو من حيث
ميتنعُ وجود امللفوظ شرعاً إال به  ،أو من حيث ميتنع ثبوته عقالً إال به " ( . )14فقد ذكر ثالثة
عناصر تعودُ بكاملها إىل سياق احلال أو املقام  .فعبارة  " :ال ميكن كون املتكلم صادقاً إال به "
أمرٌ يدلُ على القرائن اخلارجية احلالية  ،أي  :معرفة حال الكالم  ،وعبارة  " :أو من حيثُ ميتنع
وجود امللفوظ شرعاً إال به "  ،أمرٌ يدلُ على املعرفة بعادات الشارع ومقاصده  ،وعبارة  " :أو من
ال إال به "  ،أمرٌ يدلُ على املعرفة بأحوال األُمور وثبوت صحة الكالم فيها أو
حيث ميتنع ثبوتهُ عق ً
إمكانه .
ويقولُ يف الضرب الرابع  " :فهمُ غري املنطوق به من املنطوق بداللة سياق الكالم ،كفهم
َهُما أُفٍ وَال تَنْهَرْهُما ( ، )15وفهم
َال تَ ُقلْ ل
حتريم الشتم والقتل والضرب  ،من قوله – تعاىل  : -ف

حتريم مال اليتيم وإحراقه وإهالكه من قوله – تعاىل : -

ظلْماً
َمْوَالَ الْيَتَامَى ُ
إِنَّ الَّذِينَ يَ ْأ ُكلُونَ أ

( . )16لكن يشرتط أن يفهم " أن جمرد ذكر األدنى ال يُحصّل هذا التنبيه مامل يفهم الكالم وما
سيق له  ،فلوال معرفتنا بأن اآلية سيقت لتعظيم الوالدين واحرتامهما ملا فهمنا منع الضرب
والقتل من منع التأفيف " ( .)17وهلذا نبه الشافعي على ضرورة دراسة لغة النص  ،وطاقاتها ،
وخصائصها  ،وأساليبها يف األداء ؛ حتى ميكن التوصل إىل الداللة باملنطوق أو باملفهوم (.)18
ويظهرمن كالمه أنه مل يرد يف اللفظ حتريم مال اليتيم وإحراقه وإهالكه  ،بل هو من قبيل
فهم غري املنطوق به من املنطوق بداللة سياق الكالم ومقصوده – كما قال الغزالي – فتعظيم
الوالدين مل يُفهَم إال من فهم املقام الذي جاءت فيه اآلية  ،وهو مقام املقال .
ويُستخلص مما سبق أن السياق عند القدماء هو  :إبانة معنى الكلمة بني الكلمات أو
األلفاظ السابقة والالحقة هلا يف الرتكيب .

أنواع السياق

 -1السياق اللغوي :
حتدث القدماء عن السياق اللغوي وغري اللغوي وذلك ألهميتهما يف الوصول إىل كشف
َ على العناصر اللغوية فقط،
املعاني الغامضة أواملبهمة من الرتكيب  ،واهتمامهم مل يكن مقتصرا
وإمنا اعتمدوا أيضاً على املقام وحال املتكلم والسامع أو املخاطب  ...اخل .كما أشار هؤالء
اللغويون إىل ظواهر احلذف  ،والذكر ،واالستبدال ،اليت تعتمد على السياق بالدرجة األُوىل .
أما عن إشاراتهم إىل السياق اللغوي  ،فقد أشار إليه اجلاحظ (ت  255هـ ) ،وذكر أهميته
وعناصره من خالل حديثه عن أصناف الدالالت( ،)19إذ يقول  " :ومجيع أصناف الدالالت على
املعاني من لفظ وغري لفظ  ،مخسة أشياء ال تنقص وال تزيد  :أوهلا اللفظ  ،ثم اإلشارة  ،ثم العقد،
ثم اخلط  ،ثم احلال اليت تسمى النِصبة  ،النِصبة هي احلال الدالة اليت تقوم مقام تلك األصناف
 ،وال تقصر عن تلك الدالالت  ،ولكل واحدٍ من هذه اخلمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها ،
وحلية خمالفة حللية أختها ؛ وهي اليت تكشف لك عن أعيان املعاني يف اجلملة  ،ثم عن حقائقها يف
التفسري  ،وعن أجناسها وأقدارها  ،وعن خاصها وعامها  ،وعن طبقاتها يف السار والضار  ،وعما
يكون منها لغواً بَهْرَجاً  ،وساقطاً مُطرَحاً " (.)20
واىل جانب ذلك فقد حتدث أيضاً عن املستوى الصوتي ودوره يف اللفظ والتأليف  ،إذ يقول
 " :والصوتُ هو آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع  ،وبه يُوجَدُ التأليف  .ولن تكون
حركات اللسان لفظاً وال كالماً موزوناً وال منثوراً إال بظهور الصوت  ،وال تكون احلروف كالماً إال
بالتقطيع والتأليف "(.)21
و يظهر أن اجلاحظ حتدث عن السياق وعناصره قبل احملدثني من خالل حديثه عن اللفظ
واإلشارة والصوت واحلال .
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وأملحَ ابن جين أيضاً إىل السياق اللغوي من خالل تفسريه لقوله – تعاىل : -

أخذ عزيز

مقتدر ( ، )22فيقول  " :فـ ( مقتدر ) هنا أوفقُ من  :قادر ؛ من حيث كان املوضع لتفخيم األمر و
شدةِ األخذ "(.)23
أما عبد القاهر اجلرجاني فيقول  " :النظم هو توخي معاني النحو يف معاني الكلم وذلك أن من
شأن اإلضافة االختصاص  ،فهي تتناول الشيء من اجلهة اليت ختتص منها باملضاف إليه  ،فإذا
قلت  :غالم زيدٍ تناولت اإلضافة الغالم من اجلهة اليت خيتص منها (زيد ) وهو كونه مملوكاً"(.)24
وأشار إىل التماسك السياقي إذ يقول " :أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب حتى يُعلق بعضها ببعض
ويُبين بعضها ببعض  ،وتُجعل هذه بسبب من تلك هذا ما الجيهله عاقل وال خيفى على أحدٍ من
الناس  .وإذا كان كذلك فبنا أن ننظر إىل التعليق فيها والبناء  ،وجعل الواحدة منها بسبب من
صاحبتها  :ما معناه وحمصوله  .وإذا نظرنا يف ذلك علمنا أن الحمصول هلا غري ان تعمد إىل اسم
فتجعله فاعالً أو مفعوالً  ،أو تعمد إىل امسني فتجعل احدهما خرباً عن اآلخر  ،أو تتبع االسم امساً
على أن يكون الثاني صفةً لألول أو تأكيداً له أو بدالً منه "( )25ومن هنا يوضح الدكتور متام
حسان أن هذا الرتتيب الذي يقول به عبد القاهر بني الكلمات يف السياق هو أساس التماسك بينها
 ،حتى إنه جعله شرط البالغة  ،وهو يعتمد على املعنى الوظيفي للعنصر من حيث الدور الذي
يؤديه يف الرتكيب ( .)26ويقول بعد ذلك " :ثم أنظر بعد ذلك يف ( ضرب حممد علياً) لرتى فيها عدداً
من العالقات املتشابكة  ( ،حممد ) فاعل لِضَربَ  ،و(علي ) مفعول بها وقد جاء (ضرب ) يف صيغة
املفرد الغائب ليتماسك مع ( حممد ) الذي يطلبه بهذه الصورة  ،ووجود (علي ) يف اجلملة
منصوباً قضى بالرفع لـ ( حممد )  ،وبصفة التعدي لضرب " (. )27
واىل جانب ذلك فقد أشار عبد القاهر اجلرجاني أيضاً إىل أنه " ليس الغرض بنظم الكلم أن
توالت ألفاظها يف النطق  ،بل إن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه
العقل"(.)28
ويُستخلص مما سبق أن نظرية النظم عنده اعتمدت على أسس أربعة هي :
األول  :داللة مصطلح معاني النحو وما يقتضيه .
الثاني  :أن مكونات النحو متعلقة باملعاني  ،أي  :أن النظمَ عنده يعين تصور العالقات النحوية
بني األبواب ؛ كتصور عالقة اإلسناد بني املسند إليه واملسند  ،وتصور عالقة التعدية بني الفعل
واملفعول به  ...اخل .
الثالث  :الربط يف أثناء التأليف بأجزاء الكالم .
الرابع  :السياق أو مراعاة مقتضى احلال يف أثناء التأليف  ،ويتبع كل ذلك اإلعراب  ،إذ إن
الوظائف النحوية متدُنا باملعنى األساسي  ،ثم تُنتقى املفردات لتشغل الوظائف النحوية وتلك
املفردات املنتقاة  ،ويَتب ُع كل هذا السياق بضروبه سواء أكان سياقاً لغوي ًا أم غري لغوي(.)29
وتُعَد أسباب النزول عنصراً مهماً يُعتَمَدُ عليه يف معرفة املراد من اآلية  ،كما أنها من أهم
الوسائل اليت تساعد على رفع اإلشكاالت والتناقضات يف القرآن الكريم .
()30
ويُقصَدُ بأسباب النزول "األحداث والوقائع املالبسة للنص القرآني "  ،وقد نزل القرآن
منجماً يف ثالث وعشرين سنة منها ثالث عشرة مبكة وعشر باملدينة ( ، )31وجاء التصريحُ بنزولهِ
َى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيالً ( )32أي
َى النَّاسِ َعل
َهُ َعل
َرَقْنَاهُ لِتَقْ َرأ
َرَقاً يف قوله – تعاىل  : -وَقُرْآناً ف
مف
َرَق ًا كي تَقرأهُ على الناس على مهل وتَثَبُت  ،ونزلناهُ تنزيالً حبسب الواقع
َهُ مف
 :جعلنا نزول
واألحداث(.)33
أما الكتب السماوية األخرى – كالتوراة واإلجنيل والزبور – فكان نزوهلا مجلة واحدة  ،ومل
َةً
َيْهِ الْقُرْآنُ جُمْل
َا نُزِّلَ َعل
َوْل
َرُوا ل
َف
َالَ الَّذِينَ ك
وَق

َة  ،يدل على هذا قوله – تعاىل : -
َرق
تُنزَل مُف

( .)34يقول الزركشي ( ت  794هـ) عن معرفة

َتلْنَاهُ تَرْتِيالً
َ َور َّ
َ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَك
َذَِلك
وَاحِدَةً ك
4

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

أسباب النزول وأهميته يف فهم معاني اآليات " :وأخطأ من زعم أنه ال طائل حتته  ،جلريانه جمرى
التأريخ  ،وليس كذلك  ،بل له فوائد  :منها وجه احلكمة الباعثة على تشريع احلكم  ،ومنها
ختصيص احلكم به عند من يرى أن العربة خبصوص السبب  ،ومنها الوقوف على املعنى  .قال
الشيخ أبو الفتح القشريي  :بيان سبب النزول طريق قوي يف فهم معاني الكتاب العزيز ؛ وهو أمرٌ
حتصَل للصحابة بقرائن حتتف بالقضايا  .ومنها أنه قد يكون اللفظ عاماً  ،ويقوم الدليل على
التخصيص ؛ فإن حمل السبب الجيوز إخراجه باإلجتهاد واإلمجاع " (.)35
ومن فوائده أيضاً إزالة اإلشكال والغموض واللبس وتوهم احلصر يف فهم اآليات القرآنية(. )36
َتَهُ مهمة لدى املفسر للتوصل إىل فهم
وبناءً على ذلك فقد اهتم به املفسرون كثرياً  ،وَعَدُّوا معرف
اآلية ( ،)37وهلذا جند األصوليني يرون أن اللفظة املفردة هلا داللة  ،وقد تفيد داللة أُخرى إذا
وردت يف أسلوب  ،وحينئذٍ فالسياق وحدَهُ هو الذي يستطيع أن يبني املقصود من تلك األلفاظ
(.)38
وجند عبد القاهر اجلرجاني يف تناوله لفكرة النظم يرى  " :أن لأللفاظ داللة أُوىل  ،وهلا عند
النظم داللة ثانية " (.)39
وما ذكرناهُ من جهود اللغويني القدماء يف جمال السياق كان له أثرٌ كبري يف توجيه الدراسات
َت
احلديثة  ،إذ يقول استيفن اوملان  " : ) Ulmann Stephen( :إن نظرية السياق إذا طُبِق
حبكمة  ،متثل حجر األساس يف علم املعنى  ،وقد تُفضي بالفعل إىل احلصول على جمموعة من
النتائج الباهرة يف هذا الشأن "(.)40
ومما ورد من أمثلة يف بيان بعض القضايا األسلوبية املخالفة للمألوف ،قوله – تعاىل : -
َافِرِينَ ( ،)41واملعروف
َإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ ِّللْك
َالَ ف
سلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيك
َتِهِ َورُ ُ
َانَ عَ ُد ّواً ِّللّهِ وَمَآلئِك
مَن ك
َكانِ ،وهما داخالن يف مالئكته – سبحانه – فلماذا
أن جربيل وميكال – عليهما السالم – َمل
َرَهما منفرداُ ؟ ومن هنا يأتي دور أسباب النزول يف معاجلة هذا اإلشكال وبيان سبب جميء
َذك
األسلوب القرآني على هذا الشكل  ،فقد ذكر املفسرون أن السبب يف ذلك يرجع إىل أن اآلية نزلت
يف اليهود الذين سألوا الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – حول الوحي الذي يَنزلُ عليه  ،فأخربهم
بأنه جربيل  ،فقالوا  :إن جربيلَ عَدوُّنا  ،ولو نزل عليك ميكال التبعناك  ،فنزلت هذه اآلية فيهم ،
وذكر جربيل وميكال ألنهما املخصوصان بالكالم (.)42
ومن املفسرين الذين أشاروا إىل السياق اللغوي الزخمشري ( ت  538هـ) فقد ورد عنده بعض
اإلشارات بشأن السياق الصوتي والصريف والنحوي  ،كما أكد يف مقدمة تفسريه على أهمية علمي
َ العلوم مبا يغمر القرائح  ،وأنهضها مبا يبهر
 ( :املعاني والبيان )  ،إذ يقول  " :ثم إن أمأل
األلباب القوارح  ،من غرائب نكت يلطف مسلكها  ،ومستودعات أسرار يدقُ سلكها  ،علم التفسري
الذي ال يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر اجلاحظ يف كتاب نظم القرآن  ،فالفقيه
وإن بَزَّ أهل الدنيا يف صناعة الكالم  ،وحافظُ القصصِ واألخبارِ وإن كان من ابن القرية أحفظ ،
َ  ،والنحوي وإن كان أحنى من سيبويه  ،واللغوي وإن
والواعظُ وإن كان من احلسن البصري أوعظ
َ اللغات بقوة حلييه  ،اليتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائف  ،وال يغوصُ على شيء من
علك
تلك احلقائق  ،إال رجلٌ قد بَرَعَ يف علمني خمتصني بالقرآن  ،وهما علم املعاني وعلم البيان " (.)43
ومن األمثلة على داللة السياق الصوتي ما أوردَهُ يف تفسري قوله – تعاىل : -

فكبكبوا فيها هم

والغاوُون ( ،)44إذ يقول  " :والكبكبة تكرير الكب  ،جعل التكرير يف اللفظ دليالً على التكرير يف
َبُ مرةً بعد مرة حتى يستقريف قعرها " ( .)45وبهذا نفهم من
املعنى  ،كأنه إذا أُلقي يف جهنم يُنك
تفسريه أنه حاول الربطَ بني تكرير صوت الكاف والباء ( كب ) يف اللفظ وبني املقام الذي تتحدث
َصَورَ دخوهلم كأنهم ينكبون مرةً بعد أُخرى  .ومن
عنه اآلية القرآنية وهو إدخال الكافرين النار  ،ف
أمثلته على داللة السياق الصريف كالمه يف قوله – تعاىل  : -وَإنْ كُنْتُمْ يف َريْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلى
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شهَدا َءكُمْ مِنْ دونِ اهللِ إنْ كُنْتُمْ صادِقني ( )46إذ يقول  " :فإن
َأْتوا بِسورَةٍ مِنْ مِ ْثلِهِ وَآدْعوا ُ
عَبْدِنا ف
قلت  :مل قيل  ( :مما نزلنا ) على لفظ التنزيل دون اإلنزال ؟ قلتُ  :ألن املراد النزول على سبيل
التدريج والتنجيم " ( ،)47ومن هنا نفهم من تفسريه أن سببَ جميء الفعل( :نزلنا ) وهي على
صيغة  ( :فعَّل) من دون  ( :أنزلنا ) اليت هي على صيغة  ( :أفْعَل) يف هذه اآلية  ،هو أن القرآن
َعَّل) للداللة على تدرُّج نزول القرآن.
الكريم قد نزل مُنَجَّماً فجاءت صيغة (:ف
ومن أمثلته على السياق النحوي اشاراته اىل تفسري الرتكيب النحوي على النظائر القرآنية
وعلى جزء من أجزاء النص  ،ومن األمثلة على ذلك ما ذكره يف بيان مرجعية الضمري يف قوله –
تعاىل : -

شهَدا َءكُمْ مِنْ
َأْتوا بِسورَةٍ مِنْ مِ ْثلِهِ وَآدْعوا ُ
وَإنْ كُنْتُمْ يف رَيْبٍ مِمّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا ف

دونِ اهللِ إنْ كُنْتُمْ صادِقني ( )48فيذكر أن الضمري يف ( مثله) أن يعود إىل (نزّلنا) وهو القرآن الكريم
 ،وإما أن يعود إىل ( عبدنا) وهو الرسول – صلى اهلل عليه وسلم  ، -ورجّح األولَ اعتماداً على
النظائر القرآنية  ،إذ يقول  " :وردُّ الضمري إىل املنزل أوجه لقوله – تعاىل ( : -فأتوا بسورة من
مثله) (( ،)49فأتوا بعشر سور مثله) (( ، )50على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله)( ، )51وألن
القرآن جديرٌ بسالمة الرتتيب والوقوع على اصح األساليب  ،والكالم مع ردِّ الضمري إىل املنزلِ
أحسنُ ترتيباً  ،وذلك أن احلديث يف املنز ِل ال يف املنَزَل عليه "(.)52
 -2السياق غري اللغوي :
لقد التفت القدماء إىل السياق غري اللغوي وأثرهِ يف داللة النص  ،ومنهم سيبويه (ت180هـ) ،
إذ تُكثَر يف ( الكتاب) اإلشارة إىل فهم املخاطب  ،واالستغناء عن بعض العناصر اللغوية يف اجلملة
بناءً على فهم املخاطب والسياق اخلارجي الذي جيري فيه الكالم  ،ولذلك يَلحَظ قارئ ( الكتاب)
أن سيبويه يُعنى يف مواطن كثرية بوصف املوقف الذي جيري فيه الكالم واستعماله( .)53ومن ذلك
ما أوردَهُ يف كتابه يف ( هذا باب أمساء السُّوَر ) إذ يقول  " :ومما يَدُلُك على أنك حذفتَ ( سورة) ،
قوهلم  ( :هذه الرمحن) و ال يكون هذا أبداً إال وأنت تريد (:سورة الرمحن)" ( ،)54واملقصود بعبارة
سيبويه أنه ال نكاد نفهم قول القائل  ( -هذه الرمحن ) لِعِلمِنا على أن الرمحن – جل وعز -ال
يُشار إليه باسم اإلشارة اخلاص باملؤنث ملناقضته ألصل العقيدة  ،وهلذا حني حيضر السياق
يرتفع االلتباس  ،فيُوَجَه الكالم على أن املتكلم يُريد ( سورة الرمحن) على حذف  ( :سورة ) (.)55
ومن ذلك حديثهم عن ظاهرة التقديم والتأخري مثالً  ،واليت تتعلق باجلانب االسلوبي
للرتاكيب النحوية  ،وقد وردت لدالالت متنوعة عندهم  ،كالعناية واالهتمام والتنبيه والتوكيد(.)56
وقد ذكر سيبويه يف كتابه  :أن سبب التقديم والتأخري هو العناية واالهتمام  ،فقال " :كأنهم إمنا
يقدمون الذي ببيانه أهمُ هلم وهم ببيانه أعنى  ،وإنْ كانا مجيعاً يهمانهم ويعنيانهم "(.)57
وعلى الرغم من ذلك فإن سيبويه – وإن تكلم يف النحو – فقد نبه يف كالمه " على مقاصد العرب ،
وأحناء تصرفاتها يف ألفاظها ومعانيها  ،ومل يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع  ،واملفعول
منصوب  ،وحنو ذلك  ،بل هو يبني يف كل باب ما يليق به  ،حتى إنه احتوى على علم املعاني
َثُرَت يف ( الكتاب ) اإلشارة إىل فهم
والبيان  ،ووجوه تصرفات األلفاظ واملعاني "( .)58كما ك
املخاطب  ،واالستغناء عن بعض العناصر اللغوية يف اجلملة بناءً على فهم املخاطب والسياق
اخلارجي الذي جيري فيه الكالم  .ولذلك يَلحظ قارئ ( الكتاب ) أن سيبويه يُعنى يف مواطن كثرية
بوصف املوقف الذي جيري فيه الكالم واستعماله (.)59
َهُ يف دائرة اجملاز  ،الذي
وحتدث أبو عبيدة ( ت 210هـ) عن سياق التقديم والتأخري وأدخل
كان يعين عنده اجملاز مبفهومه العام (.)60
كما أشار املربد ( ت  285هـ) إىل السياق غري اللغوي وعناصره من خالل حديثه عن قرينة
املشاهدة يف ( هذا باب املسند واملسند إليه وهما ما ال يستغين كلُّ واحد عن صاحبه ) إذ يقول
 " :ولو قُلتَ على كالم متقدم ( :عبد اهلل)  ،أو ( منطلق) أو ( صاحبُك )  ،أو أشبه هذا  ،جلاز أن
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َمِن ذلك أن ترى مجاعةً يَتَوَقَّعُونَ اهلالل ،
تضمر اإلبتداء إذا تقدم من ذكره مايفهَمَهُ السامع  .ف
َب
فقال قائلٌ منهم ( اهلاللُ واهلل) أي  :هذا اهلاللُ "( .)61ويُشريُ بعد ذلك إىل ما يُحذَفُ لعلم املخاط
َب مبا يقصد له قوهلم  ( :ال عليك)  ،إمنا يُريدون  :ال بأس
إذ يقول  " :ومما يُحذَفُ لعلم املخاط
()62
عليك  .وقوهلم  ( :ليس إال) ( ،وليس غريُ)  .إمنا يُريدون  :ليس إال ذلك " .
وأشار ابن جين (ت  392هـ) إىل السياق غري اللغوي ايضاً وحدَدَ عناصرَهُ من خالل حديثه
عن قرينة املشاهدة ؛ إذ يقول  " :ومن ذلك أن ترى رجالً قد سدد سهماً حنو الغرض ثم أرسله ،
فتسمع صوتاً  ،فتقول  ( :القرطاسَ واهلل ) أي  :أصاب القرطاس ،فـ (أصاب) اآلن يف حكم امللفوظ
ف يف يدِه  :زيداً  ،أي  :اضرب زيداً به "(.)63
 .وكذلك قوهلم لرج ٍل مهوٍ بسي ٍ
وقد حتدث اجلاحظ ( ت  255هـ) ايضاً عن السياق غري اللغوي وطرق التوصل إىل السياق
املقامي من خالل ذكره أصناف الدالالت فقال  " :مجيع أصناف الدالالت على املعاني من لفظ
وغ ري لفظ مخسة أشياءٍ ال تنقص وال تزيد  :أوهلا اللفظ  ،ثم اإلشارة ،ثم العقد  ،ثم اخلط  ،ثم
احلال اليت تسمى النِصبة  ،والنِصبة هي احلال الدالة اليت تقوم مقام األصناف  ،وال تقصِّر عن
تلك الدالالت " (.)64
وقد أختلفت املسألة عند عبد القاهر اجلرجاني ( ت  471هـ) عما أشاروا إليه وحتدثوا
`عنه  ،حيث ذكر دالالت أُخرى للتقديم والتأخري يف منظور مجالي وفين( ،)65فيقول  " :هذا بابٌ
كثريُ الفوائد  ،جم احملاسن  ،واسع التصرف  ،بعيد الغاية  ،)66(" ...وجعلَ ظاهرة التقديم
والتأخري على ضربني :
 -1التقديم على نية التأخري  ،كتقديم اخلرب على املبتدأ حنو  ( :منطلق زيدٌ ) يف ( زيدٌ منطلق ) ،
وتقديم املفعول على الفاعل حنو ( ضرب عمرًا زيدٌ ) يف ( ضرب زيدٌ عمراً ) .
 -2التقديم على غرينية التأخري أو ( التقديم على نية التقديم )  ،كتقديم اخلرب املعرف على
املبتدأ وجعله مبتدأً بذاته حنو ( :املنطلق زيدٌ ) يف ( زيدٌ املنطلق ) وتقديم املفعول املنصوب
ت زيداً ) (. )67
وصريورته مبتدأ مرفوعا حنو ( :زي ٌد ضربته ) يف ( ضرب ُ
وذكرَ بعد ذلك حاالت التقديم والتأخري اليت تندرج ضمن أحد هذين الضربني  ،معززاً كل
ذلك بالدراسة التطبيقية ،حمدداً أدقَ حتديد تغيريات النظام الرتكييب من الداخل واخلارج يف
سياقات متنوعة ( )68هي:
 -1التقديم والتأخري يف سياق اإلثبات .
-2التقديم والتأخري يف سياق النفي .
 -3التقديم والتأخري يف سياق القصر بـ (إمنا ) و ( النفي واالستثناء ) .
 -4التقديم والتأخري يف سياق االستفهام .
وقد أشار الزخمشري ( ت  538هـ) أيضاً إىل سياق التقديم والتأخري ودالالته ،فقد ذكرَ أن له
أغراضا كثرية ،هي الداللة على االختصاص  ،ومنها إفادة معنى التأكيد والتشديد  ،وتعظيم األمر
واستكباره  ،والتوبيخ  ،وتصوير احلال  ،وللعناية واالهتمام( .)69ومن األمثلة اليت ذكرها للتقديم
والتأخري الداللة على االختصاص  ،ومن ذلك تقديم املفعول به يف قوله – تعاىل : -

َ َنعْبُدُ
إِيَّاك

َ َنسْتَعِنيُ ( ، )70إذ ذكر أن تقدميَهُ إلفادة اختصاص اهلل – سبحانه وتعاىل – بالعبادة وطلبِ
وإِيَّاك
()71
االستعانة  ،واملعنى  :خنصك بالعبادة وخنصك بطلب املعونة .
ويُستخلص مما سبق أن الزخمشري ربط بني داللة التقديم والتأخري والسياق اخلارجي (احلال
واملقام )  ،كما انه أشار إىل ما أشار إليه عبد القاهر اجلرجاني من أن له أغراضاً كثرية  ،ومل
يكتفِ مبا أشار إليه أغلب اللغويني من ارتباط التقديم والتأخري بالعناية واالهتمام  ..اخل .
والتفت أبو حازم القرطاجين ( ت  684هـ) إىل السياق املقامي من خالل حديثه عن املعاني،
وأملحَ إىل دور املخاطب  ،والسياق اخلارجي الذي جيري فيه هذا الكالم  ،إذ يقول  :إنَّ "املعاني
صنفان  :وصفُ أحوال األشياء اليت فيها القول  ،ووصف أحوال القائلني أو املقول على
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ألسنتهم ،وأن هذه املعاني تلتزمُ معاني أُخر تكون متعلقة بها وملتمسة بها  ،وهي كيفيات مآخذ
املعاني
ومواقعها من الوجود أو الفرص أو غري ذلك  ،ونسب بعضها إىل بعض  ،ومعطيات حتديداتها
وتقديراتها  ،ومعطيات األحكام واالعتقادات فيها  ،ومعطيات كيفيات املخاطبة "(.)72
كما حتدث اخلطيب القزويين ( ت  739هـ) عن السياق من خالل حديثه عن احلال واملقام ،
إذ يقول  " :ومقتضى احلال خمتلف ؛ فإن مقامات الكالم متفاوتة  ،فمقام التنكري يباين مقام
التعريف  ،ومقام اإلطالق يباين مقام التقييد  ،ومقام التقديم يباين مقام التأخري  ،ومقام الذكر
يباين مقام احلذف  ،ومقام القصر يباين مقام خالفه  ،ومقام الفصل يباين مقام الوصل  ،ومقام
اإلجياز
يباين مقام اإلطناب واملساواة  ،وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغيب  .وكذا لكل كلمةٍ مع
صاحبتها مقامٌ  ،وارتفاع شأن الكالم يف احلُسنِ والقبول مبطابقته لالعتبار املناسب  ،واحنطاطه
بعدم مطابقته له  .فمقتضى احلال هو االعتبار املناسب "(. )73
ومن هنا نستطيعُ القول  :إنه إذا كان النظم قريناً للسياق فإن اخلطيبَ القزويين ذكر أن
النظم هوجمموع املقال واحلال  ،فهو يقول  " :تطبيق الكالم على مقتضى احلال هو الذي يُسميه
الشيخ عبد القاهر بالنظم " ( )74وقد التفتَ القاضي اجلرجاني ( ت  816هـ) إىل السياق من خالل
تعريفه ( للنظم) فقال" :وقيل  :األلفاظ املرتتبة املسوقة املعتربة دالالتها على ما يقتضيه العقل
َسمَها إىل
َها بأنها  " :امرٌ يُشريُ إىل املطلوب "( ،)76وق
"( .)75وأشار ايضاً إىل تعريف القرينة فوصَف
ثالثة أقسام  :حالية ومعنوية ولفظية  ،إذ يقول  " :وهي إما حالية  ،أو معنوية  ،أو لفظية  ،حنو
 :ضَرَبَ موسى عيسى  ،وضرب من يف الغار مَنْ على السطح  ،فإن اإلعراب منتفٍ فيه  ،خبالف :
ضَرَبَتْ موسى حبلى  ،وأكل موسى الكِمّثرى  ،فإن يف األوىل قرينة لفظية  ،ويف الثانية قرينة
حالية "(.)77
واعتنى األصوليون كذلك بسياق احلال  ،وعرفوا قيمتَهُ يف حتديد معنى الوحدة الكالمية ،
َ من  :سياق احلال  ،وهو األكثرُ شيوعاً يف
كما استخدموا مصطلح  :القرائن احلالية بدال
مصنفاتهم  ،ومنهم ( الشافعي)  ،فقد حتدث عن سياق احلال  ،وعقد باباً خاصاً امساهُ  " :باب
َانَ ْ
ت
َ ْريَةِ الَّتِي ك
َ ْلهُمْ عَنِ الْق
َسْأ
الصنف الذي يُبني سياقهُ معناهُ " إذ يقول يف قوله – تعاىل  : -وا
َ َيسْبِتُونَ ال
َ
َ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَ ْومَ سَبِْتهِمْ شُرَّعاً َويَ ْومَ ال
حَاضِرَة
َانُوا يَ ْفسُقُونَ ( .)78وقوله –تعاىل : -
َ نَ ْبلُوهُم بِمَا ك
َذَِلك
تَأْتِيهِمْ ك

َانَتْ
َ ْريَةٍ ك
َصَمْنَا مِن ق
َمْ ق
َوك

َحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّ ْنهَا يَ ْركُضُونَ ( " :)79وهذه اآلية يف
َمَّا أ
َل
َوْماً آخَرِينَ ف
َنشَأْنَا بَعْدَهَا ق
َالِمَةً َوأ
ظ
مل إمنا هم
مثل معنى اآلية قبلها  ،فذكر قصم القرية  ،فلما ذكر أنها ظاملة بانَ للسامع أن الظا َ
أهلها  ،دون منازهلا اليت ال تظلِمُ  ،وملا ذكر القوم املنشئني بعدها  ،وذكر إحساسهم البأس عند
القصمِ  ،أحاط العلم أنه إمنا أحَسَّ من يعرف البأس من اآلدميني "( .)80ثم عقد عنوانا فرعياً على
هذا الباب أمساه  " :الصنف الذي يدلُّ لفظه على باطنه دون ظاهره "  ،فيقول  " :قال اهلل –
تبارك وتعاىل – وهو حيكي قول اخوة يوسف ألبيهم:

شهِدْنَا إِالَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا ِللْ َغيْبِ
َومَا َ
()81

 ،فهذه اآلية يف
َصَادِقُونَ
َقَْبلْنَا فِيهَا َوإِنَّا ل
َ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أ
َرْيَة
َلِ الْق
حَافِظِنيَ وَاسْأ
مثل معنى اآليات قبلها الختتلف عند أهل العلم باللسان أنهم يُخاطبون أباهم مبسألة أهل القرية ،
وأهل الِعريِ  ،ألن القرية والعري ال ينبئان عن صدقهم"(.)82
فما ذكرَهُ اإلمام الشافعي من األمثلة القرآنية وبيان مرادها هو استدالل وإشارة باملقام واحلال
للبيان عن غرض سوق الكالم وإيضاح القصد منه  ،كما يُفهَمُ من خالل حديثه أنه يرى ارتباطاً
بني السياق واملقام .
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والتفتَ أبو حامد الغزالي  ،إىل قرائن السياق املقامي وأوضحَ كل عناصره فيقول  " :قص ُد
االستغراقِ بعلمٍ ضروري حيصل عن قرائن أحوال ورموز وإشارات وحركات من املتكلم  ،وتغريات
يف وجهه  ،وأمور معلومة من عادته ومقاصده  ،وقرائن خمتلفة ال ميكن حصرها يف جنس وال
ضبطها بوصف  ..ومن مجلة القرائن  :فعل املتكلم  ،فإنه إذا قال على املائدة  :هات املاء ُ ،فهِم
أنه يُريد املاء العذب البارد دون احلار امللح  ..أما قوهلم  :ما ليس بلفظ  ،فهو تابع للفظ فهو
فاسد  ،فمن سلم أن حركة املتكلمِ وأخالقه وعادته وأفعاله وتغري لونه وتقطيب وجهه وجبينه
وحركة رأسه وتقليب عينيه تابعٌ للفظهِ  ،بل هذه أدلةٌ مستقلةٌ يفيد اقرتان مجلة منها علوماً
ضرورية "(.)83
َص مما سبق  ،أن (الغزالي) قد حدد عناصر سياق احلال عند األصوليني وهذه
ويُستَخل
العناصر تتمثل فيما يأتي :
* شخصية املتكلم ويدخل فيها  :عاداته االجتماعية  .وأخالقه  ،ومقاصده  ،وحركاته
املصاحبة للحدث اللغوي يف أثناء أدائه له  ،وتشمل هذه احلركات حركة يديه  ،وتقطيب وجهه ،
وجبينه  ،وحركة رأسه  ،وتقليب عينيه  ،وتغري لونه  ...اخل .
* الظروف واألحوال احمليطة بالكالم  ،وهو الذي قصدَهُ الغزالي بقوله  " :من مجلة القرائن فعل
املتكلم " .
إذن  ،نستطيع القول  :إنَّ ما قرره األصوليون بشأن عناصر سياق احلال هو نفسه الذي قرره
احملدثون يف نظرية السياق بالرغم من بعض االختالفات يف اللفظ واملصطلح  ،إال أن املؤدّى
واملضمون شيءٌ واحد .ويُعَد الدكتور متام حسّان واحداً من اللغويني احملدَثني الذين يتفقون مع
األصوليني يف كثري مما قرروه بشأن عناصر سياق احلال  ،فهو يقول  " :هذا هو املقصود بفكرة (
املقام ) فهو يضم املتكلم والسامع أو السامعني والظروف والعالقات االجتماعية واألحداث
الواردة يف املاضي واحلاضر  ..واملعنى املقامي ( ويشمل ظروف أداء املقال  +القرائن احلالية )
 .ومعنى اشتمال ( املعنى الداللي ) – وهو قمة حتليل املعنى اللغوي على كل هذه العناصر – أن
كل دراسة حتليلية سبقت يف هذا الكتاب تتجه أساساً إىل املعنى  ..سواءً يف ذلك النظام الصوتي
والنظام الصريف والنظام النحوي والظواهر املوقعية واملعجم وحتديد املقام  ،ثم ما يرتبط بكل
َمَزات العينني  ،ورفع
ذلك من قرائن حالية أو مقالية  ،كإشارة اليدين  ،وتعبريات املالمح  ،وغ
()84
احلاجب  ،وهز الرأس  ،ومجيع احلركات العضوية مما يعترب قرائن حالية يف أثناء الكالم " .
ي القرائنَ على ثالثة أقسام من خالل حديثه ( يف فهم املراد من
واىل جانب ذلك فقد قسم الغزال ُ
اخلطاب )  ،وهذه األنواع هي  :القرينة اللفظية والقرينة العقلية والقرينة احلالية  ،فيقول :
وَآتُواْ حَقَّهُ يَ ْومَ حَصَادِهِ ( ،)85واحلقُ هو العُشر

"والقرينة إما لفظٌ مكشوف ،كقوله – تعاىل –

 ،وإما إحالة على دليل العقل  ،كقوله – تعاىل  : -وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ( ...)86وإما
قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق ال تدخل حتت احلصر والتخمني
خيتص بدركها املشاهد هلا  ،فينقلها املشاهدون من الصحابة اىل التابعني بألفاظ صرحية "(.)87
وقد أشار السمرقندي ( ت  539هـ) اىل سياق احلال من خالل حديثه عن أقسام القرائن ،
فيق ول  " :وألن القرينة غري مقصورة على اللفظية  ،بل قد تكون داللة احلالة ؛ وقد تكون
عقلية"(.)88
ومن القدماء الذين أشاروا اىل سياق احلال وعناصره  :ابن طباطبا العلوي (ت  322هـ) ،
والشريف املرتضى ( ت  436هـ) ( ،)89والراغب األصفهاني ( ت  502هـ) ( ،)90وابن قيم اجلوزية (
ت  751هـ)  ،وابن خلدون ( ت  808هـ) (.)91
 عناصر سياق احلال عند القدماء :إن عناصر هذا السياق كثرية ومتعددة  ،لذا حناول عَرضَها بشيءٍ من اإلجياز فيما يأتي :
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 -1شخصية املتكلم ( املخاطِب)  :ويشمل عاداته االجتماعية وأخالقه  ،ومقاصده  ،وحركاته  ،كحركة
يديه وتقطيب وجهه وجبينه وحركة رأسه وتغري لونه  ...اخل .
وقد حتدَّث الغزالي عن مجيع هذه العناصر  ،فيقول  " :قصدُ االستغراق يعلم بعلم
ضروري حيصل عن قرائن أحوال ورموز وإشارات وحركات من املتكلم و تغريات يف وجهه  ،أمور
معلومة من عاداته ومقاصده  ،وقرائن خمتلفة ال ميكن حصرها يف جنس وال ضبطها
بوصف  ...أما قوهلم  :ما ليس بلفظٍ  ،فهو تابع للفظ  ،فهو فاسد  ،فمن سلّم أن حركة املتكلم و
أخالقه وعاداته وأفعاله وتغري لونه وتقطيب وجهه وجبينه وحركة رأسه وتقليب عينيه تابع للفظة
 ،بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقرتان مجلة منها علوماً ضرورية "(.)92
َب أو السامع واحلاضرين  :لقد اهتم القدماء من اللغويني واألصوليني بالسامع –
 -2حال املخاط
َب له حضورٌ دائم يف إرادة املتكلم  ،ومنهم  :املربد ،الذي
مع اهتمامهم بدور املتكلم – ألن املخاط
َب مبا يقصد
حتدّث عن السامع من خالل حديثه عن احلذف إذ يقول  " :ومما يُحذَفُ لعلم املخاط
له قوهلم  ( :ال عليك ) إمنا يريدون  :ال بأسَ عليك "(.)93
 -3حالُ اخلِطاب أو الظروف واملالبسات احمليطة بالكالم  :يُعَد حالُ اخلِطاب أو الظروف واملالبسات
احمليطة بالكالم من عناصر السياق املقامي  ،وكلمةُ ( حال اخلِطاب ) كلمة عامة شاملة جلميع
ما يتعلق ببيان معنى اخلِطاب من طريقة األداء ووصفه والغرض الذي سيق له دوافع املعنى يف
اخلارج  ..اخل .
ومن هؤالء الذين حتدثوا عن حال اخلِطاب أو الظروف واملالبسات احمليطة بالكالم :
الغزاىل الذي أشار إىل حال اخلِطاب وأوضحَهُ بقوله  " :ومن مجلة القرائن  :فعل املتكلم  ،فإنه إذا
ت املاء ُ ،فهِ َم أنه يُريد املاء العذب البارد دون احلار امللح "(.)94
قال على املائدة  :ها ِ
ح
وقد تطرقَ السكاكي ( ت  626هـ) إىل سياق احلال من خالل حديثه عن املقام واملقال  ،وأوض َ
الظروف واألحوال احمليطة بالكالم  ،فيقول  " :ال خيفى عليك أن مقامات الكالم متفاوتة  ،فمقام
التشكر يُباين مقام الشكاية  ،ومقام التهنئة يُباين مقام التعزية  ،ومقام املدح يُباين مقام الذم ،
ومقام الرتغيب يُباين مقام الرتهيب  ،ومقام اجلد يف مجيع ذلك يُباين مقام اهلزل  ...مجيع ذلك
معلوم لكل لبيب  ،وكذا مقام الكالم مع الذكي يُغاير مقام الكالم مع الغيب  ،ولكل من ذلك مقتضى
غري مقتضى اآلخر  ،ثم إذا شرعت يف الكالم  ،فلكل كلمةٍ مع صاحبتها مقام  ،ولكل حدٍ ينتهي
إليه الكالم مقام "(.)95
والتفت اخلطيب القزويين ايضاً إىل حال اخلِطاب  ،فيقول  " :ومقتضى احلال خمتلف ؛ فإن
مقامات الكالم متفاوتة  ،فمقام التنكري يُباين مقام التعريف  ،ومقامُ اإلطالق يباين مقام التقييد ،
ومقام التقديم يباين مقام التأخري...اخل "(.)96
واهتم املفسرون كثرياً بأسباب النزول  ،ألنها تُعَدُّ عنصراً مهماً يُعتمَدُ عليه يف معرفة املراد من
اآلية  ،ولذلك فهي مفسرة للنصوص الشرعية  .يقول الزركشي ( ت  794هـ)  " :وأخطأ من َز َع َم
أنه الطائلَ حتته  ،جلريانهِ جمرى التاريخ وليس كذلك  ،بل لهُ فوائِد  ،منها  :وجه احلكمة الباعثة
َ خبصوص السبب ،ومنها
على تشريع احلُكُم  ،ومنها  :ختصيص احلكم به عند مَن يرى أن العربة
الوقوف على املعنى "( .)97ويقول السيوطي ( ت  911هـ)  " :وقال ابن دقيق  :بيان سبب النزول
يُعني على فهمِ اآلية  ،فإن العلم بالسببِ يُورث العلم باملسبب "( .)98كما أن البيئة تؤثر ايضاً يف
السياق املقامي  ،وهي اليت جعل الشافعي يتحولُ من قديم بالعراق إىل جديد مبصر  ،أوبعبارةٍ
أخرى  :إن أحكامَهُ الفقهية يف العراق ختتلف عن أحكامهِ يف مصر ؛ وذلك الختالف البيئتني
عُرفاً(.)99
َص مما سبق أن السياقَ بنوعيه  :اللغوي وغري اللغوي من أهم القرائن  ،و هلما أهمية
ويُستخل
كبرية يف الوصولِ إىل كشفِ املعاني الغامِضة أو املبهمة من الرتكيب والنصوص والسيما
النصوص الشرعية  ،كما أن للسياق أثراً كبرياً يف بيان فهم املراد من اآلية ومن األمثلة على ذلك
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قوله – تعاىل  : -وال حتسبَنَّ اهلل غافالً عما يَع َملُ الظالِمُون ( ،)100ففي هذه اآلية قد خرج
النهي عن معناهُ احلقيقي إىل معنى آخر  ،وهو بيان املعاقبة ،أي  :عاقبةُ الظلمِ العذاب الالغفلة

( .)101ومن ذلك قوله – تعاىل  : -ذُق إنك أنتَ العزيزُ الكريم ( ،)102ففي اآلية توجيهُ األمر إىل
َب بقصدِ استحقارهِ  ،أي  :قولوا له تهكماً وتفريعاً وتوبيخ ًا  :ذُق العذابَ إنك أنت العزيز
املخاط

سلِمُونَ
َنْتُمْ ُم ْ
الكريم( .)103ومنه قوله – تعاىل  : -وَال تَموتُّنَّ إِلّا وِأ
املوت ،املعنى املراد هو األمر بالتمسك باإلسالم حتى املوت (. )105

()104

 ،فاللفظ نهي عن

 السياق عند احملدثني :ذكرنا فيما سبق أن موضوع السياق من املوضوعات الداللية اليت نالت عنايةً واهتماماً
كبرياً قدمياً وحديثا ،لذا فقد اهتم احملدثون من العرب والغرب بالسياق كما اهتم به القدماء ،
واختلف فهمهم للسياق  ،ومن ثَمَّ اختلف تعريفهم له ايضاً  ،لكونه وسيلة مهمة ومؤثرة لفهم
املعنى  ،ومن العرب الذين اهتموا بالسياق و تكلموا عنه:
 الدكتور متام حسان الذي يقول  " :متتد قرينة السياق على مساحةٍ واسعة من الركائز تبدأباللغة  ...وتشمل الدالالت بأنواعها من عرفية إىل عقلية إىل طبيعية  ،كما تشمل على املقام مبا
فيه من عناصر حسية ونفسية واجتماعية "(. )106
 ويقول الدكتور فاضل السامرائي  " :السياق هو جمرى الكالم وتسلسله واتصال بعضهببعض"(. )107
 ويقول الدكتور عبد القادرعبد اجلليل  " :السياق هو ضم الوحدات اللغوية بعضها إىل بعض ،شد أجزائها  ،اتصا ًال وتتابعاً  ،وما تعكسهُ من داللة يف النص أو احلديث "(.)108
وإحكام ِّ
 وقيل  " :السياق  :يعين البيئة اللغوية احمليطة بالفونيم أو املورفيم أو الرتكيب اللغوي ،َويُمِثلُ ُه العالقة بني الشكل واملوقف "(. )109
أما الغربيون فقد تناولوا السياق ايضاً  ،ومن هؤالء :
فاندايك الذي يقول  " :السياق هو متواليةٌ من أحوال اللفظ " أو " هو عبارة عن اجتاه جمرى
األحداث  ،وقد يكون اجتاه األحداث هذا داالً على حالة ابتدائية  ،وأحوال وسطى  ،وحالة
نهائية"( . )110ويقولُ جون الينز " :حيدد السياق معنى الوحدة الكالمية على مستويات ثالث
متميزة يف حتليل النص  ،فهو يُحدد أوالً أية مجلة مت نطقها – إن مت فعالً النطق جبملة  .ثانياً :
انه يَخبِرُنا عادةً أية قضية مت التعبريُ عنها – إن مت التعبريُ عن قضية  ،ثالثاً  :إنه يُساعِدُنا على
القول :إن القضية حتت الدرس قد مت التعبري عنها مبوجب نوعٍ معني من القوة الال كالمية دون
غريه  ،ويكون السياق يف احلاالت الثالث هذه ذا عالقة مباشرة بتحديد ما يُقال حسب املعاني
املتعددة  ،اليت حيملها الفعل :يقول "( .)111ويقول ياكوبسون " :إن السياق هو املضمون الذي
َهُ املرسل إليه  ،وهذا املضمون يكونُ إما لفظياً أو قابالً ألن يصري كذلك "( .)112ويقول
َثل
يَتَم َّ
ستيفن أوملان  :إن السياق هو " :النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم بأوسع معاني هذه
العبارة  .إن السياق على هذا التفسري ينبغي أن يشمل – ال الكلمات واجلُمَل احلقيقية السابقة،
والالحقة فحسب – بل والقطعة كلها والكتاب كله  .كما ينبغي أن يشمل – بوجهٍ من الوجوه –
كل ما يتصل بالكالم من ظروفٍ ومالبسات  .والعناصر غري اللغوية املتعلقة باملقام الذي تنطقُ
فيه الكلمة هلا هي األخرى أهميتها البالغة يف هذا الشأن "(.)113
نظرية السياق يف الدراسات اللغوية احلديثة :
تعد نظرية السياق من املناهج احلديثة لدراسة املعنى  ،وقد أخَ َذتْ هذه النظرية دوراً مهماً
ومتميزاً يف البحث الداللي عند علماء اللغويات يف العصر احلديث ( ،)114حيث ارتبطت جبهود
علماء كثريين يف مقدمتهم العامل االنكليزي املعروف فريث ( )Firthزعيم االجتاه املعتمد نظرية
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َت مدرسة لندن مبا سُمي باملنهج السياقي (( contextual
السياق يف الدرس اللغوي  ،وقد عُرف
 ))approachأو املنهج العملي (((( ، operational approachفقد َوضَعَتْ هذه املدرسة
تأكيدًا كبرياً على الوظيفة االجتماعية للغة (. )115
وقد ثبت من خالل الدراسات احلديثة أن للسياق أهمية كبرية يف حتديد املعنى وتوجيهه ،
ألن معظم الكلمات من حيث املفهوم املعجمي دالةُ على أكثر من معنى واحد  ،والذي يُحَدِّد هذا
املعنى ويفصلها هو السياق يف مورد النص (. )116
ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو ( استعماهلا يف اللغة ) أو ( الطريقة اليت
تستعمل بها )  ،أو ( الدور الذي تؤديه)  ،وهلذا يُصرح فريث بأن املعنى " ال ينكشف إال من خالل
تسييق الوحدة اللغوية  ،أي وضعها يف سياقات خمتلفة  ...ذلك أن معظم الوحدات الداللية تتجاور
مع وحدات أخرى  ،وإن معاني هذه الوحدات ال ميكن وصفها أو حتديدها إال مبالحظة الوحدات
األخرى اليت تقع جماورة هلا "(.)117
ويذهبون إىل ابعد من هذا بأن السياق له أثرٌ كبريٌ يف بيان املعنى  ،فيقولون  " :إن الكلمات ال
معنى هلا على اإلطالق خارج مكانها يف النظم "( ،)118يقول جون الينز بهذا الشأن  " :ينظر الناس
يف أغلب األحيان إىل الكلمات وكأن لكل كلمةٍ كياناً مستقالً منفصالً  ،ولكن  ...ال ميكن فهم أيةِ
كلمةٍ على حنو تام مبعزل عن الكلمات األخرى ذات الصلة بها واليت حتدد معناها "( . )119ويقول
ايضاً  " :اعطين النص الذي وجدت فيه الكلمة واعطيك معناها "(. )120
وقد كان للعامل البولندي املولد ( مالينوفسكي) أثرٌ كبري يف تكوين أسس نظرية السياق عند
(فريث)  ،فقد تأثر (مالينوفسكي) بعلم االنثربولوجي ومنهجه يف البحث  ،الذي عُرف عنهُ يف
دراستهِ للدور الذي تلعبُهُ اللغة يف اجملتمعات البدائية أنه عاجلَ املعنى يف حركة اجملتمع  ،وانتهج
يف ذلك املنهج الوصفي يف جعل البنية أساساً لدراسة الثقافة(.)121
وعلى هذا فدراسة معاني الكلمات تتطلب حتليالً للسياقات واملواقف اليت ترد فيها  ،حتى ما
كان منها غري لغوي  ،ألن معنى الكلمة يتعدَّل تبعاً لتعدد السياقات اليت تقع فيها  ،أو بعبارة
أخرى  :تبعاً لتوزعها اللغوي( ، )122وهلذا يقول الفيلسوف األملاني  :فتجنشتني :
 " Wittgensteinإن معنى الكلمة يكمن يف استعماهلا يف اللغة "  ،و يقول ايضاً " :ال تبحث عن
معنى الكلمة بل احبث عن استعماهلا "(.)123
وإىل جانب ذلك فقد حدد أصحاب نظرية السياق أربعة أنواع من السياق  ،هي  :السياق
اللغوي  ،وسياق املوقف  ،والسياق العاطفي  ،والسياق الثقايف( ، )124فقد صرحَ أوملان بأن نظرية
َت حبكمة – صارت حجر األساس يف علم املعنى  ،وقد قادت بالفعل إىل احلصول
السياق إذا طُبِق
" على جمموعة من النتائج الباهِرة يف هذا الشأن  .إنها مثالً قد أحدَثَت ثورة يف طرق التحليل
األدبي  ،ومكنت الدراسة التارخيية للمعنى من االستناد إىل أسس حديثة أكثر ثباتاً  ،كما أنها
قدمت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد معاني الكلمات  ،مما ظهر على يد العالِمَني  :اوجدن
وريتشاردز ،وفوق هذا كله  ،قد وضعت لنا نظرية السياق مقاييس لشرح الكلمات وتوضيحها
عن طريق التماسك مبا مساهُ فريث  :ترتيب احلقائق يف سلسلة من السياقات  ،أي سياق كل
واحد منها ينضوي حتت سياق آخر  ،ولكل واحدٍ منها وظيفة بنفسهِ  .وهو عضو يف سياق أكرب ،
ويف كل السياقات األُخرى  ،وله مكانهُ اخلاص فيما ميكن أن نسميه سياق الثقافة"(.)125
و يعرتفُ أوملان بأن هذا املنهج طموحٌ إىل درجة ٍ النستطيع معها يف كثري من األحايني إال
حتقيق جانب واحد منه فقط  ،ولكنه مع ذلك يَمُدُّنا مبعايري تُمَكِّنُنَا من احلكم على النتائج
احلقيقية حكماً صحيحاً(. )126
إذن نستطيعُ القول  :إن القدماء سبقوا احملدثني يف هذا اجملال  ،فالزركشي (ت  794هـ) –
من علماء اللغة والنحو واألصول – يقرر بوضوح أن السياق يرشدُ إىل تبيني اجململ والقطع بعدم
احتمال غري املراد  ،وختصيص العام وتقييد املطلق  ،وتنوع الداللة  ،وهو من أعظم القرائن
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َ يف مناظراتهِ  ،ومن ينظُرْ إىل قوله –
َ يف نظريهِ  ،وغاَلط
َهُ غلط
َمَن أه َمل
الدالة على مراد املتكلم  ،ف
تعاىل : -

َرِيمُ ( )127كيف جيد سياقه يدل على أنه الذليل احلقري(. )128
ت الْعَزِي ُز الْك
َن َ
كأ
ِنَ
ق إ َّ
ذُ ْ

فريث والسياق :
لقد كان للعامل اللغوي االنكليزي (فريث) تأثريٌ واضحٌ يف الدرس اللغوي العربي احلديث ،
ولذلك فقد انتسب عدد كبري من أعالم الدرس اللغوي احلديث إىل مدرسة لندن  ،اليت أسسها فريث
 ،ومنهم  :إبراهيم أنيس  ،وعبد الرمحن أيوب  ،ومتام حسان  ،وكمال حممد بشر  ،وحممود
السعران ( . )129وقد انتشر تأثري دراساتهم يف األوساط األكادميية العربية انتشاراً كبرياً وملحوظاً
لدرجةٍ تستحقُ معها أن يفرد الباحثون هلا دراسات راصدة مستقلة(. )130
ويُعَدُّ جون روبرت فريث من أشهر علماء االنكليز على اإلطالق ،وهو من مواليد مدينة
(يوركشري) االنكليزية  ،درس التاريخ يف مرحلة الدراسة اجلامعية األولية  ،ثم تنقَّل جندياً يف
َكي الربيطاني يف عدد من مناطق نفوذ اإلمرباطورية الربيطانية يف احلرب العاملية
ملل
اجليش ا َ
األوىل وما بعدها  ،فعمل مدرساً للغة االنكليزية يف جامعة البنجاب بني عامَي 1928 – 1919م  ،ثم
شغل منصباً يف قسم الصوتيات يف الكلية اجلامعية بلندن  ،واستمر يف هذا املنصب إىل أن انتقل
إىل قسم اللغويات يف مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية ( )soasالتابعة جلامعة لندن  ،ليصبح
يف عام 1944م أول أستاذ يف اللسانيات العامة ( ) general linguisticsيف انكلرتا  ،وقام
باإلشراف على تدريب أغلب مدرسي اللسانيات يف بريطانيا يف تلك املدة  ،ومن أهم مؤلفاته يف
ميدان اللسانيات :
( ) prosodies & soundو( ) the tongues of menو( the technique of
 )semanticsو(( the word phonemeو(( ...speechاخل(. )131
واىل جانب ذلك  ،فقد كان (فريث) أحد أقطاب املدرسة االجتماعية االنكليزية  ،فاملعنى عنده
ميرَّ جبميع املستويات اللغوية الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية  ،مع مراعاة مقتضى
احلال (السياق)  ،والوظيفة الكالمية اليت جتسدها األساليب من متنٍ وإغراء  ...اخل مع ذكر األثر
الذي يرتك ُه املعنى يف السامع كالضحك والتصفيق(.)132
وعلى الرغم من ذلك فإن اهتمامَهُ بالفونولوجيا والداللة ((semantics & phonology
أكثر من اهتمامهِ بالنحو والصرف ((. )133( morphology & syntax
سياق احلال (( context of situationعند فريث :
يذكر معجم اللغة األملاني أن كلمة ( )contextتعود إىل اللفظة الالتينية contexere
وتعين باألملانية  )verknupfen( :وهي تعين الربط رباطاً وثيقاً  ،وذكر معجم أملاني آخر أن
الكلمة تعود إىل اللفظة الالتينية  contextusايضاً  ،أما معجم االيتمولوجيا لالنكليزية احلديثة
فيخلصنا من هذا اللبس  ،حيث يقرر أن الصيغة الثانية  contextusمأخوذة من الصيغة األوىل
 from contexerمبعنى النسج على حنو متصل )134( to weave togetherويبدو أن معنى
الربط الوثيق والنسج على حنو متصل متقاربان يف املعنى  ،إال أن معنى الربط متطور عن معنى
ال نسج املتصل  ،لعالقة جمازية هي السببية  ،إذ النسيج على هذا النحو يسبب الربط الوثيق
(.)135
َق على سياق احلال ( )context of situationيف هذا املقام عدد من التسميات ،
ويُطل
()137
()136
 ،والسياق
وهي سياق احلال  ،أو املاجريات  ،أو سياق املوقف  ،كما أنه املسرح اللغوي
اخلارج عن النص( ،)138والسياق العام ( ، )139واملقام ( ، )140والداللة اخلارجية ( ، )141ويُقصَدُ به
املوقف اخلارجي الذي ميكن أن تقع فيه الكلمة ( ، )142وتقف هذه املصطلحات يف مقابل مصطلح
سياق املقال  ،أو سياق مكوِّنات النص ( ، )linguistic contextويعين كل ما حييط بالكالم
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من ظروف ومالبسات يف الواقع اخلارجي  ،وبتعبري آخر :هو جمموع العناصر غري اللغوية اليت
يُكَتسَب الكالم أو النص من خالهلا متام معناه يف استعمال (. )143
وقد أشار فريث إىل أن كل إنسان حيمل معه ثقافته وكثرياً من واقعه االجتماعي حيثما حل (.)144
وهكذا فإن فريث يرى من خالل تركيزه على السياق " أن كالً من األصواتي والقواعدي
صهُم "( )145يف عمليات الكالم .
واملعامجي ميكن أن جيدوا السياق الذي يَخُ ُ
وأوضَحَ بعض الدارسني أن سياق احلال هو كل ما يُحيطُ باللفظة من ظروفٍ تتصل باملكان
َب يف أثناء النطق  ،فتعطيها هذه الظروف داللتها وتوجهها اليت يُولدُها هذا
أو املتكلم أو املخاط
النوع من السياق(.)146
وقيل ايضاً  :إن سياق احلال يشمل كل ما يقوله املشاركون يف عملية الكالم  ،وما يسلكونه
َك ُل اخللفية الثقافية مبا تتضمنه من سياقات خربات املشاركني (.)147
 ،كما يُش ِّ
وقد ذكر فريث أن مالينوفسكي هو أول من استخدم عبارة  :سياق املوقف بشكلٍ موسع يف
اللغة االنكليزية(.)148
وقد أشاد الدكتور متام حسان بسبق اللغويني القدماء علماء اللغة يف الغرب يف اكتشافهم فكرة
املقام فيقول  " :ولقد كان البالغيون عند اعرتافهم بفكرة (( املقام )) متقدمني ألف سنة تقريباً
على زمانهم ؛ ألن االعرتاف بفكرتي املقام واملقال باعتبارهما ـ أساسني متميزين من أسس حتليل
املعنى – يُعتَبَر اآلن يف الغرب من الكشوف اليت جاءت نتيجة ملغامرات العقل املعاصر يف دراسة
اللغة "(.)149
عناصر سياق احلال عند فريث :
إن سياق احلال عند فريث "هو مجلة العناصر املكونة للموقف الكالمي أو احلالة
الكالمية"( ،)150ومن هذه العناصر املتصلة بسياق احلال :
َب وتكوينهما الثقايف  ،وشخصيات من يشهد احلدث الكالمي (اللغوي)
شخصية املتكلم واملخاط
 ،وما يوافق هذه األشياء من أحداث غري لغوية كاإلشارات واحلركات واإلنفعاالت ...،اخل ،العوامل
والظواهر االجتماعية اليت هلا صلة وثيقة باملوضوع  ،كالوضع السياسي  ،وحالة اجلو إن كان
هلا دخل  ،وكمكان الكالم والطقس  ...اخل  .تأثري احلدث اللغوي أوالسلوك اللغوي يف املشرتكني ،
كإظهار األمل واالقتناع والسخرية والضحك ( ... )151اخل .
ويتضح مما سبق أن أهم خصائص السياق عند فريث هو الرتكز على إبراز الدور االجتماعي
الذي يقوم به املتكلم وسائر املشرتكني يف املوقف الكالمي مثل اللغة  languageوالكالم
َب (املتلقي)  addresseeوموضوع اخلطاب
 speechواملتحدث  speakerواملخاط
.)152(topic

أقسام السياق عند فريث :
ينقسم السياق عند فريث إىل قسمني :
السياق اللغوي ( ، ) linguistic contextومتثِّله املستويات اللغوية األربعة  :الصوتية
والصرفية والنحوية والداللية .
سياق احلال ( ، ) context of sit nationوميثله الواقع اخلارجي عن اللغة  ،مبا لهُ من صلةٍ
وثيقة باحلدث اللغوي  ،ويدخل ضمنه الظروف االجتماعية واملناخية والبيئة النفسية والثقافية
للمشاركني يف احلدث الكالمي(.)153
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الوظائف األساسية للمعنى عند فريث :
يقسم فريث املعنى إىل مخس وظائف أساسية مكونة  ،هي :
الوظيفة األصواتية للصوت بوصفه مقابالً ابدالياً  ،فاألصوات هلا مواضعها يف السياق
ويف نظام العالقات الذي تدعوه البنية األصواتية للغة .
الوظيفة املعجمية للمبنى أوالكلمة  ،بوصفها مقابالً ابدالياً  ،فعلى املستوى املعجمي
ميكن عَدُّ الوحدة املعجمية (ق ت ل ) مقابالً ابدالياً معجمياً للوحدة (ض ر ب ) مثالً  ،أما
يف مستوى الكلمة  ،فكلمة  ( :القاتلة ) هي مقابل إبدال لكلمة  ( :الضاربة ) وحنوها مما
ميكن أن حيل حملها .
 الوظيفة التصريفية  ،فاملصرف الالصق  ( :ة ) يف حنو قولنا ( عفوت عن القاتلة ) يُعَدُّ
مقابالً ابدالياً تصريفياً  ،ووظيفته التصريفية هي استخدامه بطريقة مميزة عن مقابالت
إبدال أخرى مثل  ( :آت) و (ينَ)  ،وكذلك صيغة  ( :فاعل ) تستخدم بطريقة مميزة عن (
فعيل ) و (فعّال ) مثالً  ،ولذا فهي مقابل إبدال تصريفي (. )154
وهلذا جند الدكتور متام حسان يرى أن كل صيغة هلا معنى وظيفي خاص هو املورفيم ،
كاملشاركة يف صيغة ( فاعل ) (. )155
َوتَ عن القاتلة ؟ بتنغيم استفهامي  ،أو تعجيب :
الوظيفة الرتكيبية  ،كما يف مجلة  :عَف
َوتَ عن القاتلة !
عَف
الوظيفة الداللية  ،وتتأتى هذه الوظيفة بالتحقق السياقي للقولة يف موقف معني ،ويسمى
هذا السياق بسياق املوقف(.)156
إذن يتضح مما سبق أن املعنى عند فريث هو كلٌ مركب من جمموعة من الوظائف اللغوية ،
وعناصر هذا الكل يشمل  :الوظيفة الصوتية  ،ثم املورفولوجية والنحوية والقاموسية ،
والداللية ،ولكل وظيفةٍ من هذه الوظائف منهجها الذي يُراعى عند دراستها.
أنواع السياق
اقرتح K. ammer. .تقسيماً للسياق يشمل مجيع ما يتصل باستعمال الكلمة من عالقات
لغوية وظروف اجتماعية وخصائص ثقافية ونفسية  ،فقد قسم السياق إىل أربعة أقسام (:)157
السياق اللغوي . linguistic context :
السياق العاطفي . emotional context :
سياق املوقف . situational context :
السياق الثقايف . cultural context :
فالسياق اللغوي هو النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم  ،وهو يشمل الكلمات
واجلمل السابقة والالحقة للكلمة  ،والنص الذي ترد فيه  ،وكل ما يتصل بالكلمة من ظروفٍ
ومالبسات( .)158فهو يرتبط بنظام اللغة وكلماتها و ترتيباتها املختلفة ( ، )159وميكن التمثيل
خللُقية  ،وإذا
للسياق اللغوي بكلمة ( :حسن) إذا جاءت وصفاً لـ (رجل) كانت تعين الناحية ا ُ
وردت وصفاً لطبيب كانت تعين التفوق يف األداء  ،وإذا وردت وصفاً للمقادير كانت تعين الصفاء
والنقاوة ( ، )160كما ميكن التمثيل له بكلمة ((يد))  ،وهي معروفة  ،وقد تنتقل إىل اجملاز الذي
يولِّد سياقات متنوعة تقول مثالً  :أعطيته ماالً عن ظهر يد  ،يعين تفضالً ليس من بيع والقرض
وال مكافأة  ،ويُقال  :هم يدٌ على من سواهم  ،إذا كان أمرهم واحدا ،ويد الفأس وحنوه :مقبضها ،
ويد الدهر  :مد زمانه  ،ويد الريح  :سلطانها ( ... )161اخل .
فكلمة ( :يد) جاءت على معانٍ عدة  ،وذلك لورودها يف سياقات خمتلفة  ،ألنه "ال ميكن فهم أية
كلمة على حنو تام مبعزل عن الكلمات األخرى ذات الصلة بها واليت حتدد معناها" (.)162
وبناءً على ذلك فقد ذهب احملدثون إىل أن الكلمة ليست إال وحدة تدخل يف تشكيل املعنى  ،بينما
يتحدد املعنى بالسياق  ،ووجودها اليتحدد إال يف السياق (. )163
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وهكذا فإن السياق اللغوي للجملة يتألف من عناصر تفيد معاني معينة  ،تتكون من
املفردات والصيغ الصرفية والقضايا النحوية والداللية(.)164
أما السياق العاطفي فهو الذي يقوم بالكشف عن املعنى الوجداني  ،فيحدد درجة القوة
والضعف يف االنفعال مما يقتضي تأكيداً أو مبالغة أو اعتداالً  ،كاستخدام لفظ ( :يكره) ،فهو غري
لفظ ( :يُبغض ) ،فرغم اشرتاكهما يف أصل املعنى  ،فإن مضمونهما العاطفي متفاوت( .)165كما أن
َر يكون صداها لدى املتلقي تابعاً
االرتباط النفسي خيتلف من شخصٍ إىل آخر  ،وكل كلمة تُذك
حلالته النفسية  .لو قلنا ( :برج إيفل) مثالً  ،يعين لنا ذكرى طيبة  ،وقد يعين لنا ذكرى أليمة إذا
كنا زرنا هذا الربج  ،ومن مل يزره فقد يعطيه تصوراً وفقاً لرتكيبه النفسي( ، )166فالسياق وحده
هو الذي يكشف لنا ما إذا كانت الكلمة ينبغي أن تُؤخًذ على أنها تعبريٌ موضوعي صرف  ،أو أنها
قصد بها أساساً – التعبريُ عن العواطف أو االنفعاالت أو إثارة هذه العواطف واالنفعاالت(.)167
ويُعَرَّف سياق احلال بأنه  :املوقف اخلارجي الذي وقعت فيه الكلمة  ،والذي جرى يف إطاره
التفاهم بني الشخصني ؛ ويشمل ذلك زمان احملادثة ومكانَها  .والعالقة بني املتحادثني  ،والقيم
املشرتكة  ،والكالم السابق للمحادثة( ،)168ومثاله  :استعمال كلمة ( :يرحم ) يف مقام تشميت
العاطس  :يرمحك اهلل  ،البدء بالفعل  ،ويف مقام الرتحم بعد املوت ( :اهلل يرمحه )  ،البدء
باالسم( . )169ولذلك يرى احملدثون أن معاني الكلمات يف املعجم ليست هي كل شيء يف إدراك
معنى الكالم  ،فثمة عناصر غري لغوية ذات دخل كبري يف حتديد املعنى  ،ومن تلك العناصر :
َب  ،وما بينهما من عالقات  ،وما حييط بالكالم من مالبسات
شخصية املتكلم  ،وشخصية املخاط
()170
.
وظروف ذات صلة به  ،وهو ما يسمى باحلال
أما السياق الثقايف فهو الذي يكشف عن املعنى االجتماعي أو الثقايف الذي توحي به الكلمة يف
إطار جمتمع معني  ،فيقتضي حتديد احمليط الثقايف أو االجتماعي الذي ميكن أن تستخدم فيه
الكلمة  ،مثل لفظة ( :جَذر) هلا معنى عند املزارع خيتلف عنه عند اللغوي  ،وخيتلف عنه عند
عامل الرياضيات  .وكذلك كلمة (( :عقيلته)) تُعَدُّ يف العربية املعاصرة عالمة على الطبقة
االجتماعية املتميزة قياساً بكلمة  (( :زوجته )) مثال (. )171
و يتضح مما سبق أن نظرية السياق عُدَّت من أفضل املناهج لدراسة املعنى لعنايتها
بالعناصر اللغوية وغري اللغوية وهي تضم يف التحليل اللغوي العناية بشخصية املتكلم والسامع ،
وتكوينهما الثقايف  ،ولغة التخاطب بينهما  ،والظواهر االجتماعية  ،واملوقف اخلارجي ،
واملعلومات التارخيية اخلاصة باجملتمع  ،ومعرفة كاتب النص وثقافته ومكانته يف جمتمعه
ووظيفته وبيئته  ،والعادات والتقاليد  ،والزمان واملكان اللذين قيل فيهما النص  ،واألوضاع
االجتماعية والسياسية واالقتصادية  ،والظروف واألحوال واملالبسات احمليطة باحلدث الكالمي
 ،وحركات وإشارات وتعبري باملالمح  ،وحركات عضوية أخرى من قيام وقعود  ...اخل .
خصائص السياق عند هاميس :
يرى هاميس أن للسياق دوراً مزدوجاً  ،إذ (( حيصر جمال التأويالت املمكنة  ... ،ويدعم
التأويل املقصود ))( .)172وحيدد ( هاميس ) للسياق خصائص ميكن تصنيفها على الشكل
اآلتي(:)173
املرسل وهو املتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول .
املتلقي  :وهو املستمع أو القارئ الذي يتلقى القول .
احلضور  :وهم أشخاص حاضرون يساهم وجودهم يف ختصيص احلدث الكالمي .
املوضوع  :وهو مدار أو حمور الفعل الكالمي .
املقام  :ويضم زمان واحلدث التواصلي و مكانه  ،وكذلك العالقات الفيزيائية بني املتفاعلني
بالنظر إىل اإلشارات واإلمياءات وتعبريات الوجه ...
القناة  :وقد تكون كالماً أو كتاب ًة أو إشارة .
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النظام  :اللغة أواللهجة أو األسلوب اللغوي املستعمل .
شكل الرسالة  :دردشة  ،جدال  ،خزانة  ... ،اخل .
املفتاح  :ويتضمن تقومياً للرسالة وحكماً عليها  :هل كانت الرسالة موعظة حسنة  ،شرحاً مثرياً
للعواطف .
الغرض  :أي ما يقصده املشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للفعل التواصلي .
وعلى الرغم من ذلك  ،فقد يشري إىل أن خيتار اخلصائص الضرورية لوصف فعل تواصلي
خاص  ،بعبارة أخرى  :إن هذه اخلصائص اليت ُذكِرَت ليست كلها ضرورية يف مجيع األحداث
التواصلية  ،ولكن كلما عرف احمللل أكثر ما ميكن من خصائص السياق  ،فإنه يكون قادراً على
التنبؤ مبا يُحتَمَل أن يُقال (. )174
نتائج البحث
توصل هذا البحث اىل جمموعة من النتائج نوجزها مبا يأتي:
 يعدّ موضوع السياق من املوضوعات الداللية ،وقد نال عناية واهتماماً كبريين من لدن العلماء من
القدماء واحملدثني ،لكونه وسيلة مؤثرة لفهم املعنى.
 إن السياق بنوعيه :اللغوي ،وغري اللغوي من أهم القرائن ،وله أهمية كبرية يف الوصول اىل كشف املعاني
الغامضة واملبهمة يف الرتاكيب والنصوص.
 تناول القدماء السياق بالدراسة ،وعالقته باملستويات اللغوية مجيعها :الصوتية ،والصرفية ،والنحوية،
والداللية ،كما اعتنى األصوليون بسياق احلال أكثر من السياق اللغوي ،وعرفوا قيمته يف حتديد معنى الوحدة
الكالمية من خالل استدالهلم وإشارتهم اىل املقام واحلال لبيان الغرض من سوق الكالم وإيضاح القصد منه،
وربطوا بني السياق واملقام .كما اهتم النحاة واللغويون بالسياق بنوعيه :اللغوي وغري اللغوي ،واهتم بهما
املفسرون أيضاً من خالل عرضهم ألسباب النزول ،اليت متثل السياق اخلارجي ،أو :سياق احلال يف الدراسات
اللغوية احلديثة.
 لقد سبق اللغويون والبالغيون واألصوليون واملفسرون من العرب واملسلمني الغربيني من أصحاب
النظرية السياقية يف كثري مما أشاروا إليه ،إلّا أنهم مل يكونوا أصحاب نظرية شاملة يف السياق.
 تعدّ نظرية السياق من أفضل املناهج لدراسة املعنى ،وقد نالت هذه النظرية عنايةً واهتماماً كبريين من
لدن علماء اللغويات يف العصر احلديث يف حبثهم الداللي ،الهتمامها بالعناصر اللغوية واالجتماعية ،وابتعادها
عن كثري من االفكار البعيدة عن الواقع اللغوي.

اهلوامش:

 -1صحيح مسلم  ( :كتاب اإلميان – باب كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا اهلجرة واحلج ) . 78 :
 -2لسان العرب  ، 753 – 752/4 :مادة  :سوق .
 -3القيامة – آ . 30 :
 -4تهذيب اللغة  ، 231/9 :مادة  :ساق  ،ولسان العرب  ، 753 – 752 /4 :مادة  :سوق  ،والقاموس احمليط :
 ، 655مادة  :سوق .
 -5تهذيب اللغة  ، 232 - 231/9 :مادة  :ساق  ،والصحاح  ، 525 :مادة  :سوق  ،ولسان العرب ، 752 /4 :
مادة  :سوق  ،ومعجم منت اللغة . 252 :
 -6مفردات ألفاظ القرآن  ، 436 :مادة  :ساق  ،ولسان العرب  ، 752/4 :مادة  :سوق  ،والقاموس احمليط :
 ، 655مادة  :سوق  ،واملعجم الوسيط  ( 465 :السوق )
 -7القلم – آ 42 :
 -8اخلصائص 455/2 :
 -9م  0ن 217/2 :
 -10الرسالة 88 – 87 :
 - 11الرسالة 96 – 95 :
 -12م  .ن 96 – 95 :
 -13املستصفى 217/2 :
 -14م  .ن 217/2 :
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 -15اإلسراء – آ 23 :
 -16النساء – آ 10 :
 -17املستصفى  ، 223 – 222/2 :وينظر  :اإلحكام يف أصول األحكام 150 – 149 /3 :
 -18ينظر  :التصور اللغوي عند األصوليني 118 :
 -19ينظر  :دراسات يف اللغة واملعاجم 277 :
 -20البيان والتبيني  ، 61/1 :وملزيد من التفاصيل ينظر  :التقديم والتأخري يف القرآن الكريم – دراسة لغوية
وصفية حتليلية  ،الدكتور عزالدين حممد أمني  ،دار املعرفة  ،بريوت  2007 ،م  ،ط 0 1
 -21البيان والتبيني 63/1 :
 -22القمر – آ 42 :
 -23اخلصائص 466 /2 :
 -24دالئل اإلعجاز  ،236 :وينظر  :نظرية عبد القاهر يف النظم  ، 109 :وفقه اللغة العربية وعلم اللغة احلديث :
 ، 129 – 128ووجوه االستبدال يف القرآن الكريم 23 – 22 :
 -25دالئل اإلعجاز . 54 :
 -26ينظر  :مناهج البحث يف اللغة 238 :
 -27مناهج البحث يف اللغة 238 :
 -28دالئل اإلعجاز 51 :
 -29ينظر  :علم الداللة – نور اهلدى  ، 46:والرخصة النحوية  ، 182 :وعبد القاهر اجلرجاني يف قراءات
البالغيني احملدثني 82- 80 :
 -30دراسة املعنى عند األصوليني 222 :
 -31ينظر  :مباحث يف علوم القرآن 101 :
 -32اإلسراء – آ 106 :
 -33مباحث يف علوم القرآن 101 :
 -34الفرقان – آ 32 :
 -35الربهان يف علوم القرآن 40 – 39 /1 :
 --36ينظر  :الربهان يف علوم القرآن  ، 40/1 :واإلتقان يف علوم القرآن .48 :
 -37ينظر  :الربهان يف علوم القرآن 40/1 :
 -38ينظر التصور اللغوي عند األصوليني 112 – 111 :
 -39م  .ن 111 :
 -40دور الكلمة يف اللغة 67 – 66 :
 -41البقرة – آ 98 :
 -42ينظر  :أسباب النزول – الواحدي  ، 18 – 17 :والكشاف  ، 89 – 88 :وأنوار التنزيل وأسرار التأويل :
 ، 77/1وتفسري النسفي  ، 82/1 :وروح املعاني 453/1 :
 -43الكشاف 23 :
 -44الشعراء – آ 94 :
 -45الكشاف 764 :
 -46البقرة – آ 23 :
 -47الكشاف  ، 59 :وتنظر  :بالغة الكلمة يف التعبري القرآني 60 – 59 :
 -48البقرة – آ 23 :
 -49يونس – آ 38 :
 -50هود – آ 13 :
 -51اإلسراء – آ 88 :
 -52الكشاف 60 – 59 :
 -53ينظر  :النحو والداللة  ، 115 :ونظرية النحو العربي  ، 97 – 88 :وحتليل النص النحوي . 119 :
 -54الكتاب 284/3 :
 -55ينظر  :األسس االبستمولوجية والتداولية 366 :
 -56ينظر  :الكتاب  ، 99 ، 68/1 :وجماز القرآن  ، 19 ، 17 :و معاني القرآن – األخفش األوسط ، 520/2 :
واملقتضب  ، 436 – 435 ، 428 – 427/4 :و الكامل  ، 28 /1 :ومعاني القرآن – الزجاج ، 420 – 410/1 :
واجلمل  ، 29 – 28 :واخلصائص  ، 169 – 158/2 :وفقه اللغة و سر العربية 368 – 367 :
 -57الكتاب 68/1 :
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 -58التصور اللغوي عند األصوليني  ، 117 :و ينظر  :الرتاكيب اللغوية  ، 117 – 116 :والتوسع يف كتاب
سيبويه 107 – 105 :
 -59ينظر  :النحو والداللة  ، 115 :والنحو العربي والدرس احلديث  ، 152 – 150 :والتوسع يف كتاب سيبويه :
12
 -60ينظر  :جماز القرآن 19 ، 17 :
 -61املقتضب  ، 406 /4 :وينظر  :نظرية املعنى يف الدراسات النحوية 335 :
 -62املقتضب 406/4 :
 -63اخلصائص  ، 294 ، 293/1 :وينظر  :األصول يف النحو  ، 247/2 :وفقه اللغة يف الكتب العربية – 166 :
 ، 168ونظرية املعنى يف الدراسات النحوية  ، 347 :والداللة اللغوية عند العرب  ، 163 :وعلم اللسان العربي :
343
 -64البيان والتبيني 61/1 :
 -65ينظر  :األصول  ، 354 :والتقديم والتأخري ومباحث الرتاكيب  ، 137 :واللفظ واملعنى  ، 335 :والرتاكيب
النحوية  93 :وما بعدها 0
 -66دالئل اإلعجاز 85 :
 -67ينظر  :حبوث لغوية  ، 51 :والثنائيات املتغايرة 24 :
 -68ينظر  :حبوث لغوية 25 :
 -69ينظر  :الكشاف  ، 1199 ، 1092 ، 1035 ، 627 ، 340 :والزخمشري ناقداً  ، 109 – 105 :والتقديم
والتأخري يف القرآن الكريم 114 – 112 :
 -70الفاحتة  -آ 5 :
 -71ينظر  :الكشاف  ، 28 :ومن بالغة القرآن  ، 88 :ودراسات نقدية يف اللغة والنحو 92 :
 -72منهاج البلغاء وسراج األدباء 14 :
 -73اإليضاح يف علوم البالغة 17 – 16 :
 -74م  .ن 17 :
 -75التعريفات 217 :
 -76م  .ن 160 :
 -77التعريفات 160 :
 -78األعراف – آ 163 :
 -79األنبياء – آ 12 – 11 :
 -80الرسالة 96 :
 -81يوسف – آ 82 – 81 :
 -82الرسالة – آ 96 :
 -83املستصفى 67 – 65/2 :
 -84اللغة العربية معناها ومبناها  ، 353 – 352 :وينظر  :داللة األلفاظ 51 – 44 :
 -85األنعام – آ 141 :
 -86الزمر – آ 67 :
 -87املستصفى 676 – 675 /1 :
 -88ميزان األصول 418/1 :
 -89تنظر  :الداللة القرآنية عند الشريف املرتضى 175 – 170 :
 -90ينظر  :البحث الداللي عند الراغب األصفهاني 179 – 178 :
 -91فصول يف علم الداللة  ، 131 – 130 :وينظر  :لسانيات النص 148 – 144 :
 -92املستصفى 67 – 65 /2 :
 -93املقتضب 406 /4 :
 -94املستصفى 67 /2 :
 -95مفتاح العلوم 256 :
 -96اإليضاح يف علوم البالغة 17 – 16 :
 -97الربهان يف علوم القرآن 40/1 :
 -98اإلتقان يف علوم القرآن 48 :
 -99ينظر  :اجملاز وأثره يف الدرس اللغوي 110 :
 -100إبراهيم – آ 42 :
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 -101ينظر  :جواهر البالغة  ، 55 :ومن بالغة القرآن 50 – 47 :
 -102الدخان – آ 49 :
 -103ينظر  :من بالغة القرآن  ، 45 :واإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم  ، 229 :وعناصر حتقيق الداللة يف
العربية  ، 173 – 172 :وحبوث يف اللغة واألدب  ، 159 :والسياق يف الفكر اللغوي عند العرب 0 116 :
 -104آل عمران – آ 102 :
 -105ينظر  :البيان يف روائع القرآن 164/1 :
 -106البيان يف روائع القرآن 173 /1 :
 -107عناصر حتقيق الداللة يف العربية 172 :
 -108علم الصرف الصوتي  ، 155 :وينظر  :التأويل اللغوي  ، 103 :واملوقعية يف النحو العربي  ، 21 :وعلم
الداللة – نور اهلدى لوشن  ، 95 :والتداولية ظهورها وتطورها 1 :
 -109علم اللغة املعاصر 54 :
 -110النص والسياق 258 :
 -111اللغة واملعنى والسياق 222 :
 -112اللسانيات ونظرية التواصل 38 :
 -113دور الكلمة يف اللغة  ، 62 :وينظر  :لسانيات النص  ، 52 :واالجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة 82 :
 -114ينظر  :التأويل اللغوي  ، 47 :واجتاهات البحث اللساني  ، 366 :وحتليل النص النحوي  ، 24 :والداللة
اللغوية عند العرب 166 :
 -115ينظر  :علم الداللة – امحد خمتار عمر  ، 68 :ووصف اللغة العربية داللياً  ، 99 :والعربية والبحث اللغوي
املعاصر  ، 201 :واالجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة 81 :
 -116ينظر  :منهج البحث اللغوي  ، 185 :وداللة تراكيب اجلمل  ، 244 – 243 :وعلم الداللة – كلود جرمان :
 ،44والعربية حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية  281 :وما بعدها
 -117علم الداللة – امحد خمتار عمر  ، 69 – 68 :وينظر  :علم الداللة – باملر  ، 61 :ومقدمة يف اللغويات
املعاصرة  ، 181 :وعلم الداللة – فريد عوض حيدر  ، 157 :وأسس لسانيات النص  ، 62 :والبحث الداللي يف
كتاب سيبويه 32 :
 -118دور الكلمة يف اللغة  ، 62 :وينظر  :علم الداللة – كلود جرمان 44 :
 -119اللغة واملعنى والسياق 83 :
 -120علم الداللة – جون الينز 23 :
 -121ينظر  :علم اللغة املعاصر  ، 37 – 36 :ومناهج الدرس النحوي  ، 315 :وفصول يف الدرس اللغوي بني
القدماء واحملدثني  ، 76 :وعلم اللسان العربي 338 :
 -122ينظر  :علم الداللة – امحد خمتار عمر  ، 69 :وعلم الداللة – فريد عوض حيدر  ، 158 :والتحليل الداللي
 ، 95 :واللسانيات ونظرية التواصل 63 :
 -123علم الداللة – جون الينز  ، 23 :وينظر  :علم الداللة – منقور عبد اجلليل  ، 88 :والعربية وعلم اللغة
احلديث  ، 197 – 196 :والتحليل الداللي 95 :
 -124ينظر  :علم الداللة – امحد خمتار عمر  ، 69 :وعلم الداللة – فريد عوض حيدر 158 :
 -125دور الكلمة يف اللغة 67 :
 -126ينظر  :م  .ن 67 :
 - 127الدخان – آ 49 :
 - 128الربهان يف علوم القرآن 122 – 121 /2 :
-129ينظر  :علم اللغة املعاصر  ، 33:ومناهج الدرس النحوي 313 :
 -130ينظر  :علم اللغة املعاصر 33 :
 -131ينظر  :علم اللغة املعاصر  ، 35 :والتفكري اللغوي بني القديم واجلديد 144 :
 - 132ينظر  :علم اللغة ،مقدمة للقارئ العربي  ،312 :وعلم الداللة – نور اهلدى لوشن  ،47 :وعلم اللسان
العربي  ،338 ، 92 :ومقدمة يف علمي الداللة والتخاطب  ،28 :مدخل إىل اللسانيات  ، 78 :و واالجتاه الوظيفي
ودوره يف حتليل اللغة 88 :
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 -133ينظر  :علم اللغة املعاصر  ، 36 :وفصول يف الدرس اللغوي بني القدماء واحملدثني 76 :
 - 134فصول يف علم الداللة 121 :
-135ينظر  :علم الداللة – فريد عوض حيدر 157 :
- 136علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  ، 310 :وعلم اللغة املعاصر  ، 37 :واألسلوب  ، 55 :ودراسات لسانية
يف احلديث النبوي 86 :
 -137دراسات يف علم اللغة 165 :
 - 138علم األسلوب مبادئه وإجراءاته 210 :
 - 139البالغة واألسلوبية 230 :
 -140اللغة العربية معناها ومبناها  ، 253 ، 182 :وحنو نظرية أسلوبية لسانية 95 ، 85 -81 :
 - 141اللسانية التوليدية والتحويلية 83 :
 - 142علم الداللة – امحد خمتار عمر 71 :
 -143علم اللغة املعاصر  ، 37 :وينظر  :دراسات يف اللسانيات العربية –الرتاكيب النحوية والتداولية ، 143 :
والتقديم والتأخري ومباحث الرتاكيب 135 :
 - 144وصف اللغة العربية داللياً 102 :
 -145وصف اللغة العربية داللياً 102 :
 -146ينظر  :الداللة القرآنية  ، 170 :والتأويل اللغوي  ، 49 :واألساس يف فقه اللغة العربية 243 – 242 :
 - 147وصف اللغة العربية داللياً  ، 102 :وينظر القاعدة النحوية  ، 96 :والرخصة النحوية 8 :
 - 148علم اللغة مقدمة للقارئ العربي 310 :
 -149اللغة العربية معناها ومبناها 337 :
 - 150دراسات يف اللسانيات العربية – بنية اجلملة العربية  ، 143 :وينظر  :فقه اللغة يف الكتب العربية ، 167 :
واللسانيات االجتماعية عند العرب 162 :
 -151ينظر  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  ، 311 :ومناهج البحث يف اللغة  ، 262 :وفقه اللغة يف الكتب العربية
 ، 167 :ووصف اللغة العربية داللياً  ، 102 :ونظرية النحو العربي  ، 86 – 85 :وفصول يف علم الداللة – 123 :
 ، 124وعلم اللغة املعاصر  ، 39 :وعلم اللسان العربي  ، 339 :واالجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة – 82 :
83
 -152ينظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  ، 311 :وعلم الداللة – باملر  ، 64 – 63 :وعلم اللغة االجتماعي :
 ، 17والتحليل الداللي  ، 95 :واللسانيات االجتماعية عند العرب 162 :
 -153ينظر  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  ، 311 :وعلم اللغة املعاصر  ، 43 :وعلم الداللة – نور اهلدى لوشن
47 :
 -154وصف اللغة العربية داللياً  ، 102 – 100 :وينظر  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  ،312 :ومقدمة يف
علمي الداللة والتخاطب 29 - 28 :
 - 155مناهج البحث يف اللغة 208 – 207 :
 -156وصف اللغة العربية داللياً ،102 -100:وينظر :مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب  ،29 –28:ومدخل إىل
اللسانيات 79 :
 -157ينظر  :علم الداللة – امحد خمتار عمر  ، 69 :واألسس االبستمولوجية والتداولية  ، 310 :وعلم الداللة –
فريد عوض حيدر 158 :
 -158ينظر :دور الكلمة يف اللغة  ،62:وعلم الداللة– فريد عوض حيدر ،57 -56:والتفكري اللغوي بني القديم
واجلديد368:
 -159علم الداللة – نور اهلدى لوشن  ، 98 :ومقدمة يف اللغويات املعاصرة 177 – 176 :
 -160ينظر  :علم الداللة – امحد خمتار عمر . 70 – 69 :
 - 161الصحاح  1168 :مادة  :يدي  ،والقاموس احمليط  1428 :وعلم الداللة – امحد خمتار عمر 70 :
 -162اللغة واملعنى والسياق . 83 :
 -163ينظر  :األسس االبستمولوجية والتداولية  ، 310 :وعلم الداللة – منقور عبد اجلليل 88 :
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 -164ينظر القاعدة النحوية 108 :
 -165ينظر  :علم الداللة – امحد خمتار عمر  ، 71 – 70 :وعلم الداللة – فريد عوض حيدر  ، 159 :وعلم الداللة
– منقور عبد اجلليل 90 :
 - 166علم الداللة – نور اهلدى لوشن 99 :
 - 167دور الكلمة يف اللغة  ، 63 :وينظر  :علم الداللة – باملر  ، 61 :ومقدمة يف اللغويات املعاصرة 181 :
 - 168ينظر  :فصول يف علم الداللة  ، 127 :وعلم الداللة – منقور عبد اجلليل  ، 90 :ونظام االرتباط والربط :
 ، 103 – 101وداللة تراكيب اجلمل 252 – 251 :
 -169ينظر  :علم الداللة 71 :
 -170ينظر  :علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  ، 263 :واألسلوبية وحتليل اخلطاب 110 – 109 :
 -171ينظر  :علم الداللة –امحد خمتار عمر  ، 71 :وعلم الداللة – فريد عوض حيدر 162 :
 - 172لسانيات النص  ، 52 :وينظر  :األسس االبستمولوجية والتداولية 310 :
 -173ينظر  :لسانيات النص  ، 297 ، 53 :وقضايا يف علم اللغة التطبيقي  ، 146 ، 132 :واالجتاه الوظيفي
ودوره يف حتليل اللغة 95 – 93 :
 - 174ينظر  :لسانيات النص 297 ، 53 :
املصادر و املراجع
 اجتاهات البحث اللساني  :ميلكا إفيتش  ،ترمجة  :الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح و الدكتورة وفاء
كامل فايد  ،اجمللس األعلى للثقافة 2000 ،م  ،ط . 1
 االجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة :حييى امحد ،جملة عامل الفكر ،الكويت ،اجمللد  ،20العدد ،3
 1989م.
 اإلتقان يف علوم القرآن  :جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي ( ت 911هـ )  ،ضبطه وصححه
وخ ّرجَ آياته  :حممد سامل هاشم  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 1425 ،هـ 4002 -م  ،ط . 1
 اإلحكام يف أصول األحكام  :أبو احلسن سيف الدين علي بن أبي علي بن حممد اآلمدي ( ت 631هـ) ،
ضبطه وكتبَ حواشيه  :إبراهيم العجوز  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 1426 ،هـ 2005 -م  ،ط . 5
األسس اإلبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه  :الدكتور إدريس مقبول  ،جدارا للكتاب
العاملي  ،عمان  ،عامل الكتب احلديث  ،إربد  ، 2006 ،ط . 1
 أسس لسانيات النص  :مارغوت هاينمان وفولفجانج هاينمان  ،ترمجة  :الدكتور موفق جواد املصلح ،
دار املأمون للرتمجة والنشر  ،بغداد 2006 ،م  ،ط . 1
األسلوب  ،دراسة لغوية إحصائية  :الدكتور سعد مصلوح  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة 1404 ،هـ -
1984م  ،ط . 2
أصول التفكري النحوي  :الدكتور علي أبو املكارم  ،دار الثقافة  ،بريوت ، 1973 ،د.ط.
 األصول  ،دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  :الدكتور متام حسان  ،اهليئة املصرية
العامة للكتاب  ،مصر ،ودار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد 1988 ،م ،د.ط .
 األصول يف النحو  :ابن السراج (أبو بكر حممد بن سهل بن النحوي البغدادي  ،ت 316هـ )  ،حتقيق :
الدكتور عبد احلسني الفتلي  ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت 1408 ،هـ 1988 -م  ،ط . 3
اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم  :حممد حسني سالمة دار اآلفاق العربية  ،القاهرة 1423 ،هـ  2002 -م
،ط.1
 آمالي املرتضى ( غرر الفوائد ودرر القالئد )  :الشريف املرتضى  ،أبو القاسم علي بن اجلسني  ،حتقيق
 :حممد أبو الفضل ابراهيم  ،دار الكتاب العربي  ،بريوت 1967-1387 ،م  ،ط . 2
 البحث الداللي عند الراغب األصفهاني :حممود مصطفى امحد ،رسالة ماجستري اشرف عليها :الدكتورة
ندى عبدالرمحن الشايع ،كلية اآلداب ،اجلامعة املستنصرية ،بغداد 1999 ،م.
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 البحث الداللي يف كتاب سيبويه  :الدكتورة دخلوش جار اهلل حسني دزه يى  ،مطبعة رون  ،السليمانية ،
2004م  ،د.ط .
 حبوث يف اللغة واألدب :االستاذ عبدالسالم هارون وآخرون ،اعداد واشراف :الدكتورة سهام القريح،
مطبعة فيصل ،الكويت 1987 ،م ،ط.1
حبوث لغوية  :الدكتور امحد مطلوب  ،دار الفكر للنشر والتوزيع  ،عمان 1987 ،م  ،ط . 1
بدائع الفوائد  :أبو عبداهلل حممد بن أبي بكر بن قيّم اجلوزيّة الدمشقي ( ت 751هـ)  ،دار الكتاب العربي
 ،بريوت  ،د.ت  ،د.ط .
 الربهان يف علوم القرآن  :بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي ( ت 794هـ)  ،قدّم وعلّق عليه وخرّج
أحاديثه  :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 1428 ،هـ 2007 -م  ،ط . 1
 بالغة الكلمة يف التعبري القرآني  :الدكتور فاضل صاحل السامرائي  ،شركة العاتك لصناعة الكتاب
للطباعة والنشر والتوزيع  -القاهرة 1427 ،هـ 2006-م ،ط . 2
 البالغة واألسلوبية  :الدكتور حممد عبد املطلب  ،مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب 1984 ،م  ،د.ط
.
 البيان يف روائع القرآن  ،دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني  :الدكتور متام حسان  ،مهرجان القراءة
للجميع  ،مكتبة األسرة  ،مصر  ،د.ط .
 البيان والتبيني  :أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ( ت 255هـ )  ،صحح حواشيه  :موفق شهاب الدين ،
دار الكتب العلمية  ،بريوت 1424 ،هـ 2003-م ،ط . 2
 التأويل اللغوي يف القرآن الكريم  ،دراسة داللية  :الدكتور حسني حامد الصاحل  ،دار ابن حزم للطباعة
والنشر والتوزيع  ،بريوت 1426 ،هـ 2005 -م  ،ط . 1
 التجبري يف املعجم الكبري  :أبو سعد عبد الكريم بن حممد السمعاني التميمي  ،حتقيق  :منرية ناجي
سامل  ،نشر :رئاسة ديوان األوقاف – بغداد – 1395هـ 1975 -م ،ط. 1
 التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه  :الدكتور كريم زكي حسام الدين  ،دار غريب للطباعة والنشر
والتوزيع  ،القاهرة 2000 ،م  ،د.ط .
 حتليل النص النحوي  ،منهج ومنوذج  :الدكتور فخر الدين قباوة  ،دار الفكر  ،دمشق  ،دار الفكر
املعاصر  ،بريوت 1427 ،هـ 2006 -م  ،ط . 2
التداولية ظهورها وتطورها :عادل الثامري ،املوقع:
.http://www.nu5ba.net/vb/showthread.php?t=11088&page=1
الرتاكيب اللغوية  :الدكتور هادي نهر  ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،عمان 2004 ،م  ،د.ط .
 الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر  :الدكتور عبد الفتاح الشني  ،دار املريخ للنشر ،
الرياض  ،د.ت  ،د.ط .
 التصور اللغوي عند األصوليني  :الدكتور السيد امحد عبد الغفار  ،شركة مكتبات عكاظ للنشر
والتوزيع 1401 ،هـ 1981 -م  ،ط . 1
(ت816هـ ) ،
 التعريفات  :أبو احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاني املعروف بالسيد الشريف
حتقيق  :عادل أنور خضر  ،دار املعرفة  ،بريوت 1428 ،هـ 2007 -م  ،ط . 1
 التفكري اللغوي بني القديم واجلديد  :الدكتور كمال بشر  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 2005 ،م
 ،د.ط .
 التقديم والتأخري يف القرآن الكريم  ،دراسة لغوية وصفية حتليلية  :الدكتور عزالدين حممد أمني سليمان
الكردي  ،دار املعرفة  ،بريوت 1428 ،هـ 2007 -م  ،ط . 1
 التقديم والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة واألسلوبية  :الدكتور خمتار عطية  ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة والنشر  ،اإلسكندرية 2005 ،م  ،د.ط .
تهذيب اللغة  :أبو منصور حممد بن امحد األزهري ( ت 370هـ )  ،ج  ،9حتقيق وتقديم  :عبد السالم
هارون  ،راجعه  :حممد علي النجار  ،د .ت  ،د .ط  ،ج  ، 13حتقيق  :أمحد عبد العليم الربدوني وعلي
حممد البجاوي  ،القاهرة 1966 ،م .
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 التوسع يف كتاب سيبويه  :الدكتور عادل هادي محّادي العبيدي  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاهرة ،
2004م  ،د.ط .
الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل اإلعجاز :لعبدالقادر القاهر اجلرجاني ،دراسة داللية :دخلوش جار
اهلل حسني ،رسالة ماجستري اشرف عليها :الدكتور حممد صابر مصطفى ،جامعة صالح الدين-اربيل،
كلية اآلداب 1996 ،م.
اجلملة العربية تأليفها واقسامها :الدكتور فاضل السامرائي ،دار الفكر-بريوت 2009 ،م ،ط.3
اجلمل يف النحو  :أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ( ت 337هـ )  ،حتقيق  :الدكتور علي
توفيق احلمد  ،دار األمل  ،بريوت 1984 ،م  ،ط . 1
اخلصائص  :أبو الفتح عثمان بن جين ( ت 392هـ )  ،حتقيق  :الدكتور عبد احلميد هنداوي  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت 1424 ،هـ 2003 -م  ،ط . 2
دراسات يف علم اللغة – القسم الثاني  :الدكتور كمال حممد بشر  ،مطابع دار املعارف مبصر 1971 ،م ،
ط.2
دراسات يف اللسانيات العربية – بنية اجلملة العربية  ،الرتاكيب النحوية والتداولية  ،علم النحو وعلم
املعاني  :الدكتور عبد احلميد مصطفى السيد  ،دار احلامد للنشر والتوزيع  ،عمان 1424 ،هـ 2004 -م
،ط.1
 دراسات لسانية يف احلديث النبوي  :الدكتور أمحد عارف حجازي  ،دار فرحة للنشر والتوزيع  ،أملنيا -
مصر 2006 ،م  ،ط . 1
 دراسات نقدية يف اللغة والنحو  :الدكتور كاصد ياسر الزيدي  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،عمان ،
2003م  ،ط . 1
 دراسة املعنى عند األصوليني  :الدكتور طاهر سليمان محودة  ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر
والتوزيع  ،اإلسكندرية 1983 ،م ،د.ط .
درّة التنزيل وغرة التأويل  :الراغب االصفهاني  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 1416 ،هـ 1995 -م ،
ط.1
دالئل اإلعجاز  :عبد القاهر اجلرجاني ( ت 417هـ ) صحح أصله  :حممد عبده مفيت الديار املصرية و
حممد حممود الرتكزي الشنقيطي  ،علق عليه  :حممد رشيد رضا  ،دار املعرفة  ،بريوت 1422 ،هـ -
2001م  ،ط . 3
 داللة األلفاظ  :الدكتور إبراهيم أنيس  ،مكتبة األجنلو املصرية  ،د.ت  ،د.ط.
 داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني  :الدكتور موسى بن مصطفى العبيدان  ،األوائل للنشر والتوزيع
واخلدمات الطباعية  ،دمشق 2002 ،م  ،ط. 1
الداللة القرآنية عند الشريف املرتضى  ،دراسة لغوية  :الدكتور حامد كاظم عباس  ،دار الشؤون
الثقافية العامة  ،أعظمية – بغداد 2004 ،م  ،ط . 1
 الداللة اللغوية عند العرب  :الدكتور عبد الكريم جماهد  ،دار البيضاء للنشر والتوزيع  ،عمان  ،د.ت ،
د.ط .
دور الكلمة يف اللغة  :ستيفن أوملان  ،ترمجة  :الدكتور كمال حممد بشر  ،مكتبة الشباب  ،القاهرة ،
 ، 1986ط . 10
 الرخصة النحوية  :الدكتور شوكت علي عبد الرمحن درويش  ،دائرة املكتبة الوطنية  ،اململكة
األردنية اهلامشية 2004 ،م  ،د.ط .
الرسالة  :حممد بن إدريس الشافعي ( ت 204هـ )  ،حقّقَ نصوصه وخرّج أحاديثه وعلق عليه  :الدكتور
عبد اللطيف اهلميم والدكتور ماهر ياسني الفحل  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 1426 ،هـ 2005 -م ،
ط.1
 الزخمشري ناقداً  ،دراسة يف شواهد الكشاف الشعرية على األساليب الرتكيبية  :مساء حممود اخلالدي
 ،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع  ،إربد 1425 ،هـ 2004 -م  ،ط .1
24

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

 السياق يف الفكر اللغوي عند العرب :الدكتور صاحب ابو جناح ،جملة األقالم ،العددان ،4-3 :آذار-
نيسان 1992 ،م.
 الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية )  :إمساعيل بن محاد اجلوهري ( ت 393هـ )  ،اعتنى به  :خليل
مأمون شيحا  ،دار املعرفة  ،بريوت 1428 ،هـ 2007 -م  ،ط . 2
 صحيح مسلم  :أبو احلسن مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ( ت 261هـ)  ،دار ابن رجب
1422 ،هـ 2002 -م  ،ط. 1
 العربية حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية  ،دراسات لغوية  :الدكتور نهاد املوسى ،
املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بريوت  -عمان 0200 ،م  ،ط. 1
 العربية والبحث اللغوي املعاصر  :الدكتور رشيد عبد الرمحن العبيدي  ،مطبعة اجملمع العلمي  ،بغداد
1425 ،هـ 2004 -م  ،د.ط .
 العربية وعلم اللغة احلديث  :الدكتور حممد حممد داود  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاهرة ،
2001م  ،د.ط .
 علم األسلوب مبادئه و إجراءاته  :الدكتور صالح فضل  ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة  ،بريوت ،
1405هـ 1985 -م  ،ط . 1
علم الداللة  :امحد خمتار عمر  ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع 1402 ،هـ 1982 -م  ،ط . 1
 علم الداللة  :إف  .آر .باملر  ،ترمجة  :جميد عبد احلليم املاشطة  ،مطبوعات اجلامعة املستنصرية ،
1985م  ،د.ط .
 علم الداللة  :جون الينز  ،ترمجة  :جميد عبد احلليم املاشطة وحليم حسن الفاحل وكاظم حسني باقر ،
مطبعة جامعة البصرة 1980 ،م  ،د.ط .
علم الداللة  :كلود جرمان ورميون لوبلون  ،ترمجة  :الدكتورة نور اهلدى لوشن  ،املكتب اجلامعي
احلديث  ،اإلسكندرية  ،د.ت  ،د.ط .
 علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العربي  ،دراسة  :منقور عبد اجلليل  ،منشورات احتاد الكتاب
العرب  ،دمشق 2001 ،م  ،د.ط .
علم الداللة  ،دراسة نظرية و تطبيقية  :الدكتور فريد عوض حيدر  ،مكتبة اآلداب  ،القاهرة 1426 ،هـ -
2005م  ،ط . 1
 علم الداللة  ،دراسة وتطبيق  :الدكتورة نور اهلدى لوشن  ،املكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية ،
2006م  ،د.ط .
 علم الصرف الصوتي  :الدكتور عبد القادر عبد اجلليل  ،أزمنة للنشر والتوزيع 1998 ،م  ،ط . 1
 علم اللسان العربي  :الدكتور عبد الكريم جماهد  ،دار أسامة للنشر والتوزيع  ،عمان 2005 ،م  ،ط . 1
 علم اللغة االجتماعي  :الدكتور هدسن  ،ترمجة  :الدكتور حممود عبد الغين عياد  ،مراجعة  :الدكتور
عبد األمري األعسم  ،دار الشؤون الثقافية  ،بغداد 1987 ،م  ،ط . 1
 علم اللغة املعاصر مقدمات وتطبيقات  :الدكتور حييى عبابنة والدكتورة آمنة الزعيب  ،دار الكتاب
الثقايف  ،إربد 1426 ،هـ 2005 -م  ،د.ط .
 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  :الدكتور حممود السعران  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر
والتوزيع  ،بريوت  ،د.ت  ،د.ط .
 عناصر حتقيق الداللة يف العربية  ،دراسة لسانية  :الدكتور صائل رشدي شديد  ،األهلية للنشر
والتوزيع  ،عمان 2004 ،م  ،ط . 1
 فصول يف الدرس اللغوي بني القدماء واحملدثني  :الدكتورة نادية رمضان النجار  ،مراجعة وتقديم :
الدكتور عبده الراجحي  ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،اإلسكندرية 2006 ،م  ،ط . 1
 فصول يف علم الداللة  :الدكتور فريد عوض حيدر  ،نشر  :مكتبة اآلداب  ،القاهرة 1426 ،هـ 2005 -م ،
ط.1
 فقه اللغة يف الكتب العربية  :الدكتور عبده الراجحي  ،منشورات دار النهضة العربية  ،بريوت 1974 ،م ،
د.ط .
25

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

فقه اللغة وسر العربية  :أبو منصور عبد امللك الثعاليب ( ت 430هـ )  ،حتقيق  :محدو طمّاس  ،دار
املعرفة  ،بريوت 1425 ،هـ 2004 -م  ،ط . 1
 القاعدة النحوية  ،حتليل ونقد  :الدكتور حممود حسن اجلاسم  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ذو احلجة 1428هـ
 كانون الثاني ( يناير ) 2007م  ،ط . 1القاموس احمليط  :جمد الدين يعقوب الفريوز آبادي ( ت 817هـ )  ،رتّبه ووثّقه  :خليل مأمون شيحا ،
دار املعرفة  ،بريوت 1428 ،هـ 2007 -م  ،ط . 1
 قضايا يف علم اللغة التطبيقي  :ميشيل ماكارثي  ،ترمجة  :عبد اجلواد توفيق حممود  ،اجمللس األعلى
للثقافة 2005 ،م  ،ط . 1
الكامل يف اللغة واألدب  :أبو العباس حممد بن يزيد املربِّد ( ت 285هـ )  ،حتقيق  :حممد أبو الفضل
إبراهيم  ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ،د.ت  ،د.ط .
الكتاب  ،سيبويه  :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ( ت 180هـ )  ،حتقيق  :عبد السالم حممد هارون ،
مكتبة اخلاجني  ،القاهرة1408 ،هـ 1988 -م  ،ط  ، 3ونسخة اخرى بتحقيق  :د.إميل بديع يعقوب ،
دار الكتب العلمية  ،بريوت 1420 ،هـ 1999 -م  ،ط .1
 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  :أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر
الزخمشري ( ت 538هـ )  ،اعتنى به وخرّج أحاديثه وعلّق عليه  :خليل مأمون شيحا  ،دار املعرفة ،
بريوت 1426 ،هـ 2005 -م  ،ط . 2
 لسان العرب  :أبو الفضل مجال الدين ابن منظور ابن منظور األفريقي املصري (ت 711هـ )  ،طبعة
مراجعة ومصحّحة مبعرفة خنبة من السادة األساتذة املتخصصني  ،دار احلديث  ،القاهرة 1423 ،هـ -
2003م  ،د.ط .
 اللسانيات االجتماعية عند العرب  :الدكتور هادي نهر  ،دار األمل للنشر والتوزيع  ،األردن 1998 ،م ،
ط.1
 لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب  :حممد خطابي  ،املركز الثقايف العربي  ،الدار البيضاء –
املغرب 2006 ،م  ،ط . 2
 اللسانيات ونظرية التواصل  :عبد القادر الغزالي  ،دار احلوار للنشر والتوزيع  ،الالذقية  -سورية ،
2003م  ،ط . 1
 اللسانية التوليدية والتحويلية  :الدكتور عادل فاخوري  ،دار الطليعة للطباعة والنشر  ،بريوت 1980 ،
 ،ط  ،1988 ، 1ط . 2
اللغة العربية معناها ومبناها  :الدكتور متام حسان  ،عامل الكتب للنشر والتوزيع والطبع  ،القاهرة ،
1425هـ 2004 -م  ،ط . 4
 اللغة واملعنى والسياق  :جون الينز  ،ترمجة  :الدكتور عباس صادق الوهاب  ،دار الشؤون الثقافية
العامة  ،بغداد 1987 ،م  ،ط . 1
اللفظ واملعنى بني اآليديولوجيا والتأسيس املعريف للعلم  :الدكتور طارق النعمان  ،مكتبة األجنلو
املصرية 2003 ،م  ،د.ط .
مباحث يف علوم القرآن  :منّاع القطان  ،مكتبة وهبة  ،القاهرة 1427 ،هـ 2007 -م  ،ط . 14
جماز القرآن  :أبو عبيدة  ،معمر بن مثنى التَّيمي ( ت  .21هـ )  ،حتقيق  :أمحد فريد املزيدي  ،دار
الكتب العلمية  ،بريوت لبنان 1427 ،هـ 2006 -م  ،ط . 1
 اجملاز وأثره يف الدرس اللغوي  :دكتور حممد بدري عبد اجلليل  ،دار النهضة العربية  ،بريوت 1980 ،م
 ،د.ط .
 مدخل إىل اللسانيات  :الدكتور حممد حممد يونس علي  ،دار الكتاب اجلديد املتحدة  ،بريوت 2004 ،م
،ط.1
 املستصفى من علم األصول  :أبو حامد حممد بن حممد الغزالي ( ت 505هـ )  ،تقديم وضبط وتعليق :
إبراهيم حممد رمضان  ،دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر والتوزيع  ،بريوت  ،د.ت  ،د.ط .
26

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

معاني القرآن  :األخفش األوسط  ،سعيد بن مسعدة البلخي اجملاشعي ( ت 215هـ )  ،حتقيق  :الدكتور
عبد األمري حممد أمني الورد  ،عامل الكتب  ،بريوت 1405 ،هـ 1985 -م  ،ط . 1
 معاني القرآن وإعرابه  :الزجاج  ،أبو إسحاق إبراهيم بن السِّري ( ت 311هـ )  ،شرح وحتقيق  :الدكتور
عبد اجلليل عبده شليب  ،خرّج أحاديثه  :األستاذ علي مجال الدين حممد  ،دار احلديث  ،القاهرة ،
د.ت  ،د.ط .
 معجم منت اللغة  :موسوعة لغوية حديثة  ،أمحد رضا  ،دار مكتبة احلياة  ،بريوت 1378 ،هـ 1959 -م ،
دار القلم  -دمشق  ،ودار الشامية  -بريوت 1412 ،هـ 1992 -م  ،ط . 1
املعجم الوسيط  :خرّجه إبراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وحامد عبد القادر وحممد علي النجار،
دار الدعوة للتأليف والطباعة والنشر والتوزيع  ،استانبول  ،د.ت  ،د.ط .
مفردات ألفاظ القرآن  :الراغب األصفهاني ( ت 502هـ )  ،حتقيق  :صفوان عدنان داوودي  ،دار القلم ،
دمشق  ،ودار الشامية  ،بريوت 1412 ،هـ 1992 -م  ،ط . 1
املقتضب  :أبو العباس حممد بن يزيد املربِّد ( ت 285هـ )  ،حتقيق  :حسن محد  ،مراجعة  :الدكتور
إميل بديع يعقوب  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت 1420 ،هـ 1999 -م  ،ط . 1
 مقدمة ابن خلدون  :عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي  ،دار القلم  ،بريوت 1984 ،م  ،ط . 1
مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب  :الدكتور حممد حممد يونس علي  ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،
بريوت 2004 ،م  ،ط . 1
 مقدمة يف اللغويات املعاصرة  :الدكتورة شحدة فارع والدكتور جهاد محدان والدكتور موسى عمايرة
والدكتور حممد العناني  :دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان 2003 ،م  ،ط . 2
 مناهج البحث يف اللغة  :الدكتور متام حسان  ،دار الثقافة  ،مطبعة النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء –
املغرب 1400 ،هـ 1979 -م  ،د.ط .

 مناهج الدرس النحوي يف العامل العربي يف القرن العشرين  :الدكتور عطا حممد موسى  ،دار اإلسراء ،
عمان 2002 ،م  ،د.ط .
 من بالغة القرآن  ،املعاني  ،البيان  ،البديع  :الدكتور حممد شعبان علوان والدكتور نعمان شعبان علوان
 ،الدار العربية للنشر والتوزيع  ،القاهرة 1998 ،م  ،ط . 1
منهاج البلغاء وسراج األدباء  :أبو احلسن حازم القرطاجين ( ت 648هـ )  ،حتقيق  :حممد احلبيب ابن
اخلوجة  ،دار الغريب اإلسالمي  ،بريوت 1986 ،م  ،ط . 3
 منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث  :الدكتور علي زوين  ،دار الشؤون الثقافية  ،بغداد ،
1986م  ،ط .1
 املوقعية يف النحو العربي  ،دراسة سياقية  :الدكتور حسني رفعت حسني  ،عامل الكتب  ،القاهرة ،
شعبان 1426هـ  -سبتمرب 2005م  ،ط . 1
 ميزان األصول يف نتائج العقول يف أصول الفقه  :عالء الدين مشس النظر أبي بكر حممد بن امحد
السمرقندي (ت  553هـ)  ،حتقيق  :الدكتور عبد امللك عبد الرمحن السعدي  ،مطبعة اخللود  ،بغداد ،
1407هـ 1987 -م  ،ط . 1
 النحو العربي والدرس احلديث  ،حبث يف املنهج  :الدكتور عبده الراجحي  ،دار النهضة العربية للطباعة
والنشر  ،بريوت 1979 ،م  ،د.ط .
 حنو نظرية أسلوبية لسانية  :فيلي سانديرس  ،ترمجة  :الدكتور خالد حممود مجعة  ،دار الفكر ،
دمشق 1424 ،هـ 2003 -م  ،ط . 1
النحو والداللة  :الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف  ،الكويت  ، 1980 ،د.ط .

27

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

 النص والسياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداللي والتداولي  :فاندايك  ،ترمجة  :عبد القادر قنيين ،
أفريقيا الشرق  ،بريوت 1998 ،م  ،د.ط .
 نظام اإلرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية  :الدكتور مصطفى محيدة  ،الشركة املصرية العاملية
للنشر – لوجنمان 1997 ،م ،ط . 1
 نظرية املعنى يف الدراسات النحوية  :الدكتور كريم حسني ناصح اخلالدي  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،
عمان 1427 ،هـ 2006 -م  ،ط . 1
 نظرية النحو العربي يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث  :الدكتور نهاد املوسى  ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر  ،األردن1400 ،هـ 1980 -م  ،ط . 1
 وصف اللغة العربية داللياً يف ضوء مفهوم الداللة املركزية  ،دراسة حول املعنى وظالل املعنى  :حممد
حممد يونس علي  ،مطابع إديتار  ،منشورات جامعة الفاتح – اجلماهريية الليبية 1993 ،م  ،د.ط .
املراجع االجنبية :
-

BROWN and GEORGE YULE ,Cambridge University Press GIllIAN:Discourse analysis
. 1983

28

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

ميانة لةنيَوان زانا كؤن و نويَكاندا
كورتةى باس
َيَتةوة لة نيَوان زانا كؤن و مؤديَرنةكاندا ،ضونكة ميانة يةكيَكة لةو بابةتة
ئةو باسة لة طفتوطؤى ميانة دةكؤل
واتاسازيية طرنطانةى كة بؤتة جيَطةى بايةخدانى زانايان لة كؤن و نويَوة ،ئةمةش لةبةر كاريطةرى لة دؤزينةوةو
ليَكدانةوةى مانا ناديارةكان و بةدةرخستنيان .بؤية زانايانى زمانةواني وسينتاكس و واتاسازى هةر لةكؤنةوة
طرنطييان بةو بابةتة داوة ،هةروةكو ضؤن زانا نويَخوازةكانى رِؤذئاواييش باسيان ليَوة كردووة ،تاوةكو ئةو
بابةتة بؤتة بريدؤزيَكى تةواو .ئيَمةش ويستوومانة ئةو باسة ببيَتة ياريدةدةريَكى تيؤرى بؤ خويَنةرانى ميانة.

The context between ancient scientists and moderns
Abstract
This paper deals with words on the context between ancients and moderns, context is
an important subject that gained the attention of scientists, in past and present, in
order to reveal the impact of vague and ambiguous meanings and dissipate.
Linguists and grammarians and commentators of the ancient context were interested
in the assets, also Modern western scholars mentioned it and this subject became a
complete theory. We wanted this to be an expanse theory and research to help the
students on the context.
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بةو ثيَيةى ئةو بابةتانةى شيعر و فةلسةفة ليَيان دةدوان تارِادةيةكى باش هاوبةش بوون ،بؤية
َم
َتى فةلسةفة ،بةال
دةبوواية شيعر (ئةدةب) لة هةموو زانست و بوونةكانى ديكة بكةوتباية ذيَر دةسةال
ئةمة رِووينةدا .هؤى ئةمة بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة،شيَوازو ثيَكهاتةوضؤنيةتى دةركةوتن و كاركردنى شيعر
لةهةموو بوونةكانى تر جياية،بةوةى ئةوة شيعرة دةتوانيَت هةموو بوونةكانى ديكة بكاتة بابةتى خؤى
و ليَيان بدويَت ،نةك بابةتيَكى ديكة بيَت و تةواوى شيعر بكاتة ئامرازيَك بةدةست خؤيةوةو شيعرييةت
لةشيعر بسةنيَتةوة .بؤ نيَطةيشنت لةضةمكى جوانى بةرةهةندة جياوازةكانييةوة شيعرةكانى(رةفيق
سابريو كةريم دةشيت)مان بةمنوونة وةرطرتووة،كة زؤرتر ئةو ضةمكة لة شيعرةكانياندا بةرجةستة بووة.

ثيَشــةكى
ئةم سركى و خؤبةدةستةوة نةدانةى شيعر لةسةرةتادا بةخراثى بةسةر شيعردا شكايةوةو
(سؤكرات) و (ئةفالتون)ة كاتى نووسني و دةربرِينى تيَبينييةكانيان لةسةر هـــةموو بوونةكان،
شــيعريان بةخراثرتين جـــــؤرى ئـــــــةو
بوونانة داناو داواى دووركةوتنةوةيان كرد لة شيعر.تاوةكو(ئةرةستؤ) هات و
بة نووسينى ضةند تيؤريَك بؤ شيعر ئةم داوايةى رِةتكردةوة و شيعرى لةو تؤمةتانة
َى.لةم بارانةشدا ئةركى هةريةكة لة تيؤرى ئةدةب و تيؤرة
رِزطاركرد،كة ثيَشرت درابوونة ثال
فةلسةفييةكانة يةكرتى شيبكةنةوةو بةزؤريش شيعر لة ِريَى تيؤرة فةلسةفييةكانةوة
شيدةكريَتةوةو وةكو هةر بوونيَكى ديكة لةرِووى فةلسةفييةوة قسةى لةسةر دةكريَت.
َينةوةية بةطويَرةى ميتؤدى (رِةخنةيى ثراكتيكي)ية و
َينةوةكة:ئةم ليَكؤل
 ميتؤدى ليَكؤلَةتى هةرة ديارى ئةم ميتؤدة ئةوةية لةسةرةتادا لةرِووى تيؤرييةوة ضةمك و زاراوة و
خةسل
َيَت و ثاشان لةسةر ئةو
بوونةكان شيدةكاتةوة و تايبةمتةنديية ديارةكانى بوونةكةمان ثيَدةل
َينةوة ئامادةكراون.
بةرهةمانة ثراكتيزةيان دةكات ،كة ثيَشرت بؤ كارلةسةركردن و ليَكؤل
َينةوةية بة ناونيشانى(ضةمكى جوانيى
َبذاردنى:ئةم ليَكؤل
 ناونيشان و هؤيةكانى هةللةفةلسةفةى شيعردا بةمنوونةى شيعرةكانى رةفيق سابريو كةريم دةشتى)ية.هؤيةكانى
َيَكة:
َينةوة ضةند خال
َبذاردنى ئةم ليَكؤل
هةل
يةكةم:سةملاندنى ئةوةى شيعريش فةلسةفةى هةيةو دةكريَت وةك هةر بوونيَكى ديكة لةِريَى
فةلسةفةوة خبويَنريَتةوة.
َينةوةية لة بنضينةدا لة نامةيةكى دكتؤرا وةرطرياوة.
*:ئةم ليَكؤل
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َةتةكانى شيعرى فةلسةفى و
دووةم:رِوونكردنةوةى ضةمكى جوانى و ئاراستةكانى و خةسل
َم لةرِاستيدا شيعرى
جوداكردنةوةى ئةو ضةمكانةى تيَكةلَ بةشيعرى فةلسةفى كراون ،بةال
فةلسةفى نني.
سيَيةم :رِاستكردنةوةى ئةو باوةرِة باوةى،كة لةناو رِةخنةطرانى بوارى ئةدةبياتدا هةية،كة تةنيا
َينةوةيةدا
لة ئةدةبياتى كالسيكيماندا شيعرى فةلسةفيمان هةية.ئةوةى ئيَمة لةم ليَكؤل
كردوومانة سةملاندنى ئةو رِاستيةية ،كة لة ناو شيعرى نويَ و هاوضةرخيشماندا شيعرى
فةلسةفى وضةمكى جوانى بوونى هةية.
ثاذى يةكةم :ضةمكى جوانى و ئاراستةكانى جوانناسى
جوانناسى وجوانيى شيعر
لةناو بريمةندان و فةيلةسوفاندا،ئةوانةى لةجوانناسى دواون و بنةماكانيان ديارى كردووة
كيَشة لةسةرئةوة هةية،كة جوانناسى و فةلسةفةى هونةر هةمان شت بن،يان جوانناسي بةشيَك
لةفةلسةفةى هونةر،يان بةثيَضةوانةوة بيَت .
جوانناسى(دةكريَتة دووبةش،بةشيَكى تيؤرييةو طشتيية،بةشةكةى ديكةى ثراكتيكييةو
َة
تايبةتيية.بةشة تيؤريةكة شيكارو ليَكدانةوةى فةلسةفى بؤ ئةو شتانة دةكات،كة جوانن و خال
َةتانة دياردةكات،كة جوان لة ناشريين
هاوبةشةكانى نيَوانيان دياردةكات و ئةو خةسل
( )1
َيَتةوة) و
جودادةكةنةوة.هةرضى بةشة تايبةتةكةية لةشيَوة جياوازةكانى هونةر دةكؤل
جوانناسى هونةرى دياردةكات .ضةمكى جوانناسى،كة(ئيَستةتيك)يشى ثيَدةطوتريَت(( لة
بنضينةدا طريكيية و لة وشةى ( )Aisthesisوةرطرياوة ،كة واتاى هةستةكان دةدات و واتا
وةرطرياوةكةشى بةواتاى (تيؤرى هةستةكان)ديَت))(،)2هةروةها بةواتاى (تواناى هةستكردن و
كردارى هةستكردن ديَت و لة فةرةنسيشدا وشةكة واتا ئةوةى ثيَوةندى بةمةعريفةى هةستييةوة
هةية)()3و جطة لةوةش ماناى ((درككردنى هةستى))( )4دةدات ((.زانستى هةموو بنضينة
هةستييةكان))( )5يش واتايةكى ديكةى ئةم ضةمكةية.لة هةموو ئةم واتايانةى بؤ ئةم ضةمكة
دياركراون وشةيةك هاوبةشة ئةويش (هةست)ة،كةواتة لة بنضينةدا ئةم زانستة لةو جوانى و
َيوةتةوة ،كة لةِريَى هةستةكانةوة دركييان ثيَكراوة و ناسراون و هةر لةِريَى
ناشريينيانةى كؤل
ئةوانيشةوة ئةوة زانراوة جوانن يان ناشريين.
جوانناسى (( زانستيَكى تةواو نويَية و لة نيَوان سةدةى حةظدةم و هةذدةم
ثةيدابووة))(،)6يةكةمني كةس ئةو زاراوةيةى بؤ جوانناسى بةكارهيَناوة (ئةليكسةندةر
َى  1750ئةمة وايليَكرد ببيَتة دامةزريَنةرى ئةم زانستة))(.)7
بؤمطارتنى فةيلةسوف بووة لة سال
َى هةرة طةورة لةم
َم فةزل
كاتيَك لة كتيَبى (وردبوونةوة لةشيعر) ئةم زاراوةيةى بةكارهيَنا ،بةال
زانستةدا بؤ (كانت) دةطةرِيَتةوة و ئةوة هةموو ِريَ و شاِريَكانى ئةم زانستةو سةرضاوةكةى و
ثيَوةرةكانى رِوونكردؤتةوة و دارِشتووة.
َم ض لةفةلسةفةى طريكى
رِاستة،كة سةرةتاكانى ئةم زانستة لةسةدةى هةذدةم داِريَذراون ،بةال
َكردنى
َم بةتيَكةل
و ض لة فةلسةفةى سةدةكانى ناوةرِاستدا باس لة جوانى و ناشريينى كراوة ،بةال
لةطةلَ بةشةكانى ديكةى فةلسةفة ،هةربؤية طوتراوة ((جوانناسى لة يةككاتدا نويَيةو كؤنة ،وةكو
َم وةكو زانست نويَية)) (.)8
بؤضوون لةبارةى جوانييةوة كؤنة ،بةال
َيَتةوة،كة دميةنى شتة جوانةكان
جوانناسى ((زانستيَكة لةشعور و هةست و ضيَذةكان دةكؤل
َينةوةية كاريَكى ئاسان بيَت ،ضونكة شعورى مرؤظ لة دةرةوةى
دةياننيَرن))(.)9وةنةبيَت ئةم ليَكؤل
َتى مرؤظ خؤيةتى و هةروةها شعوري كةسيَك لةهى كةسيَكى ديكة جياوازة ،بؤية ئةطةر
دةسةال
مبانةويَت بزانني كاريطةرى بوونيَكى دةرةكى لةسةر شعورى ئيَمةى مرؤظ ضيية ،ئةوا دةبيَت
اليةنى كةم شعوركردمنان بةشتةكان تارِادةيةك لةيةكةوة نزيك بيَت ،ئةطةر وانةبيَت ،ئةوا
هةبوونى زانستيَكى لةجمؤرة كاريَكى بىَ سوود دةبيَت و ئةجنامةكةى كويرك دةبيَت.بةثيَى ئةم
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ثيَناسةية بيَت ئةوةى ضيَذبةخش بيَت ،جوانة .لةم رِةهاييةشدا رِاستييةك هةية
َك ضيَذ وةربطريَت ،ئةوة
ثشتطويَخراوة،ئةطةر كةسيَك هةبيَت لة بينينى دميةنى كوذرانى خةل
َم رِاستييةكةى ئةوةية ئةمة
ماناى واية ئةم دميةنة دميةنيَكى جوانة ،ضونكة ضيَذى بةخشيوة،بةال
جوان نيية و ناشريينةو نابيَت ضيَذيَك ،كة لة سةر ئازارى ئةوانةى ديكة وةدةستديَت بةجوان
َدةهيَنجني ،كة هةرشتيَكى ضيَذبةخش
دابنريَت ،ليَرةوة دةضينةوة سةر ئاكار و ئةوةى ليَوة هةل
ئةو كاتة جوان دةبيَت ،كة ئاكارى تيَدا ثيَرِةو كرابيَت و هيض كةس تيَيدا زيانى ليَنةكةوتبيَت،
هةرئةوةشة بووةتة هؤى دروستبوونى ثيَوةندييةكى ثتةو لة نيَوان جوانناسى و ئاكارناسيدا.
بريمةندة ئيسالمييةكان بةم شيَوةية ثيَناسةى ئةم زانستةيان كردووة(( :هونةرى
َةى وروذان بةدوور دةطريَت و حةقيقةت لة
درككردنة،كة رِووةو عةقلَ ديَت و خؤى لة هةل
()10
تيَرِوانينى ئةودا شيَوةيةكى دةقاودةقى واتا طشتييةكةية)) .
هةستةكان سةرضاوةى درك كردنن و ئةوانن هةست بةشتةكان دةكةن جا ئةو هةستكردنة
َمانةكان باوةرِيان بةهةستةكان نيية وةك
َم موسل
بةهؤى هةركام لةهةستةكانةوة بيَت ،بةال
سةرضاوةى مةعريفة ،بؤية لةهةنطاوى دووةمدا ئةوةى لةِريَى هةستةكانةوة وةدةست ديَت رِووة
َى دةبةن تا لةويَوة برِيارى لةسةر بدريَت داخؤ ئةو شتةى هةية جوانة يان كريَت.
و عةقل
قةشةنطى و ناشريينى شتةكةش دةبةسرتيَتةوة بة حةقيقةتى ئةو شتةى دةمانةويَت بزانني جوانة
َى ئيَمة لةبةرانبةر شتةكةدا ثيَشرت
يان نا .ئةطةر دةقاو دةق لةطةلَ ئةو واتاية طوجنا ،كة لة عةقل
هةبووة ،ئةوا جوانةوئةطةر بةثيَضةوانةشةوة بوو ،ئةوا ناشريين .ثيَشرت هةبوونى واتا يان ويَناى
ئةو شتة لةئيسالمةتيدا دةطةِريَتةوة بؤ ئةو زةينةى ،كة سةرضاوةى هةموو مةعريفةيةكة
َكو
ثةنابردنيشييان بؤ عةقلَ ليَرةدا واتاى ئةوة ناطةيةنيَت باوةرِى تةواويان بةعةقلَ هةية ،بةل
َطرتنى ئةو شتانةى ثيَشرت زانيويانة ،نةك عةقلَ سةرضاوةى
عةقلَ اليان وةكو ثيَناويَكة بؤ هةل
زانيارييةكان بيَت.
()11
َم
َيَت(( :زانستى هةستكردنة)) ،بةال
(ثؤل ظاليَرى)()1945-1871لة ثيَناسةى جوانناسيدا دةل
َكو ئةو جؤرة هةستكردنانةى،كة جوانى يان ناشريينى
نةك هةموو جؤرة هةستكردنيَك،بةل
َم لةورِووةوة
شتةكان دياردةكةن ،ضونكة زؤرجارى واهةية هةست بةبوونى شتيَك دةكةين ،بةال
َيَت كورتكردنةوةى ناسينى
تةماشاى ناكةين جوانة يان كريَت .هةروةها ئةوةى (ظاليَرى) دةيل
هةموو جوانييةكانة لةهةستةكانةوة و تاكة سةرضاوةى ناسينى جوانى بةهةستةكان
دادةنيَت.لةبارةى جوانيشةوة بؤضوونى زؤر دةربرِاون و رِاى فةيلةسوفان لةسةر ئةمةش يةك
َك دادةنيَت و ثيَى واية هةتا شتة كريَتةكانيش دةتوانن جوان بن
نيية .سؤكرات (جوان بةبةكةل
َك بن) (.)12
ئةطةر بةكةل
َم
(سؤكرات) لة بنةرِةتدا ئةوة دةزانيَت ،كة هةنديَك شت جوانن و هةنديَكى ديكة كريَت ،بةال
هيَلى سوور لة نيَوان ئةم دووانةدا دانانيَت بةوةى ئةوةى جوانة تا دونيا دونياية هةر بةجوانى
َكى خؤى بثاريَزيَت
َكو شتى جوان دةبيَت بةكةل
مبيَنيَتةوة و كريَتةكانيش هةر بةكريَتى ،بةل
َكيَك بؤخؤى
بؤئةوةى هةر جوان بيَت و شتى كريَتيش بؤ ئةوةى جوان بيَت ثيَويستة كةل
بدؤزيَتةوة ،ئةطةر ئةمة رِوويدا رِاستةوخؤ دةبيَتة شتيَكى جوان .بةثيَى بؤضوونى (سؤكرات)
َم ئةو طوريسةى بارى
َينطانةى،كة بةهةوسارى ئةسثيَكةوة دةكريَن جوان نني ،بةال
بيَت،ئةو طول
َم ئةطةر بةثيَى بؤضوونى
ثىَ ليَدةنريَت جوانة ،يان ئةو زينةى لةسةر ثشتى دادةنريَت جوانة ،بةال
َم جوانن و طوريسةكة
َينطةكان بىَ سوودن ،بةال
ئةو كةسانة بيَت ،كةخاوةنى ئةسثةكةن ئةوا طول
َكة و هةم جوان.
َم جوان نيية و زينةكةش هةم بةكةل
بةسوودة ،بةال
َيَت(( :هيض شتيَك شت
(ئةفالتون) جوانى شتةكان دةبةستيَتةوة بة جوانى منوونةيى و دةل
جوان ناكات تةنيا بوون [منوونة]ى جوانى و بةشداريكردن نةبيَت تيَيدا جا هؤكارى ثىَ
َبة ،كةواتة ناتوانني جوانيمان ليَى
طةيشتنةكةى هةرضؤنيَك بيَت)) ( )13لةبةرئةوةى سروشت قةل
َبيش بيَت و جوانيش بيَت ،بؤية بؤئةوةى شتى
دةستبكةويَت ،ضونكة شت نابيَت لةيةككاتدا قةل
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جوان درك بكةين ،ئةوا دةبيَت رِووة و منوونة و بوونى منوونة و جيهانى منوونة بضني ،كة لةويَدا
رِةسةنايةتى هةية و بيَطومان جوانيش هةية.
َيَت دةبيَت هةتانبيَت بؤ طةيشنت بةجوانى ،ئةو
(ئةرةستؤ) ئةو هؤكارةى (ئةفالتون) ثيَمان دةل
َى دةكاتة ثيَوةرى ئةو شتةى هةية تا برِيارى لةسةر
دةداتة دةستمان و عةقلَ و طوجنانى عةقل
بدةين جوانة يان نا(( ،هيض (بوونيَك) يان هةرشتيَكى ديكة ،كة ثيَكهاتووة لةضةند ثاذيَك جوان
نابيَت تةنيا بةو ثيَية نةبيَت ثاذةكانى لةطةلَ يةكهاتبنةوة بةثيَى سستةميَك و بةبِريَكى
(طوجناويش) ضيَذبةخش بيَت ،ضونكة جوانى تةنيا بة طوجنان و برِ رِاستةِرىَ دةبيَت)) ( .)14ئةو
شتةى (ئةرةستؤ) ثيَى جوانة دةبيَت زياتر لةثاذيَكى هةبيَت ،واتة ضةند ثيَكهاتةيةكى جياواز
لةيةك درابن تا بوونةكة ثيَكهاتبيَت و دواجار بؤ ئةوةى ئيَمة بزانني بوونةكة جوانة يان نا ،ئةوا
َسةنطيَنني و رِادةى طوجنانيان ديارى بكةين ،ئينجا برِيار
دةبيَت هةموو ثاذةكانى بةيةكةوة هةل
َيَك دةكةين،
لةسةر جوانى يان كريَتييةكةى بدةين .بؤ منوونة كاتيَك قسة لةسةر جوانى طول
دةبيَت قةبارةى ثةلكةكانى و شيَوةكانيان و ضؤنييةتى ضوونة ثالَ يةك و طوجنانيان لةطة َل
َة جوانة.ئةو برِيارةى دةيدةين ،برِياريَك
َةكة ديارى بكةين ،ئينجا برِيار بدةين ئةو طول
رِةنطى طول
َكو دةبيَت سستةميَك هةبيَت ئةو برِيارةى ىلَ دةربضيَت و عةقلَ سةرضاوةى
نيية لةخؤوةبيَت،بةل
ئةو برِيارةبيَت .كةواتة بؤ جوانيش عةقلَ ثيَوةرة و بةدةر لةو ئامرازيَكى ديكةى برِياردامنان
نيية.
َم طرنطيشة ،ضونكة كاتيَك شتيَك
الى (ئةرةستؤ) ضيَذبةخشني لةهةنطاوى دووةمةوة ديَت،بةال
جوان دةبيَت هةم طوجناوبيَت و هةم ضيَذبةخش،ئةطةر بوونيَك طوجنانى تيَدابيَت و نةتوانيَت
ضيَذببةخشيَت،ئةوا ناكريَت بةجوان دابنريَت.
هةريةك لة ( بؤمطارتن )()1762-1714و (ديكارت) و (اليبنتز) لةسةر هةمان باوةرِى
(ئةرةستؤ)ن و ئةوانيش هةبوونى طوجنان لةنيَوان ثاذةكانى بوونيَك بةجوانى دادةنيَن.
(بؤمطارتن) لةسةرئةو باوةرِةية ،كة ((ضةمكى جوانى لةِريَى ئةو هارمؤنييةى لةشتةكاندا هةية
لةثاذو طشتةكانيدا دةردةكةويَت)) ( ،)15ئةوةى (بؤمطارتن) لة(ئةرةستؤ) جودادةكاتةوة ئةوةية،
(ئةرةستؤ) كاتيَك باس لةثاذةكان دةكات بةم شيَوةية باسيان دةكات ،كة تةنيا كاتيَك جوان دةبن،
َؤزةكان جوان
كة جؤريَك لةطوجنانيان هةبيَت لةطةلَ يةكرت ،ئةمةش ماناى واية تةنيا ثيَكهاتة ئال
َؤزةكة
َؤزدا دةبينيَتةوة.بؤ منوونة ئال
َم (بؤمطارتن) جوانى هةم لة سادة و هةم لة ئال
دةبن ،بةال
َم بؤ منوونةى ثاذيى (ئامسان) بةمنوونة
(طولَ) ةكة بؤ (بؤمطارتن) يش دةطوجنيَت ،بةال
دةهيَنينةوة.ئيَمة هةموومان رِةنطى ئامسامنان ثىَ جوانة،كة شينة ،لةكاتيَكدا تاكة شتيَك
َيدا بةراوردى بكةين(.اليبنتز)
لةئامساندا دةيبينني شينييةكةية و هيضى ديكة نيية لةطةل
َم ((جياوازييةكى طةورة هةية لةنيَوان
هةبوونى (جوانى لةطوجناندا سةملاندووة)(،)16بةال
((طوجناو))و((جوان))دا،ضونكة هةريةكةمان ئةوةمان هةية،كة لةطةلَ سةليقةى تايبةتيماندا
دةطوجنيَت،لة كاتيَكدا ((جوان))ناكريَت ئاوابيَت بؤ تاكيَك يان ئةوةى ديكة و دةبيَت ((جوان)) بؤ
هةمووان جوان بيَت)) ( ،)17بةم ثيَية بىَ جوانى رِةهاية و طوجنان رِيَذةيي و ئةوةى الى كةسيَك
َم مةرج نيية ئةوةى الى يةكيَك طوجناوبيَت الى
جوانة دةبيَت الى هةموومان جوان بيَت ،بةال
ئةوانةى ديكة طوجناوبيَت.
(ديكارت) لةسةر هةمان باوةرِةو الى واية ((شتى جوان جوانة بةثيَى كةمى جياوازى نيَوان
تومخةكانى و بةثيَى طوجنانيان لةطةلَ يةك و ئةو طوجنانةش ثيَويستة بريكاريانة بيَت)) (.)18
ئةوةى (ديكارت) لةوانةى سةرةوة جودا دةكاتةوة ئةوةية الى ئةو دةبيَت رِيَذةى طوجنان و
ِريَذةى جياوازييةكان دياربكريَن و برِى كامة يان ذمارةى كامةيان طةورةتربيَت ،ئةوا ثارسةنطى
برِياردانةكة لةو اليةنةوة دةبيَت ،ئةطةر ِريَذةى نةطوجنانةكان ثرتبيَت ،ئةوا كريَت دةبيَت و
بةثيَضةوانةشةوة.
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َك و ضيَذو طوجنانى تاكةكةسى بةجوانيي رِةتدةكاتةوة (طوجناو ئةو
(كانت) ثيَوةندى كةل
َكيش ثيَوةندى
شتةية ضيَذمان ثىَ دةبةخشيَت و لةِريَى هةستةكانةوة هةستى ثيَدةكةين.بةكةل
َكو ثيَوةندى بةو مةبةستةوة هةية،كة شتةكة يارمةتيدةرة
بةوجوانييةوة نيية لةشتةكةدا هةية،بةل
بؤ وةدةستهيَنانى و بايةخى شتةكة لة مةبةستةكةدايةو ئةمانةش هةموويان ثةيوةندييان
َدابيَت ،ئةطةر ثيَشى جوان
بةبةرذةوةندييةوة هةية)(.)19كةواتة هةرشتيَك مرؤظ بةرذةوةندى لةطةل
بيَت ،ئةوا هةر جوان نيية ،ضونكة جوانى بةدةرة لةبةرذةوةندى و ئةمانة بةيةكةوة نايةن(،جوانى
خؤى مةبةستة بىَ ئةوةى مةبةستيَكى هةبيَت) ( ،)20بؤية هةركاتيَك شتيَكمان وةكو ئامراز
بةكارهيَنا ،ئةوا نابيَت ئةو شتة بةجوان بزانني و ئةطةريش وامان هةستكرد ثيَمان جوانة ،ئةوا
َنيابني ئةو شتة باشة نةك جوان و ئةم دوو وشةيةش جياوازى زؤريان لةنيَواندا
دةبيَت لةوة دل
َك و ئامانج و ضيَذدا لةطةلَ جوانى سنووريَك دابنيَني و
هةية .هةموو كات دةبيَت لةنيَوان كةل
َكة جوان نيية ،ئةوةى ضيَذ بةخشة جوان نيية و ئةوةى
َنيابني لةوةى ئةوةى بةكةل
دل
َيدا هةية نابيَت جوان بيَت،ئةوة جوانة ،كة جوانة.كاتيَك برِيار لةسةر
بةرذةوةنديشمان لةطةل
جوانى شتيَك دةدةين((ماناى واية طوجناوةو دابرِاوة لة هةر مةبةستيَك جطة لة كردارى هارمؤنى
و ِريَككةوتن نةبيَت لة نيَوان خةيالَ و تيَطةيشتندا))(.)21ئةو طوجنانةى (كانت) باوةرِى ثيَ
َكو طوجنانيَكى سةداسةد
هةية،طوجنانيَكى دةرةكى نيية،وةك ئةوةى الى (ئةرةستؤ) هةبوو،بةل
َيَكى تيَدا نابينيَت.ئةوةى لةزةيندا هةية،دةبيَت طوجنانى
ناوخؤيي و خودييةو ماددة هيض رؤل
َيَني جوانى
تيَدابيَت و كاتيَكيش ئةو طوجنانة هةبوو،ئةوا جوانى دةردةكةويَت،كةواتة دةتوانني بل
َكو طوجنانيَك،كة لة زةينى
َم نةك طوجنانى ثيَكهيَنةرةكانى ماددةيةك،بةل
بةرهةمى طوجنانة،بةال
مرؤظدا هةية.
(دي مؤسىَ)()1857-1810لةاليةنيَكى ديكةوة بؤ جوانى دةضيَت و ثةيوةندييةكى ثتةو و
َيَت(( :جطة لةجوانى هيض حةقيقةتيَك
رِةها لة نيَوان حةقيقةت و جوانيدا دروست دةكات و دةل
()22
نيية،و هيض جوانييةك نيية بىَ حةقيقةت)) (،كيتس)()1821-1795يش لة قةسيدةى ( Grecian
 )urnهةمان باوةرِ دةردةبرِيَت و ثيَيواية (جوانى حةقيقةتة و حةقيقةتيش جوانى)(.)23جوانى و
حةقيقةت تةواوكةرى يةك نني،كة يةكيَكيان ئةويديكة بةرهةمبيَنيَت و ئةلتةرناتيظى يةكيش نني
َكو هةردووكيان يةك شنت ،جوانى حةقيقةتة،
تا يةكيَكيان جيَطةى ئةوةى ديكة بطريَتةوة ،بةل
ضونكة شتيَك ئةطةر جوان بيَت دةبيَت رِاستى بيَت و بةدةر لةرِاستى هيض شتيَك جوان نيية،
ضونكة كةسيَك هةرضةند قسةى خؤش و سةرجنرِاكيَش و جوامنان بؤ بكات،كة زانيمان رِاستى
لةقسةكانيدا نيية ،رِاستةوخؤ رِةتياندةكةينةوة و ثشتويَيان دةخةين و ثيَشمان جوان نني.
حةقيقةتيش جوانيية .حةقيقةت ئةو كاتة دةبيَتة حةقيقةت ،كة لةطةلَ هؤش و بريى ئيَمةدا
هارمؤنياى هةبيَت و لةطةلَ ئةوة بطوجنيَت ،كة لةهؤمشاندا هةية لةطةلَ ئةوةى ،كةثيَمان
دةطوتريَت،كة ئةوة كرا،ئةوا حةقيقةتةكة دةسةمليَت و هؤى ضةسثينى حةقيقةتةكةش ئةو
طوجنانةية،كة لةنيَوان زةين و تيَطةيشتنى ئيَمةدا دروست دةبيَت و بةمةش جوانى وةدةست
ديَت .كةواتة لة هةر كويَ جوانى هةبيَت حةقيقةت هةيةو بةثيَضةوانةشةوة ،لةمةشةوة ئةوة
وةدةست ديَت ،هةرضى ئيَمة ثيَمان جوانة حةقيقةتة.
َيَت(:ئيَمة نابيَت داواى جوانى نة لة حةقيقةتى
(ئةرةستؤ) ثيَضةوانةى ئةوةمان ثىَ دةل
()24
واقيعى بكةين و نة لةو رِووكارةى هةية،ضونكة جوانى لةمانة بةرزترة) .ئةوةى ئيَمة هةستييان
ثيَدةكةين رِووكارةو لة رِووكاريشدا نابيَت حةقيقةت هةبيَت .ئيَمةش طوتومانة جوانى بىَ
حةقيقةت نابيَت ،كةواتة ئةوةى ،كة هةية جوان نيية.جوانى بةباوةرِى (ئةرةستؤ) لةسةرووى
َةوة دةبيَت وةدةستبيَت.
َوة هةية ،كة لة ِريَى عةقل
ئةمانةوةية و ثيَوةندى بة حةقيقةتى باال
(نيتضة) وةك بؤضوونى لةسةر هةردوو زانستة ثيَوةرييةكانى ديكة ،هيَز دةكاتة سةرضاوةى
َيَت(:بةرِاستى تةنيا بةهيَز جوانة)( )25جا ئةو بةهيَزة هةربوونةوةريَك بيَت .مرؤظ
جوانى ودةل
كاتيَك جوان دةبيَت ،ئةطةر بةهيَزبيَت .ئةطةر هيَزى نةبوو ،كريَتة .بةثيَى ئةم بؤضوونةى (نيتضة)
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َكو دةبيَت جوانى طولَ بؤ ئةو درِكانة
َمان نابيَت لةبةر ثةلكةكانى ثىَ جوان بيَت،بةل
بيَت ئيَمة طول
بطةِريَتةوة هةيةتى،ضونكة هيَزى طولَ لةدرِكةكانيةتى،يان (مانط) كةلةشةو دةردةكةويَت نابيَت
جوان بيَت ،ئيَمة شتيَكى ديكةى بةهيَزترمان لةمانط ديتوة ،كة (رؤذ)ة،بؤية دةبيَت (خؤر)
جوانرتبيَت لة (مانط).ئاماجنى جوانناسى وةك زانستة ثيَوةرييةكانى ديكة(( طةيشتنة بة
َم ئايا
ثيَوةريَكى دروست بؤئةوةى ئةو جوانييةى شايةنى سةرسامبوونة ثيَى بثيَوريَت)(،)26بةال
ئةمة كاريَكى كردةنيية؟ئةطةر بؤضوونى هةر فةيلةسوفيَك لةبارةى جوانييةوة بةتةنيا وةربطرين
َيَني(:بةَلىَ) ،ضونكة هةر فةيةلةسوفيَك بةثيَى فةلسةفةكةى خؤى ثيَوةريَك يان ضةند
دةتوانني بل
ثيَوةريَكى بؤ جوانى داناون و ئةوةى لةطةلَ ئةو ثيَوةرانة هاتةوة جوانة و ئةوةى دذيشيان بوو
َمةكة (نةخيَر)ة،ضونكة ثيَوةرة
كريَتة.ئةطةر فةلسةفة بةشيَوةيةكى طشتى وةربطرين،ئةوا وةال
طشتييةكانى فةلسةفة،كة بؤ جوانى دانراون لةثيَوةرة ثاذييةكانى فةلسةفة لةبارةى جوانييةوة
ثيَكهاتوون ،بةو واتايةى ثيَوةرى طشتى فةلسةفة بؤ جوانى،كؤكراوةى ثيَوةرى هةموو ئةو
فةيلةسوفانةية ،كةلةسةر جوانييان نووسيوة و لةمةشةوة نةك تةنيا ثيَوةرةكان هةموويان وةكو
َكو زؤرجار دذى يةكن ،وةك ئةوةى لةتيَرِوانينى (سؤكرات) و (كانت) لةبارةى
يةك نني ،بةل
جوانييةوة تيَبينى دةكريَت.
دؤزينةوةى ثيَوةريَكى دروست بؤ جوانى واتاى ئةوة ناطةيةنيَت ئةو ثيَوةرانةى لة
َكو تيَيدا شتة ناشريينةكانيش دةثيَوريَن،
جوانناسيدا دادةنريَن تةنيا بؤ ثيَوانى جوانني،بةل
َتةجارِى و ثيَكةنني دياردةكات و لةو هؤية
جوانناسى(جوانى و ناشريينى مةزنى و طال
َيَتةوة،كة بة هؤيةوة شتيَك جوان دةردةكةويَت يان ناشريين ،لةجوانى هةبوو و جوانى
دةكؤل
()27
َيتةوة) .ئةوةى لة جوانناسيدا لة بةرانبةر جوانى دةطوتريَت ،لة بةرانبةر
دروستكراو دةكؤل
ناشريينيشدا دةطوتريَت،هةرضةندة ئةطةر بةناو ناويشى نةهيَنريَت،بؤ منوونة كاتيَك
َك نةبيَت ،ناشريينة.ئاماجنيَكى
َكى،ئةوا هةرشتيَك،كة بةكةل
َيَت جوانى،واتة بةكةل
(سؤكرات)دةل
(.)28
َكردنى مةعريفة و دانايى هةستة)
ديكةى جوانناسى (كامل
لةوكاتةى ثيَوةندييةكى ثتةو و بةهيَز لةنيَوان حةقيقةت و جوانيدا هةية و حةقيقةت بةرهةمى
مةعريفةى وةدةستهاتووة،دةبيَت ثيَوةندى لةنيَوان مةعريفةو جوانيشدا هةبيَت،كة ئةو
ثةيوةندييةش هةبوو،ئةوا هةردووكيان كاريطةرييان بةسةريةكةوة دةبيَت و مةعريفة دةيةويَت
وةك يةكيَك لةسةرضاوةكان سوود لةجوانيش وةربطريَت،تا زانيارى ثرت خباتة سةر ئةو
َكردنى بدات (جوانناسى لةفةلسةفةى مرؤييدا
َى كامل
مةعريفةيةى ثيَشرت وةدةسهاتووةو هةول
وردبوونةوةى زياتر ئةجنامدةدات بة رِاظةكردن بؤ مرؤظيَكى كةم زانيارى لةبارةى بةهاو
دةستنيشانكردنى بنياتى مةعريفةى مرؤظ)(.)29
ئةمة ماناى واية جوانناسى تواناى رِاظةكردن و وردبوونةوةى هةية ،يان اليةنى كةم وا لة مرؤظ
دةكات ئةوةى دةيبينيَت ،يان دركى ثيَدةكات رِاظةى بؤ بكات و ليَكيبداتةوة ،كة ئةمةشى
َكردنى
َةتة ديارةكانى فةلسةفة.كامل
كرد،ئةوا كارى وردبوونةوة رِوودةدات ،كة يةكيَكة لةخةسل
َيَك سةرضاوةى ديكةى هةية بةهؤيانةوة
مةعريفة لةِريَى جوانييةوة جيَى سةرجنة،مةعريفة كؤمةل
َم ئةمة ض واتايةك دةطةيةنيَت جطة لة ثرِ بايةخى
زانيارى دةخاتة سةر زانيارييةكانى ديكة،بةال
جوانى و جوانناسى،كة بتوانيَت مةعريفة كاملَ بكات.
يةكيَك لة((بابةتة طرنط و ديارةكانى زانستى جوانناسى سةدةى هةذدةم لةسةر رِةهايى يان
ِريَذةيى بوونى سةليقة بوو))(،)30ئايا جوانى الى هةموومان وةكو يةكة ،يان لةكةسيَكةوة بؤ
كةسيَكى ديكة دةطؤِريَت؟ .ئةوةى الى كةسيَك جوانة ثيَويستة الى ئةوةى ديكةش وابيَت ،يان
دةكريَت شتيَك الى يةكيَك جوان بيَت و الى ئةوةى ديكة ناشريين؟
فةيلةسوفان لةبارةى ئةم ثرسةوة بوونةتة دووبةش:هةيانة باوةرِى بةِريَذةيى بوونى جوانى
هةية و هةشيانة لةطةلَ رِةهابوونيةتى.
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(هرياكليتس) يةكةمني فةيلةسوفة لةبارةى ِريَذةيى بوونى جوانى دواوة و بؤ ئةم مةبةستةش
ئةم منوونةيةى بؤمان هيَناوةتةوة(جوانرتين مةميومنان ال ناشريين دةبيَت،ئةطةر بة ناشريينرتين
مرؤظ بةراورد بكريَت و جوانرتين مرؤظيشمان ال ناشريين دةبيَت،ئةطةر بةناشريينرتين خوداوةند
بةراورد بكريَت)( ،)31ئةطةر ضةند مرؤظيَكيش تةماشاى مرؤظيَكى ديكة بكةن و بيانةويَت
بؤضوونيان لةبارةى جوانييةكةيةوة دةربربِن ،ئةوا الى هةنديَكيان زؤر جوان دةبيَت و الى
هةنديَكيان تةنيا جوان و رِةنطة هةنديَكيش بةناشريينى دابنيَن.
َية و شتةكانى
(سؤكرات) يش (باوةرِى بةِريَذةيى بوون هةية بةو ثيَيةى جوانى منوونةى باال
ديكة ناتوانن ثيَى بطةن)(.)32باوةرِة رِيَذةييةكةى (سؤكرات) لةسةر جوانى زؤر لةوةى
(هرياكليتس) جياوازة .ئةوةى دووةميان باوةرِى بة هةبوونى ثلةبةندى لةجوانيدا هةية.مةميون
زؤركةم جوانة (ناشريينة)،مرؤظ جوانرتة ،خوداوةند هةرة جوانة ،ئةم بةراوردكردنة الى
(سؤكرات) نابينريَت .ئةو لة بنضينةدا باوةرِى بةجوانييةكى كاملَ هةية و ئةو جوانيية رِةهاية،
َم لة فيزيكدا نيية ،جوانيية فيزيكييةكان بؤية ِريَذةيني ،ضونكة هةريةكةيان ثاذيَكيان لةو
بةال
جوانيية تيَداية،كة لةجوانيية بىَ كةموكورِييةكةدا هةيةو شتيَكيش نيية بةهؤيةوة بتوانني
ى كاملَ بكةين ،بؤية هةر بةِريَذةيى دةميَنيَتةوة.
جوانيية ِريَذةييةكةمانى ث َ
َيَت( :ئةمة ئةو شتةية
َمى ثرسيارى جوانى ضيية؟بداتةوة ،دةل
(ديكارت) كاتيَك دةيةويَت وةال
كةس هيضى لةبارةوة نازانيَت ،ئةو بة طؤرِانى سةليقةكان دةطؤِريَت)(.)33هةموومان لةو كاتةى
َم،كة زةمةنيَك تيَثةرِى و سةليقةمان طؤرِا
ئيَستا تيَيداين شتيَك لةبارةى جوانييةوة دةزانني ،بةال
ئيدى ئةوةى ثيَشرت لةالمان جوان بوو وةك خؤى ناميَنيَتةوة .ئةمةش ئةو واتاية دةطةيةنيَت
ئةوةى ثيَشرت لةسةر جوانى دةمانزانى ئيَستا سرِيومانةتةوةو شتيَكى ديكة جيَى طرتؤتةوة،
َم كيَشةى
بؤية كردارى وةدةستهيَنانى زانيارى لةبارةى جوانييةوة بةردةوامة ،بةال
وةدةستهيَنانةكة ئةوةية بة زانيارييةكانى ثيَش خؤى قايل نيية.
جوانى و تيَرِوانني لةجوانى تةنيا بةطؤرِانى سةليقةى تاكةكةسى يان جياوازى سةليقةى
َكو طؤرِانى سةردةمةكانيش كاريطةريى زؤريان لةسةر طؤرِانى بؤضوون
تاكةكان ناطؤِريَت،بةل
لةسةر جوانى هةية.بؤمنوونة (لة سةدةكانى ناوةرِاستدا جوانى بة داهيَنانى خودايى و لة
َويَست لةبارةى شتةكانةوة دادةنرا)()34و لةدواى
دةسثيَكى سةدةى رِؤشنطةريدا بة دةربرِينى هةل
()35
رِؤشنطةريشةوة (ئاماجنى ناسينى جوانى هونةريية) .
ئةم تيَرِوانينانةى سةرةوة هةموويان لةبارةى تةماشاكردنى ئيَمةو سةليقةى ئيَمةن بؤ جوانى،
َم ئةطةر ثرسيارى ئةوة بكةين ،ئايا ئةطةر شتيَك ئيَستا جوان بيَت مةرجة تا هةتاية بةجوانى
بةال
مبيَنيَتةوة؟ مرؤظيَك لة تةمةنى طةجنيداية و جوانة ،كاتيَك ثريدةبيَت ئةو جوانييةى ثيَشرت
َم مةرج نيية ئيَستا جوان نةبيَت ،كةضى جوانى ئيَستاى هةمان
هةيبوو ئيَستا نةمياوة ،بةال
جوانى ثيَشووى نيية ،هةروةها (جوانى تا ئةو كاتة هةية بتوانيَت ثةرجوى خؤى بثاريَزيَت و
ئةطةر ئةم كارة دووبارة بووةوة بيَزاركةر دةبيَت)( ،)36واتة شتيَك هةرجاريَك يان دووجار جوان
َم ئةمة زؤر رِاست
دةبيَت و ئةطةر ئةمة بةردةوام دووبارة بووةوة ئةو جوانييةى ناميَنيَت ،بةال
نيية ،ضونكة رؤذئاوابوون و سةيركردنى ئاسؤ رِةنطة لةوةتةى مرؤظ هةية ئةو دميةنةى ثىَ جوان
بيَت و ئيَستاش هةر المان جوانة.ئةم بؤضوونة تةواو لةطةلَ بؤضووني فةيلةسوفيَكى وةك (كانت)
ديَتةوة ،كة باوةرِى بة رِةهايى جوانى هةية و ئةوةى جوانة هةربةجوانى دةميَنيَتةوة .هةروةها
ئةوةى جوانة دةبيَت الى هةموو كةس جوان بيَت ،ضونكة((جوانى ضيَذيَكى طشتيية)()37و ئةوةى
كريَتيشة دةبيَت الى هةموو كةس كريَت بيَت .جطة لةوةش ((جوان تةنيا ئةوةية سةرجنمان
رِادةكيَشيَت و هيضى ديكة نيية)()38و جوانى لةوةشدا رِةهايى خؤى ثاراستووة و نابيَت جوانى
لةطةلَ هيض شتيَكى ديكةدا تيَكةلَ بكريَت ،ئةطةر تيَكةلَ كرا ئةوا جوانى ناميَنيَتةوة و دةبيَتة
َكراوة و ثيَضـــةوانةى ئةمـــةش رِاســتة ،واتــة ( بايةخة جوانناسييةكان
َى تيَكةل
ئـــةو شــــتةى لةطةل
()39
بايةخى سةربةخؤن و ناتوانرانريَت لة شتى ديكةوة وةربطرييَن) و بةو واتايةى نةدةكريَت
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جوانى بكريَتة سةرضاوةى وةدةستهيَنانى زانيارى لةسةر هيض شتيَك و نة هيض شتيَكيش دةبيَتة
سةرضاوةى زانيارى بؤ جوانى.
لةبارةى ئةوةى داخؤ جوانى خوديية يان بابةتى فةيلةسوفةكان بوونةتة ضوار طروث،
طروثيَكيان ئاراستةيةكى خودى هةية و باوةرِى بةوة هةية جوانى سةداسةد خودييةو هيض
ثةيوةندييةكى بةجيهانى دةرةوة نيية و طروثيَكيان ،كة ئاراستةيةكى بابةتيان هةية ئةوة
رِةتدةكةنةوة زةين و ناوةوةى مرؤظ هيض ثَيوةندييةكى بةجوانييةوة هةبيَت و طروثى سيَيةميش
َييةكة لة بؤضوونى
طروثيَكة خؤى لةرِةهايي هةردوو طروثةكةى ثيَشوو بةدوور طرتووة و تيَكةل
هةردوو طروثةكةى ثيَشوو و ئاراستةيةكى بابةتى-خودييان هةية.طروثى ضوارةميش طروثيَكى
تةواو جياوازن لةو سىَ طروثةى ثيَشوو،كة دةكريَت ناويان بنيَني ئاراستةى جوانى خودايى.
ئاراستةكانى جوانناسى
أ -ئاراستةى خودى
فةيلةسوفانى ئةم ئاراستةية جوانى لة دةرةوةى خودى مرؤظ نابيننةوة و الى ئةوان هةموو
شتيَك دةكريَت جوان بيَت ،ئةطةر ئيَمة بةجوانى ليَى برِوانني و سةرضاوةى جوانى ناوةوةى
مرؤظة نةك ئةو بوونانةى دةكةونة دةرةوةى مرؤظ .ئةو شتةى ،كة ئةمرِؤ ثيَت واية جوانة و
دويَنىَ ثيَت جوان نةبووة ،جوانييةكة ثيَوةندى بةماددة دةرةكييةكةوة نيية ،كة دويَنىَ كريَت
َكو ثيَوةندى بةخودى تةماشاكةرةوةية ،كة دويَنىَ بةناشريينى
َم ئةمرِؤ جوان ،بةل
بووة ،بةال
لة شتةكةى رِوانيوة و ئةمرِؤ بةجوانى .ئةمانة لةسةر ئةو باوةرِةن ،كة (جوانى سةربةخؤ تةنيا
لةئيَمةدايةو لةثيَناو ئيَمةية)( ،)40ئيَمة مرؤظني و ئةطةر وابيَت ،ئةوا نابيَت لةدةرةوةى مرؤظ شتيَك
َيَت ،كة (تةنيا بوونةوةرى خاوةن عةقلَ تواناى
هةبيَت بةناوى جوانى( .كانت) ِريَك ئةوةمان ثيَدةل
َيَن جوان .ئةو ،كة
تاقيكردنةوةى جوانناسيان هةية)( )41و تةنيا ئةوانن دةتوانن بة جوان بل
()42
يةكيَكة لةديارترين فةيلةسوفانى ئةم ئاراستةية ثيَى واية (جوانى ثيَويستييةكى خوديية)
ئةطةر ئةمة رِاست بيَت و جوانى ئةو شتة بيَت ،كة ئيَمة هةموومان ثيَويستمان ثيَى هةية و بىَ
ئةو كاملَ نابني ،بؤضى ناشريينى بةرهةم ديَنني ،خؤ ئةطةر ئيَمة بةرهةمهيَنةرى جوانى بني
ناكريَت ئةوة رِةتبكةينةوة بةرهةمهيَنةرى ناشريينيشن و ئةطةر((جوانى بةدةر لة دياردةيةكى
دةروونى خودى شتيَكى ديكة نةبيَت)(،)43كةواتة ناشريينيش هةرواية ،ضونكة ئيَمة ثيَشرت
ئةوةمان سةملاند ،كة ئةم دووانة دوو رِووى يةك دراون و ئةطةر يةكيَكيان دةرنةكةويَت ئةوة
ئةوةى ديكةيان ئامادةية.
(هيطل) لةبارةى ئةو ثةيوةندييةى لةنيَوان زةينى مرؤظ و بوونة دةرةكييةكاندا هةية
َيَت((:جوانى سروشت تةنيا وةكو رِةنطدانةوةيةكى جوانى هؤش دةردةكةويَت)( )44و ئةطةر
دةل
ئةوةى يةكةميان نةبيَت ،ئةوا ئةوةى دووةميان نيية .هؤش جوانى دادةهيَنيَت و هةركات ئةوةى
دةرةوةى بوو بةرِةنطدانةوةى ئةوةى لةهؤشدا هةية،ئةوا رِاستةوخؤ شتةكة جوان دةردةكةويَت،
َك جوانى لةبةهاردا دةبينةوة،
ئةمةش هةنديَكجار وةرِاست دةطةِريَت .بؤمنوونة زؤرينةى خةل
َكانةى ثايزين و ثايزييان ثرت
َم ئةو خةل
ضونكة ثيَشرت برِيارى ئةوةيان داوة بةهار جوانة ،بةال
خؤشدةويَت جوانى لةثايز دةبيننةوة .ئةو جوانييةى لةسروشتدا هةية وةكو رِةنطدانةوةى
َكو
َم نةك طوجنانى سروشت و زةين،بةل
جوانى زةين الى (ليبينتز) ناوى نراوة طوجنان،بةال
طوجنانى جيهانى زةين و جوانى زةينى و زةين ،ضونكة بةرِاى ئةو ((جيهان هيض نيية بةدةر
لةدرككردنى ئيَمة)( )45و ئةوةى هةية و نيية هةمووى لةزةينى ئيَمةداية،بؤية ئةطةر جوانيمان
بويَت دةبيَت طوجنانيَك لةنيَوان ويَنة زةينييةكان و خودى زةيندا دروست بكةين و بةمةش
جوانيمان دةستدةكةويَت.
(سثينؤزا)()1677-1632هةبوونى جوانى دةبةستيَتةوة بةو كاريطةرييةى شتة
هةستثيَكراوةكة لةسةر زةينى هةستكةرةكة دروستى دةكات و ثيَى واية (جوانى لة سيفةتى
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شتةكةدا نيية هيَندةى ئةو كاريطةرييةى لةسةر ئةو مرؤظة دروستى دةكات ،كة ئةو شتة (درك
َم ئةوةى دواجار
دةكات)( .)46ئةو هةبوونى كاريطةرييةكة رِةتناكاتةوة و دانى ثيَ دادةنيَت ،بةال
َيَني لةم
جوانييةكة دةدؤزيَتةوة هؤشة نةك ئةو كاريطةريية .بةشيَوةيةك لةشيَوةكان دةكريَت بل
بؤضوونةدا بابةتى بوونى جوانى دةبينينةوة،ضونكة ئةطةر كاريطةرى لةدةرةوة بيَت و ببيَتة هؤى
دروستبوونى جوانى لةزةيندا،ماناى واية سةرضاوةى جوانييةكة كاريطةرييةكةية نةك زةينى
مرؤظ و بةمةش زةين تةنيا دةبيَتة رِةنطدانةوةى ئةوةى لةدةرةوة بؤى هاتووة.
ب -ئاراستةى بابةتى
تةواو ثيَضةوانةى ئاراستةى خودية و ئةم ئاراستةية لةسةر ئةوةية هؤش هةبيَت يان نةبيَت
و مرؤظ هةبيَت يان نا جوانى هةر هةية .جوانى ثيَوةندى بةخودى ئةو بوونةوة هةية ،كة جوانة
نةك بةوةى ،كة هةست بةجوانييةكة دةكات و (جوان هةر جوانة جا كةسيَك هةبيَت درك بةو
َى هةية
َكو ئةوةى رِؤل
جوانيية بكات يان نا) ( )47و سةليقةى تاكةكان لةمةدا رِؤلَ نابينيَت ،بةل
تةنيا جوانى شتةكةية .ئةطةر ئةوة رِاستبيَت ،ئةوا دةبيَت ئةو شتةى الى كةسيَك جوانة الى
هةموومان جوان بيَت ،ضونكة جوانييةكة هيض شتيَك نيية كاريطةرى لةسةرى هةبيَت و ئةطةر
وابيَت هيض شتيَك نيية كريَتى بكات.
َى مةعريفةى هةستيي بيَت)()48وهةستةكانيش ثةيوةنديي رِاستةوخؤيان
ئةطةر (جوانى كةمال
بةو ماددةيةوة هةية ،كة هةستى ثيَدةكةن ،كةواتة ئةطةر شتة هةستثيَكراوةكة جوان بيَت ،ئةوا
جوان دةردةكةويَت و ئةطةريش كريَت بيَت كريَت .ليَرةدا هةستةكان سةرضاوةى جوانى نني،
َكو ئامرازن بؤ هةستكردن بةجوانى و سةرضاوةى جوانييةكة هةر ئةو ماددةيةية هةستى
بةل
َدةستى خؤيان بةسةر ئايدياكان دةسةمليَنن ،ضونكة (تةواوى
ثيَكراوة.لةمةشةوة هةستةكان باال
ئايدياكان بةتايبةتى ئايديا ئةبسرتاكتةكان بةشيَوةيةكى سروشتى الواز و ناديارن ،هةموو
هةستةكانيش بةهيَز و رِوونن)( )49و لةمةشةوة هةر جوانييةك بةهؤى ئةوانةوة هةستى ثيَبكريَت
جوانييةكى كاملَ دةبيَت.
ئاراستةى خودى-بابةتى
َيةكة لةدوو
ئةمة ئاراستةيةكة لةناوةرِاستةوةية و هيض ثةرِطةيةكى نةطرتووة ،تيَكةل
ئاراستةكةى ثيَشةوة و هةبوونى هةردووكيان بؤ دةركةوتنى جوانييةكى كاملَ بةثيَويست
دةزانيَت و ((برِيارى جوانييةكة دةكةويَتة نيَوان هةستكردن و بريكردنةوةى
ئةبسرتاكت))(.)50جوانى لةو تةنةوة وةدةستديَت ،كة جوانةو لةِريَى هةستةكانةوة هةست بة
جوانى دةكريَت و بؤ ئةوةى بزانني جوانييةكة لةض ئاستيَكداية دةبيَت بةراوردى بكةين لةطةلَ
جوانى ديكة ،كة ثيَشرت لة زةينماندا هةبووة و بةمةش هةم ماددة و هةم هةستةكان و هةم هؤشى
ئةبسرتاكت بةشداردةبن لةثرؤسةى ناسينى جوانى و برِياردان لةسةر جوانى.
َبدةين
بؤ ئةوةى جوانى بناسني ثيَويستمان بةوةية (هةست و سؤزةكامنان خبةينةطةرِ و هةول
لةطةلَ بوونة جوانةكة تيَكةلَ بني و كاريطةرميان لةسةر دروست بكات)( )51ولة ِريَى
كاريطةريةكةشيةوة جوانيةكةى بطوازينةوة بؤزةينمان و ضيَذى ليَوةربطرين.
ت-ئاراستةى جوانى خودايى
هةنديَك لةفةيلةسوفان و بةتايبةتى ئةوانةى ثةيوةندييان بةسؤفيطةرييةوة هةية جوانى
دةبةستنةوة بةجوانى خودايى و جوانى بة (( دؤزينةوةى ئيلهامة خواييةكان دادةنيَن يان مؤرى
ئةفريَنةرة لةسةر بوونةوةرةكانى و نة فيكر و نةهةستةكانيش ناتوانن جوانى
َم دؤزينةوةى لة دةست هةموو كةسدا نيية و ئةوانةى دةيانةويَت
بدؤزنةوة))(.)52جوانى هةية،بةال
جوانى بدؤزنةوة دةبيَت سىَ هةنطاو بربِن (سةرةتا جوانى هةستييان هةبيَت ،دواتر ئةم جوانيية
9

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

هةستيية بطؤرِن بؤ خؤشةويستى بؤضوونة طشتييةكان و لةهةنطاوى سيَيةميشدا دةطةنة جوانى
دابرِاو و رِةسةن ،كة (خؤشةويستى خوداية)) (( ،)53ئةفالتون)،كة ئةوسىَ هةنطاوةمان بؤ ديارى
دةكات لةسةرةتاوة مةبةستى ئةوةية خؤشةويستى خوداوةند وةدةستبيَت ،ضونكة جوانى
رِاستةقينة لةهةنطاوى سيَيةمداية و هةنطاوةكانى ديكة جوانيان تيَدا نيية و تةنيا ثايةن بؤ
طةيشنت بة ثايةى سيَيةم.
َؤتني) لةسةر ئةو باوةرِةية،كة ((ئةو جوانى و قةشةنطييةى لةشتةكاندا دةبينريَت
(ئةفل
()54
تارمايى حةقيقةتى جوانني)) و خودى حةقيقةت نني ،ضونكة ئةطةر خودى حةقيقةت بن،ئةوا
َم ئةوان بةطؤرِانى كات
ناكريَت لةناوبضن و نابيَت كات و شويَن كاريطةري لةسةريان هةبيَت ،بةال
و شويَن دةطؤِريَن ،كةواتة جوانى رِاستةقينةنني و سيَبةرى جوانني.
لةناو فةيلةسوفة سؤفية ئيسالمةكانيشدا ئةوة باوة،كة(حةقيقةتى جوانى لةناو شتة
َكو جوانى ئةوان رِةنطدانةوةى جوانى خودايية ،ثرتةويَكة لةتةجةلالى ئةو
جوانةكاندا نيية ،بةل
()55
جوانييةى كةلةخودى يةكتا (خودا) دا هةية) ئةمةش رِةنطدانةوةى بؤضوونة بنةرِةتييةكانى
ئةو بريمةندانةية ،كة هةموو بوون بة فةيزى خودا دادةنيَن و جوانيش بةدةر نيية لةو
بوونانة.كاتيَك يةكيَك لة تايبةمتةنديية هةرة سةرةكى و دانةبرِاوةكانى شيعر جوانى بيَت ،ئةوا
طةرِان بةدواى جوانى لة شيعردا كاريَكى زؤر ئاسانة.لة دةنطةوة دةتوانني جوانى ببينينةوة تا
رِستة و كؤثلة و ويَنةى شيعرى...و هتد .جوانيش لة شيعردا وةنةبيَت هةموو يةك ثلة بيَت و
هةموو بة ئاسانى بدؤزريَتةوة ،ضونكة هةنديَك جوانى هةن شاراوةن و طةرِان و ثشكنني و
ليَكدانةوةيان دةويَت تا ثيَى دةطةيت و ئةمةش ثشكى خويَنةرى رِشت و خؤماندووكةرة .ئةوةى
طرنطة ئةمةية هةر خويَنةريَك جا رِشت بيَت ،يان نا ،خؤى ماندوو بكات ،يان بةسةرثيَيى شيعر
خبويَنيَتةوة بةبىَ دةستكةوتنى بةشيَك جوانى لةدونياى شيعر ناضيَتةدةرةوة.
لةطةلَ ئةوةى شيعر هةمووى جوانيية ،طةليَكجار لةدوو تويَى شيعردا خودى جوانى دةبيَتة
بابةتى شيعرةكةو لةمةشةوة جوانى بةجوانى دةردةبرِدريَت وسةرةجنام بريكردنةوةو تَيرِوانينى
شاعريمان سةبارةت بةجوانى بؤ رِوون دةبيَتةوةو لةوة تيَدةطةين جوانى ضييةو شاعري لةسةر
َيَت وكاريطةرى جوانى لةسةر خودى شاعري ضي بووة و تةنانةت بؤ بووة بة شاعري.
جوانى ضيدةل
ثاذى دووةم :ضةمكى جوانى لة شيعرةكانى رةفيق سابري و كةريم دةشتى دا
ضةمكى جوانى لة شيعرةكانى رةفيق سابري دا
لةهةر جيَيةك بني جوانى لةويَية
بؤ هةركوىَ بضني خةون هاورِيَية

َن)161:
(بةتةنيا جيَى مةهَيل
جوانى لةهةموو شويَنيَكدا هةية و هةموو ئةو شتانةى لةدةورووبةرى مرؤظدا هةن جوانن
َطةش بؤ
ئةطةر مرؤظ بةجوانى برييان ليَبكاتةوة و ضاوى تواناى ديتنى جوانييةكانى هةبيَت .بةل
ئةمة ئةوةية زؤر شت هةن لةبةرئةوةى رِؤذانة دةيانبينني،بةو ضاوة تةماشايان ناكةين داخؤ
َم لةكاتيَك لةكاتةكان بةو ضاوةوة سةيريان دةكةين،كة تواناى ديتنى
جوانن يان نا،بةال
َم تا ئيَستا ئيَمة بيَئاطابووينة
جوانييةكانى هةية دةبينني ئةو شتة زؤر جوانة ،بةال
لةجوانييةكةى .لةمةوة دةطةينة ئةو رِاستييةى بةشيَكى زؤرى ديتنى جوانى ثيَوةندى بة
ناوةوةى مرؤظةوة هةية و دةبيَت لةويَوة سةرةتا برِيار لةسةر ئةوة بدريَت ،كة دةبيَت بةمةبةستى
ديتنى جوانى و ديتنةوةى جوانى لة بوونةكانى دةورووبةرمان برِوانني و دواتر بيَني جوان و
هةرة جوانةكان لةيةكدى جودابكةينةوة و ضيَذيان ليَوةربطرين .بةم ثيَيةش بيَت هةموو
بوونةكانى دةوروبةرمان دةكريَت ببنة سةرضاوةى ضيَذ و جوانى بؤمان ،ضونكة جوانى
بةشيَوةيةكى ِريَذةيى لة هةرهةمووياندا هةية:
َنةوة دةست لةبةيان دةدةم
بةسةر سورِمانيَكى منداال
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بؤنى طزنط و شينايى دةكةم
َ و خوناو و روبار رادةميَنم ئةو كاتانةى
لةطةال
َدةمذن
رووناكى هةل
َثةوة رةنطى ثرِذاو دةضنمةوة ،
بةهةل
َيَك هاوار دةكةم :
وةك مندال
َن )137 :
( بةتةنيا جيَى مةهَيل
بدرةوشيَوة ئةى جوانى !
هةموو ئةو بوونانةى ليَرةدا ناويان هاتووة لةطةلَ زؤرينةى ئةوانةى ناويان نةهاتووة جوانن و
هةريةكةيان بةتةنيا واى لةشاعري كردووة سةرى لةجوانيان بسورِميَت و داواى بةردةوام
درةوشانةوةيان ليَبكات ،كة درةوشانةوة وةك فةيزو دةركةوتةى جوانى زؤربةى كات ئامادةية و
لةهةركويَ درةوشانةوة هةبيَت ،ضاوةرِوانى هةبوونى شتيَكى جوان دةكريَت لةو شويَنة ،خؤ
ئةطةر درةوشانةوةش نةبوو هةر واتاى ئةوة نيية ئةو شويَنة يان ئةو بوونة جوان نيية ،ضونكة
درةوشانةوة دةركةوتةية ،بؤية هةبيَت يان نا جوانى هةر هةية ،ضونكة جوانى هى هةموو
بوونةكانة:
لةبةردةم هةر بةيان و خؤرئاوابوونيَكدا،
بةهةمان سةرسورِمانةوة ،هاوار دةكةم:
َوةدا و
تاكةى بة ئةفسوونت هةل
بة رازةكانت شةيدام دةكةيت
َن )142 :
( بة تةنيا جيَى مةهيَل
ئةى جوانى؟
بةيانى و خؤرئاوابوون جوانن و شاعري ناتوانيَت برِيار لةسةر ئةوة بدات كاميانى ال جوانرتة و
ئةو سةرسورِمانةى بةرانبةر جوانى هةيةتى لةديتنى بةيانةوة تا بة ئيَوارة دةطات هةموو
َبذاردنى بةيان و ئيَوارة بؤ ئةوةية شاعري ئةوة دووثاتبكاتةوة ،ئةطةر
سةرسامى دةكةن .هةل
ضاويَك هةبيَت بيةويَت جوانييةكان ببينيَت ،ئةوا لةبةيانةوة تا ئيَوارة و هةموو ئةو بوون و
دياردانةى لة نيَوان ئةو دووكاتة دةيانبينيَت جوانن.
َيَت ئؤقرة
ئةو سيحر و ئةفسونةى لةجوانيدا هةية كاريطةرى لةسةر مرؤظ هةية و بةردةوام نايةل
َوةدابوون و لةو
َوةدا دةكات و زؤرجاريش دةبيَتة بة جةستة هةل
بطريَت و هةميشة دةروونى هةل
َوةدابوونةشدا مرؤظ هةر جاريَك و لة هةر طةرِانيَكيدا بةدواى جوانى نهيَنييةكى بؤ
هةل
ئاشكرابووة ،كة لة نهيَنييةكانى ثيَشوو نةضووة ،ضونكة ئةوة تةنيا جوانيية هيضى لة ئةوةى
ديكة ناضيَت و هةرطيز خؤى دووبارة ناكاتةوة:
هيض ستايشيَك نةماوة نةبيسرتابيَت
كةضى ناوت دةنيَم جوانى
كاتيَك بةخةون ئاشنام دةكةيت،
َندة كؤضكةرييةكان ديَنيتةوة
كاتيَك وةك بةهار بال
َن)58 - 57:
( بة تةنيا جيَى مةهَيل
هةموو ئةو ستايشانةى ئيَستا دةكريَن دووبارة كردنةوةى هةمان ئةو ستايشانةن ثيَشرت
كراون و شاعري نايةويَت ئةو جؤرة ستايشانة دووبارة بكاتةوة و خؤى لةوةسفى دووبارة بةدوور
َم ئايا جوانى ستايشيَكى دووبارة
دةطريَت ،بؤية برِيار دةدات ناوى يارةكةى بنيَت جوانى ،بةال
نيية؟
َم ئةطةر
َمةكة (بةَليَ) ية ،بةال
ئةطةر مةبةست بةكارهيَنانى وشةى جوانى بيَت ،ئةوا وةال
مةبةست جؤرى جوانييةكة بيَت ،ئةوا بيَطومان (نةخيَرة) .جوانى جؤرةكانى بةقةد دةربرِينةكانن
و لةتوانادانيية جؤرةكانى دياريبكريَن ،ئةوةش ئةو رِاستيية باشرت دةسةمليَنيَت ،كة ثيَشرت
طومتان جوانى دووبارةبوونةوةى تيَدا نيية:
خةتاى منة يان خةتاى تؤ
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ثةيظ هيَندة سنووردارة
َن)160 :
( بة تةنيا جيَى مةهَيل
َتى جوانى :ثةرجؤ؟
دةسةال
َم خةتا خةتاى هيض كامييان نيية و
شاعري خاوةنى ثةيظةكانة و يار خاوةنى جوانى ،بةال
خةتاى ئةو دوو بوونةية،كة هاوسةنطييةكى ئةوتؤ لة نيَوانياندا نيية و ثةيظةكان ناتوانن ئةوةى
لة جوانيدا هةية و جوانيية دةريبربِن ،ضونكة وشةكان و بةكارهيَنانةكانيان سنووردارن و
جوانيش ثةرجؤية و ئةوةى لة ثةرجؤشدا دةبينريَت يان هةستى ثيَدةكريَت زؤرجار مرؤظ لة
قسةلةسةركردن يان وةسفكردنى لة ِريَى وشةوة دةستة وةستانة و جارى وا هةية خودى ئةو
دةستةوةستانيية دةبيَتة جوانى.
جوانى لة توانايداية مرؤظ ئاراستة بكات و ئاسوودة و بةختةوةرى بكات و ببيَتة هؤيةك بؤ
َةمةكانى ذيانى بريبضيَتةوة:
ئةوةى مرؤظ ناخؤشى و تةنطو ضةل
نيوةشةوان بةتةنيا
َةكان دةطريَت
ريَطا ضؤل
سةر بةنيَو تاريكايى و تةم و ونبووندا دةكات
بةسةر سةرما و باراندا
َى بىَ بندا
بةسةر ضال
بةسةر مةرطدا بازدةدا
تا شةكةت و كاس دةبيَت
َيَتةوة
َى خؤيدا طؤرانى دةل
دةرِواو لةدل
طرِى هةناوى سرِى ساتيَك ناكوذيَتةوة
كةضى كة جوانى بينى
وةكو مندالَ ،وةكو شيَت
كؤشى بؤ دةطريَتةوة
َدا نوقم دةبيَت
لةناخى تيَرِامان و خةيال
طؤرانى و ماندووبوون و
( رازوطومان )292 :
خؤيشى بريدةضيَتةوة
ئةمةية سيحرى جوانى ،ئةو بةتةنيا دةتوانيَت بةرةورِووى هةموو ئةو كؤسث و تةطةرة و
َكو ئاسوودةشيان
ناخؤشى و ماندووبوونة ببيَتة ،كة تووشى مرؤظ دةبن .نةك هةر ئةوةندة ،بةل
دةكات و وادةكات ئةوةى بةسةريان هاتووة لة برييان بضيَتةوة ،بؤية لةسةر مرؤظ ثيَويستة
بةردةوام خةمى ئةوةى بيَت جوانييةكان ببينيَت:
َطرى جوانى بووم
من شويَنهةل
خةون بةرةو ئينسانى بردم،
َن )213 :
( بةتةنيا جيَى مةهيَل
ئةظني بةرةو تؤ
خةون و ئةظني دوو بوونى جوانن و هةريةكةشيان كاريطةرى تةواوى لةسةر شاعري
بةجيَهيَشتووة .مرؤظ بؤئةوةى هةست بةمرؤظ بوونى خؤى بكات ،دةبيَت تيَرِوانينى بؤ جوانى
بكاتة ثيَوةر ،ئايا ضةند تواناى بينينى شتة جوانةكانى هةية و تا ض رِادةيةك بووةتة
َطرى جوانى و بينينى شتة جوانةكان تا ض رِادةيةك كاريطةريان لةسةرى هةبووة و هةية؟
شويَنهةل
ئايا جوانى توانيويةتى رِووة و مرؤظبوونةوةى ببات؟
َمى ئةو ثرسيارة ثةيوةستة بة ثرسياريَكى ديكةوة ،ئةويش ئةمةية ئايا بةرِاستى جوانى
وةال
تواناى ئةوةى هةية مرؤظةكان دووبارة بطةِريَنيَتةوة سةر بناغة رِةسةنةكةى خؤيان و بيانكاتةوة
بةمرؤظ ؟
بةَلىَ،جوانى تواناى ئةوةي هةية.بنةما طرنطةكانى مرؤظبوون ثيَكهاتوون لة مرؤظدؤستى و
َك و لةناونةبردن و بنياتنان ،جوانى لة توانايدا هةية هةموو ئةمانة بكات،
ئازار نةدانى خةل
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َةتى ديكةى
ضونكة لة دووتويَى ئةودا رِيَطاى دةستكةوتنى ئةمانةو دةستكةوتنى ضةندين خةسل
بةمرؤظ بوونةوة هةن .مرؤظ ،كة جوانى دةبينيَت عةشقى ال دروست دةبيَت نةك رِك ،كة عاشق بوو
هةموو هيوا و ئاماجنيَكى دةبيَتة بةختةوةركردنى ئةوى ديكةو بةمةش لةخؤثةرستى
دووردةكةويَتةوة...هتد.
ضةمكى جوانى لة شيعرةكانى كةريم دةشتى دا:
رِةفيق سابري لةسةر ئةو باوةرِة بوو ،كة جوانى لةهةموو شويَنيَكدا هةية ئةطةر مرؤظ تواناى
بينينى ئةم جوانيانةى هةبيَت .ئةم باوةرِة الى (دةشيت) ش هةية و ئةويش باوةرِى بة هةبوونى
جوانيية لة هةموو كات و شويَنيَكدا:
جوانىَ هةية باوةشىَ مةستى و سةفةرة
َة ثةمؤيىَ
دةستم ناية ناو ثرضى طول
وتى مةرِؤ باشةكرى دةم بتويَتةوة
ى ضوار دةنكة هةنارة
جوانى باوةشىَ السكة طةمن و س َ
َمةزىَ عةنبةرة
َ و طؤل
ى ورشةى طةال
هةند َ
لةثىَ ئاوى كانى و
سىَ ضوار قسةى خؤش و دةميَك خةوتنى زمانة
شووشةييَكى شكاوى ذيَر هةتاوى دواى بارانة
(كتيَبى ثريؤزى ئاشقان)226:
َى ئةوة بدةن بةجوانى
رِةنطة كةم كةس هةبن هةست بةم بوونة سادانة بكةن و دواتريش هةول
َة ثةمؤيةك و السكة طةمنيَك و ضةند دةنكة هةناريَك لةياد
َم شاعري جوانى طول
بيانبينن ،بةال
َيَت سروشت
ناكات و قسةى خؤش و هةتاوى دواى بارانيشيان دةخاتةسةر.لةمةوة ثيَمان دةل
ثرِى جوانييةو ثةيظةكانى مرؤظيش ئةطةر خؤشنب جوان دةبن ،ضونكة دةتوانن ثيَوةندييَكى
َى .جطة لةمانة شتى
جوان دروست بكةن و لةبرى ئازاردانى بةرانبةر ئاسوودةيى خبةنة دل
ديكةش هةن جوانن:
َيَنى تاشة داية
وتت جوانى لة كةل
جوانى لةنيَو ئةشكةوتى بناران داية
َةداية
ئيَوة جوانيتان نةديوة ليَرة لةنيَو ئةم خؤل
ئةو دةم رةوىَ ئامسانى شينى شةق دةكرد
َى ئةوان داية (تؤ لة هةموو شويَنيَكى تؤ)177:
وتت جوانى لةنيَو بال
َيش
جوانى لةسةر زةمني و لةئامساناندا هةية ،كةليَنى تاشةبةرد و ئةشكةوتى بناران و خؤل
َم كيَن ئةوانةى دةتوانن باسى ئةو جوانيانة بكةن و تيَمان بطةيةنن ئةوانة بؤ جوانن:
جوانن ،بةال
ضؤن جوانيى تؤ بنوومسةوة ؟
نووسينةوةى ئاو كارى خوداكانة
بةئاورى سينة ناكرىَ
دارِشتنةوةى جوانى تؤ لةئاو
تةونى ئةفسانةية
( كتيَبى ئاو)7:
بةثةجنةى شكاوى دلَ ناكرىَ
رِةنطة مرؤظ بتوانيَت قسة لةسةر جوانى بكات و بؤضوونى خؤميان لةسةر جوانى ثىَ
َيَت،ئةوا تووشى كيَشة ديَت،ضونكة
َم ئةطةر بيةويَت حةقيقةتى جوانيمان ثيَبل
َيَت،بةال
بل
نووسينةوةى حةقيقةتى جوانى كاريَكى ئاسان نييةو بةبرِواى (دةشتى) مرؤظ دةستةوةستانة
لةبةردةم ئةم كارةداو ناتوانيَت ئةجناميبدات و ئةمة كارى خوداكانة نةك هى ئةو.بةتةنيا بةبوونى
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َشكان نابيَت مرؤظ باوةرِ بةخؤى بيَنيَت،كة دةتوانيَت
َدا،يان بةدل
ئاطرى ئةظني و خؤشةويستى لةدل
جوانى بناسيَت و بنووسيَتةوة:
ئةوان هةميشة برييان لةوة دةكردةوة ئامسان بكةن بة باخ
َم لووالقيان لة زةوى طريببوو
بةال
َى ضىَ دةكةن
ثيَيان وابوو ئةو رةزانةى لةسامال
وةكو بةهةشت جاويدانيية و دةستى وةرين نايانطاتىَ
باخةوانةكان ئايديايةكى جوانيان هةبوو لة باخةكان كورت دةبؤوة
ئةوان لة خةونيشدا هةر باسى باخيان دةكرد (كتيَبى ثريؤزى ئاشقان)109:
لةبةرئةوةى مرؤظ تواناكانى سنووردارن ،ناتوانيَت هةموو ئةو هيواو ئاواتانةى هةيةتى بيان
هيَنيَتة دى،ئةطينا مرؤظى وا لةسةر زةوى هةن دةيانةويَت دونيا ثرِبكةن لةجوانى و ئةطةر
َم ناتوانن ئةمة بكةن،بؤية هةموو
دةستيان بطاتة ئامسانيش ئةويَش جوان بكةن،بةال
دةسرتِةنطينى خؤيان لةجوانكردنى زةويدا دةخةنةطةرِ:
ئةوان لة بةيانييةوة تا ئيَوارة زةينيان ثةيوةست بوو بة جوانى
جوانييةك ناشريينييةكان داثؤشى و سةرسامى لة شووشة بطرىَ
بيداتة دةست قةنةفرى جاويدانى
جوانييةك نةمرى ببةخشىَ بة رؤح و ئةشرةفى بدا لةسينة
ئةوان هيَند ماندوو بووبوون هةميشة خةونيان دةدى بةجوانى
(كتيَبى ثريؤزى ئاشقان )89 :
َكى،
كاتيَك جوانى لةهةموو شويَنيَك و لةهةموو كاتيَك ئامادةبيَت و ببيَتة خةمى هةموو خةل
َةتى جاويدانى وةردةطريَت و ضاوةرِوانى زؤر شتى ليَدةكريَت .يةكةمني
ئةوا جؤريَك لة خةسل
َيَت و بتوانيَت
ضاوةرِوانييةك،كة لةجوانى دةكريَت ئةوةية دةبيَت ناشريينييةكان نةه َيل
َبيَت و دواتريش ثلةى بةرزتر ببيَتةوةو سةودا لةطةلَ رِؤحدا بكات و وةك ئةوةى
بةسةرياندا زال
خؤى جاويدانة نةمريش بةرِؤح ببةخشيَت ،بيَجطة لةمةش:
باخةوانةكان لةبينايى روونى طيا روخسارى خوداوةنديان دةدى
بةو زمانةش رؤحى سووكى ئاويان دةدوان
بةو زمانة بانطى مةلةكانيان دةكرد و
ثةجنةرةكانيان بةسةر جوانييةكان دةكردةوة و جامى تةمتومانيان
(كتيَبى ثريؤزى ئاشقان )87 :
دةشكان
قورسة بؤئةوانةى عاشقى جوانني لةدةرةوةى جوانى خوداوةند بدؤزنةوة ،ضونكة ناكريَت
َةسيَن و ئةم دذة جوانيانة لةطةلَ
لةيةككاتدا شتيَك هةم جوان بيَت و هةم شةرِانطيَز يان تؤل
َييةكان رِوون بكاتةوةو تةمى سةر بوونةكانى دةورووبةرى
جوانيدا تيَكةلَ نابن.مرؤظ بؤئةوةى لَيل
برِةويَنيَتةوة ،دةبيَت جوانى بكاتة دةمرِاستى خؤى و بةزمانى جوانى بدويَت و بةر لة هةر شتيَك
َورِؤذنةيةش
َورِؤذنةى ديتنى بوونةكانى ديكة .دؤزينةوةى ئةو كال
جوانى ببينيَت و ئةو بكاتة كال
زؤر ئاسانة ،ضونكة جوانى لةهةموو شويَنيَكدا هةية:
هةميشة دةرطايىَ هةية بةسةر جوانى دةبيَتةوة
َ ديَرينةكان
دةرطايىَ لةم دةرطايانة دةمباتةوة بؤ الى قةال
كة هيَشتا دةسخةتى ئيَمةى بةسةريانةوة ديارة(.كتيَبى ثريؤزى ئاشقان)217:
هةنديَك لة جوانييةكان سروشتني و مرؤظ هيض كاريطةريةكى نةبووة لةسةر جوانبوونيان ،وةكو
ئةو جوانيانةى لة سروشت دةيانبينني،بةشيَكى شتة جوانةكانيش دةستكردى مرؤظن و
َكان جوانن و مرؤظيش دروستى كردوون و ئةو نووسينةى لةسةر ديوارى
جوانن،بؤ منوونة قةال
َيانةش نووسراوة لة دوو رِووةوة جوانن ،لةرِويَكةوة خودى داهيَنانى ثرؤسةى نووسني
ئةو قةال
جوانيية و لةرِوويةكى ديكةشةوة بةجوانى نووسني جوانيية.
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َيَني ئةو ثيَوةندييةى مرؤظ لةطةلَ
ئةوةى ثيَوةندى بة جوانى مرؤظةوة هةية ،يان رِاسترت بل
جوانى هةية ئةوةية مرؤظ لة جوانى دروستبووة:
َى جوانيتا دروست بووم
ئةوةتا لة طل
( كتيَبى ئاو ) 36 :
جوانى تؤش ئاطرة و هةدادانى نيية
َيَك دياردة هةن
بؤئةوةى ئةم جوانييةشى ثاريَزراو بيَت و هةر بةجوانى مبيَنيَـتةوة كؤمةل
ثيَويستة خؤيان ليَ بة دوور بطريَت:
َة رةش و ئةبةنووسة جوانةكانيان
بة بال
َويان دةكرد
سال
( كتيَبى ثريؤزى ئاشقان ) 48:
َو ئةى بيَطوناهة جوانةكان
سال
َم شاعري زيرةكانة توانيويةتى
هةرضةندة رِةنطى رِةش زؤركةم بؤ جوانى بةكارديَت ،بةال
بيمةزريَنيَت و بؤمشان بسةمليَنيَت ،كة رِةنطى رِةش وةكو هةموو رِةنطةكانى ديكة لةبونياتةوة
َم زؤرجار رِةنطة بةهؤى ئةو واتا و ليَكدانةوانةى بؤى كراون ناشريين كرابيَت .ئةوةى
جوانة،بةال
بؤ مرؤظ طرنطة ئةوةية بيَطوناه بيَت و ئةطةر توانى بيَ طوناهى خؤى بسةمليَنيَت ،ئةوا جوان
دةبيَت و بةثيَضةوانةشةوة.دةبيَت ئاطادارى ئةوةش بيَت تةنيا خؤى بةجوان نةبينيَت ،هةرضةند
َبدات وةك ئةوةى خؤى ثىَ جوانة مرؤظ و بوونةكانى ديكةشى ال جوان
جوانيش بيَت و هةول
بيَت،ئةطةر ئةمةى نةكرد،ئةوا رِووبةرِووى ئايندةيةكى خراث دةبيَتةوة:
كة جوانى خؤيان بينى لة ئاويَنةى ئاقيقى ئةو ئاوة
يةكيَكيان كةوتة نيَو تاييَكى ئةبةدى ئةظني و بؤ ئةبةد تاواوة
(كتيَبى ثريؤزى ئاشقان )96 :
َيَت رِادةى
ئةمة ئةو ئايندةيةية ،كة ثيَويستة مرؤظ هةميشة خؤى ليَبةدوور بطريَت و نةيةل
خؤى ثىَ جوانبوونى بطاتة ئةو ئاستةى عاشقى خؤى ببيَت و جوانى هةموو طةردوون لةخؤيدا
ببينيَتةوةو بةهؤى ئةو عاشق بوونةشى بوونى خؤى لةدةستبدات.جوانى بةبرِواى
(دةشتى)رِاطرى ئةم طةردوونةو هارمؤنياى بةيةكةوة طوجناندنى بوونةكانة:
َم ئازادبوو رِةنطة جوانةكان
ئؤخةى دل
َطةيةك (با) ن بوونةتة ميزانى ئةم كةونة
ئيَوة كَيل
َت )326: ..
كةمال مولك هةميشة بةخشندةى جوانى بوو (ثيانؤى رؤذهةال
رِةنطةكان بةشيَكن لةجوانى و تاى تةرازووى ئةم طةردوونةن و بةم ثيَيةش بيَت لة هةر
بوونيَكدا جوانى ثيَوةرةو طرنطى و بايةخى هةر بوونيَك لةجوانييةكةى دةردةكةويَت نةك لة
بةسوود بوون يان ضيَذداربوون ،يان...هتد .هةربؤيةشة ئةوةى جوانى لةم طةردوونة دةتوانيَت
َتى هيض بوونيَكى ديكةدا نيية:
بيكات لة دةسةال
سثيَدة كة دةنطى باى ئةزةل ثةجنةرة و دةرطامى دةهةذان
َى مةىلَ
مؤسيقاى شؤثامن دا بةبال
َى باى كرد و رفاندى
تيَكةل
(كتيَبى نةى)75:
َميَكى كةون بوو ستوونى مؤسيقا رماندى
زول
َم و ستةمانة
مؤسيقا وةك بةشيَك لة جوانى هيَندة بةهيَزة دةتوانيَت بةرةنطارى ئةو زول
َكو ستةمةكة
ببيَتةوة ،كة طةردوون بةرانبةر بة بوونةوةرةكانى دةكات و نةك هةر ئةوةندةش ،بةل
َيَت.
دةرِةويَنيَتةوة و نايهيَل
ئةجنام:

 ( -1رةفيق سابري) باوةرِى بة هةبوونى بوونيَك نيية لة دةرةوةى هةستةكان و ميتافيزيك
َم (كةريم دةشتى) باوةرِى بةزؤرينةى ئةو بوونانة هةية ،كة باوةرِ واية لة
رِةتدةكاتةوة ،بةال
ميتافيزيكدان.
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 -2الى ( رةفيق سابري) هةموو ناديار و هةستثيَنةكراويَك نةبووة ،بؤية جياوازى نيية لة نيَوان
َم الى (كةريم دةشتى) ئةو بوونانةى هةستييان
هةردوو ضةمكى (ناديار) و (نةبوو) ،بةال
َطةى تةواو بؤ سةملاندنيان خباتةرِوو باوةرِى بةبوونيان
ثيَناكريَت و عةقلَ ناتوانيَت بةل
هةية.
 -3رةفيق سابري طومان بةكارديَنيَت تا ضى يةقينة بيسِريَتةوة،واتة طومانةكانى بؤ
رِةتكردنةوةن.هةرضى (كةريم دةشيت)ية بؤ ئةوة طومان دةكات تا باوةرِى بةو يةقينانة
ثتةوتربيَت،كة باوةرِى ثيَيان هةيةو طومانةكانى بنياتنةرن .
َم الى (كةريم
 -4الى ( ر ةفيق سابري) هيض بوون دياردةيةك نيية رِةها بيَت ،تةنانةت مردنيش ،بةال
دةشتى) بوون و دياردةي رِةها هةن.
ثةراويَزةكان:
( :)1ابراهيم حممد تركى(د،).ماالفلسفة ،ص .210-209
( :)2ايتالو كالفينو،الة االدب(الفلسفةواالدب)،ت:حسام بدار ،ص.12
( :)3عبداحلسني فرزاد(د ،).دربارة نقد ادبى ،ص.804
( :)4احسان عباس(د ،).شعر و اينة ،سيد حسني حسينى ،ص.554
( :)5بابك امحدى ،هايدطر و تاريخ هستى ،ص.42
( :)6عبداحلسني فرزاد(د،).دربارة نقدادبى ،ص.176
( :)7ايتالوكالفينو،الةاالدب(الفلسفةواالدب)،ت:حسام بدار ،ص.12
( :)8نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،ص.29
(:)9امال حليم الصراف،علم اجلمال:فلسفةوفن ،ص.35
( :)10ايتالو كالفينو،الة االدب (الفلسفة واالدب) ،ت:حسام بدار ،عمان،2005،ص.12
( :)11نفس املصدر  ،ص.12
( :)12نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،اربيل،2004 ،ص.51
( :)13جيل دولز ،نيتشة و الفلسفة ،ت:اسامة احلاج ،ص.446
( :)14نفس املصدر ،ص.447
( :)15نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،ص.30
( :)16نفس املصدر ،ص.60
( :)17حممد شبل الكومي (د ،).القضايا االدبية من منظور فلسفي،ص.181
( :)18نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد،2004 ،ص.60
( :)19صالح قنصوة(د،).نظريتى فى فلسفة الفن ،ص.179
( :)20مجال حممد سليمان(د،).انطولوجيا الوجود ،ص.109
( :)21ايتالو كالفينو ،الة االدب (الفلسفة واالدب) ،ص.63
( :)22نفس املصدر ،ص.63
( :)23زكريا ابراهيم(د ،).كانت أو الفلسفة النقدية ،ص.157
( :)24جيل دولز ،نيتشة و الفلسفة ،ت :اسامة احلاج،ط ،2ص.447
(:)25حلمى على مرزوق ،فى النظرية االدبية و احلداثة  ،ص.246
( :)26امال حليم الصراف ،علم اجلمال  :فلسفة و فن ،ص.16
( :)27ثةراويَزى ثيَشوو،ل.36
( :)28احسان عباس(د،).شعرو اينة ،سيد حسني حسينى،ص.43
(Andre J.Reck,knowledge and Value ,P128. :)29
( :)30احسان عباس(د،).شعرو اينة،سيد حسني حسينى ،ص.201
( :)31نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،ص.50
( :)32ايتالو كالفينو ،الة االدب (الفلسفة واالدب) ،ص.32
( :)33نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،ص.60
( :)34جيل دولز ،نيتشة و الفلسفة ،ت :اسامة احلاج،ط ،2ص.447
( :)35بندتو كروضة ،كليات زيباشناسى ،فواد روحانى ،ص.804
( :)36مهيار علوى مقدم ،نظريه هاى نقد ادبي معاصر ،ص.57
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( :)37صالح قنصوة(د،).نظريتى فى فلسفة الفن ،ص.186
( :)38نفس املصدر ،ص.180
( :)39ثرويز بابايى ،مكتب هاى فلسفى :از دوران باستان تا امروز ،ص.81
( :)40ايتالو كالفينو ،الة االدب (الفلسفة واالدب) ،حسام بدار ،ص.16
( :)41عبداحلسني فرزاد(د ،).دربارة نقد ادبى ،ص.81
( :)42صالح قنصوة(د ،).نظريتى فى فلسفة الفن ،ص.186
( :)43ايتالو كالفينو ،الة االدب (الفلسفة واالدب)،ت :حسام بدار ،ص.16
( :)44نفس املصدر ،ص.16
( :)45نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،ص.60
( :)46جيل دولز ،نيتشة و الفلسفة ،ت :اسامة احلاج ،ص.447
( :)47ايتالو كالفينو ،الة االدب (الفلسفة واالدب) ،ت:حسام بدار ،ص.15
( :)48نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،ص.61
( :)49احسان عباس(د ،).شعر و اينة ،سيد حسني حسينى،ص.45
( :)50جيل دولز ،نيتشة و الفلسفة ،ت :اسامة احلاج ،ص.448
( :)51ايتالو كالفينو ،الة االدب (الفلسفة واالدب) ،حسام بدار ،ص.17
( :)52نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،ص.74
( :)53ايتالو كالفينو،الة االدب (الفلسفة واالدب) ،ت:حسام بدار ،ص.33
( :)54نصراهلل ثورجوادى،درامدى بة فلسفة افلوطني ،ص.72
(:)55ثةراويَزى ثيَشوو،ل.72
سةرضاوةكان:

 -بةزمانى كوردى

َوكردنةوة ضاثخانةى رةنج.2006 ،
َن،ضاث و بال
 -1رةفيق سابري ،بةتةنيا جيَى مةهيَل
َوكردنةوة ضاثخانةى رةنج.2006 ،
 -2رةفيق سابري ،راز و طومان ،ضاث و بال
َت و ئةوانى دى،دةزطاى ئاراس ،هةوليَر.2004،
 -3كةريم دةشتى ،ثيانؤى رؤذهةال
 -4كةريم دةشتى ،تؤ لةهةموو شويَنيَكى تؤ ،سليَمانى.2010 ،
 -5كةريم دةشتى ،كتيَبى ئاو،دةزطاى موزيك و كةلةثوورى كوردى ،هةوليَر.2009،
 -6كةريم دةشتى ،كتيَبى ثريؤزى ئاشقان ،دةزطاى ئاراس ،هةوليَر.2007 ،
 -7كةريم دةشتى،كتيَبى نةى،دةزطاى موزيك و كةلةثوورى كورد ،هةوليَر.2009 ،
 -8كةمال مرياودةىل ،بريكردنةوةو و ئازادى،ضاثخانةى رةنج،سليَمانى .2007،
بةزمانى عةرةبى:

 -9ان موريل ،النقد االدبي املعاصر ،ابراهيم أوحليان -حممد الزكراوي ،القاهرة .2008 ،
-11ابراهيم حممد تركى(د،).ماالفلسفة،دارالوفاء،االسكندرية،مجهورية املصر.2007
 -11ا.س.راثورثرت،مبادئ الفلسفة،ت:امحدامني،دارالكتب العلمية  ،بريوت.2005،
 -12امال حليم الصراف ،علم اجلمال  :فلسفة و فن،دار البداية،عمان.2009،
 -13ايتالو كالفينو،الة االدب (الفلسفة واالدب)،حسام بدار ،عمان .2005،
 -14مجال حممد سليمان(د،).انطولوجيا الوجود،دارالتنوير ،بريوت.2009،
 -15جيل دولز،نيتشه و الفلسفة ،ت:اسامة احلاج،ط ،2بريوت .2001 ،
 -16حلمى على مرزوق،فى النظرية االدبيةواحلداثة،دار الوفاء للنشر.2007،
 -17زكريا ابراهيم(د،).كانت أو الفلسفة النقدية،داراملصر للطباعة،بدون سنة الطبع.
 -18صالح قنصوة(د ،).نظريتى فى فلسفة الفن ،دار احلرية للطباعة.2005 ،
 -19حممد شبل الكومي(د،).القضايا االدبية من منظور فلسفي.2005،
 -21مصطفى عبده،املدخل اىل فلسفة اجلمال،ط،2مكتبة مدبولي ،القاهرة.1999،
 -21نبيل عبداحلميد عبداجلبار ،الفلسفة ملن يريد ،اربيل.2004 ،

 -22يوسف سالمة،الفينومينولوجيا املنطق عندادمون هسرل،دار التنوير،بريوت.2007،
 فةرهةنط17

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

)52( ذمارة

.....................................................................................................................................

،دار املعرفة،خليل مامون شيحا، القاموس احمليط، جمدالدين حممد بن يعقوب فريوز ابادي-23
.2005،بريوت
 بةزمانى فارسى-

، انتشارات موىل، دكرت يعقوب اذند، تارخيضة زيبايى شناسى و نقد هنر، اتينطهاوزن و ديطران-24
.1374،تهران
.1388 ، تهران،انتشارات سروش، سيد حسني حسينى، شعرو اينة،). احسان عباس(د-25
.1385 ، تهران، فريربز جميدى، زيبايى شناسى و ذهنيت از كانت تا نيضة، اندرو بوى-26
.1386 ، تهران،مؤسسه نطاة،از دوران باستان تا امروز:مكتبهاى فلسفى، ثرويز بابايى-27
.1386 ،تهران،نشر مركز، ضاث ضهارم،هايدطر و تاريخ هستى، بابك امحدى-28
.1386، تهران،ضاث هفتم،فواد روحانى،كليات زيباشناسى، بندتو كروضة-29
.1381 تهران، نشر قطره، ضاث ضهارم، دربارة نقد ادبى،). عبداحلسني فرزاد(د-31
 سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم، ضاث دوم، نظريه هاى نقد ادبي معاصر، مهيار علوى مقدم-31
.1381 ، تهران،)انسانى دانشطاههاى (مست
.1378، تهران،مركز نشر دانشطاهى،ضاث سوم، درامدى بة فلسفة افلوطني، نصراهلل ثورجوادى-32
:بة زمانى ئينطليزى

33-Andre J.Reck,knowledge and Value,Tulan University,New Okleance,1972.

Aesthetic in Philosophy of Poetry , Examples of Poems of Rafeeq
Sabir and Kareem Dashty
Summary

People who talked about these subjects, that become the most important
philosophical bases and elements of philosophy, were poets. On the other side,
for the first time people who brought poems to analyze them and theorized
poems and poetry were philosophers. It means there is a relationship between
poetry and philosophy, and this relationship has a historical background going
on, from the beginning till now the relationship has gone through many ups und
downs and so many challenges.
This thesis is an attempt to clarify the relation between poetry and
philosophy, and also to mark the limits of these two exiting schools, plus
revealing the lines that they mix each other and cross their limits.
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ثوختة

ئةم تويَذينةوةية جةخت لةسةر ضةمكيَكي تري شيعريةت دةكاتةوة ئةويش بريتيية لة
ثيَشبيين ،ئةم ضةمكة لة بنةرِةتدا ثشت بة باكطراوندة رؤشنبريي و فكري و ئةدةبي و
ئةزمونةكاني خاوةنةكةي دةبةستيَت .لة ريَطةي ئةمانةوة بةشيَك لة شاعريان تواناي راظة كردني
َةمةندي
ئيَستا و ئايندةيان هةية وةك ئةوةي ئايندة لة ئيَستادا دةبيننةوة .طؤران بة هؤي دةول
داهيَنان و ئةو باكطراوندانةوة منونةيةكي سةركةوتووة و توانيويةتي بة باشي لة سياسةت و
ذيان و ضةمكة كؤمةآليةتيةكان بطات و كاريشيان لةسةري بكات .لة هةمان كاتيشدا بويَري
شاعري ئةوةي سةملاندوة كة هةميشة خؤي لة نيَو بابةتة سةرةكيةكاندا ببينيَتةوة ،تةنانةت ئةم
بويَريةي هؤكاريَك بووة بؤ الدان و ثيَشبينيكاريةكان.
ثيَشةكى
ئةدةبي كوردي ،هةر لة سةرةتاي دروست بونيةوة تا ئةمرِؤ دةرئةجنامي دوو
سةرضاوةي سةرةكيية :يةكةميان :ناوةكي ،دووةميان :دةرةكي .سةبارةت بة يةكةميان ،بةهرة و
سةليقة و تواناكان ،كة لة ريَطةي تيَبيين ئةزمونةكانةوة بةرجةستة دةبيَت ،فاكتةريَكي بة نرخي
َبةش ،هةر لة سةرةتاي بابا تاهري عوريانةوة-935( ،
بريكردنةوة دةقييةكان بوو .ئةم قال
َة كةوتؤتة نيَو شيَواز و
1010ز) بوو بة بابةتي شيعر .دواتر بة ثيَي قؤناغة زةمةنيةكان جوول
َي تاكطةرايي
َكو هةر شاعرية لة هةول
دارِشنت و دةربرِينةكانةوة ،كة بيَ طومان هةر زةمةنة و ،بةل
بابةت و بنةما شيعرييةكاندا بوو( ..بابا تاهر) و بنةما ئيستاتيكيةكاني فؤرم و ناوةرِؤك،
جةزيري و كةرةستة سؤفييةكان ،خاني و هةسيت نةتةوايةتي ..سةبارةت بة دووةميان ،ئةزمونة
دةرةكيةكان بة فؤرم و ناوةرِؤكةوة كاريطةري ثؤزةتيفيان لةسةر دةقي شيعري كوردي بينيوة..
قورئان و فةرموودةكاني ثيَغةمبةر ،شيَواز و دارشتنة شيعرييةكاني ئةدةبي فارسي و عةرةبي و
دواتر توركي و ئةوروثي ..ليَرةدا ترازاندنيَك دةكةويَتة شيَوة دةربرِين و ناوةرِؤكةكان كة تا
َةكان ..بةآلم هةر زوو ،جؤرة ريَكةوتنيَك لة
رادةيةكي زؤر لة سةرةتادا نامؤ بوو بة بؤضوونة لؤكال
نيَوان لؤكالَ و بازنة دةرةكيةكان دروست بوو ،ئةويش بة هؤي:
 كارليَكةرة رؤشنبرييةكان:شاعريةكان ،كةم و زؤر ،لة ذيَر كاريطةري بازنة دةرةكيةكاندا بوون ،ئةم بازنةيةش بة
ئةزمونةكانةوة روويان كردة دةقة شيعرييةكان ..بةمةش ئاسيت رؤشنبريي شاعريان لة
َةيان لةطةلَ ئةزمون و بازنة رؤشنبريية
طةشةدا بوو ..شاعريان هوشياريانة ،مامةل
دةرةكيةكاندا دةكرد ..بؤ منوونة ،شاعرياني قوتاخبانةي بابان (نالي و سامل و كوردي) بة
َبة شيعرييةكاندا
َةيان لةطةلَ بنةما رةوانبيَذي و عةروز و قال
شيَوة ئاستيَكي منوونةيي مامةل
دةكرد ..يان وةستايانة ،شيعرةكانيان ،لة ضركة ساتة ثيَويستةكاندا دةنوسييةوة كة هةنديَ
1
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جار بريؤكةيةكي شياو و ناياب يان بؤنةيةكي ميَذوويي يان سياسي هؤكاريَكي راستةوخؤ
بووة بؤ دةقةكانيان هةروةك لة هةردوو ضامةكةي (نالي و سامل)دا بةدي دةكريَت.
 كارليَكةرة ريَبازييةكان:شيعري كوردي ،وةك شيعري هةمو طةالني جيهان ،خؤي لة ضةند ريَبازيَك دةبينيَتةوة،
هةر زةمةنة و خواستةكاني جؤرة ريَبازيَكي دةخواست ..شاعريانيش ئةو هةستةيان ال
دروست ببوو كة كاركردن لةسةر ريَبازةكان ثيَويستيةكي مةعريفي و هونةري و فيكري
سةردةمة! بؤ منوونة :طؤران و شيَخ نوري و ثريةميَرد ،هةر بة طةيشتين ريَبازي
رومانسيةت بؤ ووآلتاني رؤذهةآلت بة منوونةي تورك و عةرةب ،ريَضكةي نوسيين
شيعريان طؤرِي لة كالسيكةوة بؤ رومانسيةت وة ثيَشبيين (استشراف) ئةوةشيان
دةكرد كة ئةم ريَبازة دةتوانيَت جؤرة طوجنانيَك لة ئةدةبي كورديدا دروست بكات..
 كارليَكةرة ئايديولوذييةكان:َويَستةي رةوشيت و فيكري و ئايديولوذيايي خؤيان
شاعريان بة كؤن و تازةوة خاوةن هةل
بوون ..بؤ منوونة ثةيوةستيَيت نالي و سامل لة ضامةكةياندا بة سؤزي خاك و
نيشتمانةوة ..ثةيوةستيَيت بيَكةس و هةسيت نيشتماني و نةتةوايةتي ،طؤران و بلؤكي
سوشياليست و كومونيزم ..شيَركؤ و تازةطةري (احلداثه)..
لة هةموو ئةمانةدا ،شيعري كوردي ،بة كؤن و نويَ وة ،خؤي لة:
 دةقي تايبةت و دةقي طشيت دا دةبينيَتةوة ،مةبةست لة دةقي تايبةت ،ئةو ثيَوةرةزماني و رةوانبيَذي و ئيقاعي و موسيقانةية كة دةقةكةي ليَ ثةيدا دةبيَت.
مةبةستيشمان لة دةقي طشيت ،ئةو طوتارانةية كة دةبيَتة بيناكردني بابةتةكان لة رووي
َقاندني
طشتطريي و خودي يةوة كة سةرضاوةليَطرتن بنةمايةكي سةرةكية بؤ خول
َضووني ،ليَرةدا بنةماي دةقي
كارنامةكان وةك كارنامةي دةربرِيين و ئايديولوذيايي و هةل
شيعر لةسةر ضةنديَتيية دةالليةكان بونياد دةنريَت..
َةتدا ،ببيَتة هؤكار بؤ بةشيَك ،طةرضي
ئةمانةي كة ئاماذةي ثيَكرا ،رةنطة لة هةنديَ حال
كةميش بيَت ،كة تواناي ثيَشبينيكردنيان هةبيَت .لةمانة (طؤران) كة ضاوديَريَكي ئةكتيف بوو بؤ
سةرجةم ئةو طؤرِانكاريةي فورم و ناوةرِؤك كة بةسةر دةقي شيعري نويَدا هات.
ثيَشبينيكردنيش برييت ية لة:
َقوآلوي
 خويَندنةوةي ئايندة ثيَش رووداني كة بيَ طومان ئةم جؤرة خويَندنةوةية هةلزادةي ديديَكي فيكري و هونةري خاوةنةكةيةتي.
َي و مةعريفي و فيكري و هونةري كة خاوةنةكةي لة ريَطةي ئةم
 نيشانةي طةشةي عةقلَسيَت ،بةو ثيَيةي
توانايانةوة دةتوانيَت بة كاري طواستنةوةي ويَنةكاني ئايندة بؤ ئيَستا هةل
تاك وةك سروشيت خؤي خوازيارة ئايندةكان لة ئيَستادا ببينيَتةوة ،ئةمةش ديارة وةك
َةكاني ئيَستا دةست نيشان بكات تا
كاريَكي بزيَويي يان ئارةزوومةندي دةيةويَت هةل
بتوانيَت كاري دوورة ثةريَزي ئةجنام بدات.)54-36 :4( .
 يان راظة كردني زةمةني رابردووة وةك كاريَكي ئامادة باشي بؤ زةمةني ئيَستا بةو ثيَيةيكؤكردنةوةي هةردوو جةمسةري مةعريفي و فيكري و رؤشنبريي زةمةني رابردوو و ئيَستا
َقاندني زةمةني ئايندة ..بةمةش خاوةن ثيَشبينيكارييةكان خؤيان لة
كاريطةرة بؤ خول
فيَربوونة خودييةكاني خؤياندا دةبيننةوة ،لة هةمان كاتدا بة كاري بةدواداضووني
َدةسن ..ديارة ليَرةدا كاري ثيَشبيين ثيَويسيت بة توانا و هيالكيةكي
زةمةنةكان هةل
مةعريفي زؤر هةية ..بؤ دةستنيشانكردني ثيَشبيين ،خؤمان لة ضةند ثرسياريَكدا
دةبينينةوة وةك:
 بؤضي كاري بريكردنةوة بؤ تيَثةرِاندني زةمةني ئيَستا ئةجنام بدةين؟2
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 ضؤن زةمةني ئيَستا تيَدةثةِريَنني؟َقيَنن؟
 ئةو ريَبازانة ضني كة كاري ثيَشبيين دةخول ثةيوةندي روداوةكاني ئيَستا بة طؤرِانكاريية ئايندةييةكان ضي ية؟بؤ وةآلمدانةوةي ئةمانة ،ثيَويستة بوتريَت:
يةكةم :سةقامطريبووني بؤضوون و تيَبيين و ياساكان بؤ ماوةيةكي دوور و دريَذ كاريطةرة
لةسةر بريكردنةوة و هيَنانة كايةي برييَكي نويَ ،ئةمةش ثشت بة دوو فاكتةري سةرةكي
دةبةستيَت:
َةكة بووةكان خؤيان طوشاريَك دةخةنة سةر
يةكةميان :كارة سروشتييةكان كة بؤضوونة كةل
تاك يان تاكةكان بؤ بريكردنةوة بةرةو ئايندة ،يان طؤرِاني رذيَمةكاني ثيَشو..
دووةميان :رؤشنبرييَيت تاك يان تاكةكان ،تواناي طؤرِيين ئاراستةكانيان هةية وةك ئةوةي
ثيَشرِةوةكاني شؤرِشي فةرةنسي ئةجناميان دا بة منوونةي (روسؤ) ..بةمةش توانيان
ويَنةيةك بؤ ئايندةي ذيان لة رووي سياسي و فيكري و ئةدةبيةوة بةرجةستة بكةن..
َطاي كورديش ،تيَبيين ئةوة دةكريَت كة لة اليةكةوة ،داب و نةريتة
سةبارةت بة كؤمةل
قةتيسماوييةكان هةميشة ريَطر بوبيَت لةبةر دةم خواست و هيوا و ئاواتةكان .لة اليةكي
تريشةوة ماوةي ئةزمونةكاني رابردوو ،جؤرة نارِةحةتيةكيان لةسةر شاعريان و ئةديبان
دروست كردبوو ،كة باسكردنيان يان طؤرِينيان ثيَويستيةكي ئةخالقي و فيكري و
ئايديؤلوذياي بوو ..بؤ منوونة طؤران لة شيعري "بوكيَكي ناكام" ( )59-57 :7بة ئاشكرا
باس لةو نةريتانة دةكات كة هؤكاربوون بؤ دابرِان و طرذي و ترس و تؤقاندن كة ئةمانة بؤ
ضةندين سالَ ثةنطيان خواردبؤوة ..بةآلم شاعري بة هؤي ئةو هيَزة فيكري و مةعريفييةي كة
هةيبوو ،ثيَشبيين ئةوةي دةكرد كة ئةم جؤرة ياسا و رةفتارانة تا سةر ناضنة سةرو
دةنطةكان جيَطؤرِكيَ دةكةن و دةسةآلتةكانيش دةبنة سيَبةر و بيَ دةسةآلتيش دةبيَت بة
هيَز:
لة ذيَر تاراي سورمةضنا هةرة جواني ديَ
كضي جووتيار ،بةرةو كؤشكي ئاغا كةوتة ريَ
خراوةتة ريَ بؤ ثةردةي ئةتلةس و طؤرون
َي ئاغاي ثيَش ضاو بة ضلضرا روون
بؤ باخةل
ئاغاي خاوةن هيَز و شكؤ ،خاوةن سامداري
َداري
لة كاتيَكدا دريَذ ئةكا دةسيت دل
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كورِي شوانة كة ئةمةي بيست شيَت بوو ،داية كيَو
زةوي داطرت بة تفكردن ،ئامسان بة جنيَو
َي ئاغاي داية بةر تفةنط،
ضةن جاريَ شةو مال
َي سوتان ،باغي برِي ،بؤ ئةتك و بؤ ثةنط
دةخل
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ
تاكو دوايي رؤذيَ بةخت نؤكةري ئاغا
َي خست سيَبةري درةخيت باغا
خةو مال
ثةجنةي كينة لةسةر ثيلكةي تفةنط كةوتة كار
َي بؤ ئيَجطاري كةوت كضي جووتيار
كؤسيت دل
ئيَستا ئةوا هةرضي بَليَ نيعمةت و نازة
َؤث فرميَسكي تازة
هةمووي ئةدا بة يةك دل
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ي و بَليَ:
لةبةر دةرطاي ضاوي رةشا بلةرز َ
دةسيت زؤردار سةد سةر ئةكا ،ناطاتة دَليَ.
يان لة شيعري "تاويَ نةطةرِا" ( )67 :7شاعري لة ريَطةي كةسيَيت خؤيةوة باس لة نةهامةتي
تاكي كورد دةكات كة هةر لة سةرةتاوة بة طريان و ئيَش و ئازار دةسيت ثيَ كردووة و بةمةش
َطايةية كة دةبيَت بة دريَذايي
كؤتايي ثيَ ديَت ،ديارة ،ئةمة نةريت و دياردة و قةدةري ئةم كؤمةل
زةمةني رابردوو و ئيَستا وةها بذي و وةهاش خةمةكاني خؤي بؤ بةرامبةرةكان بطَيِريَتةوة..
شاعري ،ليَرةدا ،هوشيارة و دةزانيَت ئةم قةدةرة بة دريَذايي زةمةن بةردةواميان هةية ..بؤ
َة
رةوينةوةي ئةم ئازارانة ،ثيَشنياريَكي ئايندةيي ال دروست دةبيَت ئةويش ثةنا بردنة بةر خةيال
َةتانةدا روو ئةدات كة شاعري،
كة ئةمة تاكة ضارةسةرة بؤ ئةو جؤرة دؤخانة ..ئةمةش لةو حال
َي و هةستيةكان:
خاوةني رؤشنبرييةتي خؤيةتي و ثةنا دةبات بؤ ريَبازة عةقل
تاويَ نةطةرِا ضةرخي موخاليف بة حيسامب
َة نيية سانييةيةك تاري روبامب
بيَ نال
هةر لةحزةيةكي مةهدي هةزار طرية بوو ،ئةفسووس
َيم و هةمو عومري شةبامب
ساآلني منال
طةر راستة فةلةك نامةي ئةعمامل ئةنووسيَ
با سوور بيَ وةكو خويَين جطةر خةتيت كيتامب

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

هةيهات ،ضي بيَ ميهر و وةفا دةرضوو نيطارم
َي بة طةرم ثرسش ئةكةم ،ساردة جةوامب
حال
زياتر سةبةبي عةق َل و شوعوورة خةفةتي من،
َةت و نيسيانة هةموو نؤشي شةرامب
بؤ غةفل
ساقي بة فيداي ديدةيي مةمخوورت ئةكةم دين:
َةيي مةي ئةجري سةوامب..
ليَو ريَذم ئةويَ ،ثيال
لة شيعري "مةدةنيةت"يش دا )71 :7( ،شاعري ،نةهامةتي ميللةتي كورد دةطةِريَنيَتةوة
بؤ دوو كاري سةرةكي كة هةر لة سةرةتاوة بةو شيَوةية هيَناويَيت ئةويش :يةكةم :جةهالةتي و
كةم روانني و طويَ نةدانة .دووةةميان :دوذمناني طةل كة هةميشة ضاويان برِيوةتة ميللةت..
ليَرةدا ،شاعري ثيَشبيين ئةوة دةدات تةنها ريَطةيةك كة ضارةي ئةم دوو كارة بكات بة
مةدةنييةتبووني ميللةتة .بة ئاراستةيةكي تر شاعري ،وةك روناكبرييَك ،ئاطاداري زةمةنةكاني
رابردوو ئيَستاية .لة هةمان كاتيشدا هوشياريانة بري لة ئايندة دةكاتةوة كة دةتوانيَت هيوا و
َطاي كورد مسؤطةر بكات ،تةنانةت هيَزة دةرةكيةكانيش لةطةلَ بة
بةختيارييةكان بؤ كؤمةل
مةدةنيةتبووني ميللةتدا ناتوانن بةردةوامي بة سياسةتي خؤيان بدةن و بة شيَوةيةك لة
شيَوةكان بريكردنةوةكانيان دةطؤرِن:
مةدةنييةت وةسيلةي ئيحيا
بؤ هةموو ميللةت و عوموومي دهرت،
مةدةنييةت ،ئةلةكرتيك ،قةمةر
َي نةوعي بةشةر
ئةي زيابةخشي حال
قةومي كوردي هةذاري بيَضارة
ويلي جةهالةت ،هاوار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

سةرسةري ،بيَ نةسييب روئيةت و طويَ
ذيَري دوومةلَ و بةدةن تويَ تويَ..
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مةوقيعي ثرِ درندةية ،خةتةرة،
ناو ثةلي فيلة ،كؤشي عيفرةتة
ضاوي مةرطي هةميشة ليَ زيتة.
مةدةنيةت ،دةخيلة سا ثةلة ثةل
ثرِ زياكة سةمايي تاري ئةمةل
با ببينني بةهةشيت راسيت حةيات
دووةم :الدانةكان (االنزياح) ،تواناي طؤرِيين زةمةنةكاني رابردوو و ئيَستايان هةية و
لة ئايندةدا دةبيَتة دةسةآلتيَك .ئةم الدانانةش ثشت بة ياساكان نابةستيَت ضونكي خاوةن
الدانةكان بة هؤي هيَزي مةعريفي و هونةري و فيكرييةكانيانةوة ،خؤيان دةبنة ياسا و
ياسادانان وةك ئةوةي حاجي قادر و شيَخ رةزا و طؤران ئةجناميان دا.
الدانةكانيش ،بة ثيَي سةرضاوةكان ،ثيَويسيت بة بويَري و ئازايةتي هةية ،سلَ لة زةمةني ئيَستا
و ياساكاني ناكاتةوة ( .)448 :3بؤ منوونة ،طؤران لة زؤر شتدا الداني لة شيَوة و ناوةرِؤكدا
كردووة و ثيَشبيين ئةوةشي كردووة كة ئةو دوو بازنةية سةركةوتن بة دةست دَيينَ ..لة فؤرمدا،
كيَش و سةروا ،الدانيَكي بةرضاوي لةسةر فورمة كالسيكييةكان كرد .كيَشي عةروزي طؤرِا بؤ
كيَشي برِطةيي (  - Syllableهيجا) .سةرواكاني زةمةني رابردوو بوو بة سةرواي جؤراوجؤر
يان تيَكةلَ .طؤران ،وةك شاعرييَكي بة ئاطا شارةزايي باشي لة عةروز و سةرواكاني ثيَشو
هةبوو ..ئةم شارةزايي و ئةزمونة دةرةكييانة وايكرد كة الدانةكة دروست بكات .ئةمة جطة
لةوةي كة طؤران خاوةن بويَريةكي منوونةيي بوو لة بواري طؤرانكارييةكان ..ئةمةش لة ثيَناو
ئةدةب و شيعريَكي سةركةوتوو لة ئايندةدا ،ضونكي ئةو راستيةي ال دروست بوو كة زةمةني
ئيَستا بة رابردووشةوة ثيَويستة كؤتايي ثيَ بيَت و فورمةكان دواي خواسيت ثيَشهاتةكان
بكةويَت .هةر ئةم الدانةش بوو ،دواتر بووة ياسايةكي شيعري بؤ شيعري نويَ و هاوضةرخي
كوردي ،شاعريان دواي ماوةيةك ثابةندي بوون و كاريان لةسةر كرد .بؤ منوونة لة شيعري
َدار"دا ( )28 :7بة ئاشكرا ئازادي فورم لة كيَش و سةروا بةدي دةكريَت:
"بةستةي دل
لة ذيَر ئامساني شينا
لة ثالَ لووتكةي بةفرينا
كوردستان طةرِام
دؤآلودؤلَ ثيَوام
نة لة شار نة لة ديَ
نةمدي كةس
وةك تؤ جوان بيَ
تؤيت و بةس
كضة كورديَك دلَ ثيَ شاد بيَ
وةك فريشتة و ثةريزاد بيَ
ئةمة سةرةرِاي ئةوةي ئةم شيعرةي سةرةوة ،هةر لة فؤرمدا ،الدانيَكي تري لة كيَشي
برِطةيي دا كردووة .واتة –شيعري برِطةيي -ئةويش بةوةي كة شيعرةكة ثةنا بؤ ضةند برِطةيةك
َةتيَكة لة
دةبات كة رةنطة لة ذمارةي ديَرِةكاندا هاوشيَوة دروست نةكات ئةمةش خةسل
َةتةكاني شيعري ئازاد.
خةسل
لة شيعري "دةرويش عبداهلل"دا ( )120-119 :7شاعري ،وةك كاريَكي الداني ،ثةناي بؤ دةمامك و
َطاي كوردي و مرؤظايةتي بردووة ،ئةويش بةوةي كة:
َناسيةتي كؤمةل
هاوكيَشة بابةتي و كؤمةل
 دةرويَش دةمامكيَكة بؤ خودي شاعري بةو ثيَيةي نزيكايةتيةك هةية لة كار و ثيشةدا.5
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 دةرويَش هاوكيَشةيةكي بابةتي دروست كردووة لة جؤري ثؤزةتيف لةطة َل خوديشاعري.
َطاي كوردي كة نرخ لة هونةر بة طشيت و دةرويَش و خودي
 سروشيت كؤمةآليةتي كؤمةلشاعري ناطرن بة تايبةتي.
َطاي مةدةني بة منوونةي بتهوفن كة هةميشة ريَزي ليَ طرياوة لة اليةن
 سروشيت كؤمةلَطايةوة:
ئةو كؤمةل
َي كزا ،دةرويَش
بة رةنطي زةرد و شيَوةي دةست و مششال
حةزم كرد بةستةيةك ببيةم سةراسةر حوزن و ماتةم بيَ.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بةَليَ ،ديارة لة ناو قةمي بةسيتا قةدري سنعةتكار
وةكو عةكسي قةمةر واية لة ناو حةوزيَكي ليخندا.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ئةوةندةم بيست لة مؤسيقا خرؤشي رؤحي بيَطانة
َال،
ميزاجي كوردةواريم تيَكضووة دةرويش عةبدول
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َال
لة بتهوفن طةليَ زياتر بة رؤحم ئاشناي ،وةل
َم كة.
َؤل
دة ،ئةي دةرويَش ،سكاآليةك لةطةلَ رؤحي كل
َي خويَناوي" و "ئاهةنطيَك لة ناو ران" و "ئةجنامي ياران" و
هةروةها ،لة شيعري "طول
"ئةجنامي ئةذدةهاك" و "جوقي يونسكؤ" و "نق و جق" ،شاعري فؤرميَكي نويَي ثيَشكةش بة
خويَنةر كرد بة منوونةي شيعري درامي كة ليَرةدا لة رووي دةستثيَكةوة هاوشيَوةي ئةمحةد
شةوقي ية .ئةم فورمة ،بؤ ئةوساي شيعري كوردي كاريَكي نامؤ بوو ،بةآلم طؤران بة كاريطةري
َبةكاني شيعر:
َبيَك لة قال
شيعري دراماي جيهان تواني الدانيَك دروست بكات و دواتر ببيَتة قال
 جارضي (بة دةم زةنط ليَدانةوة):بة فةرماني شاي بيَباك،
خاوةنشكؤ ئةذدةهاك،
ورتةتان لة دةم دةريَ،
بة شري لة سةرتان ئةدريَ!
َئةكيَشن):
ياساوآلن( :شري هةلورتةتان لة دةم دةريَ،
بة شري لة سةرتان ئةدريَ)353 :7( ..
َي ضريؤك يان
طؤران ،بؤ يةكةم جار ،ثيَشبيين ئةوةي كرد كة شيعر دةتوانيَت رؤل
َةيةكي تر بوو لة طؤرانكارييةكاني
يادطارنامة ،يان ويَنةيي و ثانؤرامايي ببينيَت كة ئةمةش جول
َي
شيَواز و تةكنيكي شيعري كوردي .بؤ منوونة ،هةردوو طةشتةكةي هةورامان و قةرةداغ و "طول
خويَناوي" و "بوكيَكي ناكام" و "شةهيد" (يادي شةشي ئةيلوول ،شةرِي بةردةركي سةرا)
َطةي ئةو راستيةن .لة هةورامان و قةرةداغ دا ،شاعري وةك هونةرمةنديَكي شيَوةكار و بة
بةل
َيَت ئةمة
َضوويي داخراو دةيةويَت ويَنةي كوردستامنان بؤ بكيَشيَ و بة خويَنةر بل
سؤزيَكي هةل
سروشيت خاكي كوردستانة و ئةم خاكة هيض كةم و كورِييةكي نية لة رووي ثيَكهاتة و قةوارة و
جومطةكاني ذيان .ئةمة بانطةوازيَكة لة بانطةوازةكاني شيعري رومانسي كة دةبيَت لة رووي ئةم
جؤرة منايشانةوة ثيَناسةي خؤت و خاك بكةيت تا وةك كاريَكي قايلكاري دةيسةملَيينَ كة خود
خاوةن كةسيَيت جوطرايف و كؤمةآليةتي و فيكري و هونةري خؤيةتي .حةمةي مةال كريم بؤ
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َيَت" :سروشت بريتيية لةو زةمةنةي طؤراني تيا
سروشيت طؤران جوان بؤي ضووة لة كاتيَكدا دةل
ذياوة ،لة كوردستانا ،بريتيية لة طؤران ،لة ئادةميزاد ئادةميزادي كورد لة نيَوان هةرسيَكيان".
طؤران زمانيَكي نويَي شيعرميان بؤ دةخاتة بةردةست كة ئةم زمانة لة زةمةني رابردوودا بةو
شيَوةية بووني نةبوو ..ئةمةش لة اليةكةوة طةرِانةوة بوو ،وةك هةموو رومانسيةك ،بؤ زماني
رةسةني دايك كة لة ديَهاتةكانةوة سةرضاوة دةطريَت .لة اليةكي تريشةوة زمانيَكة بؤ ئايندةي
شيعري كوردي كة دةبيَت بةو شيَوةية بنووسريَت:
بة ئامسانةوة ئةستيَرةم ديوة،
َم ضنيوة
لة باخضةي بةهار طول
شةومني درةخت لة رووم ثذاوة
لة زةردةي زؤر كةل سةرجنم داوة
ثةلكة زيَرِينةي ثاش باراني زؤر
ضةماوةتةوة بةرامبةر بة خؤر ()9 :7
َقَيينَ ..ئةوانةش كة
سيَ يةم :شكاني بؤضوونةكان كة ويَنة و رووداوي نويَمان بؤ دةخول
تواناي شكاندني بؤضوونةكانيان هةية كةسانيَكن كة ئاسيت بريكردنةوة و تيَبيين و راظةكردن و
رؤشنبرييتيان لة رادة بةدةرة وةك ئةوةي (احلالج و ابن املقفع و طؤران) ئةجناميان دا ..ليَرةدا
َوةشاندنةوة بة
َدانة بؤ كاري هةل
َكو تيَثةرِاندنة يان هةول
مةبةستمان شكاندن ،الدان ني ية ،بةل
ضةمكة رةخنةييةكةي ( ) Deconstructionلة كاتيَكدا ئةم ضةمكة جةخت لةسةر سيَ
جومطةي سةرةكي دةكات :
 -1بةكارهيَناني ويَنة كاريطةرييةكان كة تيَطةيشتنةكاني لة رووي رووبةر و ضةنديَيت يةوة
َي ضرِكردنةوةي سةنتةرة دياريكراوةكاندان كة
كراوةية .بةمةش دةقةكان لة هةول
دةتوانيَت ئاراستةي بؤضوونةكان بطؤِريَت لة دؤخيَكي سروشيت بؤ دؤخيَكي
كارنامةيي ،)136-8:135( .هةروةك لة شيعري (دةرويَش عبداهلل)دا بةدي دةكريَت كة
ضةند سادةية بةآلم ضةندين بؤضوون لة خؤ دةطريَت كة لة هةمان كاتدا هةموويان دةضنة
ذيَر ركيَفي ضةندين كارنامةوة بة منوونةي كاريطةريي و ئايديؤلؤذيايي و كؤمةآليةتي.
 -2خويَندنةوة جؤراوجؤرةكان كة دةرئةجنامي ضةندين ثرسياري لوجيكي و وروذاندنة.
ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت دةقةكان ضةند سادة و سروشيت بن بةآلم ،لة هةمان كاتدا ،مانا
َبةسيت دةروون" دا
ذيَربةذيَرةكانيش لة خؤ دةطريَت ( .)66 :9هةروةك لة شيعري "هةل
َة فراوانيةكةوة دةمانطويَزيَتةوة بؤ
بةدي دةكريَت لة كاتيَكدا شاعري لة ريَطةي خةيال
جيهانيَكي جياواز بة واقع و دواتر دةيةويَت سةرجةم تاكةكان بةشدار بن لة ثرؤسة
دةرووني و فكري و كؤمةآليةتيةكان ضةندين ثرسيار دةوروذيَينَ يةكيَك لةوانة ئةو
َيَكي داهيَنةرانة شيعر دروست
هؤكارانة ضني كة شيعر لة بار دةبات! يان ضؤن خةيال
ناكات! يان ئةو هؤكارانة ضني كة دةبنة شكاندني بؤضوونةكان .ئةمانة و ضةنديين تر.
َة لةطةلَ زةمةنة جياوازةكاندا دةكات و وةك
واتة لة هةمو ئةمانةدا ،طؤران هوشيارانة مامةل
َناسي دةيةويَت بضيَتة نيَو
كةسيَكي بةتوانا و ليَهاتووي دنياي هونةري و زمانةواني و كؤمةل
َيَت ،سةر بة
بابةت و ريَباز و شيَوازةكانةوة ..سةرةتا ،بة ريَبازيَكي كالسيكي ،وةك خؤي دةل
شيَوازةكاني سامل و نالي ،دواتر بة شيَوازيَكي رومانسي سةر بة رومانسيةتي ئينطليزي بة
طشيت و ئةديبة تازةكاني توركي عومساني (مةبةست لة ئودةباي فجري ئاتي و سةروةتي
فنونة) .ثاشان ويَنة و شيَوازةكان ترازا بؤ رياليزم لة جؤري سوشياليست و شؤرِشطيَرِانة ..لة
اليةكي ترةوة زماني شيعري طؤران لة سةرةتا بة شيَوازة كالسيكييةكة داِريَذرابوو كة زؤربةي
ووشة و دةستةواذةكان عةرةبي و فارسي و توركي بوون ..دواتر ترازا بؤ زمانيَكي ثاراوي ذينطة
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الديَي كوردي .شاعري ريَزي لة سةرجةم قؤناغةكان طرتووة و تةنانةت ثاراستونيشي .لةم
َيَت " لة كاتي نووسينةوة و ئامادةكردني
بارةيةوة لة ثيَشةكي "بةهةشت و يادطار"دا شاعري دةل
ئةم ناميلكةيةدا بؤ ضاث ،لة شيعرة كؤنةكاندا هةنديَ وشة و تةعبريي ضةوت تووش هامت
َطريتر دةستكارييان
نةمتواني بيانطؤرِم بة وشةي كوردي ثةتي ،يان بة ضةشنيَكي ثةسةندتر و دل
َينةوة تةئرخيي ئةدةبي كورد
بكةم ،بةآلم ئةمة ،لة باري سةجني ئةو كةسانةوة كة بة شويَن ليَكؤل
و ضؤنيةتي طةشةكردن و طؤرِاني زماني كورديدا ئةطةِريَن ،زياني زؤرترة لة سوود "
جطة لةمانةش ،طؤران ئاراستةي بابةتةكاني طؤرِيوة ..بؤ منوونة لة سةرةتا وةك عاشقيَك بة
جواني سروشت و ئافرةت ثرؤسةي شيعري بونياد ناوة .دواتر فيكر و سياسةت و ئايديولوذيا
بوو بة سةرضاوةي ئيلهامي شيعري ،لة هةمو ئةمانةشدا ،كاري داهيَنانةكةي ثةيوةندي بة
سةرجةم قؤناغةكانةوة هةبوو ئةطةر ضي هةنديَ جار تواجني ئةوة ئةطرييَت كة لة هةنديَ شيعري
ي..
سياسيدا شاعري وةك ثيَويست ،لة رووي هونةري شيعرييةوة نةيتوانيوة مايف خؤيان بدات َ
ديارة ئةمةش هؤكاري خؤي هةية.
ضوارةم :سةرضاوة ليَطرتن (املرجع) :ئةم ضةمكة بريتيية لة:
 بةستنةوةي زمان بة جيهاني دةرةوة.)49 :5( . ثةيوةندي نيَوان رستة و فرةيزةكان.)227 :2( . ضنيين دةق كة لة بنةرِةتدا خؤي لة سةرضاوة رؤشنبرييةكاندا دةبينيَتةوة (.)60 :6َقاندني دةقيَكي نويَ
واتة ،كاري ئةم ضةمكة بةربآلوة ،ئةوةي ليَرةدا مةبةسيت ئيَمة بيَت خول
ية بةو ثيَيةي خاوةن دةسةآلتة مةعريفي و رؤشنبريييةكان ئاطاداري زةمةنة رابردووةكانن و
دةتوانن لة ريَطةي ئاركولوذياي مةعريفي ئةو زةمةنانةوة دةقيَكي سةركةوتوي نويَ بونياد بنيَن.
بؤ منوونة ،طؤران سوديَكي باشي لة ئةزمونةكاني ماد و زةردةشت و يونان و ئيسالم و ئةوروثا
َي بة منوونةي خاني و نالي و سامل و مةحوي بينيوة.
بة منوونةي ئةدةبياتي ئينطليزي و خؤمال
َيَكي
َي داوة ويَنة كؤنةكان بة ميَذويةكةيةوة رؤل
لة زؤربةي شعرية نةورؤزييةكانيدا ،شاعري هةول
سةرةكي ببيينَ بؤ ئيَستا و داهاتوو بةو ثيَيةي كورد لة زةمةني رابردوو ،خاوةن هيَز و
َويَستة بوو ،بةآلم ئةمرِؤ بة هؤي طوشارةكانةوة ،ئةم دةسةآلتةي لة دةست داوة ..ليَرةدا،
هةل
شاعري ناضارة لة ثيَناو ئيَستا و داهاتوودا ثةنا بؤ ئةزمونةكاني رابردوو بةريَت تا ترازاندنيَك لة
خويَنةردا دروست بكات:
َثةي خؤراك
بةآلم تؤ ،ئةذدةهاك ،لة هةل
ناتواني بكةوي بؤ ماري ناثاك
هةر ئةطري ،ئةكوذي ،ئةدةي لة طةردن
ميَشك دةرخوارد ئةدةي بة ماري نةوسن
تا رؤذيَك ئةو خويَنةي بة ناحةق رشتت
ئةو بريةي وات زاني ئيَجطاري كوشتت
تاو ئةدةن تةنووري دةماري كاوة،
َة كوذراوة
ئةو ضةكوش وةشيَنةي رؤل
ئةخرؤشيَ و ئةجؤشيَ و كؤمةلَ يةك ئةخا
َسا و ئةبيين زيندانت روخا ()269 :7
هةر هةل
يان لة شيعري "ئافرةت و جواني"دا ( ،)9 :7شاعري سةرضاوةليَطرتنيَكي لة ئةدةبياتي Shelley
بةكارهيَناوة كة ئةو سةرضاوة ليَطرتنة بؤتة بةردي بناغةي شيعرةكة ئةطةر ضي جؤرة الدانيَكي
لة شيعرة ئينطليزييةكة كردووة ،لة كاتيَكدا لة دةقة ئينطليزييةكةدا ،كرؤكي مةبةست بة جؤريَك
هاتؤتةوة كة ويَنةيةكي سيَكسي لةخؤ دةطريَت:
The fountains mingle with the river
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And the rivers with the ocean
The winds of Heaven mix for ever

----------------

What are all these Kissings worth
)If thun kiss not me (10: 284

بةآلم لةوةي طؤران دا بة شيَوة ويَنةيةكي رومانسي هاتؤتةوة:
بةآلم تةبيعةت هةرطيزاو هةرطيز
بيَ رووناكيية بيَ بزةي ئازيز
كام تاسة كام مةيل كام ضاوةنواري
َداري،
تةليسماويية وةك هي دل
ئةمانةش ئةوة دةطةيةنن كة طؤران لة ثيَناو مسؤطةركردني ئايندةو لة ريَطةي ئةزمونة
دةرةكيةكانةوة كار لةسةر ئةزمونةكان بكات ،ضونكي ،بة ثيَ ي طرميانة ،طؤران ئةو راستيةي ال
دروست ببوو كة هيض دةقيَك بة بيَ ئةزمونة دةرةكي و ناوةكييةكان ناتوانيَت كاري
ثيَشبينيكارييةكان ئةجنام بدات..
َة فراوانةكان ،هؤكاريَكي كاريطةرة بؤ دةست نيشان كردني ثيَشبينيةكان .ئةمةش
ثيَنجةم :خةيال
َي شاعيَر
َكو ئامانج بيَت و كارنامةي هةبيَت ،واتا خةيال
بةو مةبةستةي كة خةيالَ ئامراز نةبيَت بةل
داهيَنةرانةو بيناكارانةبيَت ،ئةوةتا طؤران لة شيعري "قالة مرد" ( ،)213 :7بة سؤزيَكي خةياآلويي
َةوانةمان بؤ دةكيَشيَ كة لة ثيَناو مةسةلةيةكي ثريؤزدا طياني خؤي بةخت كرد..
ويَنةي ئةم ثال
َنياية لةوةي كة لةشي قالة دةمريَت ،بةآلم دةنط و رةنطي هةرطيز ون نابيَت و هؤكاريَكة بؤ
شاعري دل
بةدةست هيَناني سةركةوتنةكان ..بة مانايةكي تر ،شاعري ئةو باوةرِةي ال دروست ببوو كة خويَين
قالة لة ئايندةدا هةر بة طةشي دةميَنيَتةوة و سةركةوتنةكانيش هةر لة ريَطةي ئةم شةهيدانةوة
َي قالةي
ئةجنام ئةدريَت ..خؤ ئةطةر ئةمرِؤ سةركةوتنيَكمان بةدةست هيَنابيَ ئةوا بيَ طومان هةول
َم و ستةمي داطريكةر و
َةوانة ذمارةيةكة لةو ذمارانةي كة توانيان سةركةون بةسةر زول
تيَداية و ئةم ثال
دوذمناندا:
نا ،نةمرد قالة ،تةنيا قالةي لةش
كةوتة ئةوديوي ثةردةي ئةو ديو رةش
بةآلم قالةي طيان قالةي دروسيت
هةرطيز ون نابيَ لة باغضةي هةسيت
لة هةمان كاتدا شاعري ثيَشبيين شتيَكي تري جياوازمان بؤ دةكات بةوةي كة دؤخي كورد
ضةند لة باربيَت لة رووي ئازايةتي و دليَري ،بةآلم قةدةرةكان هيض كات ريَطةي نةداوة كة خاوةن
قةبارةيةكي جوطرايف و سياسي خؤي بيَت ..تومةتي ئةم قةدةرةش دةخاتة سةر دوو اليةن:
َيَت:
يةكةميان :كة بة ئاشكرا منايش نةكراوة ،دةطةِريَتةوة بؤ الوازي ئريادة وةك شاعري دةل
بؤ سةرم نةرمة لة عاسيت بةندي ديلي ،داخةكةم
بؤ لة نزمي و ثةسيت يا وةك طومي لووطه شاخةكةم
ئوف ،هةزار ئؤف ،هةزار ئاخ
نةطبةتي كوردي هةذار ،ئاخ)185 :7( .
دووةميان :كة بة ئاشكرا بةدي دةكريَت ،دةطةِريَتةوة بؤ هيَزي دةرةكي كة تواناي
دابةشكردني ثانتايي و جوطرافياكانيان هةية و لة دابةشكردنةكةياندا كورديان لة ياد كردووة
َكو كورد نةضؤتة نيَو ئةجنداي سياسي خؤيان:
بةل
ئةي ئةوةي قةوماني بةش بةش كرد بة ثيَيى خاك و زمان
داي بة هةر قةوميَ نطني و تاج و تةخيت حورِ ذيان
كوا نطيين بةخيت من ؟
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كوانيَ تاج و تةخيت من ؟
بؤ لة خاكي ثاك و زاري بيَطريَم
غةدر ئةكةي ،نابةخشي ثيَم

ـــــــــــــــــــــــ

َي كوردي هةذار
بؤ لة عةرشي دادثةروةر ،بؤ دل
تاقة ترييَكي ستةم عةكسي بكات و بيَتة خوار؟ ()186 :7
ثيَشبينية ترسناكةكةي طؤران لةوةداية كة ئةم قةدةرة تا قيامةت وةك خؤي دةميَنيَتةوة
و هةر زةمةن و بة هةمان سيناريو دوبارة دةبيَتةوة هةروةك لة سةرةتاي شيعرةكةدا هاتووة:
ئؤف هةزار ئؤف ،ئاخ ،هةزار ئاخ ،تا قيامةت ئاخ و داخ ()185 :7
َةكةي بة هيَزة دةتوانيَت كاري ثيَشبيين ئةجنام بدات ..بةمةش
واتة شاعري ئةوةندة خةيال
َةكة دةطويَزريَتةوة بؤ واقعيَكي فكري و سياسي و دةروني و كؤمةآليةتي.
خةيال
َة خبات و
شةشةم :ديدطةرايي ،كة دةتوانيَت ويَنة راوةستاوةكاني رابردوو لة جول
كؤتاييان ثيَ بهيَينَ و ثيَناسةي زةمةني ئايندةمان بؤ بكات لة رووي سياسي و كؤمةآليةتي و
فيكري و ئةدةبيةوة .خاوةن ديدةكانيش كةسانيَكي سروشيت نني و هةميشة لة سةروو واقيعةوة
شتةكان دةبينن (طؤران)يش بةو ثيَيةي لة اليةكةوة كةسيَكي رومانسي و لة اليةكي ترةوة
ميتافيزيك و دواتر رياليزمية ،ئةو توانا بريكردنةوةيةي هةبوو كة بزانيَت ئايندةي خؤي و
خودةكاني تر ضي بةسةر ديَت ،ثيَويستة وانةكاني سوودي ليَ ببينريَت بؤ دةست نيشانكردني
َسةنطاندنة
َي ساحرييَك دةبيينَ ،بةآلم هةل
َيَني كة شاعري رؤل
ئايندة ..ليَرةدا ناتوانني بل
لوجيكيةكاني بؤ رووداوةكان دةتوانيَت ويَنة شاراوةكامنان كة كةساني تر هةسيت ثيَ ناكةن ،بؤ
ئاشكرا بكات ..ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة ريَذةي بريكردنةوةي شاعريان بة منوونةي طؤران
هاوشيَوةي ريَذةي بريكردنةوة و مةعريفي تاكةكاني تر نيية.
َؤزة لة روح دةكات كة
لة شيعري "طيان"دا ( )228 :7شاعري ئةو ثرسيارة فةلسةيف و بونيية ئال
ضيت و ض كارةيت! بةآلم روح لة بةرامبةردا ،وةآلميَك ناخاتة بةردةم شاعري .ئةمةش وا لة شاعري
دةكات كة خؤي بطةِريَت بة دواي ئةم بازنةيةدا! لة دواي طةرِان و ثشكنني و ئاراستةكردن
ثرسيارةكان شاعري خؤي ثيَناسةيةك بؤ ئةم رؤحة دائةنيَت ..ديارة شاعري لة رووي ئاينةوة
دةيةويَت شيت زياتر بزانيَت و بؤ ئةو وةآلمةي كة لة قورئاني ثريؤزدا هةية لة كاتيَكدا خوداي
مةزن دةفةرمويَت:
يسألونك عن الروح ،قل الروح بأمر ربي! (االسراء :آية )18
شاعري بةم شيَوةية ثيَناسةي رومحان بؤ دةكات:
ياري نازداري ذيان ،هيَزي لةش جوآلندن ،هؤي طةرم و سارد ،تيين دلَ ،بزويَين بري و هؤش،
هاوِريَي هةميشة ،تةليسمي ذيان ،لة نيَو هةمو ئةم ثيَناسانةدا ،شاعري ئةو راستيةي ال دروست
بووة كة هيَشتا نازانيَت روح ضي ية و ضةند ئةم رؤحة يةكسانة بة مرؤظ يان بة ذيان ..ئةوةندة
ئةزانيَت كة ذيان كؤتايي ثيَ ديَت و ئةويش ون دةبيَت:
رؤذيَك ،سبةي ،دووسبةي
عايةن نيية ضؤن ،يا كةي،
تؤ ون ئةبي لةش ئةمريَ
لةش بة يادطار قةبريَ
جيَ دَيَليَ تا زةمانيَ
بةآلم ئةي طيان تؤ كوانيَ
َطةي مان و نةمانت
بةل
10

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

قةبرت يا ناونيشانت! ()229 :7
ليَرةدا ،قورئاني ثريؤز ثيَشرت ئةم زانيارييةي داوينةتيَ لة كاتيَكدا رووي قسةي
َيَت طةر خؤت يان نةتةوةكةت ثرسياري شيَوة و رةنط
دةكاتة ثيَغةمبةر (د .خ) و دةل
و دةنطي روحيان ليَ كرديت ئةوا ئاطاداريان بكة كة ئةوة كاري ئيَوة نية و لة
دةسةآلتي ئيَوةشدا نيية ..ئةوة تةنها ثةيوةندي بة دروستكةري ئةم طةردونةوة
هةية كة خوداية..

حةوتةم :ملمالنيَكان لة نيَوان :زةمةني رابردوو و ئيَستا ،دةرةجنامي وةرطرتين دةسةآلتة!
دةسةآلتي مةعريفي و فيكري و ئةدةبي و رؤشنبريي ..هتد! بؤ منوونة ،ملمالنيَ ي نيَوان رؤمان و
يؤنان ،فةرةنسي يةكاني ضةرخي حةظدة و يؤناني كؤن لة ثيَناو دروست كردني ثايتةختيَك يان
َبةنديَكي رؤشنبريي مةعريفي ..ئةمةش دةستكةوتيَكي زةمةنييةو خاوةنةكانيان خوازيان هةية لة
مةل
دةسةآلتدا مبيَننةوة ...طؤران ،لة اليةكةوة ملمالنيَي ضينايةتي بةو ثيَيةي كة خودي خؤي هةميشة
خؤي لة بازنةي دذايةتي دذ بة ئاغا و دةرةبةط دةبينيَتةوة ،هةروةك لة شيعري "بوكيَكي ناكام" و
َي خويَناوي" و "ئةجنامي ياران" بةدي دةكريَت ،لة اليةكي ترةوة ملمالنيَ ي ئايديولوذيايي
"طول
بةو ثيَيةي شاعري سةر بة بةرةي سؤشياليست و ماركسيزم بوو هةميشة دذي سةرمايةداري
رادةوةستا هةروةك لة شيعري (الوكي سور بؤ كورياي ئازا)و زينداني ئةذدةهاك و لةبين بريا و
َةتدا تووشي
بانطيَك بؤ ثول روثسن بةدي دةكريَت ..لة ثالَ ئةمانةشدا ،شاعري لة زؤر حال
َطاكةي دةهات ،دواي ئةوةي ئةو تاكانة لة اليةكةوة ريَزيان لة
بةرةنطاربونةوة لةطةلَ تاكي كؤمةل
هونةرةكةي نةدةطرت وةك لة شيعري دةرويَش عبداهلل بةدي دةكريَت لة اليةكي ترةوة ثيالني سةرنج
َةم دةدريَت:
َدان بة كوشنت لة قةل
راكيَشيان بؤ دادةنا تا لكةداري بكةن كة ئةمة بة جؤريَك لة هةول
تاوامن كرد طةل ثيَوة نام مؤركي ناثاكي..
بؤ زيندانة كؤضي ذينم دنياي رووناكي
ئيرت من هيض نة ئادةميم نة نيشتماني
َةم نة كوردستاني
نة ئةندامي ئةم كؤمةل

ـــــــــــــــــــــــ

ئةي تريفةي مانطي سثي دةركي دةالقة
با ثيس نةبي خؤت مةدة لةم كوردي عيَراقة ()215-214 :7
َةتي خويَندنةوة
لة هةمو ئةمانةدا ،شاعري ،لة ثيَناو ثرنسيب سةركةوتن ،هةميشة لة حال
و خؤ ئامادةباشيدا بوو ..ئةمةش راماندةكيَشيَت بؤ ئةوةي كة شاعري كةسيَكي سروشيت نيية و
وةك بريمةند و بةهرةدار و داهيَنةريَك كار و كارنامةكاني جيَ بة جيَ دةكات ..بيَ طومان ئةم
َةكان كة ويَنةي ئايندة دةكيَشن ...لة شيعري
سروشتةش كاريطةر دةبيَت بةسةر بريكردنةوة قول
"جوقي يونسكؤ"دا ( )369 :7شاعري ئامؤذطارييةكي سياسي جوامنان دةداتيَ كة ئيَمةي كورد
َةتي خؤئامادةباشيدا بني بةرامبةر دوذمناني طةل ،سةما و موسيقا و
دةبيَت هةميشة لة حال
طؤراني ،مةسةلة طةورةكامنان لة بري نةباتةوة:
بيَ شةر نابيَ ئةم دنياية
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تا ئةتوانن تةث تةث فيَربن
سيَ سك برسي ،يةك سك تيَر بن
لة اليةكي تريشةوة ،هيَزي دةرةكي هةر ئةوةندةي لة سةرة كة شتة سةرةكيةكامنان فيَر بكةن،
ئةواني تر لةسةر خؤمانة:
لةسةر زاري ثرؤفيسؤر:
دانيشتووي ديَ ،درشت و ورد
هةمووتامنان زؤر باش فيَر كرد
ـــــــــــــــــــــــ
لة من باشرت سةما ئةكةن
ئيرت كارمان نةما التان
ئةتانسثيَرين بة خواتان
واتة ،دواي فيَربوون و فيَركردن دةبيَت ئاطاداري ئةوة بني كة هيَشتا شةرِ كؤتايي ثيَ
َةي بيَكار"دا ( )199 :7شاعري
نةهاتووة و ثيَويستة زةخريةي خؤمان خبةين ..لة شيعري "نال
ثيَشبيين ئةوة دةكات كة جيهاني سةرمايةداري بة ئاغا و دةرةبةطةكانيشيةوة هةميشة لةسةر
هةولَ و تةقةالي هةذاران دةذين ،هةر ئةوةندةش ريَز دةطرن تا كاريان جيَ بة جيَ دةبيَت ،دواتر
َيَت ئةم جيهانة
ئاراستةكان بةرة و بيَ نرخ كردني بةرامبةرةكانة .بةمةش شاعري دةيةويَت بل
خويَنمذي ضةوساوةكانة .ديارة ،طؤران سوودي لة ئةزموني زةمةنةكاني ثيَشوو بينيوة كة جؤري
َة لة نيَوان دوو ضيندا هةر بةو شيَوةية هاتووة و بةو شيَوةيةش دةميَنيَتةوة:
مامةل
تا هيَزي بزووتن لة لةمشا بة طورِ بوو،
من كورِ بووم بؤ ئاغا و ئاغا باوكي كورِ بوو
ئةجنام
َينةوةيةدا ،طةيشتوينةتة ئةم ئةجنامانةي الي خوارةوة:
لةم ليَكؤل
يةكةم:
ئاطاداربووني خاوةن ثيَشبينييةكان بة هةولَ و كؤششي ريَباز و زانست و فةلسةفةكان.
بؤ منوونة ،طؤران ،دوور و نزيك ،راستةوخؤ و نارِاستةوخؤ ،ئاطاداري رةوشي نوسيين ئةديبان
و شاعرياني دةرةكي و ناوةكي بوو.
دووةم :خؤناساندن بة طؤرانكاريية ريشةييةكاني جيهان هةر لة كؤنةوة تا زةمةني
ئيَستا .بؤ منوونة ،طؤران بة شيَوةيةكي هوشيارانة ئاطاداري ئةفسانة و ميَذووةكان بوو..
زةووس ،فينؤس و كاوة و ئةهرميةن و ئةذدةهاك و خواي شةرِ و ماركسيةت و سوشياليزم و
َيزم و كوريا و ثاشايةتي و جومهوريةت..
كةثيتةل
سيَيةم :ضاوديَريكردني بؤ ضوونة فيكري و سياسي و كؤمةآليةتيةكان لة زةمةني
رابردوو و ئيَستادا .ليَرةدا ،بؤضووني روشنبريان و نوسةران و شاعريان جوداية لة بؤضووني
كةساني تر بة منوونةي خاوةن دةسةآلتةكانيةوة ضونكي ئةمةي دوايي بة ويست و خواسيت
خؤي دةيةويَت زةمةنةكان راظة بكات كة نزيكة لة بةرذةوةندييةكانيانةوة .بؤ منوونة ،هةنديَ
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جار ،بةشيَك لةم دةسةآلتة دةيةويَت بَليَ زةمةني رابردوو ثرِة لة بؤشايي و هةنديَكي تريش
جوانيةكان لة زةمةني رابردوودا دةبيننةوة بةو ثيَيةي رابردوو دةتوانيَت دةستكةوتةكاني ئيَستا
بثاريَزيَت .بةآلم شاعريان و روناكبريان لة ئةجنامدا رةنطة تواناي دةست نيشان كردني ئايندةيان
هةبيَت و بة ثيَي فؤرمة مةعريفيةكانيان راظةي زةمةنة جياوازةكان بكةن! .بة مانايةكي رونرت،
بابةتيبوون كةرةستةيةكي ئةكتيفة بؤ بةدةست هيَناني ثيَشبيين وةك ئةوةي ئةم ثيَشبينكاريية
سوود لة هةردوو زةمةني رابردوو و ئيَستا دةبيينَ .تةنانةت شكستةكاني زةمةني رابردوو لةطةلَ
بؤشاييةكانيشدا هةنديَ جار طؤرِانكاري طةورة بةدةست دَيينَ بةو ثيَيةي شاعريان خؤيان لة
كاري ئةزمونطةريدا دةبيننةوة دةتوانن فورميَكي طوجناو ئةجنام بدةن كة شايستةي ئيَستا و
ئايندةش بيَت.
ضوارةم :ثيَشبيين دةرئةجنامي هةولَ و تةقةالي تاكة بزيَوةكان بة منوونةي طؤرانة ،بةو
ثيَيةي زؤربةي ريَبازة ئةدةبي و فةلسةيف و سياسي و فيكرييةكاني تاقيكردؤتةوة و
سةركةوتنيشي بةدةست هيَناوة .طؤران تاكيَكي ئةكتفي هاوضةرخي كوردية ،داهيَنان و بؤضوون
و ئةزمونةكاني قوتاخبانةيةكي طؤرانيزمي دروست كردووة .بة مانايةكي تر ثيَشبينييةكاني
طؤران بؤ دةقي شيعري كوردي بة فؤرم و ناوةرِؤك ،هؤكاريَكي ثؤزةتيف بوو بؤ سةركةوتين
َة كوشندانةي كة دذ بة طؤران بةكارهات
طؤران لة مةيداني شيعر و ئةدةبياتدا ..تةنانةت ئةو هةول
نةيتواني ئاسيت رؤشنبرييةت و داهيَناني شاعري لكةدار بكات ..بة خويَندنةوة دواي خويَندنةوة،
جوانييةكاني شاعري زياتر دةردةكةون.
سةرضاوةكان
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9
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االستشراف فى شعر كوران
خالصة
 يعتمد على خلفية، بأالساس، هذا الفعل.ان هذه الدراسة تركز على فعل آخر من الشعرية اال و هو األستشراف
 فان بعض من الشعراء هلم قدرة التأويل، عن طريق هذه األمور.ثقافية و فكرية و أدبية و جتريبية لصاحبها
 بفعل ابداعاته و ثقافاته املتعددة، ان الشاعر كوران.للحاضر و املستقبل كأنهم يرون املستقبل يف الزمن احلالي
 هو املثل الناجح يف هذا امليدان و انه استطاع ان يفهم السياسة و احلياة و احلاالت االجتماعية،و املكثفة
 هي عامل مهم ألجناح مهمة األنزياح و، ان جرئته و اليت نراها بأالستمرار، و يف الوقت نفسه.بصورة ناجحة
.األستكشاف

prospective in Goran’s Peotry
Abstract
The study concentrate the other act of Poetical process named: Discovery.
This act depends mainly upon the education, ideology, literary and experience of its
owner. Through these factors, some of the poets have a perfect ability to explain the
present and the future, whom they may see the future in the present time. Goran, with
the helps of his creative and intensive multi culture, is the most successful one in this
field. Correctly, he has been understood the act of Politics, life and social situations.
At the same time, his courage which always has been seen, is an important factor for
his success deviation and discovery.
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أهمية املعلومات ودورها يف البحث العلمي
دراسة حتليلية
طاهر حسو الزيباري
قسم اإلعالم -كلية اآلداب -جامعة صالح الدين
إيميلzebari_1955@yahoo,com:
تاريخ االستالم2012/3/29 :
تاريخ القبول2012/10/29:

ملخص
شهد القرن الواحد والعشرين ثورة هائلة يف تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ،ثورة فاقت كل التوقعات
وأحدثت تغريات سياسية وإقتصادية وإجتماعية ،حيث أصبح جمتمع هذا القرن يعتمد على املعلومات بشكل
كبري وغري متناهي احلدود حتى صار يطلق عليه مبجتمع املعلومات.
ومن مسات جمتمع املعلومات إعتماده على املعلومات اليت هي الركيزة األساسية واملصدر الرئيسي يف
إختاذ القرارات وركن من أركان التقدم يف مجيع اجملاالت ،لذلك فمن ميلك املعلومات يف وقتنا احلاضر فقد ملك
زمام القوة والسيطرة والتحكم.
من هذا املنطلق ظهرت الفجوة املعلوماتية بني فئتني خمتلفتني كان أساسها عدم التوزيع العادل للمعلومات،
فالفئةاألوىل أستحوذت على إنتاج املعلومات وبثها ونشرها واإلستثمار فيها واهليمنة بها ،ومتثل هذه الفئة الدول
الصناعية املتطورة ،ويف املقابل ظهرت فئة ثانية من مميزاتها إستهالك املعلومات وسوق واسع وحقل
للتجارب للدول املتقدمة ،ومتثله الدول النامية  ،هذه اهلوة أوالفجوة مل تأت نتيجة الصدفة بل جاءت نتيجة
عوامل وأسباب خمتلفة .من هنا حناول دراسة أهمية املعلومات ودورها يف البحث العلمي ،ونسبة إنفاق الدول
على البحث والتطوير العلمي من الدخل القومي ،ومعوقات البحث العلمي يف املنطقة العربية ومن ضمنها
(كوردستان-العراق) وسبل معاجلتها.

مقدمة

أصبحت املعلومات يف عصرنا احلاضر ضرورية وهامة لتقدم اجملتمعات ورقيها ،وأهميتهاا ال
تقل عن اهلواء واملااء للكائناات احلياة ،وهنااك مان يقاول باأن أهمياة املعلوماات للشاعوب تاأتي يف
املرتبة اخلامسة بعد اهلواء واملاء والغذاء والسكن ،فاملعلومات جزء مان حيااة اإلنساان تسااعده
يف اختاااذ القراراملناساال والبحااث العلمااي املمياازوتنري لااه الطريااق يف كيفيااة التعاماال مااع ا خاارين
والتكيف بشكل اجيابي مع اجملتمع الذي يعيش فيه.
وعليه ،أن صاناعة املعلوماتياة واإلتصااالت إبتكاارا ،وإنتاجاا ،وإساتهالكا أصابحت مساة مان
مسااات احلرااارة املعاصاارة والاايت أصاابح فيهااا جهاااز الكومبيااوتر وشاابكة املعلومااات األن ناات
( ) Internet Workingتلعال دور كابري يف حياتناا احلاضارة ،وأساهمت وبشاكل مباشار يف تقادم
دول العامل يف خمتلف اجملااالت ،منهاا دخاول التكنولوجياا يف البحاث العلماي وهاحاه يف املياادين
الزراعيااة والصااناعية ،وكااذلك يف ال بيااة والتعلاايم باسااتتدام ا الت التعليميااة والتاادري وتاادريل
املعلم.
كمااا أن دخااول العلاام و التكنولوجيااا يف حياااة األفااراد واجملتمعااات ساااعدت علااى تغاايري ا
احلياة ،فزادت استتدام االلك ونياات واحلاسابات واإلتصااالت السالكية والالسالكية الاذي سااعد
علااى اكتشاااع العقااول االلك ونية(الااذاكرة الصااناعية) الاايت جاااءت منسااجمة مااع عصاار االنفجااار
املعااريف أو االنفجاريااات املعلوماتيااة الاايت تقااوم افااا املعلومااات واسا جاعها حيااث تفااوق هااذه
العقول االلك ونية عقول البشريف إجراء أصعل وأدق العمليات وبسرعة فائقة ،واالن دخلت العقول
االلك ونية مرحلة اخللق واإلبداع واإلبتكار...اخل .وتشري االحصائيات العاملية أن الدول املتقدمة
أخذت تتجه إىل االيدى العاملة املاهرة ،املؤهلة من الناحية العلمية والتكنولوجية واملعلوماتية يف
سوق العمل.
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واملشكلة األساسية اليت جيل أن نهتم بها فيما يتعلق باملعلومات هي سوء توزيعها ،أو
توزيعها على حنو غري مناسل وغري عادل ،ففي حني يتسم بعض سكان العامل بزيادة املعلومات،
يوجد فقر شديد يف املعلومات لدى سكان آخرين.
وقااد ذكاار ز جوزيااف بلتااون ز يف حديثااه عاان جمتمااع املعلومااات يف كتابااه زحااديث عااامليز أن
حوالي  12بلدا ميكن أن يطلق عليها جمتمعات املعلومات ،وعلى الارغم مان أنهاا تشاكل ماا نسابة
 %25مان جمماوع سااكان العاامل فمتنهااا متلاك أكثاار مان  %80ماان أجهازة اهلاااتف وأجهازة احلواساايل
واإلذاعااة املرئي اة ،وهااذه الاادول مثاالي الواليااات املتحاادة األمريكيااة ،اليابااان ،أملانيااا ،سويساارا،
السويد...،إخل ( .)1هذه الدول تعطي وزنا إقتصاديا يصل إىل حد أن تصبح صناعة املعلومات هي
الغالبااة ،وأن اال لاال الصااناعات الثقيلااة والتحويليااة ،حيااث أصاابحت تكنولوجيااا املعلومااات
تتجمع يف أيدي عدد قليل من الدول ،تلك الدول تتحكم يف صناعة املعلومات وتشاغيلها و ختزينهاا
وإسا جاعها ومتتلااك القنااوات الاايت متاار عاهااا املعلومااات ،فالااذين ميلكااون نواصااي املعرفااة هاام
الذين ميلكون بزمام السلطة.
وبذلك تهدع هذه الدراسة إىل تسلي الروء على أهمية املعلومات ودورها يف عمليات البحث
العلمي ،بمتعتبار أن املعلومات تعد العنصر األساسي لتطوير البحث العلمي يف خمتلاف اجملااالت،
كما تركز على أهمية إنشاء املكتبات ومراكز البحوث واملعلوماات يف كوردساتان كروافاد أساساية
ملصااادر املعلومااات التقليديااة واإللك ونيااة للباااحثني الجااراء اااوثهم علااى أكماال وجااه .وسااوع
تتناول هذه الدراسة احملاور التاليةي
أوالً -املفاهيم:
 -1مفهوم املعلومات:
ماان الصااعل ،ان مل يكاان ماان املسااتحيل حصاار كاال أو مع اام لاااوالت تعريااف املعلومااات،
و استتدمت كلمة معلومات اساتتداما متبايناا بتبااين اجملااالت .حتاى كاادت تفقاد معناهاا بادون
ربطها مبوضوعات علمياة أو اجتماعياة أو غريهاا .فهنااك وفاق التقاديرات ماا يزياد علاى أربعمائاة
تعريف للمعلومات ،أسهم بها متتصصون ينتمون إىل جمااالت خمتلفاة وثقافاات وبيئاات متبايناة،
إال أنه باإلمكان انتقاء عدد من املفاهيم املتعلقة مبصطلح املعلومات.
تُعرع املعلومات ،على أنهاا البياناات الايت متات معاجلتهاا لتحقياق هادع معاني ،أوالساتعمال
لدد ألغراض إختاذ القرارات ،كما تعرع املعلومات علاى أنهاا البياناات الايت أصابحت هلاا قيماة
بعد ليلها أو تفسريها أو جتميعها ،ايث ميكن تداوهلا وتساجيلها ونشارها وتوزيعهاا يف صاورة
رمسية أو غري رمسية (.)2
والتعريااف الااذي صاادر عاان م اؤمتري معهااد جورجيااا للتكنولوجيااا ،املعقااودين عااامي 1961
و 1962كاان أكماال وأاال التعريفااات ،وأن باااقي التعريفاات وإن زادت عليااه أونقصات عنااه ،فمتنهااا
تصدر منه وترد إليه ،فرال عن كونه أول وأقدم هذه التعريفات وله قوة اإلمجاع العلماي لصادوره
عن مؤمتر ترعاه مؤسسة علمية سعت مان خاللاه إىل وضاع بارامر دراساية ألخصاائي املعلوماات،
لذلك فقد مت اعتماده أساسا ملناقشة التعريفات األخرى ومقارنتها به.
عاارع مااؤمتر معهااد جورجيااا علاام املعلومااات بأنااهي (العلاام الااذي ياادر خااوا املعلومااات
وسلوكها والعوامل اليت كم تدفقها ،ووسائل جتهيزها لتيسري اإلفادة منها إىل أقصى حد ممكن،
وتشاامل أنشااطة التجهيااز ،إنتاااج املعلومااات وبثهااا وجتميعهااا وتن يمهااا واختزانهااا واس ا جاعها
وتفسااريها واسااتتدامها واجملااال مشااتق ماان أو متصاال بالرياضاايات ،املنطااق ،اللغويااات ،علاام
الاانف  ،تكنولوجيااا احلاسااوب اإللك ونااي ،اااوث العمليااات ،االتصاااالت،علم املكتبااات ،اإلدارة.
وبعض اجملاالت األخرى)(.)3
2

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى

.......................................................................................................................

ذمارة ()52

.....................................................................................................................................

إن هذا التعريف حيدد ثالث مواصفات أساسية لعلم املعلومات هيي
 -1إنه يدر ظاهرة ” املعلومات” خواصا وسلوكا وتدفقا وجتهيزا لغرض اإلفادة.
 -2له جانبان أحدهما علمي ن ري ،وا خر عملي تطبيقي.
 -3له ارتباطات وتداخالت موضوعية أساسية مع حقول علمية متعددة.
ان التوظيف املتزايد لتقنيات اإلعالم واالتصال واملعلومات يف خمتلف األنشطة ،أصبح
مسة متيز عامل اليوم ،كما يقوم على فهم جديد أكثر عمقا لدور املعرفة ،ورأ املال البشري
يف تطور اجملتمعات وتقدمها ،كما تشكل تكنولوجيا املعلومات يف الوقت احلاضر العنصر
األساسي يف النمو االقتصادي ،فالتقدم احلاصل يف التكنولوجيا والتغري السريع الذي دثه يف
االقتصاد ،يؤثران لي يف درجة النمو وسرعته فحسل ،وإ ا يف مع م جوانل حياة اإلنسان .ومع
هذا التطور اهلائل لألن مة املعلوماتية وطرق معاجلة لتواها وموارد تصنيعها وأدوات إنتاجها
ولت تكنولوجيا املعلومات اىل احد اهم جوانل تطور االقتصاد
وقنوات توزيعها،
العاملي ،حيث بلغ حجم السوق العاملية للتدمات املعلوماتية يف مستهل األلفية الثالثة حوالي
تلريون دوالر ،مما كان له األثر الكبري يف دخول اجملتمعات املعاصرة اىل حقبة ما بعد الصناعة
( . )4
فاملعلومات وتقنياتها أصبحتا من اهم العناصر لعبور الفجوة الرقمية يف الوقت الراهن ،من
اجل االرتقاء بالبنية األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،اذ أصبحت القوة
املسيطرة على كافة مدخالت اإلنتاج ،بعد ان كان رأ املال هو عصل االقتصاد ،واحلاسوب
هو شريان هذه العملية ،ألنه االداة الرئيسة والسريعة يف معاجلة املعلومات لبناء االقتصاد
املستقبلي املرتكز على املعرفة املتجددة.
وتلعل املعلومات دورا اساسيا يف هذا املرمار ،باعتبارها االسا الذي تبين عليه الدول
اس اتيجياتها وخططها للتنمية يف كافة اجملاالت االقتصادية والعلمية والثقافية ،وقد طبعت
هذه املعلومات بوسائل متعددة ،واشكال متنوعة للنشر ،منها الوسائل التقليدية كالكتل
والدوريات واجملالت واملنشورات ،ومنها غري التقليدية كاملواد املتعددة السمعية والبصرية
السلكية والالسلكية ،واالشرطة واالقرا املمغنطة .وكان من الطبيعي ان تتحمل املكتبات
اجلامعية العلء االكا يف احلصول على تلك االوعية املتتلفة للمعلومات ،وتن يمها بأساليل
فنية متنوعة من اجل تيسري الوصول اليها يف اسرع وقت ممكن وباسهل طريقة،وهكذا تركزت
وظائف املكتبات يف ثالثة لاور اساسية هيي اقتناء االوعية وجمموعاتها ،واالعداد الفين هلا،
وتقديم اخلدمات املكتبية املطلوبة واملتوقعة .وميتد دور املكتبة لياخذ موقفا توجيهيا
ارشاديا للمستفيد الذي ال حيسن البحث عن حاجاته من هذه االوعية ،وكيفية الوصول اليها.
وتزداد اهمية املكتبة يف الدور التعليمي الذي تقوم به لتدريل املستفيدين على املهارات
املكتبية اليت تساعدهم على استتدام مقتنياتها استتداما فعاال وجيدا للحصول على املعلومات
اليت حيتاجون اليها يف دراساتهم واااثهم(.)5
 -2قيم املعلومات:
وهي مرتبطة بالعلم واإلعالم والتعليم والثقافة واجملتمع ،يف كل من البلدان املتقدمة
والنامية .وتتناول قيم املعلومات قرايا عدة يفرضها علينا املتغري املعلوماتي ملراجعة شاملة
لقيمنا السائدة فيما خيصي
 -1دقة البيانات ولتوى املعلومات ومسؤوليات مطوري الاامر اجتاه مستتدميها.
 -2اح ام األمانة العلمية ،وخاصة بعد أن تفشت ظاهرة السرقات العلمية على املستوى
األكادميي.
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على

 -3التصدي ل اهرة العداء العلمي ،سواء ت دوافع اجلمود األيديولوجي وإدعاء احلر
الدين ،أو ت دعوة القفز فوق املنهجية العلمية من أجل اإلسراع يف حركات التنمية.
 -4التصدي ل اهرة انتزاع سلطة املعرفة سواء بصورة رمسية أو غري رمسية.
 -5احلق يف الوصول إىل املعرفة دون تكبيل هذا احلق مبعايري ومقايي أو رقابة من طرع الدولة
أو األفراد أو املؤسسات.
 -3مفهوم املعلومات وعالقتها باملفاهيم اآلخرى:
يؤكاااد البااااحثون يف حقااال املعلوماااات علاااى ضااارورة فهااام العالقاااة باااني (البياناااات(،)Data
املعرفة( ،)Knowledgeاملعلومات( ))Informationحيث يرتب مفهاوم املعلوماات مبفهاومني
سابقني له وهما البيانات واملعرفة ،فالبيانات هي املادة األولية الايت تساتتلص فيهاا املعلوماات
وهي عبارة عن أرقام وحروع ورموز ،أما املعلومات فهي ناتر معاجلاة البياناات لايال أو تركيباا
مجعت مع بعض لتصبح مهماة ميكان اإلفاادة منهاا ،واملعرفاة بوصافها البساي ماا هاي إال جتمياع
للمعلومات ذات املعنى ووضعها يف نص ميكن للوصول إىل فهم ميكننا من االستنتاج .وهذا يعاين
أن املعرفة هي أعلى شأنا من املعلومات .فنحن نساعى للحصاول علاى املعلوماات لكاي نعارع (أو
نزيد معارفنا).
البياناااااات هاااااي عباااااارة عااااان جمموعاااااة مااااان احلقاااااائق واملشااااااهدات ياااااتم مجعهاااااا مااااان
جمتمع إحصائي معني وإدخاهلا إىل احلاسوب ملعاجلتها وإخراج النتائر0ومن أمثلتهاي
اساام الطالاال ،تاااريخ ماايالده ،عنوانااه ،مكااان ماايالده ،عالماتااه ،عاادد إخوانااه ،تاااريخ دخولااه
املدرساة ،اجلنساية ،اجلان ...اخل0فجمياع ماا سابق عباارة عان حقاائق كماا أسالفنا يف تعار ياف
البيانااات .فاساام الطالاال حقيقااة وتاااريخ ماايالده وكافااة األمثلااة السااالفة الااذكر ،وليساات احلقااائق
وحدها هي اليت متثل البيانات ،فهناك املشاهد كدرجة احلرارة مثال ،درجة الرطوبة ،حالة البحر،
ارتفاع ضغ الدم عند املريض ...اخل.
وهناك اجتاهات ومداخل متعددة تناول الباحثون من خالهلا مفهوم املعرفة .وي هار أن ااال
تلك التعاريف هي اليت تناول املعرفة مان من اور ثناائي لاداللتها علاى املفهاوم الشاامل للمعرفاة،
فقااد صاانف ( )Nonake & Takeuchiاملعرفااة إىل نااوعني همااا املعرفااة الراامنية ( Tacit
 ، )knowledgeواملعرفة ال اهرة (الصرحية ) ( .)Explicit knowledgeوميز ( )Daftبينهما
وأعطى لكل منهما مفهوم خمتلفا ،فعارع املعرفاة ال ااهرة علاى أنهاا املعرفاة الرمسياة واملن ماة
واليت ميكن ترميزها وكتابتها ونقلها إىل ا خارين بواساطة الوثاائق واإلرشاادات العاماة وتشاري إىل
ماله صلة باملعرفة حول موضوع معني ( ،)knowing aboutأما املعرفاة الرامنية فعرفهاا علاى
أنها املعرفة اليت تعتمد على اخلاة الشتصية والقواعد االستداللية واحلاد واحلكام الشتصاي
وعااادة مااا يصااعل وضااعها يف رمااوز أو كلمااات ،وتشااري إىل مالااه صاالة مبعرفااة كيااف ( knowing
.)6()How
ومبعنى آخر فاملعرفة ال اهرة (الصرحية) هي املعرفاة املن ماة ،احملادودة احملتاوى ،الايت
تتصااف بامل اااهرة اخلارجيااة هلااا ويعااا عنهااا بالرساام والكتابااة وتتاايح التكنولوجيااا ويلااها
وتناقلها ،أما املعرفة الرمنية فهاي املعرفاة املوجاودة يف عقاول األفاراد وسالوكهم وهاي تشاري إىل
احلااد والبديهااة واإلحسااا الااداخلي ،إنهااا معرفااة خفيااة تعتمااد علااى اخلاااة ويصااعل ويلااها
بالتكنولوجيا بل هي تنتقل بالتفاعل االجتماعي.
َ كانت طبيعتاه هاذا اجملتماع وأهدافاه ونشااطه وحادوده
بذلك ال غنى ألي فرد يف اجملتمع ،أيا
عاان ن ااام املعلومااات .فاملعلومااات مرتبطااة باملعرفااة ،ذلااك ألن املعلومااات عناادما يااتم هراامها
ومقارنتهااا وفهمهااا تصاابح معرفااة ،أي أن املعلومااات هااي الاايت تساااعد علااى تغيرياحلالااة املعرفيااة
لإلنسان.
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ويف ضوء ذلك ميكننا القول بأن املعلومات هي املعطيات الناجتة عن معاجلة البياناات يادويا
أو حاسوبيا أو باحلالتني معا ويكون هلا سياق لادد ومساتوى عاال مان املوثوقياة .ومان ثام فاان
املعلومات هي وسيلة أو وسي الكتسااب املعرفاة ضامن عادة وساائل أخارى كاحلاد والاتتمني
واملمارسة الفعلية واحلكم بالسليقة.
وختتلف املعلومات عن البيانات يف أن املعلومات تعطاي الفرصاة الختااذ القارارات مباا يتاوفر
لديهم من ليل كامل للبياناا ت ومان نتاائر هلاذا التحليال .غاري أن البياناات تبقاى جمارد معطياات
غامرة وجمردة ال ميكن االستفادة منها إال بعد معاجلتها يدويا باستتدام احلاسوب.
إذن ،املعلومات حالة ذهنية ،ومن ثم فأنها املورد الذي بدوناه ال ميكان لإلنساان اساتثمار أي
مورد آخر ،وعليه فان مفهوم كلمة ( معلومات ) ومبا يتوافق مع ( عصر املعلومات ) الاذي نعيشاه
اليااوم ياانص علااى (أن املعلومااات ساالعة يااتم يف العااادة إنتاجهااا أو تعبئتهااا بأشااكال متفااق عليهااا،
وبالتالي ميكن االستفادة منها ات ظاروع معيناة يف التعلايم واألعاالم والتسالية أو لتاوفري لفاز
مفيد وغين الختاذ قرارات يف جماالت عمل معينة).
ميكن القول أن املصدر األساسي للبيانات هو اإلنسان الذي يقوم بتجميع البيانات مان خاالل
مشااااهداته ومالح اتاااه والتجرباااة علاااى الواقاااع احملاااي باااه ساااواء االجتمااااعي أو الطبيعاااي أو
االقتصادي .إال أن يف اجملال اإلداري ميكن القول أن مصدر البيانات ميكن أن يكون مصدر داخلي
أو خارجي فمصدر البيانات الداخلي يقصد به البيانات املتجمعة من اإلدارات املتتلفة واألقساام
والشعل والعاملني يف خمتلف جوانل النشاا يف املن ماة مثال الفاواتري وأوامار الشاراء والشايكات
الواردة والصادرة وأرقاام املبيعاات وغريهاا وهاذه البياناات تادون علاى شاكل تقاارير أو قاد تكاون
مالح ات ومناقشات مسجلة
ولتحويل البيانات إىل معلومات يتطلل ذلك معاجلة البيانات وذلك عان طرياق احلصاول عليهاا
وتسجيلها ثام مراجعتهاا والتأكاد مان مطابقتهاا ماع املصاادر ثام تصانيفها إىل جمموعاات أو فئاات
متجانسااة0وفقااا ملعيااار معااني .وهناااك العديااد ماان املعااايري ميكاان اسااتتدامها مثاال تصاانيف
املستهلكني اسل منطقة جغرافية أو إقليمية معينة وجياري التصانيف عاادة علاى اساا ن اام
ترمياز  Coding systemقاد يكاون رقمياا أو حرفياا أو باساتتدام الناوعني معاا اسال نوعياة
البيانات ،ثم يتم ترتيل البيانات بطريقة معينة تتفق والكيفية اليت تستتدم بها تلك البيانات ثام
يتم دمر جمموعة من عناصر البيانات ومجعهاا لكاي تتوافاق ماع إحتياجاات مساتتدميها ،ثام ياتم
استتدام العمليات احلسابية واملنطقية لتقديم بيانات جديدة ومفيدة للمساتتدم ،وبعاد ذلاك ياتم
حفاا البياناات إىل وقات احلاجاة إليهاا وتاؤثر الوسايلة املساتتدمة يف حفاا البياناات علاى طريقاة
اس جاعها وكفاءة االس جاع ،ثم يتم بعد ذلك تقديم البيانات بشكل ميكن أن يفهمها ويستتدمها
من يطلبها وقد يتم تقدميها على شكل تقرير مكتوب أو على شكل رسومات بيانية أو هندساية أو
يتم عرضها على شاشة احلاسوب مباشرة.
 -4مفهوم جمتمع املعلومات:
إن جمتمع املعلومات ( )Information Societyقد بدأ بال هور يف الدراسات الن رية خاالل
الثمانينيات مان القارن العشارين ،كم فهاوم جدياد للداللاة علاى وضاع اجملتماع يف العصار اجلدياد ز
عصر املعلومات ز الذي ظهر نتيجة لتأثري التغريات السريعة والقوية لثورة تكنولوجيا املعلومات
وتكنولوجيااا االتصاااالت .ويعتااا املفهااوم إىل حااد كاابري مفهومااا جدياادا مل تتبلااور معاملااه بعااد يف
املفهوم العاملي للباحثني يف خم تلاف القاارات ،وذلاك لاي غريباا ألن ماللاه غاري واضاحة بالقادر
الكايف حتى بالنسبة للمواطنني العاديني الاذين يتعااملون معاه يف حيااتهم اليومياة مان خاالل بعاض
م اااهره كشاابكة اإلن ناات مااثال ،بغااري إدراك لألبعاااد الن ريااة لااه وللنتااائر العلميااة والسياسااية
والثقافية.
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لقاااد مااار مفهاااوم جمتماااع املعلوماااات مبراحااال مااان التطورجااااءت يف العدياااد مااان الدراساااات
واملناقشات لعلماء يف اإلقتصاد وتكنولوجيا املعلوماات وعلام اإلجتمااع وغريهاا مان العلاوم .ومان
أشاهر الاذين كتباوا يف هاذا اجملاال مناذ بدايتاه جااكوب مارشااك -1898( Jacob Marschak
 ،)1977بااي دراكاار(  )P. Druckerعااام  . 1969ودانيااال بياال ( )2011 -1919()D.Bellعااام
 ،1973وفريتاز مااكلوب  ،)1983-1903( (Fritz Machlupو ) وماارك باورات)(M. Porat
عاااام  ،1977وألفااان تاااوفلر) (A. Tofflerعاااام  1977يف كتاباااه اقتصااااد املعلوماااات ،وجوزياااف
بيلتون) (J. Peltonعام  ،1981وروبن  Rubinعام 1981وغريهم ( .)7وقد دث هؤالء العلماء يف
َ علاى املعرفاة أكثار مان اعتمااده علاى
دراساتهم عن اجملتمع الاذي سايكون اإلقتصااد فياه معتمادا
املوارد االخرى مثل الزراعة والصناعة.
أمااا علماااء املعلومااات فقااد تااأخروا عاان ن اارائهم علماااء االقتصاااد بنحااو عقااد كاماال ،إذ كاناات
دراسة النكس  Lancasterعن تقييم الكفاءة االقتصادية لن م االس جاع الوثائفي عاام ،1986
ثاام دراسااته عاان لياال فعاليااة تكاااليف ن اام اس ا جاع وبااث املعلومااات عااام  ،1971ثاام دراسااته
املتعمقااة عاان قيااا وتقياايم خاادمات املكتبااات عااام 1977الاايت تعتااا ماان الدراسااات الرائاادة يف
اقتصاديات املعلومات.
وياارى العديااد ماان علماااء االقتصاااد وعلماااء اإلجتماااع وعلماااء املسااتقبليات  ،Futuristsأن
مجاعاااات مهنياااة علاااى مساااتوى عاااالي مااان املعرفاااة ستسااايطر علاااى القاااوة العاملاااة اقتصااااديا يف
اجملتمع(الدولة) ،وستقوم بتطويع وتطبيق املعرفة املتتصصاة ،وأن هاذه املعرفاة أو املعلوماات
تعتا موردا ال ينرل بالنسبة ملوارد اجملتمع إىل جانل املادة األولية والطاقة ورأ املال.
ولعل مثل هذه التطورات هي اليت جعلت العديد من الباحثني مثل ولايم بريدساال (Birdsall
 Williamيتساءلي هل هناك مكان ودور للمكتبات ميكن أن تؤديه يف اجملتمع ما بعاد الصاناعي
أي أن املكتبة مل تعد هي اليت تكر املعلومات ،بل أصبح وجودها نفسه موضع تسااءل ورمباا
تترااح هااذه الصااورة كلمااا ارتفعاات نساابة الااذين يتعلمااون كيفيااة اسااتتدام هااذه التكنولوجيااا
 ،Technology Lileateأي أن ذباااول املكتباااة أو حتاااى أفوهلاااا سااايكون مصاااريا لتوماااا يف
املساااتقبل لااادى بعاااض املفكااارين ،وإن كاااان الطلااال علاااى األمنااااء واختصاصاااي املعلومااااات
كمستشارين سيزداد (.)8
وجمتمع املعلومات ،هو ذلك اجملتمع الذي أعتمد أساسا على املعلومات وتقنيات املعلوماات
والتكنولوجيا احلديثة وأصبحت املعلومات فيه الزماة لكال فارد وتعااظم دورهاا يف كافاة اجملااالت
االقتصااادية والسياسااية والعلميااة واالجتماعيااة .ووجاادنا أنفساانا يف هااذا اجملتمااع أمااام تغااريات
اجتماعياة وتكنولوجياة كابرية بسابل ماا يسامى ز باالثورة املعلوماتياة أو االنفجاار املعلومااتيز
وأصبحت صناعة املعلومات من أهم الصاناعات يف اقتصااد األمام املتقدماة ذلاك أن مل تكان أهمهاا
على اإلطالق والثورة املعلوماتية هذه كان هلا ظواهر عديدة منهاي
 ول أشكال أوعية املعلومات من شكل املطبوع إىل الشكل الرقمي. ظهااور أشااكال جدياادة ألوعيااة املعلومااات ذات طاقااة إختزانيااة هائلااة مثاال األقاارا املرنااةFloppy Diskواألقرا املدجمة (  CD-ROMاملليزرات) واألقرا الصلبة . Hard Disk
 ظهااور شاابكة املعلومااات الدوليااة ( الشاابكة العنكبوتيااة) اإلن ناات تلااك الشاابكة الاايت مسحااتبتبادل املعلومات السريع والكبري واصبح هلا فوائد علمية وثقافية وترفيهية وجتارية  ...اخل.
يف التقريرالعاااملي لليونسااكوعام  ، 2005ورد فيااه اات عنااوان(ال ميكاان إختاازال جمتمعااات
املعرفة إىل جم تمع املعلوماات)ي ال ينبغاي لااوز جمتماع عااملي للمعلوماات ،بمتعتبااره رارة لثاورة
التكنولوجيااات اجلدياادة ،أن ينسااينا أنااه ال يصاالح إال وساايلة لتحقيااق جمتمااع حقيقااي للمعرفااة،
فمتزدهار الشبكات ال ميكن له وحده ،أن يقيم قواعد للمعرفة ،ألنه إذا كانت املعلومات فعال وسايلة
للمعرفة ،فليست هاي املعرفاة ،علاى الارغم مان ظهاور هاذا املصاطلح مناذ ثالثاني عاماا( .)9إال إنناا
نشهد اليوم جمتمعا عامليا للمعلومات ،حيث زادت التكنولوجيات بشكل يفوق كل التوقعات كمية
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املعلومات املتوافرة وسارعة نقلاها ،فاان الطرياق الاذي ميكان لاه أن يوصالنا إىل جمتمعاات معرفاة
حقيقية ال يزال طويال.
وقااد أدى النمااو اإلقتصااادي العاااملي املتزايااد ممزوجااا بااالتطور التكنولااوجي إىل توظياااف
املعلومات كمحرك أساسي للتغري االجتماعي ،مما أدى إىل ظهور مصطلح ”جمتماع املعلوماات ” يف
بداية الثمانينات للداللة على املرحلة اجلديدة اليت متتد عا تاريخ البشرية ،وتتميز بأنها تعتماد
أساسا على قاعادة متيناة مان املعلوماات تشاكل ماوردا أساسايا القتصااديات ترتكاز علاى هياكال
قاعدية تكنولوجية (.)10
عرع جمتمع املعلومات مسميات عديدة كاجملتمع مابعد الصناعي وجمتمع ما بعاد احلداثاة،
اجملتمع الرقمي ،اجملتمع الشبكي ،اجملتماع الالسالكي ،اجملتماع الكاوني ،اجملتماع املعلومااتي،
جمتمع املؤسسات...وغريها.
وجمتمع املعلوماات هاو ذلاك اجملتماع الاذي يعتماد اعتماادا أساسايا علاى املعلوماات الاوفرية
كمااورد اسااتثماري ،وكساالعة إساا اجتية ،وكتدمااة ،وكمصاادر للاادخل القااومي ،وكمجااال للقااوى
العاملة ،مساتغال يف ذلاك كافاة إمكانياات تكنولوجياا املعلوماات واالتصااالت ومباا يابني اساتتدام
املعلومات بشكل واضح يف كافة أوجه احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية بغارض قياق
التنمية والرفاهية (.)11
كما عرع جمتمع املعلوماات ،بأناه ذلاك اجملتماع الاذي يعتماد يف تطاوره بصافة رئيساية علاى
املعلومات واحلاسبات األلية وشبكات االتصال(.)12
ومما سبق يترح لنا انه يوجد اكثر من تعريف جملتماع املعلوماات ومجيعهاا تادور حاول أن
املعلومات هي أسا هلذا اجملت مع والباد مان تواجادها يف اجملتماع ووجاود مان يساتطيع التعامال
معها سواء كان منتجا هلا أو مستهلكا ،وفكرة جمتمع املعلوماات نفساها ليسات وليادة هاذه األياام
بل هاى موجاود مناذ ثالثاني عاماا أو اكثار قلايال ولكان اجلدياد هاو االعا اع املتزاياد بمتبعااد هاذه
اجملتمع.
إذن هاو جمتماع جاامع و منصاف قواماه اإلنساان يتااه فياه لكال فارد حرياة إنشااء املعلوماات
واملعرفااة والنفاااذ إليهمااا واالسااتفادة منهمااا وتقامسهمااا ونشاارهما لااتمكني األفااراد واجملتمعااات
والشعوب من سني نوعية احلياة و قيق ذواتهم الكاملة ،وهاي جمتمعاات تؤسا علاى مبااد
العدالاااة االجتماعياااة والسياساااية واالقتصاااادية وعلاااى املشااااركة الكاملاااة للشاااعوب ،رغااام تعااادد
املسميات اليت أطلقت على هذا اجملتمع احلديث إال أن األسا الاذي تنطلاق مناه واحاد ،والاذي
يرتكز على حرية تداول املعلومات دو ا قيد أو شر و قيق التنمياة الشااملة واملساتدامة عان
طريق اإلتاحة املباشرة هلا .
أما األسباب اليت أدت إىل ظهور جمتمع املعلومات فهيي
 -1التطور االقتصادي طويل األجلي
حياث اعتماد كال جمتمااع علاى مقوماات ثابتاة وأساسااية ماثال اعتماد اجملتماع الزراعاي علااى
األرض واحليوانااات واملاااء...اخل ،واعتمااد اجملتمااع الصااناعي علااى رأ املااال واملااواد اخلااام
والطاقة...اخل .جاء بعد ذلك دور املعلومات وشبكات احلاسبات ونقل البيانات ون ام االتصااالت
والاجميات...اخل .
 -2التطور التكنولوجي:
ان لتكنولوجيااا املعلومااات واالتصاااالت تااأثري كاابري علااى النمااو االقتصااادي وان للصااناعات
املعتمادة علاى املعلوماات مثال صاناعة احلاسابات ا لياة والاجمياات ون ام االتصااالت واألقماار
الصناعية...اخل ،دور كبري وفعال على اجملتمع واملتواجدين فيه.
ويرى الباحث أن جمتمع املعلومات ميكن أن يعرع على النحو التاليي
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(ذلااك اجملتمااع الااذي يتعاماال أفااراده ومؤسساااته مااع املعلومااات بشااكل عااام وتكنولوجيااا
املعلومااات واالتصاااالت بشااكل خااا يف تساايري أمااور حياااتهم يف خمتلااف قطاعاتهااا االجتماعيااة
والسياسية واالقتصادية والثقافية وال بوية والصحية).
ثانياَ -خصائص املعلومات:
من أهم خصائص املعلومات ما يليي
 -1املعلومااات تزيااد وتنماااو دون أن تاانقص ،وازديادهاااا يتناساال طرديااا ماااع كثاارة تطبيقاتهاااا
واستتداماتها ،فدور األعالم والنشر مثال يتمثل هدفها يف نشر الكلمة الغراض نشر املعرفاة ورفاع
املستوى الثقايف والعملي بني أفراد اجملتمع.
 -2ختتلف املعلومات عن غريها من العناصر كاملواد األولياة واملساتحدثات الصاناعية ،باعتباار
أن إنتاجها وتوزيعها ال يتطلل الكم الكبري من اإلنفاق والطاقة ،فالباحث الذي يقرأ ويفكر ،ويبادع
الن ريات العلمية ،فمتن نشاطاته ال تكلف مبالغ باه ة ،يف حني أن إنتاجاه ميكان أن يكاون ذا شاأن
كبري يف قيق التقدم والرفاهية.
 -3إن نقل املعلومات وتوصيلها ال يتطلل الوقات الطويال والتكلفاة العالياة كنقال املاواد األولياة
واملساتحدثات الصااناعية وغريهاا ،حيااث ميكان توصاايل املعلوماات للمسااتفيدين بسارعة مذهلااة،
ولنا يف شبكات املعلومات واإلن نت أكا دليل على ذلك.
 -4ميكن للمعلومات أن تنتشر يف اجملتمع ،وكلما ازداد نشرها واستتدامها ،كلما ت وتزايدت.
 -5تتميز املعلومات بأنها قابلة للتشارك ،فهي تنمو وتازداد مان خاالل التحليال والتفساري والنقاد
واالستتدام(.)13
 -6يشوب مع م املعلومات درجة من عدم اليقني ،إذ ال ميكن احلكم إال على قدر ضئيل منها بأنه
قاطع بصفة نهائية.
 -7قابلية االندماج العالية للعناصر املعلوماتية ،فيمكن بسهولة تامة ضم عدة قوائم يف قائمة أو
تكوين نص جديد من فقرات يتم استتالصها من نصو سابقة.
 -8خاصية التميع والسيولة ،فاملعلومات ذات قادرة هائلاة علاى التشاكيل ( إعاادة الصاياغة ) ،
فعلااى ساابيل املثااال ميكاان متثياال املعلومااات نفسااها يف صااورة قااوائم او أشااكال بيانيااة أو رسااوم
متحركة أو أصوات ناطقة.
 -9استتدام املعلومات كمورد اقتصادي تعمل فيه مع م املؤسسات والشاركات علاى اساتتدام
املعلوماات لزياادة الكفااءة اإلنتاجياة يف العمال وتنمياة التجدياد واالبتكاار وهنااك ا ن اجتااه حناو
إنشاء شركات معلومات لتحسني اقتصاد الدولة.
 -10استتدام مع م أفراد اجملتمع للمعلومات بشاكل مكثاف ساواء كاانوا مناتجني أو مساتهلكني
للمعلومات وإنشاء مراكز ن م املعلومات اليت توفر فر افرل للتعليم.
 -11ظهور قطاع املعلومات كقطاع مهم من قطاعات االقتصاد .هناك كاثري مان الادول اصابح فياه
قطاع إنتاج املعلومات وجتهيزها وتوزيعها نشا إقتصاد رئيسي.
ثالثاً -املعلومات والبحث العلمي:
َ يف جمال تقنية املعلومات ،لي لاه ن اري
َ هائال
يشهد العامل يف القرن احلادي والعشرين تطورا
خالل القارن املاضاي وتتاوافر عادد مان املقوماات الايت تؤكاد تفجاري وتطاور كابري يف جماال تقنياة
املعلومات حيث أصبحت ت هر ما يسمى حاليا مبشكلة املعلومات نتيجة لغزارة االنتااج الفكاري
يف صااورته التقليديااة واإللك ونيااة بشااكل غااري لاادود ،يصاادر يف دول متعااددة وبلغااات خمتلفااة،
وبأشكال متباينة.
وحناان نعلاام بااأن الكتاااب كأحااد مصااادر املعلومااات مل يعااد اليااوم الوساايلة الوحياادة لنقاال
املعلومااات ،باال أن مصااادر املعلومااات املطبوعااة مل تعااد الوساايلة الوحياادة يف هااذه الشااأن ،إال أن
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املعلومااات باادأت منااذ عشاارات الساانني وتطااورت حاليااا وأصاابحت املعلومااات تصاادر يف أوعيااة
إلك ونية خمتلفة ،كما تتوفر على الشبكة العاملية للمعلومات (اإلن نت) العديد مان املعلوماات يف
خمتلااف اجملاااالت وحناان نعلاام جياادا بااأن البحااث العلمااي يعتااا جانب اَا مهمااا ماان جواناال التطااور
والتقدم ،والتغيريحنو األفرل يف احلياة املعاصارة ،ولاه دوره يف مسارية التنمياة يف كافاة اجملااالت
العلمية واالقتصادية والثقافية والسياسية وغريها.
وتعاد املكتبااات ومراكاز البحااوث واجلامعاات رافاادا مهماا لتهيئااة املعلوماات االزمااة مان خااالل
مصااادر املعلومااات املتتلفااة ،و اااول هااذه املؤسسااات القيااام باادورها لتطااوير البحااث العلمااي
والثقايف لبناء اجملتمع ودفعه إىل التقدم حنو األفرل.
البحث العلمي يرتب أساسا بالدراسة املدققة واملتباينة ملشكلة معينة ،واليت قاد تساتغرق
َ نسبيا ،وغالبا ما نستتدم كلمة (اث) للداللاة علاى تتباع كال ماا ميكان معرفتاه حاول
وقتا طويال
()14
موضوع لدد وذلك باتباع املنهر العلمي لدراسة موضوع أو موضوعات معينة .
تعتا تقنية املعلومات من أهم بارامر البحاث العلماي حياث تاوفر بيئاة مناسابة للتواصال باني
الباااحثني والتااى ماان شااأنها أن متنااع تكرارالبحااوث وإهاادار اجلهااد يف أااااث مت إهازهااا يف أماااكن
أخارى ،كماا ياوفر الاياد اإللك وناي ) (Emailطريقاة للتشااور وتابين أفرال الطارق والتقنياات
للحصاول علاى أفرال النتاائر ومقارنتهاا ،وتقاوم املكتباات اإلف اضاية )(Virtual Liberties
بتوفري مصادر مناسبة للمعلومات بأسارع الطارق دون احلاجاة للبحاث يف آالع الفهاار للحصاول
علاى الكتال والادوريات املطلوباة ،باإلضاافة إىل قواعاد البياناات ) (Online databasesوالايت
تااوي علااى ملتصااات األااااث أواألوراق البحثيااة كاملااة يف خمتلااف التتصصااات والاايت ميكاان
الدخول إليها من اي مكان.
كما إن املانهر العلماي هاو أسالوب للاتفكري والعمال يعتماده الباحاث لتن ايم أفكااره و ليلاها
وعرضااها وبالتااالي الوصااول إىل نتااائر وحقااائق معقولااة حااول ال اااهرة موضااوع الدراسااة ،ميكاان
تطبيقهاا خلدمااة اجملتماع ،وماان ثام يكااون البحاث العلمااي هاو الركياازة االساساية للتقاادم والتنميااة
الشاملة(.)15
يعارع البحاث العلماي علاى اناه جمموعاة مان النشااطات والتقنياات واالدوات الايت تبحاث يف
ال واهر احمليطة واليت تهدع اىل زياادة املعرفاة وتساتريها يف عملياات التنمياة ملتتلاف جوانال
احلياة .ويسمى البحث علميا اذا اعتمد على جتميع معلومات كافية ناجتة من جتارب علمية ميكان
قياسها والتحقق من دقتها عن طرياق املالح اة او التجرباة وتصانيف نتائجهاا ومان ثام يصاار اىل
وضااع فرضاايات معينااة لتفسااري تلااك ال ااواهر وتصااميم جتااارب اخاارى الختبااار تلااك الفرضاايات
و ويلها اىل ن ريات.
لااذلك ياارفض مع اام املفكاارين الاازعم القائاال بااأن الاادول الناميااة ( ومنهااا الاادول العربيااة وماان
ضمنها كوردستان -العراق) ال تستطيع املنافسة مسار السبق التقين األوروبي يف جماال البحاوث
العلمية .وتشري إحصاائيات اليونساكو ضاحالة املاوارد واإلمكانياات املتصصاة للقياام باالبحوث
العلمية يف هذه الدول .وجدول ( )1يوضح نسبة إنفاق الدول على البحث والتطوير كما يليي
جدول (: )1نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير يف الدول املتتلفة لسنوات خمتلفة
الدولة

الدول العربية
دول شرق اسيا
السويد
اليابان
الواليات املتحدة االمريكية
الدول العربية
دول اال اد األوروبي
مصر

السنة

()16

نساابة اإلنفاااق علااى البحااث والتطااويرمن الناااتر
احمللي اإلمجالي
%0.3
%2.7
%4.27
%3
%2.7
 %0.1و%1.0
%2،2
%0.23

2004
2004
2004
2004
2004
2007
2007
2007
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تون
اسرائيل
الدول العربية اإلفريقية
الدول العربية ا سيوية

%1.0
%4.7
 0.3و%4
%0.1

2007
2008
2010
2010

حياث تشااري احصاائيات لعااام  2004أن الاادول العربياة جمتمعااة خصصاات للبحاث العلمااي مااا
يعادل ( )1.7مليار دوالر فق أي ما نسبته ( )%0.3من الناتر القومي االمجالي يف حني خصصات
دول شرق اسيا  48.2مليار دوالر اي ما نسبته  %2.7وخصصت السويد ماا يفاوق  15ملياارا اي
ما نسبته  %4.27من ناجتها القومي يف حني خصصت اليابان  107ملياار دوالر اي ماا نسابته %3
الواليات املتحادة االمريكياة حاوالي  275ملياار دوالر اي
من ناجتها القومي االمجالي،وخصصت
ما نسبته  %2.7من ناجتها القومي االمجالي( .)17وجادول ( )2يوضاح املقارناة باني الادول العربياة
وإسرائيل يف االنفاق على البحث العلمي.
جدول (:)2يوضح املقارنة بني الدول العربية وإسرائيل يف البحث العلمي
مقارنة مع ما ينفق
يف إسرائيل
%10
%0.6
%1.2
%7.4
%3.0
%2.0
%7.0
%12.0
%53

اإلنفاق على البحث العلمي
)مليون دوالر(
927.917
60.403
111.357
761.726
273.072
179.085
660.607
11.5
4.700.000
8.817.635

()18

الدولة
مصر ((2007
االردن ((2004
الكويت ((2005
املغرب ((2006
السعودية ((2007
السودان ((2005
تون ((2005
السلطة الفلسطينية
الدول العربية جمتمعة
إسرائيل ((2007

تنفق إسرائيل على البحث العلمي ما قيمته  %1.0 -0.8مما ينفق يف العامل امجع بينما تنفاق
الدول العربية جمتمعة ما قيمته  %0.4مما ينفق يف العامل اي ان إسرائيل تنفق أكثر مان ضاعف ماا
ينفق يف الدول العربية جمتمعة على البحث العلمي والتطوير.
تنفق إسارائيل علاى البحاث العلماي ماا قيمتاه  %4.7مان ناجتهاا القاومي ،بينماا ينفاق العاامل
العربي  %0.2من ناجته القومي على البحث العلمي .وإسرائيل هي اعلاى دولاة يف العاامل قاطباة مان
حيث نسبة االنفاق على البحاث العلماي مان النااتر القاومي .يف حاني الوالياات املتحادة االمريكياة
تنفق حوالي  %2.7من ناجتها القومي ،بريطانيا  %1.8واملانيا حوالي  .%2.6اقل الادول يف العاامل
انفاقا على البحث العلمي هي الدول العربياة خاصاة املوجاودة يف اسايا ،فلام يتجااوز انفاقهاا علاى
البحث العلمي  %0.1من انتاجها القومي ،وهذا أقل مخ مارات مان نسابة انفااق الادول االفريقياة
اليت بلغت  %0.5من ناجتها القومي ،حسل تقرير اليونسكو  .2008وباألحرى يبلاغ انفااق الادول
العربية على البحث العلمي والتطوير تقريبا نصاف ماا تنفقاه إسارائيل ،علاى الارغم مان ان النااتر
القومي العربي يبلغ  11ضعف الناتر القومي يف إسرائيل(.)19
أما بالنسبة لنصيل الفرد من االنفاق على البحث العلمي فقاد احتلات اسارائيل املرتباة االوىل
عامليا بواقع  1272.8دوالر وجاءت يف املرتبة الثانية الواليات املتحدة االمريكية وانفقت حاوالي
 1205.9دوالر وثالثا جاءت اليابان بواقع  1153.3دوالر .اما الدول العربية فقاد جااءت مائاة مارة
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اقل من اسارائيل مان حياث نصايل الفارد مان االنفااق علاى البحاث العلماي حياث انفقات ماا معدلاه
 14.7دوالر سنويا على الفرد ،والدول العربية املوجودة يف اسايا مباا فيهاا الادول النفطياة الغنياة
كان نصيل الفرد  11.9دوالر وهو ما يساوي ما تنفقه الدول االفريقية اليت تصنف بالفقرية جدا،
وقد بلغ نصيل الفرد فيها ما مقداره  9.4دوالر .جدول ( )3يابني نسابة نصايل الفارد مان االنفااق
على البحث العلمي.
جدول (; )3يوضح نصيل الفرد من االنفاق على البحث العلمي

نصيل الفرد من اإلنفاق
على البحث العلمي (دوالر)
1.272.8
1.153.3
531
1.205.9
58.4
710
58.5
14.7
11.9
9.4
170

()20

نسبة اإلنفاق من الناتر القومي

الدولة

%4.7
%3.4
%1.8
%2.6
%0.6
%2.3
%1.0
%2.0
%1.0
%5.0
%1.7

إسرائيل
اليابان
الدول االوروبية
أمريكيا الشمالية
أمريكيا الالتنية
الدول املتقدمة
الدول النامية
الدول العربية
الدول العربية يف آسيا
الدول االفريقية
املعدل العاملي

يالحاا مان خاالل االحصاائيات ان عادد باراءات االخا اع االسارائيلية املساجلة لالسارائيلني
والبالغة حوالي 16805هي عشرون ضعفا لااءات االخ اع املسجلة من قبل كل املت عني العرب
قاطبة .ويف سنة ( )1910يبدو ان الوضع مل يشهد اي سن حيث سجل املت عاون االسارائيليون
 1166اخ اعا وسجل املت عون العرب جمتمعون حوالي  71اخ اعا .الالفات لالنتبااه ان حاوالي
 %40من هذه املت عات قد مت تسجيلها يف اململكة العربية الساعودية وان اكثار مان  %20منهاا قاد
مت تسجيلها ملت عون من دولة الكويت ،حيث تشاري االحصاائات اىل وجاود سان نساد بأعاداد
براءات االخ اع املسجلة للسعوديني بشكل خا  .للتعبري عن ضآلة حجم املت عاات .ويكفاي ان
نشري اىل ان عدد املت عات املسجلة لدولة مثل لوكسمبورغ اليت يبلغ عدد سكانها اقل من نصف
مليون نسمة ومساحتها اقل من  1000ميل مربع قد سجلت ما جمموعه  974براءة اخا اع ،بينماا
الدول العربية جمتمعة سجلت  836اخ اع(. (21
هذه االرقام واملعطيات ليست فق دليال على ضآلة انتاج البحث العلمي العرباي وا اا ايراا
تادني كفااءة البااحثني العارب باملقارناة ماع البااحثني مان الادول املتقدماة واسارائيل .فقاد انفقات
اسرائيل حوالي ضعف ما انفق العارب علاى البحاث العلماي ولكنهاا انتجات يف السانة املاضاية 20
ضعف ما انتر العلماء العرب جمتمعني من خم عات .فلو وزعنا عدد املت عات العربية علاى عادد
11
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الباحثني لكان نصيل كل اخ اع ما مقداره  1759باحثا ،اما يف حالة اسرائيل فقد احتاج االخ اع
الواحد اىل جهود حوالي  24باحثا باملتوسا  .اي ان كفااءة الباحاث االسارائيلي اكثار مان سابعني
ضعفا لكفاءة الباحث العربي .اما من حيث التكلفاة فقاد كلفات باراءة االخا اع الواحادة العارب ماا
مقداره عشرة اضعاع ما كلفه لالسرائيليني.
كشف تقرير اليونسكو للعلوم الصادر عام ( )2010أن الدول العربياة يف ماؤخرة دول العاامل يف
الإلنفاااق علااى البحااث العلمااي والتطااوير ودعاات املن مااة الاادول العربيااة مبااا فيهااا دول اخللااير
النفطياة إىل بنااء إقتصااد مابين علاى االبتكاار واملعرفاة ،وأشاار تقريار اليونساكو للعلاوم والاذي
يقدّم حملة شاملة عن أنشطة البحث والتطوير يف العامل أن املعرفاة هاي الرامان ألمان الابالد مان
الغذاء واملياه والطاقة ،يف ظل ما تشهده اسعار النف من التقلباات والتوقعاات حاول نفااذ املاوارد
النفطية.
وقال التقرير الذي يصدر مبناسبة اليوم العاملي للعلوم أنه على الرغم من الثروة الايت تتمتاع
بها الدول العربية ،فمتن هذه البلادان تفتقارإىل قاعادة متيناة يف جماال العلاوم والتكنولوجياا ،كماا أن
أداء ن مها اخلاصة باالتعليم العاالي ال يازال ضاعيفا فيماا يتعلاق بتولياد املعرفاة .بياد أن ال اجاع
املؤقت الذي شهدته أسعار النف عام  2008أتاى مبثاباة إناذار للبلادان العربياة أعطاى حملاة عماا
سيكون عليه املساتقبل مان دون عائادات نفطياة وحفاز االهتماام باالعلوم والتكنولوجياا -حسابما
جاااء فااى التقرياار .وأشااار التقرياار إىل أن شااعوب الاادول العربيااة تاارتب بقواساام مش ا كة يف اللغااة
والتااريخ والادين ،ويف الوقات ذاتاه فامتن اجملتمعاات العربياة تتسام بأوجاه تفااوت كابرية مان حياث
الثاروات الطبيعياة والان م االقتصاادية واالجتماعياة .وتعتماد بعاض بلادان املنطقاة اعتماادا تاماا
على النف والغاز الطبيعي ،السيما دول اخللير .داعيا هاذه الادول إىل ضارورة االساتثمار يف العلام
باعتباره هو الرمان للمستقبل.
ولفت التقرير إىل أن مستوى اإلنفاق احمللي اإلمجاالي علاى البحاث العلماي والتطاوير ال يازال
متدنيا يف البلدان العربية ،وذلك منذ حواىل أربعة عقاود ،و أناه ال يازال دون املعادل املتوسا علاى
املستوى العاملي ،وأوضح أن اإلنفااق علاى البحاث العلماي يف املنطقاة العربياة يا اوه باني %0.1
و %1.0من الناتر احمللاي اإلمجاالي بينماا ختصاص البلادان التابعاة ملن ماة التعااون والتنمياة يف
امليدان االقتصادي حاواىل  % 2.2مان النااتر احمللاي اإلمجاالي ألغاراض البحاث والتطاوير .وأشاار
التقريار إىل أنااه علااى الارغم ماان هااذا الواقع،فامتن رااة إشااارات تادل علااى أن املنطقااة تسااري باجتاااه
التغيري .ويفيد التقرير بأن “التعليم األساسي ال يكفي لتوليد الثروات ومعاجلاة الشاواغل املتعلقاة
بتااأمني أماان البلاادان ماان حيااث الغااذاء واملياااه والطاقااة ،ولتحسااني اخلاادمات الصااحية والبنااى
األساسية ،وهو أمر حيتم تنمية األنشطة العلمية.
وكشف التقريرأن اإلنفاق على البحث العلمي يف مصار ال يتعاد  %0.23مان النااتر القاومي وأن
هذه النسبة ثابتة منذ عاام  ،2007و أن كانات احلكوماة تقاول أنهاا تناوي زياادة هاذه النسابة إىل
 %1.0خالل مخ سنوات بينما ختط قطار علاى الوصاول بالنسابة إىل  %2.8يف غراون مخا
ساانوات أيرااا ..ويف املقاباال ،يشااهد اإلنفاااق احمللااي اإلمجااالي علااى البحااث والتطااوير يف تااون
ارتفاعا مطردا منذ عاام  ،2000وكشاف التقريار أن تاون احتلات عاام  2007املرتباة األوىل باني
الدول العربية من حيث كثافة أنشطة البحث والتطوير اليت جتاوزت بقليل نسبة  %1.0مان النااتر
احمللي اإلمجالي .وقاررت تاون ختصايص  %1.25مان النااتر احمللاي اإلمجاالي لتمويال أنشاطة
البحث والتطوير الول عام  ،2009مع اإلشاارة إىل أن الشاركات التجارياة ساتتحمل  %19مان هاذا
اإلنفاق .إىل جانل ذلك ،قامت اململكة العربية السعودية اليت تل املرتبة اخلامساة يف العاامل مان
حيث الناتر احمللي اإلمجالي للفرد باعتماد خطاة وطنياة للعلاوم والتكنولوجياا عاام . 2003وماع
ذلاك ،ال تازال اململكاة تقباع يف املرتباة مااا قبال األخارية مان حياث اإلنفاااق علاى البحاث والتطااوير
بنسبة ال تتجاوز  ،%0.05من الناتر احمللي اإلمجالي وتأتي البحرين يف املرتبة األخرية يف اإلنفاق
على البحث العلمي با % 0.04من قيمة الدخل القومي.
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ويازالتقرياار حاجااة الاادول العربيااة املاسااة لإلسااتثمار يف اإلبتكااار والعلااوم وبناااء
إقتصاد املعرفة ،أنه على الرغم مان اجلامعاات املرموقاة املوجاودة يف املنطقاة العربياة
وممااا حققتااه بلاادان هااذه املنطقااة يف املاضااي ماان ابتكااارات علميااة أحاادثت ثااورة يف
اجملال الفكري ،فمتن الدول العربية تعد ما ال يزيد على  373باحثا لكل مليون نسمة،
علما بأن العدد املتوس على املستوى العاملي يبلغ  1081باحثا .فرال عن ذلك ،إن
الكثري من العلميني املتأصلني من املنطقة العربية يعيشون يف نصف الكرة الغرباي وال
يسااهمون بالتااالي يف النتاااج احمللااي اإلمجااالي لبلاادانهم .وجتاادر اإلشااارة إىل أن عاملااا
واحاادا فق ا ماان أصاال أفراال  100عااالم ماان حيااث عاادد االقتباسااات علااى املسااتوى
العاملي ينتمي إىل املنطقة العربياة ،كماا أن هاذه املنطقاة ال تعاد ساوى شاتص واحاد
حائز على جائزة نوبل هو العالم املصري األصال أمحاد زويال الاذي ناال جاائزة نوبال
للكيمياء عام  1999عندما كان يعمال لادى معهاد كاليفورنياا للتكنولوجياا يف الوالياات
املتحدة(.)22
رابعا :معوقات البحث العلمي يف املنطقة العربية:
تعاني البالد العربية ومن ضامنها العاراق وكوردساتان نقصاا يف املاوارد البشارية العاملاة يف
حقل البحث العلما ي ،فمعادل العلمااء البااحثني ضاعيف بالنسابة لعادد الساكان ،أقال مان املعادالت
العاملية اليت قد تصل يف البالد املتقدمة إىل  3000باحث لكل مليون من السكان .إضاافة إىل ذلاك
عدم توفري شرو البحث العلمي منها ي
 -1عاادم قناعااة مع اام احلكومااات العربيااة اادوى األااااث العلميااة يف رفااع مسااتوى اإلنتاجيااة،
والدخل القومي ،ودخل الفرد.
 -2عزوع القطاع اخلا بشاكل شابه كامال عان إجاراء البحاوث العلمياة ،وعادم اإلمياان أو الثقاة
دوى البحث العلمي يف دعم اإلنتاج وتطوير االقتصاد واحلياة االجتماعية.
 -3ضعف دخل الباحث مقارنة بغاريه ممان يعملاون يف التجاارة أو إدارة األعماال أو يف الصاناعة أو
اخلدمات.
 -4عادم تاوافر التجهيازات والوسااائل العلمياة اجليادة واملتطااورة يف مراكاز البحاوث واجلامعااات يف
أكثر الدول العربية ،كما أن املتوفر منها ال يفاد منه بالشكل املطلوب أو املتوخى.
()23
 -5عدم وجود اس اتيجيات أو سياسات ملع م الدول العربية يف جمال البحث العلمي .
 -6هجرة العلماء العرب إىل خارج أوطانهم ..إىل الدول املتقدمة.
 -7ضحالة املوارد ونقص اإلمكانيات املتصصة للقيام بالبحوث العلمية كما ذكرت آنفا.
 -7عاادم وجااود سياسااة تربويااة علميااة ناجحااة تقااوم بتنشاائة األجيااال علااى مقاادمات ومعطيااات
البحث والتدقيق واالهتمام ..ألن نشوء وقيام وازدهار اث علماي حقيقاي يف مساتقبل األماة -أياة
أمة -مرتب أشد االرتبا بطبيعة التنشئة االجتماعية ألجيال تلك األمة .ويف هاذا اإلطاار جيال أن
تؤدي األسرة دورا فاعال يف تنشي الطاقاات اإلبداعياة واإلنتاجياة لادى أبنائهاا وتوجيههاا الوجهاة
العلمية السليمة على صعيد االهتمام اجلدي املسؤول بروحية العلام والبحاث العلماي ودوره اهلاام
يف احلياة اإلنسانية .ولكن أين حنن من هذا اهلدع الكبري طاملا أن األسر عنادنا مهموماة ومشاغولة
بتأمني أدنى متطلبات وجودها ا دمي (من مأكل ومشرب وملب ومسكن.
 -8ضعف وتفكاك اجملتماع العلماي والاتقين ويف أحياان كاثرية عزلتاه عان النشاا الاوطين العاام،
وضعف مراكز املعلومات وخدمات التوثيق واملكتبات ،وعدم توافر املناخ املالئم للعمل البحثي،
وانتشار البريوقراطية ،وقلة احلوافز املادية ،والتبعية العلمية والتقنياة للتاارج ،وضاعف البنياات
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األساساية للحاراك االجتمااعي واالقتصاادي العرباي الاذي يفا ض أن يشاكل -مان حياث املبادأ-
القاعدة الصلبة لقيام البحوث العلمية.
 -9غياب احلرية األكادميية وعدم تفارغ البااحثني .فاالعلم ال يعاا عان نفساه بكال حرياة .والقياود
مفروضة على نشر املعلومات وتاداوهلا ،مماا حياول دون إتاحتهاا للبااحثني وعماوم الناا  .وهاذا
حااال البلاادان املتتلفااة كلااها ،حيااث هااد علماااء ينتمااون ملصااا احلكومااات ،ويتولااون يف غالاال
األحااوال مهااام إداريااة ،وعلماااء آخاارون ( خااارج الاادائرة ) وهاام كااثريون وأكثاار نشاااطا وإنتاجااا ،ال
يستشارون يف التتطي ألية سياسة علمياة أو اقتصاادية أو اجتماعياة ،وال يساتفتون يف القارارات
احلكومية املتعلقة بالعلم وجماالته وتطبيقاته(.)24
 -10طغيان السالوك اإلداري البريوقراطاي علاى أجهازة اإلدارة املتحكماة يف اجلامعاات ومرافقهاا و
خمابرها ،وشيوع سلوكيات غري أخالقياة باني أفاراد اهليئاة العلمياة والقطاعاات املمولاة ياؤدي إىل
انتشار االنتهازية وعدم العدالة يف تكليف الباحثني وتفرغهم ومتويل أااثهم.
خامتة
إن الثورة اليت أنتجتها التكنولوجيات احلديثة أدت إىل ميالد جمتمع جديد أساسه املعلوماات
واملعرفااة ،فحركيااة تغااريات هااذا اجملتمااع تتساام بالساارعة الفائقااة ،واألهميااة احلساسااة وبالتااأثري
الشامل ،ذلك بأن كل جماالت احلياة اإلنسانية أصبحت حاليا جتعل من املعلوماات واملعرفاة مبادأ
عاما لتسيري أمور الفرد وتن يم اجملتمع كله ،لذلك فكل هاذه األساباب تتطلال قادرات كابرية علاى
التطور والتقدم.
ويف حقيقة األمار وحتاى ال نباالغ يف القاول باأن الادول النامياة تساتطيع القرااء علاى معوقاات
البحث العلمي نهائيا ،ولكن نقول تقلص من هذه اهلوة املعلوماتية ،ولكي يتم ذلك جيال اإلعتمااد
على الوسائل والطرق الكفيلة بذلك ،وميكن تلتيصها يف العناصر التاليةي
 -1تاابين سياسااة وإس ا اتيجية واضااحة املعااامل يف جمااال إسااتتدام التكنولوجيااا احلديثااة وفااق
املعااايري واألهااداع املنشااودة لكاال دولااة بوضااع البنيااة التحتيااة ،ومثاال هااذه السياسااات ميكاان أن
ترسم الطريق إلختيار املسارات املناسبة يف وضع اخلطى األساسية للادخول اىل ميادان التنااف
املعلوماتي وخصوصا يف هذه ال روع اليت تادفع كال فارد يف اجملتماع لتقاديم ماا هاو مفياد لاي
فق يف اجملال املعلوماتي وتقنيات احلاسبات فحسال وا اا يف مجياع اجملااالت واألختصاصاات
األخاارى -2 .وضااع التشااريعات القانونيااة وجعلااها أكثاار تطااورا عاان طريااق ضاارورة مسااايرتها
خلصائص جمتمع املعلومات واإلجتاه إىل اجملتمع الرقمي خاصة يف جمال حقوق التأليف الفكرياة
والرقمية ،و أمن املعلومات ،وغريها.
 -3تطوير التأهيل والتكوين عن طريق إصاله التعليم مبتتلف مستوياته .
 -4توظيف وتشجيع إستتدام التكنولوجيا احلديثة واإلتصاالت يف خدمة اإلنتاج الفكري ،وتعزيز
احملتاوى الرقماي ،وتادعيم البحاث العلماي ،واإلباداع ،واإلكتشااع واإلخا اع ،فلاي املهام إقتنااء
التجهياازات املتقدمااة ،وبن ااء شاابكات حديثااة فق ا باال األهاام ماان ذلااك هااو كيااف أن نوظااف هااذه
التكنولوجيا وأين نوجهها.
 -5زيادة التعاون بني الدول النامياة مان خاالل تباادل اخلااات والقياام باملشاروعات املشا كة يف
جمال صناعة املعلومات واملعلوماتية والاجميات العلمية والتدريل والبحث العلمي والتطبيقي.
 -6القرااء علاى األمياة املعلوماتياة عان طرياق وضاع سياساة خاصاة مبجاال التأهيال والتعلاايم،
وإدخال التكنولوجيا يف كل املؤسسات التعليمية وال بوية.
 -7تشااجيع ال مجااة الفوريااة ملصااادر املعلومااات املتتلفااة خاصااة تلااك املتاحااة بلغااة الاادول
املتقدمة من أجل اإلستفادة منها وتسهيل الوصول إليها.
 -8تشجيع املبادرات الفردية ملتتلف املؤسساات املعلوماتياة خاصاة الناجحاة منهاا وتادعيمها
ماديا ومعنويا ،واإلستفادة منها وتعميمها.
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دراسات عربية يف املكتبات واملعلومات.مر،3.ع.357 .1998 ،2.
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 - 13عبدالرمحن عبالعزيز تازي ،مركز املعلومات الوطين للعلوم والتكنولوجيا ودوره يف نقل وتطوير وتطبيق
تكنولوجيا املعلومات ،املركز السعودي للعلوم والتكنولوجيا ،الرياض -14 .1980 ،حشمت قاسم ،املكتبة
والبحث ،مصدر سابق.44 ،
 - 15طاهر حسو الزيباري ،أساليل البحث العلمي يف علم االجتماع ،1 ،جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنشر ،بريوت.55 ،2011 ،
 -16تقارير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا للسنوات املذكورة يف اجلدول.
 - 17حييى محود حسن  ،سبل تطوير البحث العلمي و مؤسسات التعليم العالي يف اجلامعات العراقية ،املؤمتر
العاملي للتعليم العالي يف العراق للف ة  2007/12/13- 11اربيل_العراق ،مطبعة مؤسسة ارا .83 ، 2007،
 - 18تقرير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا . 2008
 - 19خالد سعيد ربايعة ،دراسة مقارنة بني الدول العربية وإسرائيل يف البحث العلمي وبراءة االخ اع ،مركز
اااث املعلوماتية يف اجلامعة العربية االمريكية يف االراضي الفلسطينية ،متاه على شبكة االن نت بتاريخ
.2011/11/10
 - 20تقرير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا . 2008
 - 21خالد سعيد ربايعة ،دراسة مقارنة بني الدول العربية وإسرائيل يف البحث العلمي وبراءة االخ اع ،مصدر
سابق.
 -22تقرير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا .2010
 - 23عاطف الشا اوي إبراهيم ،حاضنات األعمال ،مفاهيم مبدئية وجتارب عاملية ،املن مة اإلسالمية لل بية
والعلوم والثقافة -إيسيكوwww.isesco.org.ma./pub/ARABIC/hadinates/P5.htm 2002 -
 - 24ساسي سفيان ،الاباح اث الاعالاماي و اماتاالك الاماعارفاة الاتاقاناياة يف الدول العربية  ،احلوار املتمدن ،العدد
( ،2004 ،)1029متاه على االن نت ،بتاريخ .2012/1/10
املصادر
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 -1إبراهيم،عاااطف الشااااوي ،حاضاانات األعمااال ،مفاااهيم مبدئيااة وجتااارب عامليااة ،املن مااة اإلسااالمية لل بيااة
والعلوم والثقافة -إيسيكوwww.isesco.org.ma./pub/ARABIC/hadinates/P5.htm 2002 -
 -2أعراب ،عب د احلميد .مفهوم جمتمع املعلومات مان خاالل التجاارب العاملياة الرائادة ،ورقاة مقدماة إىل املاؤمتر
العربي اخلام عشر” املكتبات ومرافق املعلومات ودورها يف إرساء جمتمع املعرفة ”  .اإل اد العربي للمكتباات
واملعلومات ،تون  5 -2مار .2005.
 -3تازي ،عبدالرمحن عبالعزيز ،مركاز املعلوماات الاوطين للعلاوم والتكنولوجياا ودوره يف نقال وتطاوير وتطبياق
تكنولوجيا املعلومات ،املركز السعودي للعلوم والتكنولوجيا ،الرياض.1980 ،
 -4تقارير اليونسكو حول العلوم والتكنولوجيا 2008و. 2010
 -5حسن ،حييى محود ،سبل تطاوير البحاث العلماي و مؤسساات التعلايم العاالي يف اجلامعاات العراقياة ،املاؤمتر
العاملي للتعليم العالي يف العراق للف ة  2007/12/13- 11اربيل_العراق ،مطبعة مؤسسة ارا .2007،
 -6ربايعة ،خالد سعيد ،دراسة مقارنة بني الدول العربية وإسرائيل يف البحث العلمي وبراءة االخ اع ،مركز اااث
املعلوماتية يف اجلامعة العربية االمريكية يف االراضي الفلسطينية ،متاه على شبكة االن نت بتاريخ .2011/11/10
 -7الزيباااري ،طاااهر حسااو ،أساااليل البحااث العلمااي يف علاام االجتماااع ،1 ،جمااد املؤسسااة اجلامعيااة للدراسااات
والنشر ،بريوت.2011 ،
 -8الزبياادي ،لمااد عبااود حساان ،عالااااام املاعالاااومات ،نشااأته وتعريفاتااه ،متاااه علااى شاابكة االن ناات ،بتاااريخ
.2011/10/11
 -9ساافيان ،ساسااي ،الاباحاااث الاعالاماااي و اماتاااالك الاماعارفاااة الاتاقاناياااة يف الاادول العربيااة  ،احلااوار املتماادن ،العاادد
( ،2004 ،)1029متاه على االن نت ،بتاريخ .2012/1/10
 -10الشامي ،أمحد لمد وسعيد حسل اهلل ،املعجم املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات ،دار املريخ،
الرياض.1988 ،
 -11عبااداهلادي ،لمااد فتحااي ،أس ا جمتمااع املعلومااات يف االسا اتيجية العربيااة املوحاادة للمعلومااات يف عصاار
االن نت ،اال اد العربي للمكتبات واملعلومات ،تون .1999 ،
 - 12عليااان ،راااي مصااطفى ،جمتمااع املعلومااات والواقااع العربااي -دراسااة حالااة للتجربااة االردنيااة لالنتقااال إىل
جمتمع املعلومات ،يف كتاب ( املعلومات والتنمية) رير واعداد أبوبكر لمود اهلاوش ،أاااث ودراساات النادوة
العلمية األوىل لقسم املعلوماات بأكادميياة الدراساات العلياا بالتعااون ماع مركاز الدراساات والبحاوث /أماناة ماؤمتر
الشعل العام ،طرابل للف ة 17-15ديسما  .2002طرابل .2003
 -13فتحي ،عبد اهلادي لمد ،أس جمتماع املعلوماات وركاائز اإلسا اتيجية العربياة يف ظال عاامل ماتغري .جملاة
دراسات عربية يف املكتبات واملعلومات.مر،3.ع.1998 ،2.
 -14الكبيسي ،صاله الدين ،إدارة املعرفة ،القاهرة ،املن مة العربية للتنمية اإلدارية . 2005 ،
 -15متولي ،نارميان إمساعيل ،اقتصاديات املعلوماتي دراسة لألس الن رياة وتطبيقاتهاا العملياة علاى مصار
وبعض البالد األخرى ،املكتبة األكادميية ،القاهرة .1995.،
 -16لمود ،حوا  ،اقتصاد املعرفة ،متاه على شبكة االن نت بتاريخ .2010/11/10
 -17من مة األمم املتحدة لل بية والعلوم والثقافة ،التقرير العاملي لليونسكو بعنوان (مان جمتماع املعلوماات إىل
جمتمعات املعرفة) ،مطبوعات اليونسكو ،باري . 2005 ،
18- (Birdsall.W, (1982), Librarianship, professionalism, and social change, Library
Journal. Han.

طرنطى زانيارى و رؤلَى لة تويَذينةوةى زانستيدا :ليَكؤلينةوةيةكى شيكارية
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ثوختة
 شؤرِشيَك كة،سدةى بيست و يةك شؤرِشيَكى طةورةى تةكنةلؤذياى زانيارى و طةياندنى بةخؤوة بينى
 واى ىلَ هاتووة،دوور لةهةموو ثيَشبينييةك بوو و طؤرِانكارى سياسى و ئابوورى و كؤمةآليةتى دروست كرد
َطةى
 تةنانةت واى ىلَ هاتووة بة كؤمةل،ََطةى ئةم سةدةية بةشيَوةيةكى بىَ سنوور ثشت بة زانيارى دةبةستى
كؤمةل
.زانيارييةكان ناودةبريَت
 كة بنةمايةكى،ََطةى زانيارييةكان ئةوةية كة ثشت بة زانيارى دةبةستى
لة تايبةمتةندييةكانى كؤمةل
َةكةكانى ثيَشكةوتن لةهةموو
َةكةيةكة لة كؤل
 كؤل،سةرةكى و سةرضاوةيةكى بنةرِةتيية بؤ برِياردانةكان و
.َةوى هيَزو هةذموونى لةدةستة
 ئةوا جل، بؤية ئةوةى لةم سةردةمةدا خاوةنى زانيارى بيَت،بوارةكاندا
 كة بنةماكةى دابةش نةكردنى،لةم روانطةيةوة بؤشايى زانيارى لةنيَوان دوو دةستةى جياواز دروست بوو
 دةستةى يةكةم دةستى بةسةر بةرهةمهيَنان وثةخش و بآلوكردنةوةى زانيارى و،دادثةروةرانةى زانياريية
. ئةم دةستةيةش بريتى بوون لة وآلتة ثيَشكةوتووة ثيشةسازييةكان.وةبةرهيَنانى و هةذموونطةرايى ثيَى كرد
لةبةرامبةردا دةستةى دووةم دةركةوت كة لة تايبةمتةنديةكانى بريتى بوو لة بةكاربردنى زانيارى و بازاِريَكى
. كة بريتني لة وآلتة تازة طةشةسةندووةكان،َطةيةك لة تاقيكردنةوة بؤ وآلتانى ثيَشكةوتوو
طةورة و كيَل
َدةدةين لة
 ليَرةوة هةول.َيَك هؤكارى جياواز بوو
َكو لة ئةجنامى كؤمةل
 بةل،ئةم بؤشايية بة ريَككةوت نةبوو
 هةروةها ريَذةى خةرجكردنى وآلتان بؤ تويَذينةوةو،َينةوة
َى لة تويَذينةوةى زانستى بكؤل
طرنطى زانيارى و رؤل
 ئةو ئاستةنطانةى ديَنة بةردةم تويَذينةوةى زانستى لة ناوضةى،طةشةثيَدانى زانستى لة داهاتى نةتةوةيى و
. ضؤنيَتى ضارةسةركردنى دةخاتة رِوو،عةرةبى بة هةريَمى كورالدستانى عيَراقيشةوةو

The Importance and the Role of Information in Scientific Research:
Analytical Research
Abstract
The Twenty- First century had seen a great revolution in information and
communication technologies which exceeded all the expectations and caused political,
economic, and social change. Thus, the societies in this century because more reliant
on information in a great way until was named " information society".
Some of the information society's characteristic are its dependent on information
which is considered as the main foundation and primary source in decision making
and development in every field. Therefore, whoever, possesses the information in our
era will have the power and control.
Based on this premise, an information gap had appeared between two different
groups. The unfair distribution of information was the core of this information gap.
The First group, representing the developed, industrial countries, seized on the
production, promoting, investing and controlling the information, and on the other
hand, a second group had appeared which became an information consumer, a wide
market, and experiment fields for the developed countries. This second group is
represented by the third world countries. This information gap did not occur suddenly.
On the contrary, it was result of different factors and reasons. Here, we will try to
study the importance of the information and its role in the scientific research, the
countries' expenditure percentage of its national income on researches and scientific
development, the scientific hindrances in Arab world including Iraqi Kurdistan
Region, and ways to resolve these hindrances.
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Abstract
This paper presents a class of multivariate probability models, known as “copula models”. The aim of
this paper is modeling dependence structure between random variables using copula. The copula-based
modeling of multivariate distributions with continuous margins is presented as a succession of rank-based
tests: a multivariate test of randomness followed by a test of mutual independence and a series of
goodness-of-fit tests. All the tests under study are based on the empirical copula, which is a nonparametric
rank-based estimator of the true unknown copula. The principles of the tests are recalled and their
implementation in the copula package R is briefly described. Their use in the construction of a copula
model from data is thoroughly illustrated on real financial and physical structure data. The majority of the
results thereby suggest that the Clayton copula and the t – copula provides an adequate representation of
the empirical dependence structures for the performance analytics data and the urine analysis data,
respectively.
Keywords: copula, multivariate
independence, goodness of fit.

independence,
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serial

Introduction
The modeling and estimation of multivariate distributions is one of the most critical issues in
various applications. Copulas are a useful tool for understanding relationships among
multivariate variables, and are important tool for describing and analyzing dependence structure
between random variables. Copulas are a flexible and popular tool for modeling dependence of
several random variables without any assumptions about the nature of the distribution of
variables. The basic idea of a copula is to separate the effect of dependence structure from effects
of the marginal distributions in a multivariate distribution through the use of distribution
functions. A copula is a function permit the combination of any univariate marginal distributions
that need not come from the same distributional family to obtain a joint distribution with a
particular dependence structure. Therefore copulas are being increasingly used to model
multivariate distributions with continuous margins in various fields.
The paper is organized as follows: Section 1 present‟s brief historical background for copulas.
Section 2 provides the basic copula theory, including families of copulas (simple, elliptical and
Archimedean copulas) and estimation methods of Copulas. Section 3 presents the details of the
tests of multivariate independence based on the empirical copula. Section 4 briefly describes the
serial analogues of the latter tests that can be used to test randomness. Section 5 is then devoted
to an overview of a powerful “blanket” goodness-of-fit test for copulas. The computation of an
approximate p-value for the test statistic can be performed using either the parametric bootstrap
or a fast multiplier approach. Section 6 briefly describes the model selection criteria and
.............................................................................................................................................................
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goodness of fit measures to select the right copula that best fits to the data under analysis. The
usage of the various tests in the copula-based modeling process is demonstrated in Section 7
through the analysis of real financial data and urine analysis data, including discuss the empirical
results of our data set. Finally, Section 8 is devoted to the conclusions.
1. Historical Background
The study of copulas and their applications in statistics is a rather modern phenomenon. Until
quite recently, it was difficult to even locate the word “copula” in the statistical literature. There
is no entry for “copula” in the nine volumes Encyclopedia of Statistical Sciences, nor in the
supplement volume. However, the first update volume, published in 1997, does have such an
entry (Fisher 1997). The first reference in the Current Index to Statistics to a paper using
“copula” in the title or as a keyword is in Volume 7 (1981) [the paper is (Schweizer and Wolff
1981)] – indeed, in the first eighteen volumes (1975-1992) of the Current Index to Statistics there
are only eleven references to papers mentioning copulas. There are, however, 71 references in the
next ten volumes (1993-2002).1
Further evidence of the growing interest in research on copulas and their applications in
statistics and probability in the past two decades is afforded by seven international conferences
devoted to copulas: in Rome 1990, in Seattle 1993, in Prague 1996, in Barcelona 2000, in Québec
City 2004, in Tartu 2007 and in Sao Paulo 2010. As the titles of these conferences indicate,
copulas are intimately related to study of distributions with “fixed” or “given” marginal
distributions. 2,3
The origins of many of the basic results about copulas can be traced back to the early work of
Wassily Hoeffding, written in German in the early 1940s. In (Hoeffding 1940, 1941) one finds
bivariate “standardized distributions” whose support is contained in the square [-1/2, 1/2]2 and
whose margins are uniform on the interval [–1 /2, 1/2]. (As Schweizer (1991) opines, “had
Hoeffding chosen the unit square [0,1]2 instead of [-1/2,1/2]2 for his normalization, he would
have discovered copulas.”).7 Hoeffding also obtained the basic best-possible bounds inequality
for these functions, characterized the distributions (“functional dependence”) corresponding to
those bounds, and studied measures of dependence that are “scale-invariant,” i.e., invariant under
strictly increasing transformations. Unaware of Hoeffding‟s work, Fréchet (1951) independently
obtained many of the same results, which has led to the terms such as “lower and the upper
Fréchet bounds” and “Fréchet classes.” In recognition of the shared responsibility for these
important ideas, we will refer to “Fréchet-Hoeffding bounds” and “Fréchet-Hoeffding classes.”
At the time that Sklar wrote his 1959 paper with the term “copula,” he was collaborating with
Berthold Schweizer in the development of the theory of probabilistic metric spaces, or PM
spaces. The term copula derives from the Latin verb copulare that means “a link, tie, and bond”
to connect or to join. The word copula was first used in a mathematical or statistical sense by Abe
Sklar (1959) in the theorem (which now bears his name) written in French. Describing the
functions that “join together or couple” one-dimensional marginal distribution functions to form
multivariate distribution functions. In 1973 Schweizer and Sklar proved Sklar theorem in two
dimensions, the d-dimensional proof is given by Schweizer and Sklar [1983].
During the period from 1958 through 1976, most of the important results concerning copulas
were obtained in connection with problems arising from the study of PM spaces. After
.............................................................................................................................................................
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Hoeffding, Fréchet, and Sklar, the functions now known as copulas were rediscovered by several
other authors. Kimeldorf and Sampson (1975b) referred to them as uniform representations,
Galambos (1978) and Deheuvels (1978) called them dependence functions, and Cook and
Johnson (1981) called them standard form.1,4,5,6,7
We now turn our attention to copulas and dependence. The earliest paper explicitly relating
copulas to the study of dependence among random variables appears to be (Schweizer and Wolff
1981). In that paper, Schweizer and Wolff discussed and modified Rényi‟s (1959) criteria for
measures of dependence between pairs of random variables, presented the basic invariance
properties of copulas under strictly monotone transformations of random variables, and
introduced the measure of dependence now known as Schweizer and Wolff’s σ. Of course,
copulas appear implicitly in earlier work on dependence by many other authors, too many to list
here, so we will mention only two. Foremost is Hoeffding. In addition to studying the basic
properties of “standardized distributions” (i.e., copulas), Hoeffding (1940, 1941) used them to
study nonparametric measures of association such as Spearman‟s rho and his “dependence index”
Ф2. Deheuvels (1979, 1981a,b,c) used a nonparametric approach, based on the multivariate
empirical distribution function “empirical dependence functions” (i.e., empirical copulas, the
sample analogs of copulas), to estimate the distribution function of copula (the population
copula), using Bernstein polynomials, to smooth the empirical distribution and shows that the
empirical copula converges uniformly to the underlying true copula, and to construct various
nonparametric tests of independence. And described a decomposition of the empirical copula
process into a finite number of asymptotically mutually independent sub-processes whose joint
limiting distribution is tractable under the hypothesis that a multivariate distribution is equal to
the product of its margins.1,8
Fang, Kotz, and Ng (1990) used Meta elliptical copulas to analyze flood peak, volume and
duration data for the Romaine River, located in the Basse-Cote-Nord area of Quebec (Canada).9
Darsow, Nguyen, and Olsen (1992) study first-order Markov processes based on copula functions
corresponding to their two-dimensional distributions. They have shown that the ChapmanKolmogorov equations for the transition probabilities in a real stochastic process can be
expressed succinctly in terms of the product of copulas.10
In the bivariate case a fully nonparametric estimation method (based on empirical values of
Kendall‟s tau) for copula models in the iid case were studied by Genest and Rivest (1993). They
explain why the procedure may be considered to be a method-of-moments technique and show
how confidence intervals for the copula parameter (in the case of single parameter copulas) may
be derived.11 Stute et al. (1993) show the usefulness of the parametric bootstrap in testing the
goodness-of-fit of multivariate continuous and discrete distributions, respectively. 12
Marshall (1996), Tiit and Kaarik (1996), Joe (1997) and Van Ophem (1999) are examples of
studies that focus explicitly on copula-based models for discrete data.13 Another popular approach
to modeling multivariate distributions is based on vines. (Combining elliptical copula with
graphical model called vines, presents attractive way of representing high dimensional
distribution and can be used in direct sampling procedures). This class was introduced in Joe
(1996).14
Fisher (1997) stated that “Copulas [are] of interest to statisticians for two main reasons: Firstly,
as a way of studying scale-free measures of dependence; and secondly, as a starting point for
constructing families of multivariate distributions, sometimes with a view to simulation”.15
.............................................................................................................................................................
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At end of the nineties, Copulas are quickly gaining in popularity as a modeling tool for
multivariate data in many fields where multivariate dependence is of interest and the usual
multivariate normality is in question. A standard treatment of copulas can be found in the
monographs of Joe (1997) published his book on multivariate models, with a great part devoted
to copulas and families of copulas. Insightful and extensive coverage on the subject of
dependence in the context of copulas.5 Frees and Valdez (1998) in which actuarial applications
are considered, copulas are used in modeling dependent mortality and losses.6 Nelsen (1999)
describe
the
mathematical
and
statistical
foundations
of
the
subject.
Caperaa et al.2000 have defined a new family of copulas for which Archimedean copulas and
extreme value copulas are particular cases and constructed a more general family of Archimax
copulas.16
One of the criticisms of copula models is that they are static. In order to overcome this problem,
researchers make the copula dynamic by incorporating time varying distributions and dependence
parameters, for example, the bivariate option pricing model described in Goorbergh, Genest and
Werker (2001), Fermanian and Wegkamp (2004), Kallsen and Tankov (2004), and Tankov
(2005).17
Fisher and Switzer (2001) provide discussions on graphical methods for representing
dependence in the context of copulas.18 Shemyakin and Youn (2001) who‟s first suggested the
conditional Bayesian copula model. 10
In the micro econometric context, Smith (2003) incorporates a copula in selectivity models bias
without relying on multivariate normality, uses Archimedean copulas to construct sample
selection models, and provides applications of the copula approach to modeling to labor supply
and duration of hospitalization.19
Xu (2004) shows how the copula models can be estimated with a Bayesian approach. The
author shows how a Bayesian approach can be used to account for estimation uncertainty in
portfolio optimization based on a copula-GARCH model and she proposes to use a Bayesian
MCMC algorithm to jointly estimate the copula models.20
Kim, Silvapulle, and Silvapulle (2007) compare semiparametric and parametric methods for
estimating copulas. Show in a simulation study that the semiparametric pseudo-maximumlikelihood approach yields considerably better finite sample results than the fully or stepwise
parametric approach when the marginals are misspecified.21
Kim, Sungur and others (2008) use copula in genetics, introduce a simple method for
constructing gene networks based on copulas. They illustrate that copula method can be an
alternative to Bayesian networks in modeling gene interactions.22 In Survival Analysis; Flores
(2008) applies copula function to Political Survival. The interdependence between processes is
modeled as part of a bivariate distribution suitable for survival analysis, such as the bivariate
exponential and the bivariate Weibull. These bivariate distributions are derived from copula
functions. He presented a simulation experiment and an application to a new data set on the
tenure of leaders and foreign ministers.23
Kuethe, Hubbs and Waldorf (2009) present a copula approach for modeling continuous pointgenerating processes leading to spatial point patterns. It explores the theoretical foundation and
potential applications for copula models in spatial sciences.24 Genest, Remillard and Beaudoin
(2009) suggest new procedure for goodness-of-fit testing of copula models. They describe and
interpret the results of a large Monte Carlo experiment designed to assess the effect of the sample
.............................................................................................................................................................
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size and the strength of dependence on the level and power of the blanket tests for various
combinations of copula models under the null hypothesis and the alternative. To circumvent
problems in the determination of the limiting distribution of the test statistics under composite
null hypotheses, they recommend the use of a double parametric bootstrap procedure, whose
implementation is detailed.25
Pascal Fischbach (2010) use copula models in the electric power industry. She applied bivariate
copula models to various return series of spot and futures contracts traded at the EEX.26 Jaschke,
Siburg and Stoimenov (2011) for the first time, studies modeling dependence of extreme events
in energy markets using tail copulas. Based on a large data set comprising quotes of crude oil and
natural gas futures, they estimated and modeled large co-movements of commodity returns. To
detect the presence of tail dependence they applied a new method based on the concept of tail
copulas which accounts for different scenarios of joint extreme outcomes.27
In recent years, copulas and related concepts in dependence modeling, measuring and testing
for serial dependence in time series have been successfully applied to a wide range of problems
in various fields. Nowadays, it is near to impossible to give a complete account of all the
applications of copulas to the many fields where they have been used. We mention here only
several of their applications. In finance, copulas are used in asset allocation, credit scoring,
default risk modeling, derivative pricing, and risk management (Bouy`e 2000; Embrechts et al.
2002; Cherubini, Luciano, and Vecchiato 2004; McNeil et al. 2005; Patton 2001 and Genest et al
2009). In biomedical studies, copulas are used in modeling correlated event times and competing
risks, poliomyelitis incidence, interaction between toxic compounds, removing cancer when it is
correlated with other causes of death (Wang and Wells 2000; Escarela and Carri`ere 2003; Haas
et al. 1997). In engineering, copulas are used in multivariate process control and hydrological
modeling, modeling of vehicle axle weights, Real option valuation of oil projects, (Yan 2006;
Genest and Favre 2007; Armstrong et al. 2004). In insurance, copulas are used in value-at-riskefficient portfolios, risk modeling of an insurance portfolio (Cossette et al. 2002). In hydrology
and environment science, copulas are used in bivariate frequency analysis of floods, Frequency
analysis of hydrological events, Storm rainfall, and Ozone concentration, (Salvadori and De
Michele 2004). In management science and operations research, copulas are used in entropy
methods for joint distributions in decision analysis, uncertainty analysis, database management,
decision and risk analysis (Sarathy et al. 2002; Clemen and Reilly 1997). In reliability and
survival analysis, copulas are used in modeling bivariate failure time data, competing risk
survival analysis, Interdependence in networked systems, bivariate current status
data(Singpurwalla and Kong 2004; Wang and Ding 2000).
2 Bivariate copula theory1,28,29
2.1 Definition: The bivariate copula is a function C: [0, 1]2 → [0, 1] with the following
properties:
1. For every u, v ∈ [0, 1] C(u, 0) = 0 = C(0, v).
2. For every u, v ∈ [0, 1] C(u, 1) = u and C(1, v) = v.
3. For every (u1, u2), (v1, v2) ∈ [0, 1]2 such that u1 ≤ u2 and v1 ≤ v2
C(u2, v2) − C(u2, v1) −
C(u1, v2) + C(u1, v1) ≥ 0.
(1)
A copula is a function which joins or “couples” a multivariate distribution function to its onedimensional marginal distribution functions. Alternatively, copulas are multivariate distribution
.............................................................................................................................................................
9

.......................................... ........................................................................... طؤظارى زانستى مرؤظايةتى
......................................... ......................................................................................... )52( ذمارة

functions defined on the unit d-cube [0, 1]d, whose one-dimensional margins are uniform on the
interval (0, 1).
Let X = (X1,…, Xd) be a random vector with continuous marginal cumulative distribution
functions (c.d.f.s) F1,…,Fd. Sklar (1959) showed that the joint c.d.f. H of X can be represented as
H(x) = C{F1(x1), … , Fd(xd)}, x Rd (Sklar‟s theorem) (2)
in terms of a unique function C : [0, 1]d → [0, 1] called a copula, which is merely a ddimensional c.d.f. with standard uniform margins. i.e., Sklar‟s theorem establishes that any
multivariate distribution function with continuous margins has a unique copula representation.
The aim in many applications is to estimate the unknown joint c.d.f. H from available data X1,..,
Xn. Sklar's representation then suggests breaking the construction of a model for H into two parts:
the estimation of the marginal c.d.f.s F1,…, Fd and the estimation of the copula C. Conversely, if
C is a copula and F1,…, Fd are univariate distribution functions, then function H in (2) is a
multivariate distribution function with margins F1,…, Fd.
To determine the copula function of a given bivariate distribution we use the transformation
C (u)  H ( F1 1 (u1 ) , ... , Fd1 (ud ) )

,

u  [0, 1]

(3)

where F11 , ... , Fd1 are generalized inverses of the marginal distribution functions, and u =
(u1,…,ud).
Since the copula function is a multivariate distribution with uniform margins, it follows that the
copula density could be determined in the usual way
c(u ) 

 d C (u )
 u1 ...  ud

,

u  [0 , 1]

(4)

Being armed with the Theorem (2) and (4) we could write density function f(・) of the
multivariate distribution H in terms of copula as follows;
h(x) = c(F1(x1),…, Fd(xd)) f1(x1) …
d
fd(xd) , x ∈ R .
2.2 Families of Copulas
There are many different copula families as there are random variates on [0, 1]d satisfying the
assumptions of Definition 2.1 Together, they represent a broad spectrum of dependence
structures, allowing for the reconstruction of many characteristics of empirical data.
2.2.1 Fundamental copulas1,5,16,30,31,32
An important and the most widely used copula is the product copula or the independence copula,
it is the simplest copula. It is the copula of stochastically independent random variables. The
structure of such a relationship is given by the product (independence) copula defined as;
(bivariate case)
CI(u , v) = Π(u, v) = u v
, u, v  [0, 1]2.
(5)
Another two extremes are the lower and upper Frechet-Hoeffding bounds.They represents the
perfect negative and positive (co-monotonic and counter-monotonic) dependences respectively,
W(u,v) = max(u + v −1 , 0) , M(u, v) = min{u, v},u, v ∈ [0, 1]2
(6)
Observe that these special copulas are the joint d.f. of the random variables (U, V), where U, V ~
Uni(0, 1). If C = W and (X, Y) ~ C(F, G) then Y is a decreasing function of X. Similarly, if C = M,
then Y is an increasing function of X.
The Frechet – Hoeffding bounds inequality are the copula functions for the largest possible
positive and negative dependence.
.............................................................................................................................................................
10

.......................................... ........................................................................... طؤظارى زانستى مرؤظايةتى
......................................... ......................................................................................... )52( ذمارة

W(u,v) ≤ C(u,v) ≤ M(u,v).
for all u, v ∈ [0 , 1]2
(7)
The bounds serve as benchmarks for the evaluation of the dependency magnitude. The
comprehensive copula family which encompasses the minimum, product and maximum one.

z  M (u, v)

z  (u, v)

z  W (u, v)

Figure 1: Surface plots of special bivariate copulas M, П and W
M(u,v) Frechet upper bound, П (u,v) Independence( Product copula), W (u,v) Frechet lower bound

2.2.2 Elliptical Family (Implicit copulas) 1,5,10,15,28,32,33,34
Elliptical copulas are those associated with elliptical distributions. An elliptical copula is
typically not available in closed form. The elliptic copulas are a class of symmetric copulas, socalled because the horizontal crosssections of their bivariate pdf‟s take the shape of ellipses.
Because of their symmetry, a simple linear transformation of variables will transform the elliptic
cross-sections to circular ones, producing „spherical‟ [marginally uncorrelated] distributions.
The Gaussian (Normal) Copula
It is one of the parametric families of copulas, derived from the multivariate normal distribution
function Φρ. This copula describes the dependence structure induced by the multivariate normal
distribution. The Gaussian (normal) copula has the form defined by
(8)
CGa (u ; ρ) = Φρ(Φ−1(u1) ,…, Φ−1(ud)) , for all u∈[0, 1]d,
ρ ∈ [−1, 1], Φ–1 denoted the inverse of the univariate standard Gaussian distribution. Φρ denotes
the multivariate standard normal distribution function N(0, 1) with the correlation matrix ρ.
The Student's t Copula
An elliptical copula that exhibits upper and lower tail dependence is the t-copula. An example
of a copula with two dependence parameters is that for the bivariate t distribution with m degrees
of freedom and correlation ρ. The parameter m controls the heaviness of the tails. The Student's t
copula derived from the multivariate Student distribution. Student‟s t distribution is similar to the
Normal when the „degrees of freedom‟ is large. It does not have a closed form but is easily
defined from the multivariate Student t distribution. The bivariate Student‟s t copula function, is
represented as
t
1
1
d
Cm
(9)
,  (u )  t m ,  ( t m (u1 ) , ..., t m (u d )) , for all u ∈[0, 1]
ρ ∈ [−1, 1], where ρ denotes the linear correlation matrix of the corresponding multivariate tdistribution with m degrees of freedom, tρ,m and tm are joint and marginal t-distributions
respectively, while tm 1 is the inverse of the standard univariate Student‟s t cumulative distribution
function with m degrees of freedom.

.............................................................................................................................................................
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Figure 2: Surface plots of the copula density of a Gaussian copula and Student t-copula. The copula has
correlation coefficient (ρ = 0.3) and the t-copula has 2 degrees of freedom.(bivariate case)

2.2.3 The Archimedean Family (Explicit copulas) 1,5,11,15,16,28,32
Explicit copulas have simple closed-form expressions and follow general mathematical
constructions known to yield copulas. Opposite to elliptical copulas, the Archimedean copulas
are not constructed from multivariate distribution functions using Sklar's Theorem (3), but are
related to Laplace transforms of bivariate distribution functions, which consist of strictly
decreasing differentiable functions.
Definition: Let φ be a continuous, convex and strictly decreasing function defined on the interval
[0, 1] to [0, ∞] having continuous first and second derivatives on (0,1) and satisfying
φ(0) = ∞, φ(1) = 0,  (t ) < 0 (decreasing)and  (t ) > 0 (convex) for all
t ∈ (0, 1).

(10)

Any function φ satisfying (10) is capable of generating a bivariate distribution function; thus φ is
referred to as a “generator function.” i.e., generates a bivariate copula is the function C: [0, 1]2 →
[0, 1] defined as
 1 ( (u )   (v)) , if  (u )   (v)   (0)
(11)
C (u , v ;  )  
0

otherwise

for 0 ≤ u, v ≤ 1, where φ  I, and the dependence parameter θ is imbedded in the functional form
of the generator. Hence the representation of an Archimedean copula allows reducing the study of
a bivariate copula to investigation of a univariate function. Then C satisfies the conditions
(properties) of copulas the properties (1) and (2) [boundary conditions] and 2–increasing for a
copula.From one-parameter Archimedean copulas (bivariate case) are;
The Gumbel Copula
The generator function φθ is defined for a Gumbel copula as:
  (t )  ( ln t ) ,
1/

(12)

 1 (t )  e (  t ) Laplace transform 1     , t  [0, ]
It plays a prominent role among extreme value distributions. It is the only Archimedean copula
which is also an extreme value copula.
[−ln C(u, v)]θ = (−ln u)θ + (−ln v)θ .
(13)
It leads to the copula function of the bivariate Gumbel as follows

.............................................................................................................................................................
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1


 

C (u , v ;  )  exp  ( ln u )  ( ln v)
, u , v  [0 , 1]2







Gu



(14)

here

θ

represents

the

dependence parameter controls the degree of dependence between variables joint by this copula.
The Clayton Copula
The Clayton copula is an Archimedean asymmetric copula, Thus exhibits asymmetric
dependence in that dependence in the lower tail is stronger than in the upper tail.
The generating function φθ is defined for the 2-dimensional Clayton copula as:
t  1
, θ  [- 1, ∞)\{0} ,
(15)
 (t ) 

1
1
φθ(u) = (u−θ − 1) , φθ(v) = (v−θ − 1)
(16)





and
Laplace transform
 1 (t )  (1   t ) 1 / 
The copula function defined for u, v  [0, 1]2 as

(17)

1







C (u, v ;  )  max u
v
1
, 0 ,   [  1, ) \ {0}







Cl



(18) Another example is the

generalized Clayton copula obtained from the generator   (u   1) :




CGCl
 1)  (v   1)
,  (u , v)  ( u



1/ 



1

1 / 

(19)

with θ > 0 and δ ≥ 1. Note that for δ = 1 the standard Clayton copula is attained. Furthermore, it is
not possible to generalize this copula to higher dimensions in this case.
The Frank’s Copula
The generating function φθ of the Frank‟s copula defined by:
 exp ( t )  1  ,

 exp ( )  1 

 (t )   ln 
 1 (t )  

1





ln 1  e  t (1  e   )



θ  R \ {0}.

, (Laplace transform).

(20)
(21)

The copula function of Frank‟s copula is given for u, v ∈[0, 1]2 by
CFr (u , v ;  )  


( e   u  1) (e   v  1) 
ln  1 
,  0



e   1


1

(22)

A comprehensive list of copula families can be found in Joe (1997) and Nelsen (2006).
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v

u

Figure 3: Surface plots of densities of the Gumbel (upper left, θ = 2), Clayton (upper right, θ = 2), Frank
(lower left, θ = 2), generalized Clayton (lower right, θ = δ = 2). Note that all copulas except for the Frank
copula have been cut at a level of 7.

An excellent review of the concepts and statistical issues involved in the previously mentioned
model-building is given in Genest and Favre (2007)35. In particular, in the latter paper as in an
increasing proportion of the literature, it is argued that the estimation of C should be solely based
on the vectors of ranks R1, …, Rn, where Ri = (Ri1, …, Rid) and Rij is the rank of Xij among X1j ,
…, Xnj. The use of ranks makes the estimation of C margin-free, which implies that a
misspecification of one of the marginals F1, …, Fd will have no consequences on the copula
estimate. The aim of this paper is to present how all the steps involved in such a rank-based
estimation of C can be practically carried out in R (R Development Core Team 2009)36 using the
copula package (Yan and Kojadinovic 2010)37, which is available from the Comprehensive R
Archive Network at http://CRAN.R-project.org/package=copula.
As we continue, we will assume that the data at hand consist of n copies X1, …, Xn of the
random vector X whose c.d.f. H admits representation (1). The first practical step in the
construction of a model for C is to test whether X1, …, Xn are mutually independent, i.e., if they
can be regarded as a random sample from H. This is of particular importance in fields such as
finance where the data are typically time series. If the test hypothesis is rejected, one may attempt
to fit a time series model to each margin and work on the residuals. When dealing with financial
log-returns, GARCH models are a frequent choice for attempting to remove serial dependence in
the component time series, as discussed in Gregoire, Genest, and Gendron (2008)38. If the test
hypothesis is not rejected, a sensible second step is to test against the presence of dependence
among the components of X. In the context under consideration, this amounts to testing
H0: C = Π against
H1: C ≠ Π
d
d
where ( u)   u i , u  [0 , 1] , is the independence copula. If independence is rejected, a
i 1

typical next step is to fit an appropriate parametric copula family to the available data. In
practice, this amounts to performing goodness-of-fit tests of the form
for
several H : C  C 
0
parametric

against

H 1 : C  C
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families C* = {Cθ}. The final step involves choosing one of the candidate families that were not
rejected, if any, and possibly providing standard errors for the parameter estimates.
All the steps mentioned above can be carried out by means of the copula R package. The basic
functionalities of the package were described in Yan (2007)39. Since then, significant
development has been added to the package, which enables the user, among other things, to
perform tests of independence, serial independence and goodness of fit.
An important building block of the tests under consideration is the empirical copula of the data
(Deheuvels 1979) which is a consistent estimator of the unknown copula C. Let Û1 , ..., Û n be
pseudo-observations from C defined Ûi  R i / (n  1), i  {1,..., n}. The components of the pseudoobservations can equivalently be rewritten Ûi j  n Fˆ j ( X i j ) / (n  1) , where F̂ j is the empirical
c.d.f. computed from X1j , …, Xnj, and where the scaling factor n / (n + 1) is introduced to avoid
problems at the boundary of [0, 1]d. The empirical copula is then classically defined as the
empirical c.d.f. computed from the pseudo-observations, i.e.,
Cemp (u) 

1
n

n

 1 ( Ûi  u) ,

u  [ 0 , 1] d

(23)

i 1

2.3 Methods of Estimation29,32,40
The parametric method, the one step method or exact maximum likelihood Estimation (EML)
method estimates all parameters of the model at the same time. The second method is the two
step estimator or the method of inference functions for margins (IFM), which first estimates the
parameters of the marginals and with these parameters given estimates the copula function.
Maximum pseudo likelihood estimation (PMLE), or the semiparametric method, leave the
marginal densities unspecified and uses the empirical probability integral transform in order to
obtain the uniform marginals needed to estimate the copula parameters. The last two methods are
nonparametric ways of estimating the copula. The first one is estimating the empirical copula
directly from the data, leaving the whole specification nonparametric. The other is obtaining a
nonparametric estimate for Kendall's tau and using the relationship between Kendall's tau and the
copula parameter to get an estimate of the latter.
Maximum Pseudo Likelihood Estimation (mpl)
It is two stages estimation process. In the first stage, the univariate margins Fi are estimated
non-parametrically by their sample empirical c.d.f.‟s F̂i of xi1, . . . , xin, (i = 1, 2), defined as
Fˆi ( x) 

1
n 1



n
k 1

1 ( x i k  x)

(24)

In the second stage, the copula parameters are estimated using maximization of the contribution
to the log-likelihood function from the dependence structure in the data represented by a copula C
of interest. The semi-parametric estimate (PMLE) ˆ pml SP of θ is the maximum of the pseudo
log – likelihood
l ( ) 

 ln  c(Fˆ1 ( x1i ) , Fˆ2 ( x2 i ) ;  )
n

(25)

i 1
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3. Tests of multivariate independence8,29,40,41,42
Inspired by the work of Blum, Kiefer, and Rosenblatt (1961), Dugue (1975), Deheuvels
(1981b), and more recently Ghoudi, Kulperger, and Remillard (2001), Genest and Remillard
(2004) suggested to base a test of the mutual independence of the components of X on the statistic
In 

 [ 0 , 1]

d



n  Cemp (u ) 

i


d



1

2



u i  du



(26)

An interesting aspect of the test under consideration comes from the fact that, under the mutual
independence of the components X1, …, Xn of X, the empirical process n { Cemp   } can be
decomposed, using the Möbius transform (Rota 1964), into 2d – d – 1 sub-processes
n Μ A(Cemp ) , A  {1,..., d }, | A |  1 , that converge jointly to tight centered mutually independent
Gaussian processes. One fundamental property of this decomposition, whose form is precisely
given for instance in Genest and Remillard (2004), is that mutual independence among X1, …, Xn
is equivalent to having MA(C)(u) = 0, for all u  [0,1]d and all A  {1,..., d } such that |A| > 1.
Instead of the single test statistic In, this suggests considering 2d – d – 1 test statistics of the form
M A, n 

 [0 , 1]

d





n M A (Cemp ) ( u) 2 du

(27)

where A  {1,..., d }, | A |  1 , that are asymptotically mutually independent under the null
hypothesis of independence. Each statistic MA,n can be seen as focusing on the dependence
among the components of X whose indices are in A. The above decomposition has been recently
extended by Kojadinovic and Holmes (2009) to the situation where one wants to test the mutual
independence of several continuous random vectors.
As an alternative to the statistic In, Genest and Remillard (2004) (see also Genest, Quessy, and
Remillard 2007) studied several ways to combine the 2d – d – 1 statistics MA,n into one global
statistic for testing independence. Two combination rules implemented in the copula package are
those of Fisher (1932) and Tippett (1931). The test based on the former tends to give the best
results and was found to frequently outperform the test based on In in the Monte Carlo
experiments carried out by Genest and Remillard (2004) and Kojadinovic and Holmes (2009).
To visualize the results of the independence test when based on all the 2d – d – 1 statistics MA, n,
a graphical representation, called a dependogram, can be used. For each subset A  {1,..., d } , |A|
> 1, a vertical bar is drawn whose height is proportional to the value of MA,n. The approximate
critical values of MA,n are represented on the bars by black bullets. Subsets for which the bar
exceeds the critical value can be considered as being composed of dependent variables. Examples
of such a representation are given in Figures 2, 3, 6 and 7.
The tests described above are implemented in the functions indepTestSim and
indepTest of the copula package. The function indepTestSim does not take data as input.
It returns an object of class indepTestDist which contains a large number of approximate
independent realizations of the test statistics under mutual independence. The function
indepTest then takes in the data and the previously returned object of class
indepTestDist, and returns the statistics and their approximate p-values. The
dependogram can be plotted via the function dependogram. The function implementing the
extension of Kojadinovic and Holmes (2009) allowing to test independence among continuous
.............................................................................................................................................................
16

.......................................... ........................................................................... طؤظارى زانستى مرؤظايةتى
......................................... ......................................................................................... )52( ذمارة

random vectors is called multIndepTest, and its usage is similar to that of the function
indepTest.37
4. Tests of randomness8,43,44,37,42
The test of multivariate independence of Deheuvels (1981b) can be extended to test
randomness as suggested by Genest and Remillard (2004). Given a stationary and univariate
sequence of continuous random variables X1, X2… and an integer p > 1, first form p-dimensional
vectors of observations Yi = (Xi, …, Xi+p –1), i  {1,…, n}, where p is the embedding dimension.
The value of p, which determines the maximum lag, has to be chosen by the user. Departure from
serial independence can then be measured using the statistic
I ns



[0 , 1]

p


 s
n  Cemp
(u ) 

k


2



u k  du

1


p



(28)

s
where Cemp
is the serial analogue of the empirical copula and is computed from Y1,…,Yn. As for
the test of multivariate independence described in the previous section, the Möbius transform can
be used to derive a collection of statistics M As , n , A  {1,..., p}, A  1 , | A |  1 , that converge

jointly to mutually independent random variables under serial independence. Each of the statistics
M As , n can be seen as focusing on the departure from serial independence arising from the lags { i
+ 1: i  A}. As in the previous section, these statistics can be combined into one global statistic
using the combination rules of Fisher (1932) or Tippett (1931) to give a potentially more
powerful test than that based on I ns .
The functions implementing these tests are serialIndepTestSim and serialIndepTest.
Their usage is similar to those of their non-serial counterparts.
The previous approach has been extended by Kojadinovic and Yan (2010b) to the situation where
one wants to test against serial dependence in continuous multivariate time series. The
corresponding function is called multSerialIndepTest.
5. Goodness-of-fit tests for copulas14,41,45,46,47,48
The goodness-of-fit tests implemented in the copula package are all based on the empirical
process



Cemp (u)  n Cemp (u)  C n (u)



(29)

where Cemp is the empirical copula defined in (23) and C n is an estimator of C under the

hypothesis that H0 : C  {Cθ} holds. The estimator θn of θ appearing in (29) is again solely based
on ranks. It is either one of two method-of-moment estimators based respectively on the inversion
of Kendall's tau and Spearman's rho, or the maximum pseudo-likelihood estimator of Genest,
Ghoudi, and Rivest (1995).
In the large scale Monte Carlo experiments carried out by Berg (2009) and Genest, Remillard,
and Beaudoin (2009b), the statistic named Simple Cramér-von-Mises statistics given by
Sn 

[0 , 1]

C n (u ) 2 d Cn (u ) 
d

 Cn (Ûi )  C
n

i 1

n

(Û i )

2

(30)

gave the best results overall.
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An approximate p-value for Sn can be obtained by means of a parametric bootstrap-based
procedure which is recalled in the next subsection, and whose validity was recently shown by
Genest and Remillard (2008). The main inconvenience of this approach is its very high
computational cost, as each iteration requires both random number generation from the fitted
copula and estimation of the copula parameters. As the sample size increases, the application of
the parametric bootstrap-based goodness-of-fit test becomes prohibitive. In order to circumvent
this very high computational cost, a fast large-sample testing procedure based on multiplier
central limit theorems was proposed in Kojadinovic et al. (2010). Its principles are recalled in
Section 5.2.
5.1 Parametric bootstrap-based goodness-of-fit test12,38,42
An approximate p-value for the test based on the statistic defined in (30) can be obtained by
means of the following procedure (see Genest and Remillard 2008, for more details):
1. Compute Cn from the pseudo-observations Û1 , ..., Û n and estimate θ from Û1 , ..., Û n by means
of a rank-based estimator θn.
2. Compute the test statistic Sn defined in (30).
3. For some large integer N, repeat the following steps for every k  {1, …, N}:
(a) Generate a random sample X1(k ) ,..., X n(k ) from copula C n and compute the associated pseudoobservations Û1(k ) ,..., Û (nk ) .
Cn( k ) (u) 

(b) Let

1 n
1(Ui( k )  u )
n i 1



,

u  [0 , 1]d

(31)

and compute an estimate  n(k ) of θ from Û1(k ) ,..., Û (nk ) using the same rank-based estimator as in
Step 1.
(c) Compute an approximate independent realization of
Sn under H0 by
S n( k ) 

 Cn(k ) ( Ûi(k ) )  C
n

i 1

(k )
n

( Û i( k ) )



2

(32)

4. An approximate p-value for the test is given by N 1  N

k 1

1( S n( k )  S n ) .

As one can see, this procedure is very computationally intensive as each iteration in Step 3
involves random number generation from the hypothesized copula and estimation of the copula
parameters. This is particularly true if θn is the maximum pseudo-likelihood estimator. As n
reaches 300, the extensive Monte Carlo experiments carried out for d = 2, 3 and 4 in Kojadinovic
and Yan (2010a) indicate that one can alternatively safely use the fast multiplier approach
described in the next subsection.
Note that, in the package, approximate p-values are computed using the slightly modified
expression
N
1 
1


1 S n( k )  S n  

N  1k  1
2



 



(33)

to ensure that they are in the open interval (0, 1) so that transformations by inverse c.d.f.s of
continuous distributions are always well-defined. This convention is adopted for all tests for
which approximate p -values are computed using the empirical c.d.f. Consequently, approximate
p-values are numbers in the set
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5.2 Goodness-of-fit test based on multiplier central limit theories47
Inspired by the seminal work of Scaillet (2005) and Remillard and Scaillet (2009), a valid and
much faster alternative to the previously presented parametric bootstrap-based procedure was
recently proposed in Kojadinovic et al. (2010). The computational efficiency of the procedure
follows from the fact that, under suitable regularity conditions, the goodness-of-fit process C n
can be written as
C n (u) 

n

 Ji (u)  R n (u)

1
n

(34)

i 1

where J1 , ..., J n are independent and identically distributed processes whose form depends on
the estimator θn and on the hypothesized copula family {Cθ}, and sup |Rn(u)| tends to 0 in
probability. Let Ĵ i , n be the version of Ji in which all the unknown quantities are replaced by their
estimates. The multiplier approach modifies Step 3 of the parametric bootstrap-based procedure
as follows:
3. For some large integer N, repeat the following steps for every k  {1,…, N}:
(a) Generate n i.i.d. random variates Z1( k ) , ..., Z n(k ) with expectation 0 and variance 1.
(b) Form an approximate independent realization of C n under H0 by
C (nk ) (u) 

n

1
n

 Z i(k ) Jˆ i , n (u)

(35)

i 1

(c) Compute an approximate independent realization of Sn under H0 by
S(nk ) 

[0 , 1] d 

C (nk ) (u)

2 d Cn (u)  1

n

 C(nk ) (Ûi ) 
n

2

(36)

i 1

This procedure is fast because the terms Ĵ i , n need to be computed only once. The derivation and
the computation of these terms, however, is not trivial, as they involve partial derivatives of the
c.d.f. and the p.d.f. of the hypothesized copula with respect to the ui and the parameters (see
Kojadinovic et al. 2010; Kojadinovic and Yan 2010a, for more details).
5.3. Function usage37
Both methods are implemented in the copula package with a common interface function called
gofCopula. The important arguments of gofCopula are as follows.
 copula: an object representing the hypothesized copula whose attribute parameters is ignored.
 x: the observed data matrix, each row of which is a multivariate observation.
 simulation: the simulation method; can be either "pb" (parametric bootstrap) or "mult"
(multiplier). The default simulation method is "pb".
 N: the number of bootstrap/multiplier iterations.
 method: estimation method for the copula parameter(s); can be either "mpl" (maximum
pseudo-likelihood), "itau" (inversion of Kendall's tau) or "irho" (inversion of Spearman's
rho).
.............................................................................................................................................................
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5.4. Computational aspects37,39,42
For the simulation method "mult" to work for a given copula family, it is necessary that
appropriate functions to compute the terms Ĵ i , n are implemented. This non-trivial step is the price
to pay for the computational efficiency of the multiplier approach. These functions have been
implemented for five copula families: the Clayton, Gumbel, Frank, normal and t. In dimension
two, all three methods for estimating the copula parameter ("mpl", "itau", and "irho") can
be used. In dimension three or higher, only maximum pseudo-likelihood estimation ("mpl") is
available. This approach however cannot be used for dimensions higher than 10 for the Clayton
and Gumbel families, and 6 for the Frank family, mainly because the expressions of the p.d.f.s of
these copulas (and their partial derivatives) have not been obtained and stored for higher
dimensions. For the normal and t copulas, there is no limit on the dimension code-wise.
The speed of the function gofCopula with arguments simulation = "mult" and
method = "mpl" depends on the hypothesized copula family. For instance, testing for the
Clayton dependence structure is generally much faster than testing for the normal copula. As
could be expected, the computing time increases as the dimension increases, but again in a
copula-dependent way. As reported in Kojadinovic and Yan (2010a, Section 6), for n = 500 and d
= 4, to test whether the normal copula (resp. the Clayton copula) may be considered as an
appropriate model for the data, the multiplier procedure based on the maximum pseudolikelihood estimator takes about 1.73 seconds (resp. 0.20 seconds) on one 2.2 GHz processor with
N = 1000. If the dimension d is increased to five, all other parameters being unchanged, the
procedure takes approximately 0.22 seconds if the Clayton copula is hypothesized but 4.28
seconds if the normal is hypothesized. If d is increased to six, the approximate execution times
become 0.26 and 9.34 seconds, respectively. It is however important to keep in mind that these
measures are based on our mixed R and C implementation which is not optimal in terms of speed,
especially when the hypothesized family is the normal or the t.
Let us conclude this section with a few words about the function gofCopula with arguments
simulation = "pb" (parametric bootstrap) and method = "mpl". Unlike the method ofmoment estimators which usually require more programming work, maximum pseudo-likelihood
estimation only requires the density of the hypothesized copula to be implemented. For userdefined copula families, a combination of estimation method "mpl" and simulation method
"pb" yields a ready-to-use goodness-of-fit test as long as the density and random number
generation functions are implemented. As the tests considered in this research were derived under
the assumption of continuous margins.
6. Selection of Model (copula)28,33,40,41,43
In empirical applications of copulas, one wants to know how well the model fits the data. It is
especially useful to know if there are indicators of mis-specification. Once the parameters of a set
of copulas have been estimated, the next step in the process of fitting copulas to empirical data
consists of selecting the right copula out of all the copulas under consideration. In this context, it
must be noted that no single test exists that allows us to find the copula that best fits to the data
under analysis. Rather, literature about copulas is characterized by a variety of criteria and
goodness of fit measures.
The most reliable criterion for selecting the best fitting copula is the maximum loglikelihood
value and Akaike information criterion. Given that we have followed a maximum likelihood
.............................................................................................................................................................
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approach in order to estimate the parameters of a set of copulas, a first obvious criterion is to
compare the maximized value of the log likelihood function ln L(ˆ , ˆ) , where ̂ are the estimated
parameters of the marginal distributions and ˆ the estimated copula parameter. Clearly, the
model specification with the highest maximum log likelihood value implies the best fit relative to
all other model specifications. From the model selection criteria and goodness of fit measures, the
Akaike information criterion (AIC),
AIC   2 ln L(ˆ , ˆ)  2 k
(37)
Where ln(L) is the maximized log likelihood value. k refers to the number of estimated
parameters in the model and implies a penalty for over-fitting the model. Nevertheless, Gartner
(2007, p.85) states that the AIC suffers from the issue of favoring model specifications with a
larger number of parameters the higher the number of observations in the sample. In this sense,
the Bayesian information criterion (BIC)
BIC   2 ln L(ˆ , ˆ)  k ln n

(38)

provides a further improvement, as it makes the penalty term depend on the number of
observations 𝑛. Note that for both the AIC and BIC the model specification with the lowest value
implies the best fit.
According to Fischer et al. (2007, p.11), criteria based on the maximum log likelihood value
may lead to misleading conclusions. A second group of criteria measures the distance between
the empirical copula and a set of hypothesized parametric copulas. Basically, the idea is to test
whether a hypothesized distribution provides an adequate fit to the observed data (Kole et al.,
2006, p.6). In that case, the empirical cdf C𝑛 will almost surely converge to the hypothesized cdf
C𝜃. Thus, a lower distance will imply a better fit to the actual data.
A measure of distance is given by the Cramer-von-Mises statistic
DCvM 

  Cn (u 1, i , u 2 , j )  C (u 1, i , u 2 , j ) 2
n

n

(39)

i 1j 1

Alternatively, many studies about copulas employ the square root of 𝐷𝐶𝑣𝑀 as a distance measure.
It is important to see that the distributions of the test statistics are in general nonstandard under
the null hypothesis. Additionally, Kole et al. (2006, p.7) state that the estimation of the
parameters of the hypothesized distribution often takes place based on the same data set, making
it inevitable to run simulations in order to properly evaluate the test statistics.
7. Practical Applications
This section presents two different applications of the tests described in the previous sections to
data set originally considered by Carl P. and Peterson B.G. (2007) and Andrews, D.F. and
Herzberg, A.M. (1985) Data. The first data set is available in the package Economic and
Financial Data (fEcofin), and the second data set is available in the package Bootstrap R (SPlus) Functions (boot) in software R.
7.1 Performance Analytics Data Set: managers.tS
We use copulas to model the dependence structure between pairs of monthly returns
hypothetical asset managers. A description of data set used in the example of the contributed R
package "Performance Analytics". The performance analytics data set is used for illustration
purposes in copula modeling. The data set is managers.tS (Hypothetical Alternative Asset
Manager Data and Fixed Income Benchmarks). The two variables of interests are (HAM3,
HAM4) (two hypothetical asset managers). Monthly returns for both series end in December
2006 and begin at different periods starting from January 1996 (132 observations).
.............................................................................................................................................................
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R> library("copula")
R> library("fEcofin")
R> data("managers.tS")
R> W <- subset(managers.tS, select=c("HAM3","HAM4"))
R> nrow(W)
[1] 132
R> apply(W, 2, function(x) length(unique(x)))
HAM3 HAM4
124
126
R> pseudoW <- apply(W, 2, rank)/(nrow(W) + 1)
R> plot(W)
R> plot(pseudoW)

(a)

(b)

Figure 1: Plots of Performance Analytics Data: (a) scatter plot of ("HAM3","HAM4"), (b) Pseudoobservations constructed from the HAM3 and HAM4

As we are dealing with financial time series data, we might expect that the assumption of serial
independence does not hold. The first step in the construction of a copula model is thus to
perform a test of randomness. The standard tools for this are the test of Ljung and Box (1978) and
its multivariate extension studied by Hosking (1980). Tests based on the sample autocorrelation
function are however known not to maintain their nominal level for heavy-tailed distributions
(see e.g. Kojadinovic and Yan 2010b, for empirical evidence of this phenomenon)24. The sample
excess kurtoses for the two univariate return series are 2.683 and 0.863, respectively. A safer
alternative hence consists of using a multivariate rank-based test such as the one described in
Section 3. Following the common practice in finance, we apply the test on the squared returns,
which will be transformed into ranks within the function.
R> set.seed(123)
R> system.time (srMultSerialIndepTest <-multSerialIndepTest((W)^2,
print.every = 0))

+ lag.max = 4,

user system elapsed
20.53 0.00
20.56
R> srMultSerialIndepTest
Global Cramer-von Mises statistic: 0.0019166 with p-value 0.1053946
Combined p-values from the Mobius decomposition:
.............................................................................................................................................................
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0.0914086 from Fisher's rule, 0.2992008 from Tippett's rule.
R> dependogram(srMultSerialIndepTest)

Figure 2: Dependogram summarizing the results of the test of serial independence for monthly returns for
performance analytics data with lag.max=4.

The dependogram represented in Figure 2 flags most of the “subset of lags” for serial
dependence (more details can be obtained by calling dependogram (srMultSerialIndepTest, print
= TRUE)). All three p-values computed within the function multSerialIndepTest indicate
very strong evidence against the alternative hypothesis of serial independence, which, in turn, not
provides very strong evidence against the geometric Brownian motion model commonly adopted
in finance for monthly returns. i.e., there is no serial dependence among observations of monthly
returns series (the bivariate observations at hand are i.i.d). If not be this result, in this case, one
possibility would consist of fitting a GARCH model to each of the marginal monthly returns
series and of working on the residuals as suggested in Gregoire et al. (2008)14. In addition, the
extent to which serial dependence might affect the copula modeling has not been studied in the
literature.
The second step is to test the mutual independence between two series HAM3 and HAM4 using
the test described in Section 3. With (132) observations‟, generating 1000 approximate
independent realizations of the test statistics under independence takes a while.
R> system.time(empsamp <- indepTestSim(nrow(pseudoW), p = 2,
+ N = 1000,print.every = 0))
user system elapsed
3.45 0.00
3. 47
R> srMultIndepTest <- indepTest(pseudoW, empsamp)
R> srMultIndepTest
Global Cramer-von Mises statistic: 0.2969206 with p-value 0.0004995
Combined p-values from the Mobius decomposition:
0.0004995005 from Fisher's rule, 0.0004995005 from Tippett's rule.
R> dependogram(srMultIndepTest)

.............................................................................................................................................................
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Figure 3: Dependogram summarizing the results of the test of mutual independence for the bivariate
monthly returns for performance analytics data.

Since d = 2, the only statistic obtained from the Mobius decomposition, M{1,2},n, coincides with
the global statistic In. There is very strong evidence against the null hypothesis of mutual
independence. The dependogram, which is given in Figure 3, indicates that independence is
rejected for {1, 2} subset of variables, it makes sense to consider different copula families to
model the dependence between HAM3 and HAM4.
Our next step therefore is to perform several goodness-of-fit tests. As candidate families, we
consider the Gumbel, Clayton, Frank, normal and t with 4 degrees of freedom. Notice that, for
technical reasons discussed for instance in Demarta and McNeil (2005) or in Kojadinovic and
Yan (2010a), the number of degrees of freedom of the t copula has to be fixed and will therefore
not be considered as a parameter to be estimated. Also, if not specified, the number of degrees of
freedom is set to four by default in the package. For the five families under consideration, all
three estimation methods, "mpl" (maximum pseudolikelihood), "itau" (inversion of Kendall's
tau), and "irho" (inversion of Spearman's rho), can be used. Let us choose "itau" and
compare, for the Gumbel family, the results and execution times of the two possible simulation
methods "pb" (parametric bootstrap) and "mult" (multiplier).24
R> system.time(SGof.gumbel.pb <- gofCopula(gumbelCopula(1),
+ pseudoW, method = "itau", simulation = "pb", N = 1000,
+ print.every = 0))
user system elapsed
14.31 0.03
14.51
R> SGof.gumbel.pb
Parameter estimate(s): 1.494895
Cramer-von Mises statistic: 0.02525901 with p-value 0.1973027
R>system.time(SGof.gumbel.mult <- gofCopula(gumbelCopula(1),
+ pseudoW, method = "itau", simulation = "mult", N = 1000,
+ print.every = 0))
user system elapsed
0.23
0.00
0.29
R> SGof.gumbel.mult
Parameter estimate(s): 1.494895
Cramer-von Mises statistic: 0.02525901 with p-value 0.1133866
.............................................................................................................................................................
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Note that the first argument of gofCopula, gumbelCopula(1), indicates which copula
family is being tested. The value of its attribute parameters is ignored.
As can be observed, the multiplier approach and the parametric bootstrap-based procedure not
give very similar p-values but, as implemented in the copula package, the former is about 8 times
faster. As shall be seen in the next subsection, it becomes orders of magnitude faster when the
estimation is based on the maximization of the pseudo-likelihood. We have depended on the
parametric bootstrap in this paper.
For the four remaining families, goodness-of-fit results are obtained by successively replacing
the object gumbelCopula(1) with claytonCopula(1), frankCopula(1), normalCopula(0.4), and
tCopula(0.4,df=4,df.fixed= TRUE), and we used simulation method parametric bootstrap "pb".
For more details, see the results of analysis in the following tables.
Table 1: The results of several goodness-of-fit tests for pseudoW, estimation method is inversion of
Kendall's tau, simulation method is parametric bootstrap
WGof.copula
Param. Est. CvM S.
p-value
WGof.gumbel(1)
1.4948950
0.02525901 0.197303
WGof.clayton(1)
0.9897906
0.02317812 0.3021978
WGof.frank(1)
3.2785220
0.01565343 0.7867133
WGof.normal(0.4) 0.4969000
0.01457196 0.8536464
WGof.t(0.4,df =4) 0.4969000
0.01457916 0.8436563
Table 2: the results of several goodness-of-fit tests, estimation method is maximum pseudolikelihood,
simulation method is parametric bootstrap
WGof.copula
Param. Est. CvM S.
p-value
WGof.gumbel(1)
1.4142230 0.03757745 0.03846154
WGof.clayton(1)
0.8414015 0.03260196 0.14735260
WGof.frank(1)
3.3242930 0.01514826 0.81968030
WGof.normal(0.4) 0.4894989 0.01589189 0.71278720
WGof.t(0.4,df =4) 0.4798859 0.01774118 0.62187810

For all five families, the obtained approximate p-value is greater than 0.05 except p-value of the
goodness-of-fit test for gumbel copula by using estimation method of maximum pseudo
likelihood. i.e., all the families are not rejected at the 5% significance level. Therefore, among all
the families that we have tested, we choose the best one (copula) by using Akaike‟s Information
Criterion (AIC) or the maximized loglikelihood estimate (ML) value.
Let us finally compute the standard error of the parameter estimate for six copula families, by
using maximum pseudo likelihood estimation method as show in tables (3) and (4):
R> fitCopula(claytonCopula(1), pseudoW, method = "mpl")
The estimation is based on the maximum pseudo-likelihood and a sample of size 132.
Estimate
Std. Error
z value
Pr(>|z|)
param 0.8414015 0.17059190 4.932248 8.128854e-07
The maximized loglikelihood is 17.52007
The convergence code is 0
Table 3: The result of fitCopula for five copulas, the estimation is based on the maximum pseudo
likelihood and a sample of size 132.
.............................................................................................................................................................
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fitCopula
gumbelCopula (1)
claytonCopula (1)
frankCopula (1)
normalCopula (0.4)
tCopula (0.4,df =4)

Param. Est.
1.4142230
0.8414015
3.3242930
0.4894989
0.4798859

Std. Error
0.08334582
0.17059190
0.58981810
0.05308530
0.07943116

z -value
16.96813
4.932248
5.636133
9.220988
6.041532

Pr(>|z|)
0
8.128854e-07
1.739111e-08
0
1.526581e-09

Table 4: The maximum pseudo likelihood, Akaike‟s and Bayesian Information criterion values
fitCopula
maximized loglikelihood AIC
BIC
GumbelCopula (1 ) 13.204
-24.408 -21.525
ClaytonCopula (1)
17.520
-33.040 -30.157
FrankCopula (1)
16.833
-31.666 -28.783
NormalCopula (0.4) 16.488
-30.976 -28.093
tCopula (0.4,df =4)
16.681
-31.362 -28.479

The Clayton copula is the best one that is not rejected at the 5% significance level, as well as this
copula has less AIC value.
R> clayton.cop<-claytonCopula(0.8414015)
R> kendallsTau(clayton.cop)
[1] 0.296122
R> spearmansRho(clayton.cop)
[1] 0.4290449
R> tailIndex(clayton.cop)
lower
upper
0.4387609
0.0000000
R> contour(claytonCopula(0.8414015), dcopula)
R> contour(claytonCopula(0.8414015), pcopula)
R> persp(claytonCopula(0.8414015), dcopula)
R> persp(claytonCopula(0.8414015), pcopula)

Figure 4: plots of Clayton copula (0.8414015): (a) contour of density copula, (b) contour of distribution
copula, (c) perspective of density copula, (d) perspective of distribution copula.

7.2. Urine Analysis Data: urine
(a) from Andrews, D.F.
(b)
The data were obtained
and Herzberg, A.M. (1985) Data. The urine data
frame has 79 rows and 7 columns. 79 urine specimens were analyzed in an effort to determine if
certain physical characteristics of the urine might be related to the formation of calcium oxalate
.............................................................................................................................................................
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crystals. We restrict ourselves to 4 columns. The four variables of interests are gravity, the
specific gravity of the urine, ph, the pH reading of the urine, urea, the urea concentration in
millimoles per liter, and calc, the calcium concentration in millimoles per liter. They were
observed for 79 urine specimens.
R> library("copula")
R> library("boot")
R> data("urine")
R> W<-subset(urine,select=c("gravity","ph","urea","calc"))
R> nrow(W)
[1] 79
R> apply(W, 2, function(x) length(unique(x)))
gravity ph urea calc
29
70
73
75
R> pseudoW <- apply(W, rank) /(nrow(W) + 1)
R> plot(W)
R> pairs(pseudoW)

(a)

(b)

Figure 5: Plots of urine analysis data (“gravity”, “ph”, “urea”, “calc”): (a) scatter plot of original data of
urine analysis, (b) Pseudo-observations constructed from the urine analysis data

Also as we are dealing with this data, we might expect that the assumption of serial
independence does not hold. The first step is thus to perform a test of randomness. The sample
excess kurtoses for the four univariate margins are -0.191, 0.145, -0.648 and 0.680, respectively.
Also we apply the test on the squared returns, which will be transformed into ranks within the
function.
R> set.seed(123)
R> system.time(srMultSerialIndepTest<-multSerialIndepTest((W)^2, + lag.max = 4, print.every
= 0))
user system elapsed
6.64 0.02
6.73
R> srMultSerialIndepTest
Global Cramer-von Mises statistic: 2.176141e-06 with p-value 0.2652
Combined p-values from the Mobius decomposition:
0.2662338 from Fisher's rule,
0.488012 from Tippett's rule.
.............................................................................................................................................................
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R> dependogram(srMultSerialIndepTest)

Figure 6: Dependogram summarizing the results of the test of serial independence for the urine analysis
data with lag.max=4.

The dependogram represented in Figure 6 flags most of the “subset of lags” for serial
dependence. Also all three p-values computed within the function multSerialIndepTest
indicate very strong evidence against the alternative hypothesis of serial independence, i.e., there
is no serial dependence (insignificant) among observations of urine analysis data.
The next step is to test the mutual independence of the four variables using, for instance, the test
described in Section 1.
R> system.time(empsamp <- indepTestSim(nrow(pseudoW), p = 4,
+ N = 1000, print.every = 0))
user system elapsed
6.61 0.00
6.62
R> srMultIndepTest <- indepTest(pseudoW, empsamp)
R> srMultIndepTest
Global Cramer-von Mises statistic: 0.1374268 with p-value 0.0004995
Combined p-values from the Mobius decomposition:
0.0004995005 from Fisher's rule,
0.0004995005 from Tippett's rule.
R> dependogram(srMultIndepTest)

Figure 7: Dependogram summarizing the results of the test of mutual independence for the multivariate
urine analysis data.

.............................................................................................................................................................
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As we could have expected, there is very strong evidence against the null hypothesis of mutual
independence. The dependogram, which is given in Figure 7, indicates that independence is
rejected for most subsets of variables.
The last but one step then consists of performing several goodness-of-fit tests. As candidate
families, we consider three one-parameter families, viz. the Gumbel, the Clayton, and the Frank,
and five six-parameter families, viz. the normal and the t with 5, 10, 20 and 28 degrees of
freedom. Let us first compare for the t family with 5 degrees of freedom, the results and
execution times of the two possible simulation methods "pb" (parametric bootstrap) and "mult"
(multiplier) for the estimation methods “mpl”, But the results and execution times of the one
possible simulation method "pb" (parametric bootstrap) because the simulation method “mult”
(multiplier) can be used in combination with the estimation methods “irho” and “itau” only in
the bivariate case. We use the default value for N which is 1000.
R> system.time(WGof.t.pb <- gofCopula(tCopula(c(0,0,0,0,0,0),
+ dim=4, dispstr = "un",df=5, df.fixed=TRUE), pseudoW,
+ method = "mpl", print.every = 0))
user
system
elapsed
3392.24 1.25
3408.17
R> WGof.t.pb
Parameter estimate(s): -0.266 0.877 0.576 -0.336 -0.205 0.555
Cramer-von Mises statistic: 0.02891041 with p-value 0.6768232
R> system.time(WGof.t.mult <- gofCopula(tCopula(c(0,0,0,0,0,0),
+ dim=4, dispstr ="un",df=5, + df.fixed=TRUE), pseudoW,
+ method = "mpl", simulation = "mult",print.every = 0))
user system elapsed
5.14
0.01
5.17
R> WGof.t.mult
Parameter estimate(s): -0.266 0.877 0.576 -0.336 -0.205 0.555
Cramer-von Mises statistic: 0.0289111 with p-value 0.499001
As already observed in the previous subsection, the multiplier approach and the parametric
bootstrap-based procedure not give very similar p-values but the former is this time about 320
times faster. The difference between the values of the test statistic is due to the fact that the
computation of Sn defined in (13) involves the use of the function pmvt from the mvtnorm
package (Genz, Bretz, Miwa, Mi, Leisch, Scheipl, and Hothorn 2009). The latter uses
randomized quasi-Monte Carlo methods for computing the c.d.f. of the multivariate t.
For the other families, we only use the parametric bootstrap simulation method. The
approximate p- values are 0.000 for the Clayton, Frank and Gumbel, 0.7218 for the normal, and
0.6898, 0.6868, and 0.7048 for the t with 10, 20 and 28 degrees of freedom, respectively. As can be
observed, the normal and the t families with 5, 10, 20 and 28 degrees of freedom are not rejected
at the 5% significance level. The fact that the test does not seem to be able to clearly distinguish
between these families might not be very surprising.
Table 5: the results of several goodness-of-fit tests, estimation method is maximum pseudolikelihood,
simulation method is parametric bootstrap
.............................................................................................................................................................
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WGof.copula
WGof.normal(0,0,0,0,0,0)
WGof.t(0,0,0,0,0,0,df =5)
WGof.t(0,0,0,0,0,0,df =10)
WGof.t(0,0,0,0,0,0,df =20)
WGof.t(0,0,0,0,0,0,df =28)

Param. Est.
-0.3117, 0.8125,
-0.2823, -0.1235,
-0.2663, 0.8771,
-0.3361, -0.2048,
-0.2878, 0.8806,
-0.3554, -0.2084,
-0.2968, 0.8741,
-0.3540, -0.1960,
-0.2992, 0.8680,
-0.3478, -0.1870,

0.5474,
0.5879
0.5764,
0.5550
0.5955,
0.5749
0.5960,
0.5808
0.5923,
0.5821

CvM S.

p-value

0.0288

0.7218

0.0289

0.6768

0.0293

0.6898

0.0291

0.6868

0.0289

0.7048

We arbitrarily opt for the family with the highest maximized loglikelihood value and the
minimum Akaike‟s Information criterion value (AIC), and end this illustration with the
computation of standard errors for the parameter estimates.
Table 6: The result of fitCopula for five copulas, the estimation is based on the maximum pseudo
likelihood with Akaike‟s and Bayesian Information criterion values and a sample of size 79.
fitCopula
normalCopula(0,0,0,0,0,0)
tCopula(0,0,0,0,0,0,df =5)
tCopula(0,0,0,0,0,0,df =10)
tCopula(0,0,0,0,0,0,df =20)
tCopula(0,0,0,0,0,0,df =28)

maximized loglikelihood
58.898
77.229
74.999
70.843
68.663

AIC
-105.796
-142.458
-137.998
-129.686
-125.326

BIC
-91.579
-128.241
-123.781
-115.469
-111.109

R> fitCopula(tCopula(c(0,0,0,0,0,0), dim = 4, dispstr = "un", df = 5,
+ df.fixed = TRUE), pseudoW, method = "mpl")
The estimation is based on the maximum pseudo-likelihood and a sample of size 79.
Table 7: The result of fitCopula for t – copulas, the estimation is based on the maximum pseudo
likelihood and a sample of size 79.

fitCopula Param. Est.
Std. Error
z -value
rho.1
-0.2663228
0.12849341 -2.072657
rho.2
0.8771218
0.02565124 34.194131
rho.3
0.5763539
0.08137994 7.082260
rho.4
-0.3360638
0.12542627 -2.679374
rho.5
-0.2048128
0.12312660 -1.663433
rho.6
0.5549914
0.07339616 7.561587
The maximized loglikelihood is 77.22916
R> t.cop<-tCopula(c(-0.266,0.877,0.576,-0.336, -0.205,0.555), dim = 4,
+ dispstr = "un", df = 5,df.fixed = TRUE)
R> kendallsTau(t.cop)
[1] -0.172 0.681 0.391 -0.218 -0.131 0.375
R> spearmansRho(t.cop)
[1] -0.255 0.867 0.558 -0.322 -0.196 0.537

Pr(>|z|)
3.820e-02
0.000000
1.418e-12
7.376e-03
9.623e-02
3.975e-14
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R> tailIndex(t.cop)
upper1 upper2
upper3
upper4
upper5 upper6
lower1 lower2
lower3
lower4
lower5 lower6
0.018
0.554
0.251
0.013
0.024
0.238

8. Conclusion
We have illustrated how functions from the copula package can be used to successively test
randomness, independence and goodness-of-fit in the construction of a copula model from data. The
package provides not only a tool for pedagogical purposes but can also be used as a platform for real
data analysis and as a test bed for new methodological developments.
In the present paper has been reached that the majority of the results for bivariate monthly returns
series of performance analytics data thereby suggest that the Clayton copula provides an adequate
representation of the empirical dependence structures between two variables. Either the majority of
the results for multivariate urine analysis data thereby suggest that the multivariate t - copula with
five degrees of freedom provides an adequate representation of the empirical dependence structures
among its variables. This indicates the copula functions can help to realistically describe the true
dependencies between random variables. We conclude that there are many different classes of
copulas. For modeling fat tailed dependencies, the elliptical class of copulas is usually sufficient.
When the asymmetric dependencies are present, the Archimedean copulas are better choice.
References
[1] Nelsen, R.B. (2006): An introduction to copulas, 2nd edition. Springer Series in Statistics.
Springer, p 276, New York.
[2] Genest C, Gendron M, Bourdeau-Brien M (2009a): The Advent of Copulas in Finance. European
Journal of Finance, 15, 609 – 618.
[3] Dall‟Aglio, G., Kotz, S., and Salinetti, G., editors, (1991): Advances in Probability Distributions
with Given Marginals. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
[4] Genest and Mackay (1986): The joy of copulas: Bivariate distributions with uniform marginals.
American Statistician 40, 280–283.
[5] Joe H (1997): Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman and Hall, London.
[6] Frees E, Valdez, E. (1998): Understanding Relationships Using Copulas." North American
Actuarial Journal, 2(1), 1 – 26.
[7] Genest, C. (1987): Frank's Family of bivariate distributions, Biometrika, 74, 3, pp. 549-555.
[8] Genest C, Remillard B. (2004): Tests of Independence and Randomness Based on the Empirical
Copula Process. Sociedad de Estadistica e Investigacion Operativa,Test, 13(2), 335 – 369.
[9] Genest, Favre, Beliveau, and Jacques (2007): Meta elliptical copulas and their use in frequency
analysis of multivariate hydrological data, Water Resour. Res., 43, W09401,
doi:10.1029/2006WR005275.
[10] Schweizer, B. (1991): Thirty years of copulas. In: G. Dall‟Aglio, S. Kotz, and G. Salinetti (eds.):
Advances in Probability Distributions with Given Marginals: Beyond the Copulas. The Netherlands:
Kluwer Academic Publishers.
[11] Genest, C and Rivest, L (1993): Statistical inference procedures for bivariate Archimedean
copulas. Journal of the American Statistical Association 88(423), 1034–1043.
[12] Genest, C and Rémillard, B. (2008): Validity of the parametric bootstrap for goodness of-fit
testing in semiparametric models. Annales de l‟Institut Henri Poincaré - Probabilités et Statistiques,
Vol. 44(6), 1096–1127.
[13] Kolev, N. and Paiva, D. (2007): Copula-Based Regression Models. Department of Statistics,
University of São Paulo. nkolev@ime.usp.br.
.............................................................................................................................................................
31

.......................................... ........................................................................... طؤظارى زانستى مرؤظايةتى
......................................... ......................................................................................... )52( ذمارة

[14] Härdle, W, Hautsch, N and Overbeck, L (2009): Applied Quantitative Finance, Second Edition,
Springer Berlin Heidelberg, Hardle W, Okhrin O & Okhrin Y:Modeling Dependencies with Copulae.
[15] Alsina, C., Frank, M. and Schweizer, B. (2006): Associative Function: Triangular Norms and
Copulas, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ.
[16] Mari, D and Kotz, S (2001): Correlation and Dependence. Imp. Coll. Press, London.
[17] Genest, C and Werker, B (2001): Conditions for the Asymptotic Semiparametric Efficiency of an
Omnibus Estimator of Dependence Parameters in Copula Models. Biometrika 98, pp. 103-112.
[18] Owzar, K and Sen, P (2003): Copulas: concepts and novel applications. METRON International Journal of Statistics, vol. LXI, n. 3, pp. 323-353.
[19] Smith, M (2003): Modeling sample selection using Archimedean copulas, Econometrics Journal,
volume 6, pp. 99–123.
[20] Kang, Long (2007): Modeling the Dependence Structure between Bonds and Stocks: A
Multidimensional Copula Approach, Department of Economics, and Indiana University Bloomington.
[21] Kim G, Silvapulle M, Silvapulle P (2007): Comparison of Semiparametric and Parametric
Methods for Estimating Copulas." Computational Statistics and Data Analysis, 51(6), 2836 – 2850.
[22] Kim, G, Jung, S, Han, P and Sohn (2008): A copula method for modeling directional dependence
of genes, licensee BioMed Central Ltd. BMC Bioinformatics, 9:225 doi:10.1186/1471-2105-9-225.
[23] Alejandro Quiroz Flores (2008): Copula Functions and Bivariate Distributions for Survival
Analysis: An Application to Political Survival, Wilf Family Department of Politics, New York
University, USA.
[24] Kuethe, Hubbs and Waldorf (2009): Copula Models for Spatial Point Patterns and Processes.
tkuethe@purdue.edu.
[25] Genest C, Remillard B, Beaudoin D (2009b): Goodness-of-Fit Tests for Copulas: A Review and
a Power Study." Insurance: Mathematics and Economics, 44, 199 – 213.
[26] Fischbach, Pascal (2010): Copula-Models in the Electric Power Industry, Master Thesis,
Graduate School of Business Administration, Economics, University of St.Gallen.
[27] Aschke, S, Siburg, K & Stoimenov,P (2011): Modeling dependence of extreme events in energy
markets using tail copulas. tu-dortmund.de/MathPreprints, Fakultat fur Mathematik, Technische
Universitat Dortmund, Vogelpothsweg 87, 44227 Dortmund.
[28] Trivedi, P. and Zimmer, D (2007): Copula Modeling: An Introduction for Practitioners.
Published, sold and distributed by: now Publishers Inc. p. 126.
[29] Cherubini G, Vecchiato W, Luciano E (2004): Copula Models in Finance. John Wiley & Sons
Ltd, p. 308, England.
[30] Denuit, Dhaene, Goovaerts and Kaas (2005): Actuarial Theory for Dependent Risks, John Wiley
& Sons Ltd, p, 460, England.
[31] Dowd, Kevin (2005): Measuring Market Risk. Second Edition, John Wiley & Sons Ltd.,
England.
[32] McNeil A, Frey R, Embrechts P (2005): Quantitative Risk Management. Princeton University
Press, New Jersey.
[33] Balakrishnan, N, Lai, Chin-Diew (2009): Continuous Bivariate Distributions. Springer
Science+Business Media, LLC, p. 712.
[34] Sklar, A. (1996): Random variables, distribution functions, and copulas – a personal look
backward and forward. IMS Lecture Notes Monogr. Series., vol. 28, pp. 1–14. Inst. Math. Statist.,
Hayward, CA.
[35] Genest C, Favre AC (2007): Everything You Always Wanted to Know about Copula Modeling
but Were Afraid to Ask. Journal of Hydrological Engineering, 12, 347 –368.
.............................................................................................................................................................
32

.......................................... ........................................................................... طؤظارى زانستى مرؤظايةتى
......................................... ......................................................................................... )52( ذمارة

[36] R Development Core Team (2009): R: A Language andEnvironment for Statistical Computing.
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL. http: //www.Rproject.org/.
[37] Yan J, Kojadinovic I (2010): copula: Multivariate Dependence with Copulas. R package version
0.9-5.
[38] Gregoire V, Genest C, Gendron M (2008): Using Copulas to Model Price Dependence in Energy
Markets. Energy Risk, 5(5), 58 –64.
[39] Yan J (2007): Enjoy the Joy of Copulas: With a Package copula. Journal of Statistical Software,
21(4), 1 –21.
[40] Genest C, Ghoudi K, Rivest LP (1995): A Semiparametric Estimation Procedure of Dependence
Parameters in Multivariate Families of Distributions. Biometrika, 82, 543 –552.
[41] Genest C, Quessy JF, Remillard B (2007): Goodness-of-Fit Procedures for Copulas Models
Based on the Probability Integral Transformation. Scandinavian Journal of Statistics, 33, 337 –366.
[42] Kojadinovic I and Yan J (2010): Modeling Multivariate Distributions with Continuous Margins
Using the copula R Package, Journal of Statistical Software ,Volume 34, Issue 9.
[43] Embrechts, P, Lindskog F and McNeil A (2003): Modelling Dependence with Copulas and
Applications to Risk Management. In Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance, Elsevier,
329-384. [44] Genest C, Quessy JF, Remillard B (2002): Tests of serial independence based on
Kendall‟s process. The Canadian Journal of Statistics, Vol. 30, No. 3, Pages 1–21.
[45] Berg D (2009): Copula Goodness-of-Fit Testing: An Overview and Power Comparison. The
European Journal of Finance, 15, 675 – 70.
[46] Chen X, Fan Y (2005): Pseudo-Likelihood Ratio Tests for Semiparametric Multivariate Copula
Model Selection. Canadian Journal of Statistics, 33, 389 – 414.
[47] Genest C, Remillard B, Beaudoin D (2009b): Goodness-of-Fit Tests for Copulas: A Review and
a Power Study. Insurance: Mathematics and Economics, 44, 199 –213.
[48] Nelsen, R. (2002): Properties and Applications of Copulas: A Brief Survey, Lewis and Clark
College / Mount Holyoke College.

R  مع اهلوامش املشتمرة مع التطبيق باستخدام احلزمةcopula منذجة األعتماد الرابطة
امللخص
models )ٕ املعسَفٕ باضم "مناذج السابطٕ (الصل،تكدم يرٍ الُزقٕ صهف مو اصهاف الهماذج االحتمالّٕ املتعدد املتغريات
ٕ اهلدف مو يرٍ الُزقٕ يُ منرجٕ (بهاء منُذج) تسكّب االعتماد بني املتغريات العشُائّٕ باضتددام السابط. “copula
copula )ٕ أى منرج ٕ التُشِعات املتعدد املتغريات مع اهلُامش املطتمسٔ املطتهدٔ اىل السابطٕ (الصل.copula )ٕ(الصل
ّٕ اختباز متعدد املتغريات للعشُائّٕ ِلٌّ اختباز االضتكاللّٕ املتهاف: rank ٕمكدمٕ كطلطلٕ مو اختبازات املطتهدٔ اىل الستب
، empirical copula ّٕ َتطتهد مجّع االختبازات قّد الدزاضٕ علٖ السابطٕ التجسِب.َٕضلطلٕ مو اختبازات حطـو املطابك
 ذُكست مبادئ االختبازات َ َصِفت.ّٕ اجملًُلٕ احلكّكcopula ٕالرٓ يُ مكدز الالمعلمْ املطــتهد اىل الستبٕ السابط
 َمت تُضّح اضتددام يرٍ االختبازات يف.R  يف بسنامجcopula package ٕباختصاز اجناشيا أَ تهفّريا يف حصمٕ السابط
 برلك فاى أغلبّٕ الهتائج تكرتح بأى.ّٕ) علٖ بّانات املالّٕ َالرتكّبٕ الفّصِائّٕ احلكّكcopula model( ٕبهاء الهمُذج السابط
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السابطٕ كالِنت  َ Clayton copulaالسابطٕ t – copula t -تُصََداى التمثّل الكايف َالدقّل لرتاكّب االعتماد التجسِبّٕ
للبّانات التخلّل األداء َالتخلّل اإلدزاز ،علٖ التُالْ.

دروست كردنى مؤديَلى ثشت ثىَ بةستنى بةسرتاو  copulaلة طةل ثةراويَزة بةردةوامةكان لة طةل جىَ بة جىَ كردن بةكارهيَنانى دةستةى R
ثوختة
جؤريَك لة منوونةكانى ئةطةرى فرةطؤراوةكاى ثيَصكةط دةكةيو كة ناشراوة بة (منونةكانى بةشرتاو .)copula models
ئاماجنى ئةم ثةروة دروشت كردنى مؤديَمى ثيَكًاتةى ثصت ثىَ بةشتهى لةناو طؤراوةكاى بةكارييَهانى بةشرتاو .copula
دروشت كردنى مؤديَمى دابةط كراوةكانى فرةطؤراوةكاى لةطةل ثةراويَسة بةردةوامةكاى بؤ بةشرتاو  copulaثيَصكةط كراوة
وةك زجنريةيةك لة تاقى كردنةوةكانى ثمة  : rankتاقى كردنةوةى فرةطؤراوةكاى بؤ يةرةمةكى بةدواى داديَت تاقى كردنةوةى
شةربةخؤى دذبةيةك وة زجنريةيةك لة تاقى كردنةوةى طوجناوى ريَك و ثيَك (وةك يةك) .وة يةموو ئةو تاقى كردنةوانةى كة باس
َيَهراوى (الالمعمني) ثصت بة شرتاوة بؤ  copulaى راشتةقيهة
كراى ثصت دةبةشنت بة  copulaى ثراكتبكى ،كة ئةويض خةمم
ناديارى .بهةماى تاقي كردنةوةكاى باس كراوة ،وة يةروةيا ضؤنيةتى جىَ بة جىَ كردنياى لة دةشتةى  copulaلة بةرنامةى R
بة ثوختى (بةكورتى) باس كراوة .بة كارييَهانياى لة دروشت كردنى مؤديَمى  copulaلة داتاى راشتةقيهةى دارايى وثيَكًانةى
فيسيايى بةروونى باشكراوة .لة بةرئةوة زؤربةى ئةجنامةكاى ثيَصهيار دةكةى كة  Clayton copulaو  t-copulaنويَهةرايةتى
تةواو و ورد دةكةى بؤ ثيَكًاتةى ثصت ثىَ بةشتهى ثراكتيكي بؤ داتاكانى شى كردنةوةى جىَ بة جىَ كردى وة شى كردنةوةى
ميس يةك لة دواى يةك.
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الصحافة الكردية اإللكرتونية :مدخل لفهم اخلصائص واإلشكاالت
الوظيفية
(الصحافة اإللكرتونية لكورد سوريا أمنوذجاً)
رضوان خضر علي

قسم االعالم  /كلية اآلداب /جامعة صالح الدين
radwanbadini@gmail.com
تاريخ االستالم2011/1/5 :
تاريخ القبول2011/6/19 :

ملخص

لقد وصلت مثار الثورة املعلوماتية واإلنرتنيت إىل املناطق الكردية السورية مع
مطلع عام  . 2000وأصبحت هذه الوسيلة اجلبارة يف إجتياز احلدود واإلنفالت من املراقبة إىل
هذه اجملموعة الكردية الكبرية املهمشة ،واحملرومة من حقوقها القومية الطبيعية واملعانية
فرتة طويلة من ضعف اإلمكانيات يف التواصل وإمكانيات بلورة خطاب إعالمي وسياسي مؤثر
حلشد الطاقات .ومسحت هذه اخلاصية لتشابك وظيفة الصحافة اإللكرتونية لكورد سوريا مع
التعبريات السياسية والثقافية جملموعات الداخل واخلارج ،واليت لعبت النخب الثقافية
املتواجدة يف املهاجر ،بالدرجة األوىل ،دوراً ريادياً وفعاالً يف تأسيس عدد من املواقع
اإللكرتونية اهلامة .وبذلك رفعت مستوى التواصل والتفاعل اإلجتماعي والسياسي لألفراد
واجلماعات على حدٍ سواء ،مما أدى إىل زيادة وترية نضاهلم من أجل احلقوق القومية
املشروعة ،علماً بأن هذا احلقل (اإلعالم اإللكرتوني) بالنسبة هلم ،كان املنفذ الوحيد
للتواصل يف ظل غياب وسائل إتصال أخرى كالصحافة املرئية او املسموعة أو
املكتوبة(السرية مبعظمها) لعدم وجود إعرتاف رمسي بلغتهم وحقوقهم القومية .لقد أوصل
كورد سوريا من خالل تلك املواقع صوتهم للعديد من املنظمات العاملية وباألخص تلك
الناشطة يف جمال حقوق اإلنسان واملهتمة بدعم احلرية والدميقراطية يف العامل.

املدقدمة

لقد طرأت تغيريات كمية ونوعية هائلة على وظائف اإلعالم ووسائل اإلتصال يف عهد
العوملة والثورة املعلوماتية ،وتبدلت معها معنى ومؤدى املفاهيم الكالسيكية للدول
والكيانا ت السياسية يف جمال عهدتها وحقوقها على األرض والناس .فقد زعزع اإلنرتنيت،
بإمكانياته التفاعلية احلقيقية واإلفرتاضية،البنية املعرفية لألنظمة والسلطات الشمولية
والديكتاتورية وفتح آفاق رحبة لألفراد واجملموعات املعانية سابقاً من سوء املعاملة
والتهميش اإلقتصادي والسياسي لزيادة حضورها يف الساحة واملطالبه مبشاركتها يف
الثروة والسلطة على قدم املساواة مع باقي شرائح اجملتمع.
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يف ظل هذه التطورات العاملية اجلمة جيدر بنا التساؤل واإلستفسار :ما هو وضع
جمتمعاتنا الشرق-أوسطية مما حيصل على مستوى الكون؟ وما هو نصيب شعوبها املهمشة
ومجاهريها العطشى للحرية من الوسائل اجلديدة لتحسني أوضاعها ورفع وترية مطالبها ؟؟
وعليه التساؤل عن وضع الشعب الكردي -أحد اقدم شعوب املنطقة ،واملقسم ترابه الوطين
بني أربعة دول ،واملعاني منذ زمن طويل من اإلقصاء واحلرمان من ممارسة حقوقه القومية
الشرعية والعادلة وباألخص يف الدول اليت ماتزال تنكر عليه هذا احلق الطبيعي.
هكذا نصل منطقياً لتحديد موضوعنا بالتساؤل عن إمكانيات اإلعالم اجلديد
والصحافة اإللكرتونية السائد ة يف غرب كوردستان (كردستان سوريا) يف ظل إستمرار
السياسات الرافضة للوجود الكردي و النشر باللغة الكردية أو أي إستخدام وتفعيل للثقافة
الكردية .ومهمتنا األوىل هنا -تكمن يف معاينة كيفية تعاطي اجليل الناشيئ من الصحفيني
مع هذه الظاهرة ،وباألخص يف املهاجر ،باإلعتماد على التكنولوجيا اجلديدة العابرة للحدود
واحلواجز ،يف احلد من هذه املضايقات الرمسية احلكومية.
كتمهيد توضيحي لسياق مفاصل البحث وأهدافه الرئيسية ينبغي التذكري بان
"اإلعالم" الكردي يف سوريا بشقيه املاضي ،ذو السمة السرية بسواده األعظم ،والراهن،
بتكوينه (اإلفرتاضي) اخلارج عن املعتاد يف شكله ومضمونه ومتوضعه ...سنضطر إلستخدام
الكثري من املفردات السائدة يف علم إجتماع اإلعالم بشيئ من التصرف ،إذا مل نقل بكثري من
التطاول،ألننا سنلوي عنق بعض املصطلحات املتداولة يف املهنة لتندرج حتت مسمياتها ما
أسسناه حنن من نظائر .فقبل كل شيئ ،حنن بصدد مصطلح ال وجود لتعبرياته من الناحية
احلقوقية والقانونية الرمسية ،إذا أخذنا بعني اإلعتبار ،القوانني السورية السائدة .و ألنه ،يف
سوريا ،ال سابقاً وال الحقاً ،مل يعرتف ال رمسياً ودستورياً وال ضمنياً ،باللغة والثقافة
الكردية ،وال حتى بالوجود الكردي ،كمجموعة بشرية خمتلفة عن العنصر السائد يف البالد!
إذاً حنن خبصوص ظاهرةٍ مل حتصل بعد على اإلعرتاف الرمسي للسلطات احلاكمة بها،
ولكن حيثيات وجودها وورودها كمشكلة سياسية تبحث عن احلل واإلعرتاف متأل سجل
احملاكم وحمافل املنظمات الرمسية احلقوقية وأجهزة املخابرات واملؤسسات األمنية
القمعية ومنذ عدة عقود( ...)1وهي منبثقة عن احلكومات املتعاقبة على احلكم  ،واملناهضة
للحركة الكردية وباألخص لتعبرياتها الصحفية.
إذاً حجتنا هي حالة الرفض نفسها ،وهي احلالة السائدة منذ بداية ظهورأوىل املنظمات
السياسية املعربة عن الوجود الكردي واملطالبة حبقوقه القومية عام  1957ومل تنتهي او
تستقر عل ى حالة "إتفاقية" مرضية ألي طرف .وقد محلت الصحافة الصادرة يف اخلفاء
والسرية كل مؤشرات وعالمات الوضع الذي نشأ ت وترعرعت فيه ،وقبل كل شيئ حتولت
هذه الصحافة لوسيلة وأداة مناسبة للقراءة وتعليم اللغة الكردية احملظورة ،إىل جانب
وظيفتها اإلعالمية التنويرية و التواصلية .متاماً كإستمرارية للوظيفة اليت إطلعت يف
حتقيقها الصحيفة الكردية األوىل "كردستان" اليت صدرت يف القاهرة عام  1898بعيدة عن
أرض الوطن بسبب عدم قبول السلطات احلاكمة آنئذٍ بصدورها الرمسي يف البالد ،و اليت
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نادت منذ العدد األول بـ " تعزيز حب العلم واملعرفة لبين قومي والدفاع عن مصاحل
الشعب الكردي"(. )2
لقد أشار أكثر من باحث ،بهذه الطريقة او تلك ،خلصائص الصحافة الكردية يف
سوريا ،بانها عجزت عن حتقيق ظروف اإلستمرارية يف الصدور بإنتظام أو تأمني وسائل
بديلة للتوزيع أو حتقيق آلية لتوفري سند مادي رمسي إلخراجها وطبعها ونشرها...أو إجياد
خمرج لتأمني الدميومة وتذليل عقبات العمل السري "وكل ما يتم إنتاجه بالداخل كإعالم
إمنا بشكل سري وسط مالحقة دائمة من سلطات الدول املسيطرة "( .)3وبدت األمور يف
نهاية األلفية الثانية وكأن قدر الصحافة الكردية يف سوريا أن تتحضر يف السراديب العتمة
وتبقى يف النفق املظلم .لكن والدة اإلنرتنيت بدا للكورد دون غريهم من الشعوب وكأنها
معجزة إلنقاذ وضعهم بكل جتلياته الثقافية ،إذ "فتح الكرد ذراعيهم هلذه الوسيلة اليت
لعبت دورا قويا يف أن تكون وحبق لسان خمتلف الناس ( مؤسسات حزبية  ،عامة الناس )
أوصلت صوت الكرد إىل اجلهات األربعة يف العامل وبذلك بدأت مرحلة جديدة من فتح املئات
من املواقع احلزبية وغري احلزبية "(.)4
وأخرياً أرجو ان أتوفق يف مهميت لتحقيق معاجلة جادة ألمتكن من خالهلا تبيان أثر
التكنولوجيا احلديثة يف زيادة فعالية ومردودية الوسائل اإلتصالية لكورد سوريا لتلعب دوراً
مستقبلياً أهم يف الرتقي بأدواتهم اإلتصالية احملفزة للنضال ودفعاً جديداً لتكملة هذه
املهمة النبيلة ذات املعنى اخلاص لوجودنا ككورد.
 -1ضرورة الدراسة وأهميتها :ان رؤية اسرتاتيجية بعيدة املدى للمسألة الكردية يف سوريا
مبضمونها اإلنساني واإلجتماعي -الثقايف؛ ثم متتع حميطها اجلغرايف بثروات إسرتاتيجية
غزيرة ،كاملاء والبرتول ،باإلضافة لعمقها التارخيي احلضاري يف املنطقة ..كلها حقائق
ساطعة تقضي بدون شك بضرورة دراسة ومتحيص مجيع جوانب احلركة السياسية الناجتة
من تفاعالتها واملعربة عنها مبضامني فكرية وسياسية ،ومجلة من املقومات والركائز
املعتمدة كآليات للتطور .على رأس هذه األولويات املقتضية الدراسة العلمية والتمحيص
النظري يأتي اخلطاب اإلعالمي وآلياته ،ومعرفة كيفية إنتشاره وباألخص يف زمن العوملة
املتميز بالثورة املعلوماتية والتقنيات اهلائلة التطور يف اإلتصال واإلعالم .ثم تكمن أهمية
الدراسة ايضاً يف كونها األوىل والوحيدة يف هذا احلقل اإلعالمي اهلام بالنسبة للصحافة
الكردية احلديثة ،يف هذا اجلزأ من كردستان حسب علمنا.
هدف الدراسة :تهدف هذه الدراسة إىل تقديم صورة شاملة عن طبيعة نشأة وصريورة
الصحافة اإللكرتونية ونصيب الشعب الكردي يف سوريا منها .ثم تعيني دور النخبة املثقفة
املهاجرة يف التواصل مع جمتمعها عرب اإلنرتنيت ،من خالل تنظيم مواقع إلكرتونية
................................................................................................................
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وبوسائط متعددة Multimediaو بتدفق املعلومات عرب وسائل إتصالية حديثة وحسب
ما يعرف بـاملعايري املتنامية  . Evaluation Criteriaوالوقوف على إمكانااتها يف
إجتياز العقبات واحلدود ،واإلنفالت من املراقبة واملنع واحلظر.
منهجية الدراسة :تقوم الدراسة على منهجية التحليل الوصفي وحصر الداللة باملعايري
الكمية والنوعية ،وهو اكثر املناهج تداوالً يف الدراسات اإلعالمية .ثم بالقياس واإلعتماد
على القواعد النظرية لسوسيولوجيا اإلعالم املعتدة بها يف جمال حتديد دور "القائم
باإلتصال" و "املتلقي" مروراً بطبيعة " وسيلة اإلتصال" وإنتهاءاً "مبضمون الرسالة
اإلعالمية"(.)5طبعاً يقع يف مركز إهتمام وإنتباه الباحث ايضاً حتديد مؤثرات ساحات
العمل والتنافس املهين واملعيقات املوضوعية للمجتمع الكردي يف حتديد نوعية التجاوب
والسرعة يف إنتشار اللغة "السائدة" والتأثري اإلرتدادي ( العكسي) أو رجع الصدى
 . Feedbackوالوقوف من خالل هذه اإلطاللة على اهم مميزات وخصائص الصحافة
اإللكرتونية لدى كورد سوريا.
عينة وجمتمع البحث :مت إختيارعينة عشوائية غري منتظمة من املواقع اإللكرتونية الكردية
والبالغة عددها اإلمجالي ما يقارب ( )30موقعاً لتحليلها والتوصل إىل النتائج املطلوبة ،من
خالل معاجلة املسائل النموذجية منها .
مشكلة البحث واألشكاالت الناجتة من تطابق الوسائل واألهداف املختارة للتدقييم :تعترب
الظروف القانونية والسياسية احمليطة والرافضة للوجود الكوردي يف سوريا مسألة مزمنة
مستعصية على احلل ،وحلها تقع على النقيض من ايديولوجية حزب البعث احلاكم ،لكن
هذا "الوجود الكردي أصيل تارخيياً وجغرافياً ،وهو يف طريقه إىل التعاظم بشرياً"
...والغوص" يف أعماق املسالة امر ضروري بغية استيعاب بواعثها وأبعادها" .أن هذا
التحديد الدقيق ملمثلٍ للوسط املهجري(()6د .عبدالباسط سيدا) ،يعترب بشكلٍ أو بآخر
"لسان حال" التعبريات الصحفية الكردية اجلديدة ،وهو تعبري يف نفس الوقت عن األمل
بقدرة الوسط الكردي األوروبي بصياغة جديدة للخطاب اإلعالمي اإللكرتوني احلديث،
املخرتق لكل خطوط املنع والرفض الرمسي .وهذا التعريف يقتضي على األقل البحث عن
الوسائل واألساليب املسندة هلذا التفاؤل حبلها بطرق دميقراطية وسلمية عادلة وعلى
ضوء ذلك حياول الباحث تفسري نوعية اإلرتباط بني طريف املعادله
الدیالكتیكیه(اإلمكانية والواقع) يف التفاعالت السياسية واإلعالمية يف
اخلطاب اإلعالمي الكردي السوري عرب اإلنرتنيت.
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وسائل مجع البيانات :لقد كانت وسيلتنا يف مجع البيانات واملعطيات تستقر
على الرصد واإلطالع املباشر واملتابعة شبه املستمرة على احلقائق
واملقابالت الشخصية .والتنسيق مع جمموعة من الكوادر الرئيسية ليجري
التقويم حسابيا كي تكون صاحلة للقياس وحساب درجة الصدق الظاهري
فيها .إال اننا وضعنا تصوراتنا على احلدود املعيارية بالشكل التالي:
 احلد املكاني :ويشمل املواقع اإللكرتونية املوجودة يف أوروبا (فرنسا ،أملانيا،السويد ،بلجيكا) وهي تدخل ضمن املواقع الصحفية البحتة وليس املواقع
اإلعالمية التكميلية
 احلد املوضوعي :دراسة خصائص ومواصفات املواقع اإللكرتونية الكرديةالسورية (تلك املواقع اليت نستدل على إنتمائها لكورد سوريا أما بإشارة
صرحية ،أو باملضمون واحملتوى واإلجتاه).
مناقشة "الدراسات" السابقة :أوالً ينبغي القول باننا مل نعثر على أية
دراسة أكادميية حول الصحافة الكردية السورية اإللكرتونية تعتمد منهجاً
موضوعياً للتحليل واملعاجلة .بل ان هناك عدداً متواضعا من مقاالت الرأي
واإلطروحات اإلنتقادية املختلفة املستويات واليت تفيد يف رسم خارطة عامة
عن مواقع اخللل والعطوبات وظروف ومعاناة الصحفيني الكورد السوريني ككل
والعاملني يف الصحافة اإللكرتونية بشكلٍ خاص .وهي:
مدقاالت بافل علي :من جمموعة املواد واملقاالت اليت نشرها السيد بافل علي،
الطالب اجلامعي واملتابع النشط للشأن اإلعالمي لكورد سوريا على اإلنرتنيت
ينبغي ذكر " :اإلعالم الكردي يف سوريا بني الواقع والطموح -اإلعالم اإللكرتوني
منوذجاً ( ")7الذي يتناول فيه املؤلف شؤون وهموم اإلعالم الكردي السوري
بشكلٍ عام وخيصص فقرة كاملة عن الصحافة اإللكرتونية ويستخدم املؤلف
ككل مثانية مصادر معتد بها .من اهم ما جاء به املؤلف يف هذا املقال ذكره
لعدة عقبات تعاني منها الصحافة الكردية حسب رأيه .ويتطرق السيد بافل علي
يف نفس املقال بعناوين فرعية للمسائل التالية :واقع اإلعالم اإللكرتوني يف
سوريا واإلعالم اإللكرتوني وإنتفاضة 12آذار 2004؛ واإلعالم اإللكرتوني واللغة
الكردية ..املقال الثاني للمؤلف بعنوان "من راقب الناس مات هماً" -اإلنرتنت
يف سوريا ما بني الدعارة والسياسة"()8ويتعرض فيها لعدد من إجراءات احلجب
اليت نظمتها السلطات السورية ويذكر الطريقة واجلهة املناطة بها املراقبة
واحلجب بشيئ من التفصيل يستحق املؤلف عليها كل الشكر والثناء.
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املادة الثالثة اليت استفدنا منها لنفس املؤلف بعنوان" :سجون االنرتنت!"( )9فقد توقف
املؤلف على تفاصيل حجب بعض املواقع العربية والكردية والعاملية ومنها على سبيل
املثال ال احلصر(www.elaph.com :إخباري ـ سياسي) www.thisissyria.net
(إخباري ـ سياسي) (www.islamonline.netإسالمي ـ إخباري ـ سياسي)
( www.arabtimes.comسياسي ـ ساخر) .ومجيع املواقع اإلسرائيلية بدون
استثناء حيث أن املواقع اإلسرائيلية..والربيد اإللكرتوني ( )emailاألجنبية منها
والعربية وأهم املواقع احملجوبة هي hotmail.com :ـ  cawab.comـ  ayna.comـ
 maktoob .comـ  yahoo.comويذكر املؤلف يف نفس املقال أمساء عدد من املواقع
الكردية اليت تستمر السلطات حبجبهاوهي( www.Qamislo.com :إخباري ـ سياسي)
 ( www.Amude.comإخباري ـ سياسي ـ ثقايف )  ( www.Efrin.netسياسي ـ
ثقايف ) ( www.Kobani.netإخباري ـ سياسي )  (www.Knntv.netإخباري)
(شبكة األخبار الكردية) ( www.evarbash.comثقايف)(تابع ملوقع عامودا)
 ( www.musesane.deثقايف ) ( تابع ملوقع عامودا)(.)10
مدقاالت الفا خالد :من بني املساهمني بنشاط ودأب منقطعي النظري يف متابعة
الشأن اإلعالمي الكردي السوري الصحفية الفا خالد (خرجية كلية اآلداب -
قسم الصحافة  -جامعة دمشق)  .وهلا يف هذا املضمار عدة مقاالت رأي تقرتب
يف حتليالتها ملناهج البحث العلمي الدقيق رغم انها مرصدة للقراء العاديني.
منها على سبيل املثال ال احلصر"الصحافة الكردية بعض النقاط على
احلروف"()11اليت تستجوب فيها املعنيني بالشأن اإلعالمي العام بالتساؤل:
أليس الواقع الصحفي بأمس احلاجة لالعرتاف مبكامن اخلطأ وإجياد البدائل
واحللول؟" ويف نهاية مقاهلا املطول وبعد ان متر على الظروف اجلامعة
واحملددة لتأثري إنتشار وتعزيز اإلعالم الكردي تقرتح " إنشاء دور نشر تتلقى
نتاجات املهتمني وتكوين وسيلة مساعدة يف االرتقاء بالصحافة واإلعالم
الكردي"و" بناء مؤسسات اعالمية كردية،إذاعة فضائيات"؛ واإلهتمام باللغة
الكردية ..لتعميم ونشر معظم اإلصدارات املوجهة للكورد وباللغة الكردية" .ثم
مقاهلا" :الصحافة الكوردية والبحث عن فضاء احلرية"()12وقد تناولت الصحفية
إشكاالت تأثري تعدد اللغات والفضاء اخلارجي لإلنتشار واملعايري املهنية
للصحافة الكردية ..وقد عانت الصحفية الكردية كغريها من الغيورين على
اإلعالم والصحافة الكردية من املضايقات واإلستجوابات واملنع من السفر(.)13
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إبراهيم اليوسف :من بني املثقفني الكورد الذين أستأنسنا بآرائهم وأطروحاتهم
يف تقييم مسرية الصحافة الكردية وسبل تطورها يأتي ذكر الصحفي إبراهيم
اليوسف بني أهمهم .وإننا حينما خصصنا املرتبة األوىل لغريه يف هذه القائمة
املخصصة بذكر اإلعمال القريبة للتخصص اإلعالمي،ال يعين بأننا إعتمدنا فقط
يف نهاية إسرتساالتنا بآرائه املفيدة والسديدة .ويف هذا اجلانب أكثر ما أستوقفنا
من مقاالت املؤلف رأيه يف اإلعالم السوري ،يف مقال بعنوان "اإلعالم السوري
أسئلة أكثر إحلاحاً"( )14يقف فيها على احلالة اجلامدة املميزة للصحافة
السورية وضيق افقها ونظرتها األحادية املضللة لألشياء واألحداث والقيم
املعلوماتية و يعدد قائمة من املمنوعات يف هذا اإلعالم.
طبعاً ان هناك عدد كبرياً من الكتاب والصحفيني الذين تناولوا موضوع
الصحافة اإللكرتونية الكردية بهذا الشكل او ذاك لكن أغلبهم من زاوية عرضية
ومناسباتية وبدون ان يكون ذلك حتليلية معاجلة .من هؤالء ميكن ذكر أمساء:
قهار رمكو وكوني رش ومجعة خزيم وعبدالباقي احلسيين..اخل .وقد كان
موضع إنتباهنا ايضاً آراء الكتاب والصحفيني وتصرحياتهم مبناسبات أعياد
الصحافة الكردية ،واليت ال ختلو من القيمة العلمية واإلستئناسية املفيدة
لتطوير مفاهيم معينة عن الصحافة الكردية .من هؤالء نذكر مقال قهار رمكو "
دميقراطية النشر العام يف املواقع الكردية "( )15وكذلك مقتطفات منآراء 17
مداخالً( ،كاتباً وصحفياً)نشر يف موقع مسا كورد (من دبي) مبناسبة مرور
( )110سنوات على تأسيس الصحيفة الكردية األوىل .ولإلطالع واملعرفة أذكر
هنا بعضهم :ملي كرد ،حسني أمحد ،جان دوست ،محيد عثمان ،إمساعيل
كوسا ،عارف جابو ،عبدالرمحن آلوجي ،بري رستم ،جوان فرسو ،دلشاد عثمان
وغريهم ...أخل )16(.وجهة نظر أجنبية:كريستني هيلربغ :من املواد اليت استفدنا
منها بشكلٍ خاص تقييم السيدة كريستني هيلربغ ،من إصدارات دويتشه فيله
 2009بعنوان " فرض الرقابة على الصحافة االلكرتونية يف سوريا جهاز
املخابرات شريك أسرة التحرير( ")17ترمجة :رائد الباش .وقد تطرقت املؤلفة
لتفاصيل املشهد اإلعالمي السوري ووصفت موقف السلطات الرمسية بعبارات
دقيقة "رقابة ومتحيص"؛ و"ترهيب ووسيلة للضغط"؛ "جهاز املخابرات شريك
هليئة التحرير"؛وكيفية خضوع زوار مقاهي اإلنرتنيت للمراقبة وإلثبات هويتهم
الشخصية قبل الدخول ويف نهاية هذه اجلولة على اهم ما كتب يف موضوعنا،
جند من الضروري التذكري بعناوين الكتب الرئيسية اليت إستفدنا من مواضيعها
................................................................................................................
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النظرية والعلمية واحملددة لألطر العامة واملكرسة موضوعاته للصحافة
اإللكرتونية .أهم كتاب يف هذا املعنى ،كتاب باللغة الروسية بعنوان:
"املوديالت (النماذج) القومية للمجتمع املعلوماتي"(،)18موسكو عام 2004
الذي أصدره جامعة موسكو احلكومية ،مبناسبة مرور  250سنة على تأسيس
هذه اجلامعة .وقد اسهم يف حتضريه ثالثة عشر اكادميياً خمتصاً بالصحافة
اإللكرتونية بشتى موضوعاتها .اما اهم الكتب العربية فيجدر ذكر "معجم
مصطلحات الكمبيوتر واإلنرتنت واملعلوماتية"()19لشريف فهمي بدوي؛ ثم
"اإلنرتنت والبحث العلمي"( .)20لعباس مصطفى صادق .ومن الكتب اليت
أفادتنا يف فهم النزعات احلديثة املنتشرة يف الصحافة العاملية الراهنة كتاب":
الصحافة األجنبية احلديثة -معلومات ومفارقات"()21باللغة الروسية ملؤلفه
س.أ .ميخائيلوف وأخرياً البد من اإلشارة ألهم املواقع االلكرتونية ،اليت
راجعناها و اليت هلا عالقة بالصحافة االلكرتونية والتقنيات الصحفية فهي:
www.alastrategea.com http://owni.fr2010/08/23infographie-qui-voussurveille-sur-internet/http://wjec.ou.edu./congress.php//
owww.sahafa.com/ www.mondiploar.com/
www.bbc.arabic.com/www.alstratecheea.com /
www.islamonline.com / www.ajeep.com / www.nw.co
//www.usic.org / www.usic.org / www.albayyana.com /
www.itknowledge.com / www.slash.com / www.aroob.com/
// www.geocities.com / www.iawag.com / www.nua.

 -2الوضع السياسي والدقانوني لكورد سوريا وظروف إنتشار اللغة والثدقافة الكردية
ميتلك الوجود الكردي يف سوريا ملعطيات وحقائق جغرافية وتارخيية
هامة جداً يف إقرار حقهم الطبيعي يف احلياة احلرة الالئقة بكرامة اإلنسان ،وبكل
جوانبها احلقوقية سياسياً وثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً..ووفقاً ملا قررته
وضمنته كل الشرائع السماوية والوضعية ،مبا فيها حقهم يف إدارة مناطقهم
بشكلٍ يتوافق مع إرادة ورغبة السكان مع شكلٍ من أشكال حق التقرير املصري.
وجمموعة هذه املقومات اهلامة "تسمح منطقياً ملمثلي الكورد السياسيني يف
رفض سياسة احلكومة احلالية اليت ال تقر قانونياً ودستورياً بوجودهم"(.)22
يبلغ تعداد الكورد يف سوريا يف أقل التخمينات (مليوني نسمة)
ويشغرون منطقة جغرافية تقدر وفق أقل التقديرات بـ  30الف كم(.2ختمينات
()23
اخرى تعطي بأرقام :ثالث ماليني ونصف للسكان و  45الف كم 2للمساحة)
إن بقاء هذه الكتلة البشرية اهلائلة خارج اإلعرتاف الرمسي الدستوري
................................................................................................................
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والقانوني يزيد من معاناة السكان من كل نواحي احلياة ويبقي أمر بقائهم
خاضعني للمشاريع اإلستثنائية اهلادفة إلنهاء وجودهم الثقايف أمر مناف لكل
القيم واحلقوق البشرية ،ويفتح أبواب القضية على مصراعيها أمام تطورات
وإحتماالت كثرية ،ال حيمد عقباها كردي ًا وعربياً..
ثم ان هناك عدداً كبرياً من املعطيات  ،سواء ذات املنشأ الكردي ام
األجنيب ،تؤكد وجود خمطط ينفذ براساميل ضخمة وإمكانيات الدولة
"لصهر وإفناء" القضية وقطعها من جذورها ،بل طمسها و"دفنها"(.)24من مثل
هذه املشاريع الضخمة املستهدفة الوجود الكردي وفق مجيع الدارسني:
"مشروع احلزام العربي" الذي بدأ بالتطبيق منذ عام  1973والذي مت مبوجبه
إفراغ منطقة بطول  375كم وعرض من  10إىل  15كم من سكانها األصليني على
طول احلدود السورية مع العراق وتركيا إلسكان السكان العرب املستقدمني من
مناطق أخرى بدالً عنهم وخلق منطقة تامبونية عازلة (كحزام امين) وراء ظهر
الكورد السوريني،ولقطع التواصل واإلمتداد جغرافياً وطبيعياً بينهم وبني
أراضي اخوتهم يف الدم -أكراد تركيا والعراق؛ اما املشروع الثاني الذي
إستهدف الوجود الكردي وصهره يف البوتقة العربية بالقوة وأصطحب باإلهانة
واإلذالل هو مشروع اإلحصاء اإلستثنائي لعام  1962وقد قضى جبرد تعسفي
وكيفي للسكان الكورد يف املنطقة بغية سحب جنسياتهم ووثائقهم الثبوتية
كسوريني وإعالن  120الفٍ منهم أجانب و 75الف آخرين من عداد "املكتومني"،
(اي ال أثر هلم يف السجالت املدنية) وبدون أي وضع قانوني يذكر .ومن بني
األجانب القليلني الذين تعرفوا على هذه القضية ودرسوا جوانبها الكارثية
كانت السيدة مورين لينج ،اليت شبهت وضع ضحايا هذا اإلحصاء اجلائر بانهم
"املوتى األحياء" أو الذين "يدفنون أحياءاً"()25وذلك بإشارة منها بأنهم
حمرومون من مجيع حقوقهم املدنية والسياسية مبا فيها حق العالج يف
املستشفيات احلكومية والتعليم اجلامعي والوظائف؛ بل والزواج املدني
وتسجيل أطفاهلم على أمسائهم او تسجيل عقاراتهم وبيوتهم بامسائهم ..او حتى
التنقل من حمافظة ألخرى او املكوث يف الفنادق...
أما آخر املشاريع من سلسلة طويلة من اإلجراءات التعسفية فهومشروع
املرسوم 49الذي يقضي بإعتبار املناطق احلدودية (املناطق الكردية مجيعها)
مناطق ذات وضع خاص ال حيق لسكانها بيع او شراء او إجار عقاراتهم
................................................................................................................
13

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى ...........................................................................
ذمارة (......................................................................................... )51

وأمالكهم وبيوتهم(...)26إال بأمر من وزارة الدفاع والداخلية واملؤسسات األمن
املختلفة(؟!)..
هذه املشاريع (وما مل يتسع الوقت بذكرها هنا من القوانني اليت حتظر
النشر باللغة الكردية او التحدث بها يف املؤسسات الرمسية..أخل) جتعل من
ظروف إستعماالت اللغة والثقافة الكردية ظروف اإلبادة الثقافية احلقيقية ،وهي
تهدف بشكلٍ ال يقبل الشك او التأويل وجود الكورد ككيان إجتماعي-ثقايف
متميز والقضاء على التعبريات السياسية للمسألة الكردية كقضية أرض
وشعب . .وهذا ما تؤكده بشكل ملفت للنظر أدبيات منظمات حقوق اإلنسان
الدولية مراراً وتكراراً "كسياسة رمسية إلستمرار هذا الوضع اخلطري الناشيئ
منذ فرتة طويلة على الوضع القانوني هلذه الكتلة البشرية اهلائلة" ( )27ويشري
التقرير السنوي التاسع حلالة حقوق اإلنسان يف سورية  2010للفرتة ما بني
كانون الثاني /يناير وكانون األول /ديسمرب 2009الذي يضم  42صفحة ،يشري
يف نفس الفقرة املخصصة لوضع الكورد اإلستثنائي ببعض احلقائق املرعبة
والدالة على إستمرار جهات خاصة سياسة اإلبادة املنظمة حبق الكرد ،او غض
اجلهات الرمسية النظر عن خروقات متت بالصلة ملثل هذه السياسة كـ " موت
اجملندين الكرد أثناء أداء اخلدمة العسكرية اإللزامية" حيث ان تكرار "حوادث
الوفاة ليس أمراً عرضياً ال سيما أن بعضهم تويف نتيجة التعذيب والبعض اآلخر
أصيب إصابات مباشرة بالرصاص يف أماكن قاتلة بينما مات آخرون يف حوادث
غامضة مل يفصح عنها"( .)28ويعتقد الناشطون الكرد أن قادة القطعات
العسكرية أو القادة امليدانيني تسببوا باملوت على خلفية االنتماء الكردي
للمجندين ال سيما أن هذا النوع من الوفاة ظهر ألول مرة بعد أحداث  13آذار/
مارس . 2004
الظروف املوضوعية احمليطة بالصحافة الكردية يف سوريا حتى سنة
:2000
لقد حتول-سريان الوضع القانوني أو (باألحرى الالقانوني) السابق
والرافض بتعنت اإلعرتاف باهلوية الكردية؛ وسيادة القوانني اإلستثنائية يف
الفرتات السابقة حول اللغة والثقافة والصحافة الكردية ؛ و عدم التساهل للنشر
باللغة الكردية أوالسماح العلين ألية جهة كانت بالنشر او توزيع مواد هلا صلة
مباشرة او غري مباشرة باللغة الكردية( – .)29حتول إلی هاجس مرضي لدی
السلطات الرمسية تتفادى خالله حتى على ذكر كلمة (كورد) ،يف املداخالت
................................................................................................................
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واملناظرات اليت تتطلب تسمية هذه اجملموعة اإلثنية املتميزة بإمسها لدرجه
تسائل األستاذ إبراهيم الیوسف عن األسباب الداعية لتفادي إستعمال لفظ
كلمة الكرد من قبل اإلداريني او اإلعالميني()30يف أية وسيلة إعالمية مسموعة
مقروءة او مرئية ملرض نفسي حقيقي  .لكن ملا تتمتع بها الصحافة اإللكرتونية
من هامش واسع للحرية وشروط سلسة ومرنة للنشر والتلقي يتوجه الغالبية
العظمى من اجليل اجلديد السوري والنخبة من املثقفني وباألخص ممن طالتهم
يد السلطة وآذتهم يف تصرفتها بشكل واضح وال رجعة فيه حنو
اإلنرتنيت(.)31ويظهر على خلفية هذه التوجهات نزوع متعنت ألجهزة الدولة
لتقوية وتشديد رقابتها على مستخدمي اإلنرتنيت وذلك من خالل طرح مشروع
"ينظم العمل به" يف سوريا ويبدو من مناقشة شرائح مثقفة معارضة وأخرى
موالية للنظام طبيعة وفحوى هذا "القانون املقرتح"( )32ان العديد من الطرفني ال
يقتنعون جبدوى هذا القانون .فمن جهة جيد السوريني بانهم تعرفوا على بعضهم
البعض أكثر من خالل اإلنرتنيت ومتكن املواطن السوري من التعرّف أكثر إىل
اخللفيات اإلثنية والدينية اليت جتمعه مع اآلخر الذي كان جيهله تارخيياً
وروحياً .وألوقات طويلة ،كانت املعلومات متوافرة حول مذهب وقومية ولغة
وحزب مفرد .ومع البعد اإللكرتوني ،صار املواطن يرى احلياة السورية بتعددها
واتّساعها .وعرف الناس مثالً ،ان سورية تضم  15لغة حيّة وقد وصف بعض
املشرفني على مواقع الكرتونية مشروع القانون بأنه غري منطقي وألنه يضع
ضوابط لفضاء ال ميكن السيطرة عليه وال يوجد ما مينع أصحاب املواقع من
()33
ادارتها من اخلارج.
ان إستمرار هذه الظروف على مدى عقود طويلة ،وبلوغها مرحلة
عنجهية "فالتة العقال"غري مسبوقة يف زمن حكم حزب البعث ،مل يسمح بظهور
شروط حياة لنشوء عملية تأسيس او تطوير حقيقية للصحافة الكردية هنا.
رغم ان هذا اجلزأ من كوردستان عرف مرحلة مؤقتة من اإلزدهار النسيب يف
املرحلة السابقة لإلستقالل ،إبان اإلنتداب الفرنسي ،حينما اتاحت الظروف
بظهور عدة فعاليات ثقافية يف دمشق العاصمة على يد أحد رواد الصحافة
الكردية جالدت بك بدرخان الذي نشر على مدى قرابة عشر سنوات صحيفته
"هاوار" (النداء) عام  ،1932وغريها من النشاطات اليت شغرت مكاناً مميزاً يف
تاريخ الصحافة الكردية  .ما عدى هذه احلالة ميكننا اإلشارة من بعيد ببعض
................................................................................................................
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العناوين اليت ظهرت يف "الظل" -اي يف السرية التامة ومنعت من النشر
والتوزيع وحلق كتابها وحمرروها.
والدات "قيسرية" لصحف ال تعرف نور العلنية!
تظهر الدراسة املمتعة واهلامة اليت قام بها الباحث الكردي املعروف
(مامليسانيج) حول جممل ما صدر يف سوريا من كتب وإصدارات دورية على
مدى مثانني سنة من 1926إىل عام  2006أن عملية النشر والتأليف هنا كانت
تقاسي من ظروف ال حصر هلا من الصعوبات وهي بتلك احلالة املرضية
"املعتلة"تعرب بكل بساطة عن تواتر النبض الضعيف للعملية الثقافية بني كورد
سوريا .لكن رغم ظروف املنع واملالحقة والسجون ..إستطاعت شرحية
املثقفني الكورد هنا من إصدار ما يقارب  220عنواناً كتابياً( .)34والصفة
األساسية املالزمة هلا مجيعاً ،كانت حالة تشبه الشلل والوالدة العسرية .ففي
مدى كل هذه الفرتة مل تعرف الثقافة الكردية واللغة الكردية إعرتافاً بها وظلت يف
حالتها" الغري قانونية".
اما فيما يتعلق باإلصدارات الدورية فكانت الصفة ذاتها سائدة ،ومل
تستطع الصحافة الكردية من حتقيق ظروف شرعية لتحقيقها .ومن اجملالت
اليت وصلتنا معلومات عن وجودها بعد فرتة احلرب العاملية الثانية (أي بعد
فرتة "هاوار" اليت نشرها سليل العائلة البدرخانية األمري جالدت بك بدرخان)؛
إشتهرت اجمللة اليت اشرف على إصدارها الشاعر الكردي الكبري جكرخوين
"كلستان" عام 1968؛ وعلى الرغم من أن الظروف السياسية والقانونية
احمليطة بالصحافة والثقافة الكردية مل تتغري لكننا شهدنا إهتماماً حثيثاً
باإلصدارات الكردية يف الثمانينيات والتسعينات من القرن املاضي .وقد يفسر
ذلك إستفادة احلركة الكردية السورية من ظروف لعب نظام األسد بالورقة
الكردية "اخلارجية" بشكلٍ أكثر وضوحاً للتأثري على النظامني املعاديني له
آنئذٍ وهما نظام غرميه وعدوه صدام حسني يف (العراق) والنظام الرتكي العضو
النشط يف حلف الناتو والغري آبه باملطالب التارخيية للقوميني العرب السوريني
حيال لواء إسكندرون؛ املعترب سورياً "سليباً" ومقتطعاً من األراضي السورية
من قبل تركيا .ففي هذه الفرتة شاهدنا لعبة مزدوجة متقنة لنظام حافظ األسد
بالورقة الكردية يف هذين البلدين ،واليت أدت إىل تبين سياسة مطاطية
"متويهية" وغري مبدئية يف غض النظر بعض األحيان عن "النشاطات الكردية
الثقافية" .واإلصدارات الشبه دورية بهذه الصفة املؤقتة واهلزيلة من "التساهل
................................................................................................................
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" وجدنا والدة عدة مطبوعات دورية كردية :ستري ()1993-1983؛ خوناف
()1995-1986؛ روذا()1991؛ نوروز ()1995؛ دنك( )1995زانني (-1991
)1997؛ آسو ()1992؛ هيفي( )1993برس(  )1993دالف ( )1995خويندفان(
 )1995و"كورزك كول" (باقة ورد)اليت اصدرها كوني رش وعبدالباقي
احلسيين .إال ان مجيعها مل تعرف تطوراً ملموساً او إنتشاراً واسعاً( )35ولذلك
يصعب على غري املطلع على حيثيات األمور وتفاصيل األوضاع املرافقة بعملية
تأسيس او حياة الصحافة الكردية يف سوريا فهم كنهها وواقعها او إجياد
مقارنات يف القواميس العادية مبفردات ذات دالالت واحدة ،دقيقة ومقتضبة.
انها أشبه باملولود يف الفسحة املمنوعة ،والغري مسموح له بالظهور وتناوله إال
يف العتبات املظلمة  .فهو يف " فضاء هيالمي مغلق وحمكوم بقانون الطوارئ
واألحكام العرفية وقانون مطبوعات جائر"()36وهي اإلشكاالت اليت مل تنفك
عن الصحافة الكردية منذ التأسيس وإىل اآلن" ويف نفس الوقت أدت بعض
اإلستثناءات التكتيكية لسياسة النظام لتحقيق بعض "اإلنعاش" املؤقت الزائل
لبعض مظاهر وجودها .
صحافة سرية ألحزاب سرية هيالمية
هذه الظروف القاهرة اليت أصطحبت والدة ونشأة الصحافة الكردية يف
سوريا ،فرضت عليها لون ومذاق خاص .انها كانت على األغلب لسان حال
أحزاب سرية وغائبة عن الساحة العلنية ،فمثلتهم بتواضع شديد وهي مل تكن
متلك قيمة أخرى إال هلؤالء "القراء العطشى" للكتابة الكردية ،والذين واظبوا
على تداوهلا ليحصلو منها على تطمينات ومساندة معنوية حلقوقهم ووجودهم.
لقد تقاسم العمل السياسي يف هذا اجلزأ من كوردستان قرابة  13حزباً صغرياً،
ومل تفلح مجيعها إنتزاع أدنى شروط العمل العلين والرمسي ،وظلت أحالم
التمتع بقانون أحزاب رمسي بعيداً عن املنال متاماً مثل احلصول على اإلعرتاف
باهلوية القومية الكردية.والصحافةاحلزبيةالتيلم ترى نورالعلنيةالسابقاًوالالحقاً
وكانت عناوينها تتوافق مع عدد من األحزاب اليت تتطابق تسمياتها غالباً مع
منابرها اإلعالمية ...وجند حيثيات وعناوين هذه اجملموعة يف إحدى الكتب
النادرة املخصصة لـ"حالة اإلعالم وحرية التعبري يف سوريا" الصادرة عن
اليونيسكو باإلشرتاك مع "املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري" (:)37
................................................................................................................
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اإلنتشار يف الفضاء املمنوع :ان املساحة اليت تتطلع الصحافة الكردية منطقي ًا
لإلنتشار فيهاهي الفسحة اليت تشغرها العنصر الكردي واملتحدثني بهذه اللغة.
لكن الواقع الذي منعت فيه إنتشار اللغة الكردية أنبتت العديد من اللهجات
واإلختالفات يف التعابري واملصطلحات..فكانت الصحافة الكردية اليت تصدر يف
تلك الظروف القاهرة صعب فهمها أيضاً وهي حمكومة بالتلون بلون هلجتها
احمللية ،وال تستطيع خماطبة مجهور متنوع وقاعدة مجاهريية واسعة .إنها
كانت أسرية تركتها التارخيية الثقيلة اليت ابطأت إنتشارها .لذلك جند ان
الصحافة الكردية منذ بدايات حتقيقها كانت كالوالدات املشوهة "برأسني"
و(لغتني او أكثر) .أن هذه احلالة مل تقتصر على الصحافة الكردية يف سوريا
بوحدها بل كانت إحدى اخلصائص املالزمة للصحافة الكردية عموماً  ،رغم
اخلروج اجلزئي لصحافة اجلزء اجلنوبي لكوردستان من هذه الشرنقة الضيقة.
مدقتضيات النهوض من السبات العميق :يقيناً منا بالقدر التكويين املفرط باإلحباط
على كل بنية الصحافة الكردية واإلثباط املتوزع منه يف كل فقراتها ومفاصلها
لن تستطع معاجلة آفاتها الدهرية ولن يكون سهالً عليها التمثل للشفاء
باملعاجلات السطحية واألولية .ومعرفة منا بطبيعة األمراض الوراثية وامللحقة
عنوة بها و بتفاصيل األزمات املستفحلة دوماً بقوامها وهيكليتها وشكل
صنعها وتوزيعها...بانها ستعاني لفرتة طويلة بعد من أوجاعها املزمنة .إنها
حباجة إىل إعادة بناء وتكوين.وهلذه األسباب املستمرة مل جند من بني عناوين
الصحافة الكردية ما إستطاعت الصدور باللغة الكردية إال عدداً حمدوداً .من
تلك القائمة اليت وردت يف الكتاب الذي أشرنا اليه "حالة اإلعالم وحرية التعبري
يف سوريا" ()38سوى العناوين التالية تصدر بالكردية:
االسم الكردي
سوركل (الوردة احلمراء)
آذار
أزادي (احلرية)
تيار املستقبل الكردي
كيزار (نوع من الورود)
الوفاق
الدميقراطي
الوحدة

صاحب االمتياز أو رئيس التحرير
نوعها
حزب العمال الكردستاني PKK
جملة ثقافية
حزب العمال الكردستاني PKK
جملة فكرية
جريدة سياسية حزب أزادي الكردي يف سوريا
جريدة سياسية تيار املستقبل الكردي
الوكي هاجي /مهدي داوؤد
جملة اإلطفال
جريدة سياسية الوفاق الدميقراطي الكردي يف سوريا
صحيفة سياسية احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف
سوريا (التحالف)
صحيفة سياسية حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا

................................................................................................................
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صوت األكراد

صحيفة سياسية

احتاد الشعب
صوت األكراد

صحيفة سياسية
صحيفة سياسية

طريق الشعب
طريق الشعب

صحيفة سياسية
صحيفة سياسية

يكييت الوحدة
الدميقراطي

نشرة
صحيفة سياسية

التحالف
اجلبهة
أجراس

صحيفة سياسية
صحيفة سياسية
ثقافية سياسية
فكرية
فصلية سياسية
دورية فكرية
سياسية
فصلية ثقافية

قضايا وحوارات
املثقف التقدمي
احلوار
طريق اليسار
هلوست (املوقف)
كلستان (حديقة الورد)
كالويز (جنمة الصباح)
كالويز (جنمة الصباح)
كالويز (جنمة الصباح)
ستري (النجمة)

فصلية فكري
سياسية
دورية فكرية
جملة ثقافية
فلكلورية
صحيفة أدبية
ثقافية فلكلورية
صحيفة أدبية
ثقافية
صحيفة أدبة
ثقافية
ثقافية فلكلورية

احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
(اجلبهة)
احتاد الشعب الكردي يف سوريا
احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
(التحالف)
احلزب اليساري الكردي يف سوريا (اجلبهة)
احلزب اليساري الكردي يف سوريا
(التحالف)
حزب يكييت الكردي يف سوريا
احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف
سوريا (اجلبهة)
التحالف الدميقراطي الكردي يف سوريا
اجلبهة الدميقراطي الكردية يف سوريا

جكر خوين
احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
(البارتي)
احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
(البارتي) املنشق
رزو أوسي زاغروس حاجو

خناف (الرذاذ)

حممود صربي

روج (يوم)

أمحد عجة

................................................................................................................
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جني (احلياة)
دنك (صوت)
نوروز
روجدا (الغد)
بربانغ (الفجر)

شهرية ثقافية
باللغة الكردية
والعربية

احلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
(البارتي) جناح التحالف
االحتاد الشعيب الكردي يف سوريا
حزب الوحدة يكييت _منظمة جبل الكرد_
PKK

صحيفة ثقافية
أدبية
منظمة وفاق الشباب الكردي
شهرية
اجتماعية ثقافية
عامة

لكن إىل جانب كل هذه احلقائق جيب ان ال ننسى بان الذي أشتد وتصقل حتت
الضربات من الصحافة الكردية كانت قبل كل شيئ اإلرادة الكردية اليت وصلت
للدرجة الفوالذية حملرريها وصناعها وموزعيها .فإذا بقي شيئ سليماً بدون ان
يفقد من عزميته وإصراره هو هذه العزمية واإلرادة الصلبة والصامدة .وكل
الصفات العالجية لبقية أمراضها وعاهاتها ستجده بعد اليوم يف الضوء القادم
من اإلنرتنيت والديناميكية اليت ختلقها إشعاعها.
اإلنرتنيت و تدشني عصرٍ جديد من العالقات اإلتصالية البديلة
تركت تطورات العقدين األخريين اهلائلة لوسيلة اإلتصال األكثر ثورية
يف عصرنا (اإلنرتنيت) مستها جبدارة على مالمح القرن الواحد والعشرين.
فأصبح يعرف بعصر اإلنرتنيت والثورة املعلوماتية..هذه السمة اجلديدة قلبت
معايرينا السابقة يف قياس تأثريات اإلتصال التقليدية وغريت تصوراتنا عن فهم
معيار الزمان واملكان يف الفضاء الكوني التقليدي ،فإضفاء البعد اإلفرتاضي
للمشاركة والتفاعل والتواصل مع األحداث اليت جتري وتقع يف زمان ومكان
آخرين اوصلت مداركنا ملستويات عجز عن ختيلها خميلة البشرية إىل عهد
قريب( .)39لقد أحدثت الوسائل اجلديدة لإلتصال حالة بالغة احلساسية
والتأثري على حياتنا اليومية .وأصبح سجل يومياتنا املعاشة حافالً بالنشاطات
واملشاركات املتنوعة وإهتماماتنا احلياتية جمزأة بني العمل الفعلي
واإلفرتاضي.

................................................................................................................
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رزمة "األزمنة واإلمكنة" املتباعدة واملتنافرة على أجندة "صحفيي العوملة"
أننا حنصي يومياً عدد غياباتنا من زمن ومكان معينيني حقيقي
(قديم) لإلنتقال واحلضور يف زمن ومكان آخرينإفرتاضي (جديد) وموازي.
حنضر روحياً ،فكراًوممارسة ،أمراً ونهياً يف فسحة حقيقية جديدة ونبقى خارج
اإلطار اجلامع الزماني واملكاني الفقري( القديم) .إن مصطلحاتنا :احلقيقي
واإلفرتاضي ،القديم واجلديد ،القريب والبعيد...أصبحت مبعانٍ مزدوجة ،موازية
ومرتادفة ،تابعة او مكملة لبعضها البعض.
هذه الظاهرة القريبة للخيال العلمي  Science fictionواليت مل ينتهي علماء
اإلجتماع بعد من حصر فوائدها ومضراتها( ،)40اصبحت متاحة تقنياً لشعوب
األرض قاطبة ومنها شعبنا الكردي...ولتعدد مواصفاتها كثرت فيها
التوصيفات والتسميات .فهذه احلالة اإلتصالية احلية املؤدية بـواسطة
(الصحافة اإللكرتونية) تصح فيها التسميات املختلفة مثالً "الصحافة الفورية"
Direct journalism
 ، On Line Journalismو"الصحافة احلية"
و"الصحافة التفاعلية"  .Virtually Journalismأو "الصحافة الرقمية"
DigitalJournalismأو "صحافة الوب" Web Journalismلكن التعريف
األمشل والذي يضم أبرز مواصفاتها و جيمع عليه غالبية الباحثني ،هو ان
الصحافة اإللكرتونية "منشور الكرتوني دوري حيتوي على االحداث اجلارية
سواء املرتبطة مبوضوعات عامة او مبوضوعات ذات طبيعة خاصة ،ويتم
قراءته من خالل جهاز كومبيوتر وهو متاح عرب شبكة االنرتنت ،واملنشور
اإللكرتوني وقد يكون غالباً مرتبطاً بصيغة مطبوعة أو وسائط اخرى"(.)41
 -2اإللكرتونية على اإلنرتنيت( يف العامل):
لتحديد تاريخ الشروع بنشر أول صحيفة الكرتونية يوجد شيئ من
التباين يف اآلراء :فحسب املعلومات املتوفرة تكون صحيفة "هيلزنبورغ
داجبالد" السويدية ،هي األوىل اليت شهدت النور على شاشات اإلنرتنيت بدءاً
من عام  ، 1990ثم جاء بعدها صحيفة "شياكاغو اونالين" عام  1992وحسب
بعض املؤرخني االخرين فان موقع الصحافة اإللكرتونية باملعنى الكامل للكلمة
حدث ألول مرة عام  1993يف كلية الصحافة واألتصال اجلماهريي يف جامعة
فلوريدا وهو موقع بالو ألتو) .Palo Alto)42لكن اإلستثمار الكبري والصدى الذي
حصل بعد "واشنطن بوست" كان قد أدى إىل توسيع شهرة اإلنرتنيت وسعة
إستعماالت الصحافة اإللكرتونية بدرجة هائلة ؛ إذ ان صحيفة "واشنطن بوست"
إستثمرت عشرات املاليني من الدوالرات يف املشروع وتضمن نشرة تعدها
................................................................................................................
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الصحيفة ويعاد صياغتها يف كل مرة ،تتغري فيها األحداث مع مراجع وثائقية
وإعالنات مبوبة ،وأطلق على هذا املشروع أسم "(احلرب الورقي الكشاف او
"املضيئ") والذي كان فاحتة لظهور جيل جديد من الصحف هي الصحف
االلكرتونية .ويف سنة  1997صدرت صحيفتا لو موند  Le Mondeوليرباسيون
 Liberationالفرنسيتني ألول مرة على مواقع اإلنرتنيت وذلك كإجراء على
إضراب عمال املطابع يف باريس .بعد ذلك زادت وترية النشر على اإلنرتنيت،
ففي عام  1991مل يكن هناك سوى  10صحف فقط على األنرتنت ثم وصل لـ
 1600صحيفة عام  1996وقد بلغ عدد الصحف عام  2000على االنرتنت لـ
 4000صحيفة على مستوى العامل( .)43لقد تطور اإلنرتنيت بوتائر سريعة
قياسية غري معهودة حيث تشري الدراسات العلمية إىل ان اإلنرتنيت ”أحتاج إىل
أربع سنوات فقط ليصل إىل مخسني مليون مستخدم  ،يف حني أن تقنية اهلاتف
وصلت إىل نفس العدد خالل  74سنة ،واحتاج التلفزيون إىل  13سنة ليحصل
على النتيجة ذاتها "  ،ويشري التقرير ألذي أصدرته هيئة األمم املتحدة حول
(أزدهار أستخدام األنرتنت يف مجيع العامل)  ،أنه رغم الرتاجع األقتصادي العاملي
 ،واألزمة اليت تشهدها صناعة تكنولوجيا املعلومات  ،إال أن نسبة الزيادة
السنوية يف عدد مستخدمي الشبكة بلغت نهاية عام  ،" % 30 – 2002كما تشري
إحدى الدراسات املتخصصة باإلنرتنت إىل أن عدد مستخدمي الشبكة يف العامل
أرتفع يف عام  2005إىل أكثر من مليار شخص (كان عدد املستخدمني عام 2000
يبلغ  200الف بينما إضيف هلم  800الف مستخدم جديد حتى عام
. )44()2005
اإلنرتنيت وخدمات شبكة الويب Web

لقد كان أثر التقدم اهلائل الذي حصل على اإلنرتنيت بعد إضافة
خدمات الويب عليه لتلك الدرجة حبيث أعترب زواجاً منح احلياة لعدد ال حيصى
من اخلدمات اجلديدة ( .)45وحالياً تعترب جمموعة ملفات الويب املرتبطة فيما
بينها واملتضمنة مللفات متنوعة هي اليت مسحت بإجياد املواقع Web Site
املكونة من عدد من املواد املختلفة ميكن لنا أن جند مسمياتها أو روابطها يف
الصفحة الرئيسية  Home pageواليت ميكن الوصول من خالهلا إىل بقية
الوثائق املعلقة يف املوقع واخلدمات األتصالية األخرى لشبكة اإلنرتنت تشمل
أوالً خدمة العرض و التصفح واملشاركة املباشرة على شكل إتصال فوري
 Instant Messagingكربنامج  MSN Messengerو Yahoo Messenger

................................................................................................................
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وبال توك  Pal talkالذي ميكن من خالله التواصل مع اآلخرين عرب الصوت
والصورة والنصوص املكتوبة  ...و تتميز مجيعها بسهولة األستخدام وإمكانية
إنشاء غرف خاصة للدردشة  Chatting Roomsأو إلجراء احلوارات وغريها
.وميكن بذلك اإلستزادة وتبادل النصوص أو الصوت أو الصور أو الصورة
املرئية .هذه اخلدمة جعلت من التواصل اإللكرتوني قريباً بتأثرياته من األتصال
الشخصي( )46و إىل جانب ذلك هناك برامج تتيح للمستخدمني البحث عن كلمات
حمددة ضمن مصادر اإلنرتنت املختلفة  ، Search Enginesو تتألف من
الربجميات اليت تستخدم إلجياد صفحات جديدة على الويب إلضافتها  ،ومن
هذه الربامج " ،برنامج العنكبوت  Spider Programألذي ال يقتصر على
الوصول للصفحة األوىل من املوقع املستهدف بل يتابع الربنامج الروابط
 Linksاملوجودة يف أي موقع للوصول إىل صفحات أخرى  .ومن الربامج األخرى
املستخدمة يف حمركات البحث برنامج املفهرس  Index Programالذي يعد
()47
قاعدة بيانات  Databaseضخمة تتصفح صفحات الويب
لقد أسهمت حمركات البحث على اإلنرتنت يف التعرف على الكثري من
املواقع اإللكرتونية  ،كما ساهمت يف زيادة الوعي املعريف يف مجيع اجملاالت ،
وقد" أشارت اإلحصاءات يف هذا األجتاه إىل أن  % 85من زوار املواقع اإللكرتونية
يتعرفون على هذه املواقع عرب حمركات البحث األساسية  ،وأن  % 10فقط عن
طريق األصدقاء  ،و  % 5من وصالت مواقع أخرى"(.)48
ومن أشهر حمركات البحث الرئيسية على شبكة اإلنرتنت  MSNو  Yahooو
 Googleو  . Alta Vistaوأعلنت شركة مايكروسوفت يف أواخر عام ، 2004و
إطالقها حمرك حبث جديد بشكل جترييب يبحث يف مخسة باليني وثيقة على
االنرتنيت ويدعم  11لغة .تلينيت
خصائص ومواصفات الصحافة اإللكرتونية  :هناك نوعان من الصحف اإللكرتونية،
نوع يعتمد يف النشر على النسخة الورقية فقط ثم الصحف اإللكرتونية مع
النسخة الورقية .وهناك بعض الصحف متييز نشراتها ببعض املواد اإلضافية
او تضيف صور أخرى على بعض املواد املنشورة يف النسخة اإللكرتونية وهذه
امليزة اإلستطاعية النامية عن مقدرة إضافية تتحلى بها عادة الصحف الكبرية
واملؤسسات اليت تريد ان تضفي شيئاً من القدرة يف املتابعة والتحقيق
املستمر ،وتتطلب بالطبع إمكانيات مادية إضافية.
................................................................................................................
23

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى ...........................................................................
ذمارة (......................................................................................... )51

ملواصفات الرئيسية للصحافة اإللكرتونية
أوالً :النقل الفوري والتنوع ،وومشول لألخبار واملعلومات واملتابعة املستمرة
(بدون إنقطاع) للتطورات مع القدرة على تعديل النصوص مما جيعلها قادرة
على منافسة الوسائل اإلعالمية األخرى جبدارة كاإلذاعة والتلفزيون
ثانياً :املرونة والسهولة يف احلركة والنقل واإلنتشار و إخرتاق احلدود والقارات
والدول دون رقابة أو موانع أو رسوم ،بل وبشكل فوري.
ثالثاً :التكاليف املالية الزهيدة للبث االلكرتوني للصحف عرب شبكة االنرتنيت
أقل بكثري مما هو مطلوب الصدار صحيفة ورقية ،فهي الحتتاج إىل توفري املباني
واملطابع والورق والعدد الكبري من املوظفني والتوزيع والتسويق.
رابعاً :اإلعتماد على مصادر متويل سهلة نسبياً ومكتسبة جبدارة القائمني على
حسن األداء املهين يف كسب عدد املتصفحني .وذلك عن طريق فسح جمال
لناشري اإلعالن وعن طريق اليافطة ( )Bannerالذي يعترب مصدر التمويل
الرئيسي هلذه الصحف" وهي تكاد تأتي من ذاتها ألن الصحافة االلكرتونية
توفر تقنية أمكانية احلصول على احصاءات دقيقة عن زوار مواقع الصحيفة
االلكرتونية.
خامساً :التفاعلية  Interactiveوالتواصل املباشر مع القراء واملتصفحني وذلك
يف تأمني عملية رجع الصدى ()Feed Backوإمكانية التعليق والتواصل
واملشاركة بإبداء الرأي.
سادساً :سهولة األرشفة ،تتمتع الصحافة اإللكرتونية مبرونة هائلة يف إمكانيات
حفظ األرشيف واإلستخدام املتأخر
سابعاً :التكاملية والتعددية الوسائطية  Universality of multimediaأسست
الصحافة اإللكرتونية حلالة جديدة غري مسبوقة من العمل اإلعالمي وإمكانية
مشاركة القراء أنفسهم يف الكتابة والبحث والتصوير ونقل احلدث ...وبالتالي
فسحت اجملال ملشاركة مجاهريية واسعة غري متقنة وغري ملمة باملعايري
النوعية للعمل اإلعالمي مهنياً وأخالقياً ،لكنها مدعوة إلتقان املهارات
واملعايرياملطلوبة عملياً .وهذا ما يشجع لتحسني املعرفة بقواعد وأصول
الصحافة يف اجملتمع.
ثامناً :التدويل العوملي أو "الكونية"  . Globalizationالبيئة األساسية
اجلديدة لوسائل االتصال هي بيئة عاملية دولية ،وهي بذلك ختاطب القارئ
العاملي املتواجد يف كل مكان وزمان .ومن ذلك مواصفاتها يف الالتزامنية
................................................................................................................
24

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى ...........................................................................
ذمارة (......................................................................................... )51

 .Synchronizationsوالشيوع واإلنتشار  Ubiquityوعدم التقييد مبساحة
جغرافية واحدة وجبمهور واحد Declassification and Densification
تاسعاً :التجدد والتغيري املستمر  ،الناتج من اجلموح الدائم حنو األفضل ،ألن
الصحافة اإللكرتونية جمهود إنساني مشرتك ،يتنافس فيه خرية العقول البشرية
لتحقيق املزيد من اإلنتشار والربح والسالسة .من ذلك ما نسمع به يومياً من
إخرتاعات وإضافات ال منلك السرعة الالزمة لتدوينها وإحصائها .فمثالً
اإلنرتانيت ( Intranetشبكة اإلنرتنيت الداخلية) واإلكسرتانيت Extranet
(إمتداد لشبكة اإلنرتانيت اخلاصة مبؤسسة معينة) و الن Lanشبكة (إنرتنيت
()49
حملية ضيقة) و وان ( Wanشبكة إنرتنيت واسعة)
اإلنرتنيت يف العامل العربي وسوريا :بالنسبة إلنتشار اإلنرتنيت والصحافة
اإللكرتونية يف البلدان العربية ميكننا اإلشادة بالدور الريادي حملاولتني
عربيتني إلنتاج صحيفة ألكرتونية على األنرتنت بشكل مباشر األوىل يف " يناير
 2000حيث أنطلقت من أبوظيب صحيفة اجلريدة  eljareeda.comثم يف عام
 2001صحيفة إيالف  .elaph.comكما أنشأت على مستوى الصحف الورقية
صحيفة "الشرق األوسط" لنفسها موقعا يف  9ديسمرب  ، 1995ثم تلتها صحيفة
"احلياة" يف االول من يونيو عام  1996فا"السفري" يف نهاية العام نفسه .وقد
"بلغ عدد مستخدمي الشبكة يف الوطن العربي حتى نهاية عام  2003ما يقارب
الـ  13مليون مستخدم وهو ما ميثل ما نسبته  % 4.6من أمجالي عدد السكان
البالغ  280مليون نسمة "(.)50
أهم صعوبات إنتشار اإلعالم اإللكرتوني يف الشرق األوسط :ان السبب الرئيسيلضعف
إنتشاراإلنرتنيت يف منطقتنا يرجع لتخوف السلطات (ذات النزعة احملافظة على
األغلب) من أخطار اإلنرتنيت على ظروف البئية اإلجتماعية؛ وعدم توفر العدد
املطلوب من املتخصصني بالصحافة اإللكرتونية وسوء إدارة القائمني يف
تنظيم اخلدمات وإرتفاع أسعاراخلدمات بالنسبة للشرائح اإلجتماعية
املتواضعة الدخل ،وهي األغلبية الساحقة من سكان هذه البلدان .ثم تأتي
"األمية اإللكرتونية" املنتشرة بشدة حتى اآلن يف اجملتمع .حيث يبلغ عدد
مستخدمي اإلنرتنت يف الدول العربية حوالي  %4.6من إمجالي عدد السكان يف
الشرق األوسط يف حني يصل يف بعض املناطق مثل أمريكا الشمالية إىل %67.4
وأوروبا إىل  %35.5طبقا ألحدث اإلحصائيات(.)51
................................................................................................................
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 -4اإلعالم اإللكرتوني يف سوريا واملواقع الكردية السورية
ظروف حتدقيق اإلعالم اإللكرتوني يف سوريا :دخل اإلنرتنيت سوريا عام  1998ومل
ينل الدعم واملساندة الالزمة يف عهد األسد األب ملعرفته املسبقة بأن ذلك لرمبا
سيسرب أخبار املعارضة الكردية والدينية للداخل السوري ،فلم تعين
السلطات إهتماماً كبرياً للرتويج خلدماته النوعية اجلديدة أسوة بغريها من
احلكومات ومل خيلق محاساً ما لإلسراع بتشكيل القاعدة التقنية املطلوبة لكي
ال خيلق إقباالً كبرياً للمؤسسات واألفراد .وحتى نهاية  2005بلغ املشرتكني
فقط  300ألف مستخدم ،وغالبيتهم إلتحقوا باخلدمة اإلنرتنيتية يف السنتني
األخريتني .إال أن املردود املادي الذي بدا ممتعاً للسلطات واإلقبال العاملي
املتزايد جعل من هذه اخلدمة حمل إهتمام جديد .واآلن هناك أربعة مؤسسات
تزود خدمة اإلنرتنيت يف سوريا وهي حسب أهميتها على الشكل التالي(:)52
-1املؤسسة العامة لإلتصاالت (الربي) ،وهي حكومية حمضة تابعة لوزارة
اإلتصاالت ،وهي حتتكر قرابة  %30من مستخدمي اإلنرتنيت يف سوريا.
-2اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية (األوىل) ،وهي الشركة الثانية تارخيياً
اليت دخلت عامل اإلنرتنيت لسوريا ،وتتميز بإعتدال أسعارها وجودة خدماتها
وسرعتها النسبية.
-3شركة آية ( )AYAاليت إمتازت بنقل اإلتصال الصوتي( ،كإستخدام اهلاتف
عرب اإلنرتنيت )VOIP
-4الشركة اهلندسية للحواسب (.)CGC
وإذا ختلت السلطات السورية يف اآلونة األخرية "عن امللكية التامة لوسائل
اإلعالم بسماحها لعدد حمدود جداً من الفضائيات أو الصحف واجملالت غري
السياسية املستقلة بالظهور ،لكن نظرتها إىل اإلعالم ظلت تتمثل يف خدمة
السلطة وشرح سياساتها وعدم املس بها .و"كل وسيلة إعالم حتيد قيد أمنلة
عن النظرة الرمسية تتعرض للحجب أو سحب الرتخيص أو املنع من مزاولة
املهنة باإلضافة إىل املالحقة األمنية واإلجراءات العقابية الرادعة"(.)53
سوريا األكثر عداءاً لإلنرتنيت
صُنفت سورية عربياً بأنها األكثر حجباُ للمواقع على شبكة االنرتنت :لقد بلغ عدد
املواقع االلكرتونية احملجوبة على املتصفح السوري على شبكة االنرتنت إىل
 244موقعاً يف أواخر العام  2009وغالبيتها تعين بالشأن العام وحقوق اإلنسان
................................................................................................................
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واجملتمع املدني واألحزاب السياسية السورية وباألخص الكردية منها
واملعارضة للنظام يف اخلارج(.)54
لقد كتب السيد عمرو سامل الذي شغل فيما بعد منصب وزير
االتصاالت السوري يف جملة (ميديل إيست إنسايت) دراسة عن إسرتاتيجية
سوريا احلذرة يف اعتماد التقنيات احلديثة ،ووجه فيها اقرتاحاً للرئيس حافظ
األسد بضمان أن ال تعرّض أية تقنيات جديدة يتم إدخاهلا إىل البالد استقالل
وأمن سوريا للخطر"(.)55
إن حجب امليئات من املواقع اإللكرتونية العربية والعاملية يف سوريا
مثل :إيالف ،احلوار املتمدن ،شفاف الشرق األوسط ،جريدة الشرق األوسط،
جريدة السياسة الكويتية ،موقع عرب تاميز ،نشرة الرأي اإللكرتونية ،مجيع
مدونات العامل واملوجودة على املوقع ، ... blogspot.comأصبحت مسألة
معروفة بوضوح لدى املتابعني للشأن اإلعالمي يف سوريا  .وحتتل سوريا عامليًا
املرتبة رقم  159من بني  173دولة مدرجة علىقائمة احلريات اإلعالمية اليت
صدرت عن "مراسلون بال حدود"( )56وحتى أهم مكونات اإلنرتنت الربيد
اإللكرتوني  E-mailالعربية واألجنبية مل تسلم من احلجب واملنع منها مثالً:
( )… Hotmail – Yahoo – Gawab – Maktoob – Aynaاليت بقيت بقيت
حمجوبة حتى نيسان  .2004إن قرارات املنع واحلجب تستهدف األفكار
السياسية واإلهتداءات املعرفية اإلنسانية املخالفة لرأي احلزب احلاكم
وتتعارض مع أسلوب ادارة احلكم املستفرد بالسلطة منذ ما يقارب مخسة
عقود .ومن أهم املواقع العربية اليت إنتمت للمعارضة السورية ومشلتها احلجب
كانت :سورية احلرة ،إعالن دمشق ،أخبار الشرق أما التهم املوجه للمواقع
احملجبة وأسباب منعها من ممارسة املهنة او حجز املواد واألجهزة اإللكرتونية
لألفراد واملؤسسات ..تكون عادة قالبية جاهزة إليقاف "املتهمني" ،بشكلٍ او
بآخر ألنهم حاولوا(:)57
•احلصول على معلومات "سرية" تنحصرمعرفتها باجلهات املسؤولة املعنية.
•القيام بكتابات مل تعلنها احلكومة ،وتعرض سوريا والسوريني خلطر أعمال
عدائية.
•القيام بكتابات تعكر صالت سوريا بدولة أجنبية.
•نشر أخبار وأكاذيب باطلة تضعف مسعة الدولة واحلكومة.
................................................................................................................
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الصحافة اإللكرتونية الكردية يف سوريا:
فيما يتعلق بكيفية تعاطي السلطات املختصة بشأن املواقع الكردية فهناك أمر
يستحوذ على الكثري من اإلهتمام واإلستفهام يف آنٍ واحد .فقد مت حجب املواقع
الكردية ومنع تصفحها بالطريقة نفسها اليت متت إستنباطها حلجب املواقع
اإلسرائيلية(. )58
لقد اظهرت مجيع الدراسات املكرسة للصحافة الكردية سواء يف هذا
اجلزأ من كوردستان او األجزاء األخرى ان الغالبية العظمى من املنشورات
الكردية حتى مثانينات القرن املاضي اعتمدت بشكلٍ رئيسي على املهاجرين
الكورد وإمكانيات اجلاليات الكردية يف خمتلف الدول األوروبية واليت كانت
آنئذحديثة العهد هناك .من ذلك ما أظهرته دراسة األستاذ إمساعيل تةنيا
"بزايف روَذنامةطةري كوردي لة ئةملانيا"(حركة "وضع" الصحافة الكردية يف
أملانيا) بني اعوام  2006-1963بان جمموع ما صدر هنا ومبشاركة وتأثري
جمموع املهاجرين ومبختلف اللهجات الكردية  140عنواناً ،ونفس املصدر
()59
يؤكد لنا وجود  59منظمة ومجعية وحزب ..وراء هذه اإلصدارات
لكن بظهور الصحافة اإللكرتونية بدأ املشهد اإلعالمي الكردي يف سوريا
يشهد حالة نوعية جديدة ومرحلة غري مسبوقة .حيث بدت األمور للمتابعني
هلذا الوسط وكأن "قوة مساوية خارقة" أنزلت أدواة غري مرئية وأكثر فعالية يف
التأثري والتنقل والتعبئة والنضال .لقد بشر الصحفيني الكرد بعضهم بعضاً
ووجدوا يف األداة اجلديدة حالً لعدد كبري من معضالتهم املهنية السابقة ،وقد
طلب بعضهم من زمالئهم يف املهنة اإلسراع يف حتقيق واجبهم كصحفيني" أن
يطوروا أنفسهم ،ويتعلموا استخدام الكمبيوتر ،واالستفادة من اإلنرتنت يف
()60
اقتناص ما يريدونه من أخبار ومعلومات"
لقد إنتشرت مسعة املواقع الكردية اجلديدة األوىل كإنتشار النار
باهلشيم ورفع من ديناميكية العمل اإلعالمي الكردي يف سوريا بوترية سريعة
وقياسية .وكمختص ومهتم بهذا اجلانب احليوي الحظت هذه الظاهرة عن قرب،
وحاولت أن ارصد إحداثياتها وتطوراتها  .وقد تسنى لي رؤية مشاهد مثرية
ومذهلة ،تعرفت خالهلا على كيفية تواصل املثقفون والنشئة الشباب باألدوات
اجلديدة لإلتصال لدرجة التبجيل .وقد شاهدت كيف ان املتعة تنبهر من عيون
مستخدمي اإلنرتنيت واهلاتف النقال حينما يتباهون يف نقل صورة وصوت
فعالية اونشاط ما إىل موقع أو حمطة إذاعية وتلفزيونية أو أي منرب إعالمي يف
................................................................................................................
28

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى ...........................................................................
ذمارة (......................................................................................... )51

اخلارج أثناء انتفاضة  12آذار  ،2004واليت كان إلنتشارها وتوسعها دورًا كبريًا
لإلنرتنيت( .)61وقد عرب عن مثل هذه اجلرعة املتقدة من احلماس كذلك الناشط
واملتابع لشأن الصحافة الكردية اإللكرتونية يف سوريا السيد بافل علي حينما
وصف تأثرياملواقع الكردية يف تنامي اإلنتفاضة الشعبية الكردية  12آذار
 :2004حيث كتب" ...ويأتي الفضل بالدرجة األوىل إىل خرية شبابنا الذين مل
يبخلوا بتسخري مواهبهم وإبداعاتهم يف خدمة شعبهم ،وذلك بإرسال الصور
واألخبار إىل املواقع الكردية حيث كان موقع قامشلو.كوم وعامودا.كوم
وعفرين.نت املرجع األول واألخري ملتابعة أخبار االنتفاضة(.)62
خصوصيات بعض املواقع الكردية السورية الرائدة
من بني املواقع التابعة لكورد سوريا ،واليت حظيت بصيت جيد
وباإلستمرارية ،جيدر بنا الوقوف بشيئ من اإلسهاب على نشاطات املواقع
التالية:
موقع عامودا.كوم Amûdê.com :يعترب حسب علمنا املوقع األول على اإلنرتنيت
وهوموقع ثقايف سياسي عام باللغات الكردية والعربية واألملانية .متتع بكثري من
السالسة واملرونة يف التعامل مع مسائل الساحة الكردية السورية وعمل جاهداً
لرفع نوعية مقتضيات العمل اإلعالمي اإللكرتوني ملتصفحيه .وخصص مساحة
جيدة من صفحته األخبارية لنشر البيانات السياسية لألحزاب الكردية ،وآرائها
يف مواضيع الساعة املختلفة .فيما يتعلق بالكتابة الصحفية ومقاالت الرأي ،كان
من شروط القائمني على املوقع أن ال تنشر املادة ما مل حيصل املوقع على
احلق احلصري لنشره .أي يتعهد الكاتب ان ال ينشر املادة املنشورة يف موقع
آخر .إمتازت حتقيقاته عن مؤمتر كرد سوريا يف واشنطن آذار  2006بكثري من
الشهرة ،حيث كان مدير املوقع نفسه احد املساهمني النشطني يف املؤمتر
املذكور(.)63
لقد كانت الوظيفة املؤجلة أزلياً يف اجملتمع الكردي ولن تستطع
الصحافة املكتوبة اإليفاء بها بالقدر والكم الالزم ،هي مسالة اإلعتناء باللغة
والثقافة الكردية .ومع بزوغ املوقع اإللكرتوني الكردي األولعلى شاشة اإلنرتنيت
موقع (عامودا.كوم)( )64يف  2000-9-26إحتضن املوقع مباشرة و دفعة
واحدة ثالثة جمالت ثقافية معنية باللغة والثقافة واألدب Nivîs :و EvarBaş
وجملة أخرى باللغة العربية تسمى"أوراق كردية".ومن املواضيع اليت متييز بها
املوقع العناوين والزوايا التالية:
................................................................................................................
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Nûçe, Nivîsar, Kultur, Hevpeyvîn, Qeşmerok,
êvarbaşJiçapemeniyakurdî, Kovaranivîs, muzîk, E-pirtûk,
Pêkenok,،Lînk,"Eyreqîb," Erşîv, nivîskarêkurdî

ومعاني هذه العناوين حسب التسلسل هي :األخبار،الكتابة األدبية ،ثقافة عامة،
مقابالت ،تسليات ،جملة "مساء اخلري" ،من الصحافة الكردية ،جملة "نفيس"
موسيقا ،كتب للبيع ،مرح ،عالقات ،نشيد"أي رقيب" ،أرشيف ،الكاتب الكردي.
اما القسم العربي من موقع (عامودا.كوم) فكان حيمل هذه العناوين :أخبار،
مقاالت ،مقابالت ،بيانات ،الكتابة بالعربية ،األرشيف ،اتصل بنا.
كانت احملاكاة وتقليد املواقع الكردية قائم على قدم وسائق .فنتيجة
القناعة املباشرة جبدوى وجدية العمل اإللكرتوني للصحافة الكردية وصالحيته
ومالئمته للظروف الكردية اخلاصة بدأ العديد ممن تسمح هلم مبمارسة هذا
العمل بتأسيس املواقع اجلديدة والعمل على رفع وترية إنتشار املعلومة
الكردية .لقد كان إمكانية اإلنفالت من قبضة األجهزة األمنية أهم عاملٍ مساعد
لتأسيس املواقع على اإلنرتنيت من قبل النشطاء الكورد.
موقع عفرين.نت efrin.net :موقع سياسي ثقايف يومي تأسس بدءاً من عام
 2002يف أملانيا ،بـ" متويل ذاتي من العاملني أنفسهم ،أي أنهم متطوعون
وميولون مصاريف املوقع بأنفسهم" ( .)65يدار حالياً من قبل الناشطني عارف
جابو وفوزي شيخو .لقد إعتمد املوقع كغريه من املواقع الكردية يف املهاجر
على اإلمكانيات الذاتية ملؤسسيه .وحينما تطلب جتديد املوقع ،وباألخص
األخبار ،بعد مساعٍ حثيثة ومواظبة مستمرة مل يتوفق حمرري املوقع من
اإلستمرار يف تقديم خدمات األخبار .ويف رسالة خاصة للباحث كتب السيد
عارف جابو مفسراًهذه املسألة " :ليس لدينا مراسلون خاصون ،ويف السابق
كنا نعتمد على االخبار اليت تأتينا من اصحابها ومن مصدرها مباشرة ،وكنا
ننشرها بعد التحقق من صحتها"( )66لكن  ،هذا الشكل من التعاطي ،على ما
يبدو،مل يتحول آللية جمدية ومبردودية ثابتة ،وكان يشغر وقتاً إضافياً من
احملررين الذين يعملون بدون مقابل ،ويف النهاية مل يستطع املوقع اإلستمرار
به .وقد فسر احملرر السيد عارف جابو بنفسه" ..لو كانت الظروف افضل
والتفرغ للعمل يف املوقع ممكناً لكان الوضع خمتلفا متاما..ففي ظل الظروف
املادية الصعبة بل األصح انعدام التمويل بشكل تامكان ذلك غري ممكناً "(.)67
إن إهتمامات موقع عفرين.نت منقسمة بدرجة متساوية تقريباً بني اللغتني
العربية والكردية .مبلحق (قسم باللغة األملانية) ،يلولي إهتماماً متزايداً بالشأن
................................................................................................................
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الثقايف العام ،وميتلك زاويته املسماة بـ (الفكر والسياسة) بسمعة طيبة
ومواظبة على نشر األفكار واألطروحات السياسية والفكرية اجلادة.
تعرض كغريه من املواقع لصعوبات مادية وتنظيمية ،أدى إىل تعطيله
وإنقطاعه عن التجديد فرتة من الزمن ،لكنه ما زال مواظباً على النشر والتواصل
مع قراءه .يصدر عنه جملتان ثقافيتان هما Pênûs :و  Zevîباللغة الكوردية،
وباألحرف الالتينية  .من الزوايا والفنون األدبية الثابتة يف املوقع جند :فكر
وسياسة ،أدب و فن ،عفرين ،إضاءات ،الكتاب االلكرتوني ،صور ،مواقع أخرى،
االتصال بنا ،الكتابة بالعربية ،ارشيف .
موقع كميا كوردا http//gemyakurda.com :موقع نشيط ومثابر ،بدأ عمله
جبهود ثالثة شبان أكراد يف شهر ايار  2005وهم يعرفون انفسهم بانهم "أعضاء
من ركاب باخرة للكورد حنمل على متنها كل الكورد وخمتلف األحزاب وحتى
من القومية العربية من ال يكره قوميتنا ويرغب يف االستماع ملعاناتنا واحلوافز
اليت حنصل عليها هي التقدير الكبري الذي نتلقاه ممن يعرف أننا نعمل يف هذا
املوقع وما يدفعنا للعمل هو الظلم والتطهري العرقي الذي يتعرض هلالشعب
الكوردي ووفاءً للشهداء األبرار وفضحا لألنظمة املغتصبة ألرض كوردستان
قدر اإلمكان وكسب الرأي العام العربي إىل جانبنا وتفهم قضيتنا ومطالبنا"(.)68
يكثر يف املوقع األخبار املتنوعة وذات األلوان األدبية املختلفة .وحيظى
بإهتمام متزايد يف الفرتة األخرية لتجديده املستمر ومثابرته يف نشر العناوين
املثرية لفضح النظام السوري .وقد القى مشرف ومؤسس املوقع اإلعالمي أنور
دقوري مضايقات كبرية بل حتى تهديدات مباشرة من لدن البطانة الشوفينية
احلاكمة يف سوريا .من ذلك الرسالة اليت تلقاها املوقع ونشرها حول "ردة فعل
أحد القراء على مقال وكاريكاتري نشره املوقع حول "مقتل اجلنود الكرد يف
صفوف اجليش السوري" فقد ورد يف الرسالة انه" يوجد من االخوة االكراد من
يستلم مناصب رفيعة يف الدولة؛ ويوجد بعض الشرذمات املندسة من اخلارج
لتخريب االمن القومي"وقد أضاف القارئ مهدداً ":الصور الكاريكاتريية ال اريد
ان اشاهدها جمددا فهي جتريح لي وجتريح لسوريا مجيعها واال لن جتدون
موقعكم بعد هذه املرة .قد اعذر من انذر" وفعالً فقد هامجت فصائل "اهلاكرز"
البعثية املوقع  .حيث قرأنا بعد فرتة وجيزة البيان التالي :متكن اهلاكرز من
اخرتاق املوقع وتدمري ملفات الصور ،و أرفقوا رسالة نصية حتت الصورة
املوضوعة يف الرئيسية متهمني املوقع بتلفيق األكاذيب حول مقتل اجملندين
................................................................................................................
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الكورد يف صفوف اجليش السوري الذي بدأت آلته حتصد حتى اآلن  35شاب ًا
كوردياً"( .)69ونتيجة هذه القرصنة مت تغيري رابط املوقع يف حمرك البحث يف
كوكل.

اهلاكرز الذي إخرتق "كميا كوردا" ترك خلفه هذه اإلشارة السوداوية

لقد تعهدت إدارة املوقع بإصالح ما خربته األيادي البعثية ليستعيد
نشاطه يف اقرب سرعة ممكنة .لكن اضطر مؤسس املوقع مغادرة سوريا ،لكي
يركز كل نشاطه وفعالياته يف العمل اإلعالمي .ولكن ظروف اهلجرة للشباب
الكردي بدأت تصطدم أكثر فأكثر مع اإلجراءات اإلدارية والصعوبات املختلفة يف
أوروبا يف العقد األخري .ويف أملانيا ،حيث أستقر السيد أنور دقوري ،مل تكن
األمور على ما يرام .فقد أعتقلته الشرطة يف  2010-4-3يف مدينة هالة وقدمته
للمحاكمة بسبب "اإلقامة الغري شرعية" وكانت هذه املرة الثانية ،ألنه سبق وأن
أعتقل لنفس األسباب .و "بقي متنقالً بني العديد من الدول األوربية ،حبثاً عن
مالذ آمن ،بعيداً عن شبح تسليمه للسلطات الشوفينية يف سوريا،فاملصري
املؤكد لناشط إعالمي يدير موقعاً إلكرتونياً يؤرق السلطات البعثية يف سوريا
لفضحه مجيع السياسات العنصرية املطبقة من قبل البعث حبق الشعب
()70
السوري بشكل عام و الشعب الكردي بشكل خاص"
لقد كانت ردة أفعال القراء واملتصفحني كبرية وهامة جداً على إعتقال
مؤسس املوقع ،وقد عرب العديد منهم عن تضامنهم الشديد ومساندتهم جلهوده
املتفانية .وقد شبه أحدهم جهود السيد أنور دقوري يف فضح جرائم النظام
العفلقي بانه " يسري على أشواك البعث" ودعى للتضامن مع (كميا كوردا)
"الذي فضح النظام البعثي ونشر جرائمه ،اليت تنضح بها السجون السيئة،
................................................................................................................
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واملعتقالت السيئة ،ونقل لنا األخبار من داخل أسوار السجون ،من مراسلني
جمهولني وميامني ،من أبطال وهبوا أرواحهم للحق والنضال "(.)71
لقد عانى املوقع نتيجة هذه املضايقات صعوبات يف اإلستمرار،
والتجديد .وبعد تردد نفسي هائل قرر مدير املوقع "طلب املساعدة والتربع"من
القراء .وذلك فقط"بعد أن تعرض املوقع للقرصنة من قبل نظام البعث أعدنا
بناء ه جمدداً وتكرر االخرتاق وزرعت الفريوسات يف قاعدة بيانات موقعنا وقد
()72
تضررنا كثرياً فلم جند أمامنا خياراً إال طلب التربع للموقع"
ميلك املوقع زاوية تفاعلية  " Feedbackحيث يلقى بدوره إهتماماً متزايداً
من قبل الشباب الذي يتبادل عربها املعلومات السريعة واإلنطباعات املباشرة
حول جمريات األحداث يف كردستان .لكل هذه األسباب جند أن تواصل
املتصفحني ومتابعتهم للموقع تزداد يوم بعد يوم .ويف إحصائية نادرة قام بها
موقع " " CivataXortanحظي موقع "كميا كوردا على املرتبة األوىل بني مواقع
غرب كردستان .وقد أبرزت نفس الدراسة ان ترتيب "كميا كوردا" كان الـ( ) 31
()73
بني املواقع اإللكرتونية الكردية ككل"
موقع "كردستانا بنخيت" "www.Kurdistanabinxete.com :أي (كردستان
الواقعة حتت اخلط) ويقصد (باخلط) سكة احلديد املقسمة لكردستان حسب
التعبري الشعيب إىل قسمني :كردستان تركيا (كردستان ما فوق اخلط،
وكردستان سوريا ما حتت اخلط) :ونقرأ يف القسم املخصص للتعريف باملوقع
املقطع التالي :إن موقع "  " www.Kurdistanabinxete.comهو موقعكم قبل
أن يكون موقعنا .فهو يتجدد باستمرار .إنه ليس مسرتهناً ال لنظام .أو حزب .أو
رأمسال .عملنا فيه طوعي دون أجر...وأنه:
ـ يدافع عن القضية الكردية يف سوريا ،وباقي أجزاء كردستان ،والدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،ويركز على احلاضر بقوة لتحقيق العدالة والدميقراطية
واحلفاظ عليهما.
يتمثل دورنا فيه .اإلحاطة باألخبار واملعلومات اجلديدة ،وتلقي مقاالتكم
وحتاليلكم .خدمة لألهداف التالية:
 .1مناصرة الشعوب املقهورة واملظلومة ويف املقدمة .شعبنا الكردي يف سوريا
وباقي أجزاء كردستان بغية التمتع حبقوقهم أسوة بباقي شعوب العامل على
مبدأ:
................................................................................................................
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وجعلناكم شعوب ًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم..
مستندين يف انطالقتنا بقوة على " مواثيق واتفاقيات حقوق االنسان املعتمدة "
لدى اجملتمع الدولي.
 .2افساح اجملال للمدافعني عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودعاة اجملتمعات
املدنية لنشر مبادئهم اليت يهمنا حتقيقها.
 .3صيانة حرية الرأي والتعبري وممارسة النقد البناء نصرة للحق وحتقيق
العدالة.
 .4التضييق على األنظمة الفردية والدكتاتورية وفضح مشاريعهم العنصرية
املقيتتة حبق شعوبهم ،وحماربة التطرف واإلرهاب وقمع الشعوب.
 نستمد قوتنا من وقوفنا إىل جانب احلق والعدالة. بقاءنا يف عملنا من بقائكم إىل جانبا أنتم .قراءاً .كتاباً ومتابعني.مدير التحرير :حممد سعيد آلوجي(.)74
أما األبواب الرئيسية اليت حيتويها املوقع فهي :األرشيف،علوم
وتكنولوجيا،حملة تارخيية،األرض والشعب ،حقوق اإلنسان،رجال ال ميكن
نسيانهم ،معاناة الشعب الكردي ،إنتفاضة  12آذار .2004
مواقع بافل علي  www.http//bafil4.tk :أو سرية البطل الغري مرئي:
أنها ظاهرة تستحق الوقوف عندها ملياً ،وظاهرة تستحق أمسها جبدارة ،بل ان
تسمى بـ (معجزة بافل) .أنين أجدها كغريها من املنجزات العقل اإللكرتوني
(للمخالفني) الذين يستحقون األومسة والتقدير على أعلى املستويات الوطنية.
فهذا الطالب اجلامعي الشاب ،الذي حيمل هذا األسم الغريب نوعاً ما( ،ألن أصل
أسم بافل أسم روسي ساليف) ،قد سدد خدمة ال تقدر بثمن لكي يستمر العمل
اإلعالمي الكردي اإللكرتوني يف الوقت الذي وقع عليه جام غضب السلطات،
وعمد حلجبها واحد أثر آخر، ...أثناء إستفحال األزمة والصعوبة اليت سادت
لتصفح املواقع الكردية بادر الفارس بافل لتأسيس املواقع واحداً بعد آخر
ليعرض عليها الصفحات احملجبة عن النظر مبحض إرادته وبدون أن يكلفه
أحداً .وذلك إستدراكاً منه ،حسب قوله" :قبل أن تصل األمور إىل األسوأ ،قمت
بإنشاء موقع بافل لفتح املواقع احملجوبة"! وبتلك الطريقة قدم بافل "اخلدمة
ملدة أربعة أشهر ألكثر من  50ألف زائر من خمتلف أحناء العامل ،وباألخص من
السعودية وسوريا حتى موعد حجب موقعه بنفسه يف  ."2004-7-11ويضيف
................................................................................................................
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 بل قمت بإنشاء أكثر،بافل قائالً " لكين مل أتوقف عن تقديم اخلدمة حتى اآلن
 وقد أورد مؤسس كل هذه."  منها حتى اآلن27 من مخسني موقعاًمت حجب
"املواقع بنفسه أمساء مواقعه احملظورة واملستمرة بالنشر يف مقال بعنوان
 إكراماً وتقديراً جلهوده الكبرية يف خدمة الصحافة،سجون اإلنرتنيت" وهنا
:اإللكرتونية الكردية أورد قائمة بأمساء كل مواقعه اليت أسسها بنفسه

www.bafil4.Tk// www.bafil5.tk// www.bafil6.tk// www.bafel.tk//
www.bafil.jeeran.com //www.bafelJeeran.com// www.dicle.Tk//
www.qamislitk.tk// www.bafil.i8.com// www.bafil.5u.com//
www.freewebs.com/bafil// www.freewebs.com/bafl2//
www.bafil.netfirms.com// www.bafil.it.tc //www.bafil.it.kr//
www.bafil.cjb.net// www.newroz.Tk// www.alislah.Tk //
www.alparti.Tk// www.ciziri.Tk// www.freewebs.com/bafel//
www.knntk.tk// www.afrintk.tk// www.amuditk.tk// www.ilav.tk //
www.syriatk.tk// www.amuditk.tk// www.afrintk.tk// www.syriatk.tk //
www.knntk.tk// www.ilav.tk //

:أما املواقع املعتقلة (احملجوبة) فهي

www.bafil.org// www.bafil.Tk// www.bafil2.Tk//www.bafil3.Tk//
www.amuode.Tk// www.afrin.Tk// www.knn-tv.Tk //www.syriais.Tk//
www.elav.Tk// www.qamishloo.Tk// www.amode.Tk //
www.efrene.Tk// www.kntv.Tk// www.elaf.Tk// www.thissyria.Tk //
www.qam-amu.Tk// www.qam-amu.tk//
www.qamisli.Tk//www.amudi.Tk// www.afrini.Tk// www.knntv2.Tk//
www.elaph.Tk //www.issyria.Tk// www.arabt.Tk//
www.syria4all.Tk//www.freewebs.com/bafil //

" اطلب من السلطات املختصة خصوصا:وأضاف بافل يف نهاية قصته الطريفة
يف سورية والسعودية بالكف عن محالت االعتقال الواسعة على املواقع
االلكرتونية وإطالق صراح كافة املواقع والتفكري يف مصلحتها ووحدتها ومصلحة
شعبها لعل وعسى أن يبقى حرا يف فضاء االنرتنت مادام انه مقيد بقيود
.)75("أخرى
 يولي إهتماماً عاماً بكل،)76(موقع ثقايف يوميKeskesor :موقع كسكسور
.القضايا املتعلقة باملسألة الكردية وبشكلٍ خاص املسألة الكردية يف سوريا
................................................................................................................
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يتميز جبديته ومتابعاته  ،وبسرعتة يف نشر األخبار وجتديده  .وهو أول موقع
كوردي الكرتوني أُنشىء وأُدير من داخل سوريا وكان ذلك يف العام 2001
موقع ترييز Tîrêj :موقع إلكرتوني ثقايف متطور وهام ،یجتدد شهریا ،حياول
إضفاء الصفة املستقلة لكتاباته ومواقفه ،يتميز بنشر العديد من املواد حول
موضوعات ختص الشأن الثقايف الكردي والكتب االلكرتونية.
موقع تربسيب Tirbespî:موقع يومي متنوع وشامل ،إختذ من مدينة
"تربةسثي" الكردية عنواناً له ،يهتم بالقضايا الكوردية يف غرب كوردستان
بشكلٍ خاص .ومعلومات مفيدة عن املنطقة اليت حتمل أسم املوقع (تربة
سثيي)
موقع شبكة األخبار الكردية KNNTV :موقع كردي عام وشامل ،ذو إهتمامات
مبسائل الصوت والصورة ايضاً .بدأ نشاطه يف إجتاه حتقيق بث تلفزيوني على
اإلنرتنيت.
موقع روژ آفا :موقع ثقايف بالدرجة االوىل  ،قام بتأسيسه جمموعة من كتاب
ومثقفي غرب كوردستان يف اخلارج ،اطلق يف اوائل اذار  2006محلة املئة الف
توقيع من اجل االعرتاف الرمسي باللغة الكوردية يف سوريا لتسليمها إىل منظمة
اليونسكو التابعة لالمم املتحدة.
موقع قامشلوQamishlo :موقع سياسي  ،ثقايف  ،أعيد تفعيله بعد فرتة من
اإلنقطاع  ،متيز مبواكبته للحدث  ،وبنشره لألخبار املوثوقة  ،مما جعله حيتل
مكانة بارزة بني املواقع الكوردية.
كل هذه املواقع ساهمت ،ويف مراحلٍ خمتلفة وبدرجات متفاوتة لتواصل
وإستمرار العالقات بني أطراف اجملتمع الكردي وبإيصال ونقل صوت وصورة
النشاطات الثقافية والسياسية واألدبية واإلحتفاالت واملهرجانات واملناسبات
الوطنية من بقعة ومنطقة كردية إىل أخرى .لقد كان دور هذه املواقع هاماً
وهائالً جداً لتوثيق عرى األخوة بني أطراف كوردستان وخلق نوعٍ جديد من
التضامن القومي ألجزاء كوردستان وتقريب فهم اجليل اجلديد للقضايا العامة
واملشرتكة وقد برزت هذه الديناميكية اليت خلقت باألداة اإللكرتونية ،بشكلٍ
خاص يف تعاظم أحداث انتفاضة  12آذار  2004اجمليدة ،فقد نقلت األحداث
أوالً بأول وعلى " الساخن" إىل كل أحناء كوردستان وكافة بقاع املعمورة ،وكان
دورها كبري يف الكشف عن اجلرائم واملمارسات اإلجرامية اليت ارتكبتها
................................................................................................................
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السلطات السورية إثناء وبعد اإلنتفاضة .ومن بني املواقع األخرى اليت تستحق
الذكر ،لتكتمل عندنا تفاصيل مشهد املواقع اإللكرتونية لكورد سوريا ،ينبغي
ذكر املواقع التالية ايضاً :

Efrinarengin/Kaniyahelbestan/
Avesta/
Jindirês/Mehname/Lazgin/Reshîdhiso/Zozanî/ZankoyaXwendinênEvr
upy/Binxetê/Tirejafrin/EkremGiro/Rojname/Cemalebdo/kockarojavay
êkurdistan /SeydayêTîrêj /Welatê me /Sema Kurd /BerzanKejo
 /Ebdomuhemed /Nasname/ Sparto /موقع الشاعر حسني حبش  /موقع

الشاعر حامد بدرخان
نعم كانت األنظار متجهة حنو السماوات املفتوحة اليت بزغت منها اإلشعاع
احلضاري ومع ذبذباته جاء "اإلعالم الكردي من املنفى وانعكس ذلك على كمية
و نوعية املادة اإلعالمية املطروحة يف الساحة اإلعالمية الكردية" ألن الكورد،
حسب الكثريين من املواكبني للحركة الثقافية اجلديدة "بظروفهم الصعبة
وامكانياتهم احملدودة سبقوا بعض دول املنطقة يف هذا اجملال وهذا يعين أنهم
()77
أدركوا مبكرا أهمية توظيف ثورة االتصاالت يف خدمة اإلعالم الكردي"
إندماج وتكامل خارج احلدود اجلغرافية-الطبيعية لكوردستان
هنا ميكن لنا ان نسجل ظاهرة نوعية جديدة .فإىل جانب إستمرارية
متييز بعض املواقع بصفاتها الوراثية واللغوية إلنتمائها هلذا اجلزأ او ذاك ،إال
ان نزعة جديدة اخذت تطغي وتنسحب على جممل عملية النشر اإللكرتوني
باللغة الكردية يف أوروبا .فقد ادى تواجد الكورد من خمتلف اجزاء كوردستان يف
اماكن متقاربة او واحدة جغرافياً وسياسياً إىل نشوء شيئ من اإلندماج
والتكامل والتقارب يف الصيغ اإلعالمية واملشاركة يف املواقع اإللكرتونية .من
ذلك ما شاهدناه من تعاون وتنسيق بني املتكلمني باللهجة البادينانية يف مشال
وغرب وجنوب كوردستان ( ضمن نشرات ومواقع مشرتكة ،بربنغ ،نيت كورد)..
او بني املتكلمني باللهجة اجلنوبية(السورانية) لكورد جنوب وشرق كوردستان.
ثم هناك مسألة أخرى اخذت تستحوذ على اهمية إستثنائية جململ اللهجات
الكردية اليت حرمت منذ امد بعيد من اإلندماج والعمل املشرتك يف خمتلف
اجملاالت مبا فيها الثقافية .ومع بداية تشكيل الكيان الفدرالي الكردي يف اجلزا
اجلنوبي من كوردستان ،ظهرت فرص تارخيية إضافية لتكوين جتمعات
................................................................................................................
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ومجعيات ثقافية بتضافر وجهود أبناء وبناة خمتلف أجزاء كوردستان ،سواء
باملشاركة الفعلية والتواجد يف منظمة ثقافية واحدة او عرب اإلنرتنيت .وقد
ساعدت مميزات اإلنرتنيت التقنية بشكلٍ خاص يف التغلب على الصعوبات
التارخيية وتذليلها .من نتائج هذه العمليات النوعية ظهور مواقع ذات صبغة
كوردستانية عامة ،متتلك قاعدة مجاهريية واسعة جداً وبزوار ومتصفحني من
خمتلف أجزاء كوردستان  ،مثل موقع بيامنري( ،)78الذي حاز حسب دراسة اولية
على املرتبة األوىل من بني مجيع املواقع الكردية اإللكرتونية .واجلدير بالذكر ان
هذا املوقع ميلك بوابة باللهجة الكرماجنية اليت يستخدمونها مجيع أكراد سوريا
وتركيا باإلضافة جلزأ هام من أكراد ايران.
هلذا يزداد يوماً بعد آخر املواقع اإللكرتونية اليت تنزع ألن توفر موادها لكل
الكورد ،سواء من خالل اللهجة الكردية املعتمدة بالنشر او لغة البلد الرمسية
اليت ميكن من خالهلا لكورد أكثر من بلد التفاهم والتخاطب من خالهلا
(كالعربية او الفارسية او الرتكية)؛ باإلضافة للغات األجنبية واألوروبية بشكلٍ
خاص اليت ختلق جسوراً ثقافية جديدة بني مثقفي وصحفيي حمتلف اجزاء
كوردستان.
مواقع األحزاب السياسية الكردية السورية
ألول مرة يف تاريخ الصحافة الكردية وصلت أخبار الساحة السياسية
ونشاطات احلركة الكردية يف خمتلف أجزاء كوردستان يف موعدها املالئم بل
أحياناً يف حلظتها للقيادة واجلماهري .وقد ساعدت هذه العملية األحزاب
السياسية للتغلب على الصعوبات التقليدية املرتاكمة امامها .طبعاً إىل جانب
املصادر الكردية ومواقع األحزاب السياسية وصلت اخبار العامل باكمله ايضاً
بالسرعة املطلوبة ومن املصادر العاملية الرائدة يف هذا اجملال  ،و أصبحت هي
األخرى متاحة على الساحة .وبذك عرفت عملية اإلتصال إنتعاشاً ملحوظاً وبيناً
سواء على صعيد العالقات الكردية-الكردية والكردية األجنبية ...وقد نشطت
يف الساحة اإلعالمية جمموعة من املواقع بإسم بعض األحزاب والتيارات
السياسية ،ومن أهمها:
تيار املستقبل الكوردي  /حزب الوحدة الدميقراطي الكردي يف سوريا (يكييت)
 /حزب االحتاد الدميقراطي /PYDاحلزب الدميقراطي الكردي يف سوريا
................................................................................................................
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(البارتي )  /احلزب الدميقراطي التقدمي الكردي يف سوريا  /حزب الوفاق
الدميقراطي الكردي يف سوريا  /حزب آزادي الكردي يف سوريا  /حزب يكييت
الكردي يف سوريا /حزب اإلحتاد الشعيب الكردي يف سوريا /حركة احلقيقة
الكردستانية -سوريا  /اللجنة الكوردية حلقوق اإلنسان  /املركز الكردي
للدراسات و االستشارات القانونية /
لقد كانلهذه وغريها من املواقع دوراً هاماً يف نشر املعلومات واألخبار الفورية
والصور بكل أنواعهاعن األحداث التارخيية اجلمة مثل حرب حترير العراق
نيسان  2003واإلنتفاضة الكردية يف قامشلو  12آذار  2004والتظاهرات
الكردية يف إيران  2005وكذلك نوروز دياربكر عام  2006وقد أدت مبجملها إىل
رفع مستوى اإلهتمام بالكورد والقضية الكردية يف األوساط املختلفة .وقد ساهم
العديد من النشطاء الكورد وحمرري الصحافة الكردية الورقية او اإللكرتونية يف
شرح األحداث مطوالً على شاشات العديد من املنابر اإلعالمية ..وذلك بفضل اإلتصال
الذي أمنه اإلنرتنيت ووسائل اإلتصال األخرى .وقد عجت وتزامحت صدى تلك األخبار
واملعلومات املواقع الكردية اليت بدأ تفعيلها ومواكبتها تتحسن يوماً بعد آخر.ونستطيع
القول اآلن بأن بداية األلفية الثالثة كانت فاحتة خري ونهوض لطاقات وإمكانيات
املواقع والصفحات الكردية اإللكرتونية رواج و تداول جيد للمعلومة من داخل
احلركة الكردية.

رسم توضيحي حول أهم وأشهر املواقع اإللكرتونية العائدة لكورد سوريا
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تصنيفات يف الفعالية واملردودية:
لقد كشفت دراسة حديثة أجراها موقع  CivataXortanعلى 170
موقعاً كردياً باإلعتماد على إحصائيات موقع الكسا العاملي نتائج هامة
ومثرية( .)79حيث أكدت أن اكثر من  %83من متصفحي املواقع الكردية على
اإلنرتنيت يتصفحون ( )11موقعاً كردياً فقط ،بينما يتصفح حوالي 17%
املتبقي ،جمموع  160موقع آخر من إمجالي عدد الزوار .وقد أظهرت الدراسة
نفسها بان املواقع األكثر زيارة من بني املواقع اإللكرتونية العائدة لكورد سوريا
هو موقع كميا كوردا(.أنظر الرسم التوضيحي أعاله)
إجنازات عاملية للصحافة اإللكرتونية الكردية:
يف دراسة ملفتة للنظر ألحد ممثلي الثقافة األمازيغية (سعيد بلغربي)
يقارن فيها الباحث بني وظائف مواقع إلكرتونية لثالثة قوميات()80متوزعة
جغرافياً على ثالث قارات (آسيا وأفريقيا وأوروبا) وبظروف تارخيية سياسية
متشابهة (الكورد واألمازيغ والكاتلون) لكن هلذه الشعوب حضور متشابه يف
إستخدامات اإلنرتنيت .ويستنتج الباحث بعد مقاربات ومقارنات لعدة جوانب
من إسهامات املكونات الثالثة بان الكورد واألمازيغ يولون اإلهتمام باملواد ذات
طبيعة ثقافية ولغوية حمضة يف موادهم ومساعيهم اإلعالمية اإللكرتونية بسبب
العوز واحلاجة املاسة لتطوير هذه اجلوانب يف ثقافتهم القومية اليت حرمت وما
تزال تعاني من احلرمان واملنع ...بينما ينصرف الكاتلون لإلهتمام باألمور
واألوضاع السياسية والعصرية جملتمعهم ومبؤديات صحافية عصرية.
لقد ساهمت املواقع والصفحات اإلنرتنيتية لكورد سوريا إىل جانب
شقيقاتها مواقع األجزاء كوردستان األخرى بتحقيق خطوات هائلة يف تعريف
العامل بالقضية الكردية .وبدرت نشاطات هامة تسجل فيها حضورها ومتييزها
 .من ذلك ما قامت به "مجعية أكراد سوريا يف النرويج" اليت نظمت يف 22
نيسان 2009مسابقة مت فيها توزيع جوائز رمزية على افضل ثالث مواقع
إلكرتونية كردية تعود ألكراد غرب كوردستان (والتي مة،كميا كوردا
وسوبارو)(.)81
أن من بني اهم منجزات املواقع اإللكرتونية الكردية خدماتها ومثابراتها
يف تامني املعلومة الكردية الصادقة والواردة من الوطن .فقد أصبح املتابع
................................................................................................................
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الكردي ،مبختلف إهتماماته ومستويات مشاركته يف العملية السياسية
والثقافية يف كل أجزاء كوردستان مزوداً بآخر األخبار اليت تعين قضيته
السياسية وصدى نشاطاتها يف كل أحناء العامل .وقد أدت النتائج اإلجابية هلذه
النقلة النوعية يف احلصول والتعاطي مع املعلومة الكردية إىل ظهور جمموعة من
املنجزات اهلامة للكورد على اإلنرتنيت نستطيع حصرها يف النقاط التالية(:)82
-1ظهور تصنيف خاص بالغرف الكردية ( )KURDISHضمن القسم األوربي
( )EUROPEالربنامج الشهري ( . )PALTALKولكن مع األسف قامت الشركة
حتت ضغط السلطات الرتكية إىل إزالة الغرف الكردية من القسم األوربي
وتصنيفها ضمن القسم – األثين
-2هناك موقع باللغة الكردية( باألحرف الالتينية والعربية) ضمن موسوعة
 WIKIPEDIAالعاملية.
-3قامت شركة جواب العاملية واليت تقدم خدمة الربيد اإللكرتوني ألكثر من
 4.5مليون شخص بإضافة اللغة الكردية إىل جانب اللغات العاملية لتصفح
بريدها اإللكرتوني.
-4تقوم حالياً شركة  googleالعاملية الضخمة ،برتمجة كافة خدماتها إىل اللغة
الكردية ،حيث تقدم هذه الشركة:
•خدمة أفضل وأسرع حمرك حبث يف العامل.
•خدمة الفيديو على اإلنرتنت ،املالك احلصري هلا شركة  ( GOOGLEحيث
حيتوي موقع  GOOGLEعلى املئات من مقاطع "الفيديو كليب" والتظاهرات
الثقافية الكردية األخرى).
•خدمة ترمجة الكلمات والنصوص واملواقع إىل اللغات ( اإلنكليزية ،الفرنسية،
العربية.)...
•خدمة أفضل بريد إلكرتوني يف العامل  ،حيث تقدم هذه الشركة جماناً بريد
إلكرتوني بسعة  2900ميغابايت للصندوق الواحد وهو أكرب حجم تقدمه شركة
 googleوحدها على اإلنرتنت .
-5لقد بدأ موقع جواب العاملي  ،الذي يقدم  ،خدمة الربيد االلكرتوني اجملاني
ألكثر من  4مليون مستخدم ،أضاف مؤخراً ملوقعه خدماته باللغة الكوردية
لتصبح لغتنا من بني اللغات العاملية الرئيسية.
................................................................................................................
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 -5بدالًًً عن اخلامتة (إستنتاجات وتوصيات)
ان العديد من علماء إجتماع اإلتصال ،ان مل يكن مجيعهم ،يبشرون بيوم جديد
لإلعالم يف كوكبنا .وهم يف تنبآتهم يقرون بأن مفهوم املستقبل نفسه يتعلق مبدى إنسجامه
وتعاطيه مع ما ختلقه الثورة املعلوماتية يف العهد اجلديد (ما بعد احلداثة) من إنسجام
ووئام إجتماعي .أن صياغه وحياكة نسيج العالقات اإلجتماعية تتولد اليوم يف جزء هام
منه يف اخليوط العنكبوتية اليت أنشأتها الصحافة اإللكرتونية .أنها االلة اجلديدة اخلارقة
للحدود واملنظمة واملغذية للعالقات اإلتصالية البشرية ،واملخاطبة لإلنسان
ككائن فريد ووحيد معين ومهتم بإنتاج وإستهالك إحتياجاته املادية والروحية
.والناس مبختلف إنتماءاتهم الثقافية واملهنية وآفاقهم الفكرية السياسية يف كل
مكان لن يستطيعوا من اآلن فصاعداً التعامل والتعاطي مع حميطهم اإلجتماعي
بدون هذه الوسيلة السحرية األخاذة .اجلميع يركزون اآلن على دوراهلمينة
القصوى لإلنرتنيت يف إيصال وتوزيع املعلومة يف فضاء السماء املشرتك .أن
ذلك من شأنه توطيد النظام العوملي اجلديد لألخبار واملعلومة عن كل مناح
حياة اإلنسان.
هذا ما تؤكده ايضاً الدراسات السوسيولوجية عن إنتشار الصحافة
اإللكرتونية على حساب تقلص رقعة إنتشار الصحافة الورقية( .)83وهذا ما
يولد لدينا القناعة وجرعة هائلة من التفاؤل بأن الصحافة الكردية احلديثة
املتسلحة بإرادتها اليت ال تلني وبذخرية تراثها الغري قابل للفناء واملتبنية كذلك
هلذه األدة "الثورية" رهان للحاقها بركب التقدم والتطور.
بعض الصعوبات والعراقيل اليت تواجه اإلعالم الكردي يف سوريا
أوالً :إستمرار منع تداول اللغة الكردية وباألخص إستخداماتها الرمسية يف
الكتابة والنشر من قبل احلكومة السورية يف الداخل يزيداإلقبال يوماً بعد آخر
بني كورد سوريا على الصحافة اإللكرتونية ،للتعويض عن حرمانهم من
إستخدامات لغتهم بشكلٍ قانوني ورمسي.
ثانياً :غياب قانون عصري ينظم العمل الصحفي اإللكرتوني  ،وإقتصار العمل
الرمسي بالصحافة اإللكرتونية على أجهزة ودوائر احلكم ،وإستمرار حرمان
املعارضة السياسية بكل ألوانها واطيافها من هذا احلق الطبيعي ( حق التعبري
احلر).
................................................................................................................
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ثالثاً :ضعف اإلمكانيات املادية ومستوى الدخل العام جعل من إمكانية
التزود باملواد الالزمة للتصفح واملتابعة للوسائل والوسائط اجلديدة
مبستوياته الدنيا ،إىل جانب العاهات القدمية كتفشي األمية اإللكرتونية
واملستوى الثقايف العام املتواضع ...األمور اليت تبقي مسألة التطوير النوعي
والكمي للوسائل اإلنرتنيتية الكردية مسألة حيوية وضرورة موضوعية.
رابعاً :عدم متكن الشرحية املهاجرة والوسط الثقايف الكردي من تنظيم
مؤسسة هامة ،كبرية وشاملة لتضم اإلمكانيات املتاحة ،تسنح خللق أرضية
صاحلة للم مشل العدد القليل من الكوادر املتخصصة حوهلايف منظمة إحتادية
مهنية جامعة.
خامساً :إستمرار دور األحزاب واملنظمات السياسية التقليدية على الساحة،
واملتواضعة أصالً بإمكانياتها يف العمل اهلادف لتأمني "قوت ال ميوت" جعل
وترية العمل منخفضة املستوى ،ومل تسمح بلوغ العمل يف هذا اإلجتاه لتنظيم
بث تلفزيوني أو حتى إذاعي موجه لكورد سوريا.
إستنتاجات واقرتاحات لتطوير إنتاجية اإلعالم اإللكرتوني املوجه لكورد سوريا :
أوالً :خلق آلية مشرتكة يف إطار منظمة مهنية فاعلة ،سواء تكون منبثقة عن هيئة
سياسية مشرتكة أو إطار موحد للجهود املهنية .لرتكيز اجلهود على اخلطوات
الرئيسية املاثلة أمام اإلعالم الكردستاني والكردي السوري بشكلٍ خاص يف
األداء واإلنتشار.
ثانياً :التنسيق والتعاون مع اجلمعيات والنوادي الكردية يف اخلارج وطرح صيغ
عمل مشرتكة و برامج إعالمية تنعكس نتائجها اإلجيابية على مجيع اجلهات
املعنية.
ثالثاً .:وتأمني القاعدة املادية لتمويل مستمر ودائم باإلعتماد على أوسع الرؤى
لتحديد املصادر واجلهات املمولة ،من املهتمني بتطوير القضية الكردية على
املدى البعيد واإلسرتاتيجي .وباألخص يف تنظيم بث تلفزيوني او إذاعي خاص
بكورد سوريا.
رابعاً :الرتكيز على اإلنرتنيت كوسيلة من الوسائل األكثر مالئمة يف ختزين ومجع
املعلومات واألخبار ونشرها وتوزيعها على فرتات منقطعة ومتوالية ،باإلعتماد
................................................................................................................
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على خنبة من الضالعني واملهنيني املختصني الذين ينبغي إجياد طريقة
إلعدادهم وإعادة تأهيلهم بإستمرار.
خامساً :تشجيع التنوع يف مصادر األخبار والرؤى اإلهتدائية املختلفة إلنتقاء
وصياغة األخبار واملعلومات عن الكرد ،والتنسيق والتعاون مع األحزاب
السياسية لتطوير الوسائل واإلمكانيات وإجياد األطر املشرتكة ،وعدم منع او
جتريم اإلختالف يف الرؤى.
سادساً :وضع اخلطوط العريضة خلطاب سياسي موحد يركز على املقومات
والركائز التارخيية الثابتة يف حتديد حقوق الكرد كأكرب أمة يف العامل حمرومة من
حقها الطبيعي يف تقرير مصريها بنفسها.
اهلوامش

 . 1حممد طلب هالل" :دراسة عن حمافظة اجلزيرة من النواحي القومية واإلجتماعية
والسياسية" ،اليت اعتربها الكثري من املطلعني كمقدمة و (خطة عمل) حقيقية لبداية تنفيذ
نظام الفصل العنصري حبق الكورد.
 . 2صحيفة كردستان وسياسة السلطان عبد احلميد  ،د .عبد الفتاح علي حييى البوتاني عن
كردستان أول صحيفة كردية  1902-1898مجع وتقديم د .كمال فؤاد (بغداد.)1972 ،
 .3حسني أمحد" :الجيوز حتميل اإلعالم الكردي ماهو فوق استطاعته" رؤية الكاتب الكردي
محيد عثمان" .عفرين.نتWWW.efrin.net : 2006-8-15 ،
 .4الفا خالد وأمحد الزاوييت :كيف يبدو املشهد اإلعالمي الكردي اليوم؟ إعداد :الفا خالد
/أمحد الزاوييت WWW.efrin.net .عفرين.نت 22.04.2008
 .5د .رضوان باديين"،تاريخ وسوسيولوجيا الصحافة العاملية" .الفصل اخلامس برمته
خمصص لدراسة تفاصيل اجلوانب األربعة للعملية اإلتصالية.
 .6عبدالباسط سيدا املسألة الكردية يف سوريا ،فصول منسية من معاناة مستمرة،
 .7بافل علي :اإلعالم الكردي يف سوريا بني الواقع والطموح -اإلعالم اإللكرتوني إمنوذجاً.
يف احلوار املتمدن  -العدد14 / 5 / 2007 - 1915 :
 .8بافل علي :من راقب الناس مات هماً ،يف احلوار املتمدن  -العدد/ 9 / 2006 - 1683 :
24
 .9بافل علي :سجون اإلنرتنيت ،يف احلوار املتمدن  -العدد4 / 10 / 2004 - 976 :
 .10محلة تضامن مع الطالب اجلامعي بافل علي املنظمة الكردية للدفاع عن حقوق اإلنسان
واحلريات العامة يف سوريا ( ) DADالرابطsolidarity@dadkurd.com :
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 .11الفا خالد :الصحافة الكردية ،وبعض النقاط على احلروف" الرابط:
http://www.sotkurdistan.net/cat200.php?sid=906http://www.sotkur
distan.net
 .12الفا خالد" :الصحافة الكوردية والبحث عن فضاء احلرية " ،الرابط:
http://www.urrnina.com/news.php?action=view&id=5075
 .13بيان "جلان الدفاع عناحلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سوريا" دمشق
http://www.shrilالرابط:
،2008\7\19
sy.info/modules/news/article.php?storyid=3340
.14إبراهيم اليوسف" :اإلعالم السوري أسئلة أكثر إحلاحاً" يف احلوار املتمدن  -العدد615 :
 8 / 10 / 2003الكردية
املواقع
يف
العام
النشر
دميقراطية
رمكو
.15قهار
استمرارا!http//www.welateme.net/erebi/modules.phpname
 .16حسني أمحدالرابطhttp://www.alnoor.se/article.asp?id=24591:
.17كريستني هيلربغ" :فرض الرقابة على الصحافة االلكرتونية فيسوريا -جهاز املخابرات
http://www.shrilالرابط:
التحرير"،
أسرة
شريك
sy.info/modules/news/article.php?storyid=4812
Национальные
Модели
Информационного
.18
"ОбществаЕ.Л.Вартанова, Н.В.Ткачева.Москва,2004املوديالت (النماذج)
القومية للمجتمع املعلوماتي" ،موسكو عام  ،2004باللغة الروسية .الكتاب الذي نشر
مبناسبة  250عام على تأسيس جامعة موسكو.
.19شريف فهمي بدوي" :معجم مصطلحات الكمبيوتر واإلنرتنت واملعلوماتية" ،دار الكتاب
اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع تاريخ النشر2007
.20عباس مصطفى صادق اإلنرتنت والبحث العلمي ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،
.2007
Михайлов С.А: Современная зарубежная журналистика: .21
 правила и парадоксы, Санкт-Петербург 2002الصحافة األجنبية احلديثة-
معلومات ومفارقات"،باللغة الروسية ملؤلفه س.أ .ميخائيلوف.
 .22عبدالباسط سيدا :املسألة الكردية يف سوريا ،فصول منسية من معاناة
مستمرة،أوبساال ،2003،ص121
 .23د .رضوان باديين ،أكراد سوريا :موعد مع التاريخ .ص .12باريس  2005ص12
Harriet Montgomery: The Kurds of Syria-an existence denied- .24
Berlin 2005
Maureen Lynch and Perwin Ali: Buried Alief, Statless Kurds in .25
Syria.Refugees International,2006
................................................................................................................
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 .26وفد من حمافظة احلسكة حيمل عريضة إللغاء املرسوم التشريعي رقم  49لعام 2008
https://www.gemyakurda.net/modules.php?name=News&file=articl
 e&sid=18416الرابط:
 .27ملخص التقرير السنوي التاسع حلالة حقوق اإلنسان يف سورية  2010للفرتة ما بني كانون
(يف
2009
ديسمرب
األول/
وكانون
يناير
الثاني/
الرابط) http://www.shrc.org/data/aspx/d14/4074.aspx
 .28املصدر السابق
 .29املصدر السابق.
 .30إبراهيم اليوسف ،يف ":اإلعالم السوري أسئلة أكثر إحلاحاً" يف احلوار املتمدن -العدد:
8/10/2003 -61
.31يف سوريا :صحافة إلكرتونية بدالً من الورقية واجليل اجلديد يتصدرها اخلميس04 ،
تشرين الثاني http://www.assabeel.net/world-news/28184- 2010
%D9%81%D9%8Aالرابط: .32اإلعالم اإللكرتوني يف سورية يتوجّس من قانون صارم الرابط:
http://www.aljaml.com/node/59192
 .33د .عمار سليمان علي الصحافة االلكرتونية يف بلدنا  -كلنا شركاء
الرابطhttp://www.syria-post.net/art/4546.html :
THE PAST AND THE PRESENT OFBOOK PUBLISHING INKURDISH .34
This research had been commissioned by the/LANGUAGE IN SYRIA
"and conducted by M. Malmisanij, 2006"Next Page Foundation
 .35املصدر السابق (مامليسانيج) ص15-14 :
 .36الفا خالد :الصحافة الكردية ،وبعض النقاط على احلروف" الرابط:
http://www.sotkurdistan.net/cat200.php?sid=906http://www.sotkur
distan.net
 . 37املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري يف"حالة اإلعالم وحرية التعبري يف سوريا"عام
،2006ص53-50
 .38املركز السوري لإلعالم وحرية التعبري يف "حالة اإلعالم وحرية التعبري يف سوريا" عام
 ،2006ص53
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ Беспалова А.Г.,
.39
Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько
.А.Иتاريخ الصحافة العاملية ياللغة الروسية ص290:
БлогикакглавнаяальтернативаСМИвXXIвеке:
.40
http://www.sovsport.ru/news/text-item/327232يف الرابط "املدونات البديل
الرئيسي لوسائل اإلتصال اجلماهريي التقليدية"
................................................................................................................
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 .41جناح العلي :الصحافة واإلعالم ،يف احلوار املتمدن -العدد2009/3/29 -2600 :
الرابط:
الرابط:
،
اإللكرتونية
النسخة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166990
 .42املصدر السابق :جناح العلي :الصحافة واإلعالم ،يف احلوار املتمدن -العدد-2600 :
الرابط:
الرابط:
،
اإللكرتونية
النسخة
2009/3/29
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166990
 .43جناح العلي :الصحافة واإلعالم ،يف احلوار املتمدن -العدد2009/3/29 -2600 :
الرابط:
،
اإللكرتونية
النسخة
http//www.ahewar.org/debat/show.art.aspaid=166990
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ- Беспалова А.Г., .44
Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И.
 Hervé Le Crosnier A l’ère de l’« informatique en nuages » .45إيريف لو
كروسنيه( :باللغة الفرنسية)،النسخة اإللكرتونية (يف عصر املعلوماتية امللبد بالضباب) ،يف
الرابط
http://clioweb.canalblog.com/archives/2010/04/02/17424224.html:
اإللكرتوني
اإلعالم
.46
العربيhttp//kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/135086
OWNI Digital Journalism .47
الرابطhttp://owni.fr/2010/10/25/freelance-journalism-a-survival-:
guide/
اإللكرتوني
اإلعالم
السابق
املصدر
.48
العربيhttp://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/135086
 .49جناح العلي ،احلوار املتمدن  -العدد ، 29 / 3 / 2009 - 2600 :الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=166990
الرابط:
يف
العربي،
اإللكرتوني
اإلعالم
اخلليل،
معمر
.50
http//kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/135086
.51معمر اخلليل :املصدر السابق
" .52حالة اإلعالم وحرية التعبري يف سوريا عام  ،"2006منشورات "املركز السوري لإلعالم
وحرية التعبري" ص 59 :النسخة اإللكرتونية
 .53ملخص التقرير السنوي التاسع حلالة حقوق اإلنسان يف سورية  2010للفرتة ما بني كانون
(يف
2009
ديسمرب
األول/
وكانون
يناير
الثاني/
الرابط) http://www.shrc.org/data/aspx/d14/4074.aspx
" .54حالة اإلعالم وحرية التعبري يف سوريا عام  ،"2006منشورات "املركز السوري لإلعالم
وحرية التعبري" ص 54 :النسخة اإللكرتونية
 .55املصدر السابق
................................................................................................................
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.56كريستني هيلربغ "جهاز املخابرات شريك أسرة التحرير" ترمجة :رائدالباش ،الرابط:
http://www.shril-sy.info/modules/news/article.php?storyid=4812
 .57بيان استمرار احلكومة السورية يف حجب املواقع اإللكرتونية  /يف موقع " جلان الدفاع عن
احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سوريا" ،مكتب األمانة 2006 / 10 /12 /
.58بافل علي« ،من راقب الناس مات هماً» اإلنرتنت يف سوريا ما بني الدعارة والسياسة ،يف
احلوار املتمدن -العدد2006-9-24 ،1683 :
.59ئيسماعيل تةنيا "بزايف روَذنامةطةري كوردي لة ئةملانيا" بني اعوام  2006-1963ص:
(ص)148-39
 .60بافل علي "اإلعالم الكردي يف سوريا بني الواقع والطموح (اإلعالم اإللكرتوني منوذجاً)
الرابط :احلوار املتمدن  -العدد.14 / 5 / 2007 - 1915 :
Радван Бадини: Аль-Асад и курды: законджунлей,Москва,2004 .61
رضوان باديين ،األسد واألكراد شريعة الغاب ،باللغة الروسية ،موسكو 2004.
 .62املصدر نفسه.
 . 63يف لقاء خاص مع السيد (شريوان) مدير (موقع عامودا أنفو) ،أثناء إنعقاد مؤمتر كورد
سوريا يف واشنطن 2006-3-12
 .64املصدر نفسه )(Amude.com
 . 65من أجوبة مدير املوقع السيد عارف جابو على أسئلتنا عن طريق الربيد اإللكرتوني
بتاريخ2010-12-7 :
 .66نفس املصدر
 .67نفس املصدر
 . 68من مراسلة خاصة مع املوقع أجراها الباحث مع مدير املوقع السيد أنور دقوري .بتاريخ:
2010-12-2
 .69كميا كوردا www.http//gemyakurda.com
 .70نفس املصدر
 .71عدنان حسن " :كميا كوردا والسري على أشواك البعث" ،يف الرابط :موقع كميا
كورداhttp//gemyakurda.com
 . 72نص رسالة خطية إستلمها الباحث من مدير املوقع عن طريق اإلمييل (باملراسلة)
بتاريخ2010-12-2 :
 .73الرابطwww.civat.net :
www.Kurdistanabinxete.com .74
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24420.75
 .76فائق اليوسف" :الصحافة الكوردية  ..واقعٌ وآفاق صحافة كورد سوريا أمنوذجاً"
 . 77حسني أمحد " :الجيوز حتميل اإلعالم الكردي ماهو فوق استطاعته" رؤية الكاتب
الكردي محيد عثمان" .عفرين.نت2006-8-15 ،
................................................................................................................
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 .78الرابطwww.http//peyamner.com :
 .79الرابطwww.http//civat.net :
 .80سعيد بلغربي"اإلعالم اإللكرتوني األمازيغي الكردي والكتاالني"،يف احلوار املتمدن العدد
7-26-2009-2719
.81املواقع االلكرتونية الكردية املستقلة (والتي مه ,كمياكوردا ،سوبارو) تفوز جبائزة االعالم
االلكرتوني الكردي املستقل،
الرابط:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file
 .82الرابطhttp://www.yek-dem.com/moxtarat=10-18-5-2007.htm:
 .83الفرق بني الصحافة االلكرتونية والصحافة املطبوعة ،املصدر
http://forums.moheet.com/showthread.php?t=142103

املصادر
باللغة الكردية:

ئيسماعيل تةنيا "بزايف روَذنامةطةري كوردي لةئةملانيا"  ،2006-1963هةوليَر2010 ،

باللغة العربية :

-1صحيفة كردستان وسياسة السلطان عبداحلميد ،د .عبدالفتاح علي حيي البوتاني ،عن
كردستان أول صحيفة كردية  1902-1898مجع وتقديم د .كمال فؤاد ( بغداد.)1972 ،
-2حسني أمحد " :الجيوز حتميل اإلعالم الكردي ما هو فوق استطاعته" رؤيةالكاتب الكردي
محيد عثمان" .عفرين.نتwww.EFRIN.NET : 2006-8-15 ،
-3الفا خالد وأمحد الزاوييت :كيف يبدو املشهد اإلعالمي الكردي اليوم؟إعداد :الفاخالد
/أمحدالزاوييتWww.EFRIN.NET .عفرين.نت 22.04.2008
 -4الفا خالد :الصحافة الكردية ،وبعض النقاط على احلروف" الرابط:
=HTTP://WWW.SOTKURDISTAN.NET/CAT200.PHP?SID
 -5الفا خالد" :الصحافة الكوردية والبحث عن فضاء احلرية " ،الرابط:
HTTP://WWW.URRNINA.COM/NEWS.PHP?ACTION=VIEW&ID
-6بيان "جلان الدفاع عن احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سوريا" دمشق
 ،2008\7\19الرابطHTTP://WWW.SHRIL- :
SY.INFO/MODULES/NEWS/ARTICLE.PHP?STORYID=3340
 -7إبراهيم اليوسف" :اإلعالم السوري أسئلة أكثر إحلاحاً" يف احلوار املتمدن  -العدد:
8 / 10 / 2003 - 615
-8قهار رمكو :دميقراطية النشر العام يف املواقع الكردية
!HTTP//WWW.WELATEME.NET/EREBI/MODULES.PHPNAME
................................................................................................................
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-9حسني أمحد
الرابطHTTP://WWW.ALNOOR.SE/ARTICLE.ASP?ID=24591:
-10كريستني هيلربغ" :فرض الرقابة على الصحافة االلكرتونية يف سوريا -جهاز املخابرات
شريك أسرة التحرير" ،الرابطHTTP://WWW.SHRIL-:
SY.INFO/MODULES/NEWS/ARTICLE.PHP?STORYID=4812
-11د .رضوان باديين" :تاريخ وسوسيولوجي االصحافة العاملية" .الفصل اخلامس برمته
خمصص لدراسة تفاصيل اجلوانب األربعة للعملية اإلتصالية.
 -12د .رضوان باديين،أكراد سوريا :موعد مع التاريخ .ص .12باريس 2005
 -13عبدالباسط  :سيدا املسألة الكردية يف سوريا،فصول منسية من معاناة مستمرة،
-14شريف فهمي بدوي "معجم مصطلحات الكمبيوتر واإلنرتنت واملعلوماتية" ،دار الكتاب
اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع تاريخ النشر2007
-15عباس مصطفى صادق :اإلنرتنت والبحث العلمي ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث،
2007.
-16وفد من حمافظة احلسكة حيمل عريضة إللغاء املرسوم التشريعي رقم  49لعام 2008
HTTPS://WWW.GEMYAKURDA.NET/MODULES.PHP?NAME=n
&FILE=ARTICLE&SID=18416 ewsالرابط
-17ملخص التقرير السنوي التاسع حلالة حقوق اإلنسان يف سورية  2010للفرتة مابني
كانون الثاني /يناير وكانون األول /ديسمرب ( 2009يف
الرابط) HTTP://WWW.SHRC.ORG/DATA/ASPX/D14/4074.ASPX
الرابطHTTP://WWW.ASSABEEL.NET/WORLD-:
-18
 NEWS/28184-%d9%81%d9%8aيف سوريا :صحافة إلكرتونية بدالً من الورقية
واجليل اجلديد يتصدرها اخلميس 04 ،تشرين الثاني2010
-19اإلعالم اإللكرتوني يف سورية يتوجّس من قانون صارم الرابط:
HTTP://WWW.ALJAML.COM/NODE/59192
 -20د .عمار سليمان علي :الصحافة االلكرتونية يف بلدنا – كلناشركاء الرابط:
HTTP://WWW.SYRIA-POST.NET/ART/4546.HTML
 -21املركزالسوري لإلعالم وحرية التعبري يف "حالة اإلعالم وحرية التعبري يف سوريا" عام
،2006
-22جناح العلي :الصحافة واإلعالم ،يف احلواراملتمدن -العدد2009/3/29 -2600 :
النسخة اإللكرتونية ،الرابط:
HTTP://WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID
-23معمراخلليل :اإلعالم اإللكرتوني العربي يف الرابط:
HTTP//KENANAONLINE.COM/USERS/AHMEDKORDY/POSTS
-24معمر اخلليل :اإلعالم اإللكرتوني العربي ،يف الرابط:
HTTP//KENANAONLINE.COM/USERS/AHMEDKORDY/POSTS/
................................................................................................................
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-25ملخص التقرير السنوي التاسع حلالة حقوق اإلنسان يف سورية  2010للفرتة مابني
كانون الثاني /يناير وكانون األول /ديسمرب  2009يف الرابط
) HTTP://WWW.SHRC.ORG/DATA/ASPX/D14/4074.ASPX
-26بيان استمرار احلكومة السورية يف حجب املواقع اإللكرتونية  /يف موقع " جلان الدفاع عن
احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سوريا"،مكتب األمانة 2006 / 10 /12 /
-27بافل علي« ،من راقب الناس مات هماً» اإلنرتنت يف سوريا مابني الدعارة والسياسة ،يف
احلوار املتمدن -العدد2006-9-24 ،1683 :
-28بافل علي "اإلعالم الكردي يف سوريا بني الواقع والطموح (اإلعالم اإللكرتوني منوذجاً)
الرابط :احلواراملتمدن  -العدد14. / 5 / 2007 - 1915 :
-29من أجوبة مدير املوقع السيد عارف جابو على أسئلتنا عن طريق الربيد اإللكرتوني
بتاريخ 2010-12-7
-30من مراسلة خاصة مع املوقع أجراه االباحث مع مدير املوقع السيد أنور دقوري .بتاريخ
2010-12-2
-31سعيد بلغربي "اإلعالم اإللكرتوني األمازيغي ،الكردي والكتاالني" ،يف احلوار املتمدن -
العدد2009 - 2719 :
-32املواقع االلكرتونية الكردية املستقلة (والتي مه،كمياكوردا ،سوبارو) تفوز جبائزة
االعالم االلكرتوني الكردي املستقل ،الرابط:
HTTP://WWW.WELATEME.NET/EREBI/MODULES.PHP?NAME
=news&FILE=PRINT&SID=5513
-33الفرق بني الصحافة االلكرتونية والصحافة املطبوعة ،املصدر
HTTP://FORUMS.MOHEET.COM/SHOWTHREAD.PHP?T=14210
3
-34بيان استمرار احلكومة السورية يف حجب املواقع اإللكرتونية  /جلان الدفاع عن احلريات
الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سوريا ،مكتب األمانة 2006 / 10 /12 /

باللغة اإلنكليزية

1THE PAST AND THE PRESENT OF BOOK PUBLISHING INKURDISH
LANGUAGE IN SYRIA/This research had been commissioned by the" Next
Page Foundation"and conducted by M. Malmisanij, 2006
2Harriet Montgomery: The Kurds of Syria-an existence denied-

Berlin 2005
3Maureen Lynch and Perwin Ali: Buried Aliev. Stateless Kurds
in Syria. Refugees International,2006

باللغه الروسية

1Национальные модели информационного
обществаЕ.Л.Вартанова, Н.В.Ткачева.2004

................................................................................................................
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2ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ- Беспалова
А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В.,
Станько А.И.
3БлогикакглавнаяальтернативаСМИвXXIвеке:
http://www.sovsport.ru/news/text-item/327232

4Радван Бадини: Аль-Асад и курды:
законджунглей,Москва,2004
5Михайлов С.А: Современная зарубежная журналистика:
правила и парадоксы, Санкт-Петербург 2002

باللغة الفرنسية

1Hervé Le Crosnier «A l’ère de l’informatique en nuages. "
http://clioweb.canalblog.com/archives/2010/04/02/17424224.html
2OWNI Digital Journalismhttp://owni.fr/2010/10/25/freelancejournalism-a-survival-guide

The Kurdish Electronic Media: an introduction to
understand the characteristics and functional problems
(Syrian Kurdish Media as an example)
Summary
The scientific and technological revolution in the mass media
created a new quality and unprecedented interaction between cultures
of different entities and changed the nature of the traditional sovereign
rights of states over their land and people. The common space of
traditional means of communication (audio-visual and print media)
gave new dimensions and different forms to ancient predecessors (by
breadth and depth). It clearly weakened dictatorial and totalitarian
regimes methods of control or to augment their glory.
The urgency of the subject comes from the fact that the study
is the first attempt to identify the features and specifications
journalistic work e-Kurd in Syria and display the productivity on their.
So our orientations aims are:
First - the demarcation issue to clarify the spatial structure of
articulation and positioning of its deliberations with the function of
media in education and indoctrination, guidance and counseling; then
indicate the dimension of their contributions in creating the desire and
will, opinion public on fundamental issues to the recipients, readers
and browsers.
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Second: addressing the subject of scientific analysis and description
of gathering quantitative and qualitative indications of the emergence
and development of a range of websites that we infer its affiliation to
the Syrian Kurdish (open expression), or the content of the texts and
gestures.
Based on the wide range of specialized resources and inter important
data directly related to the subject, including interview and
correspondence with stakeholders, we tried to determine the general
map overall work e-Kurd Syria, and sources of strength and the nature
of the achievements in this area.
كورتكراوةي :رؤذنامةطةريي ئةلكرتؤنيي كوردي :دةروازةيةك بؤ تيَطةيشتين تايبةمتةندييةكان و
كيَشةي ئةركةكاني
(رؤذنامةطةريي ئةلكرتؤنيي كوردي سووريا بة منوونة)
ثوختة
ثيَشكةوتنة زانسيت و تةكنؤلؤذيية زةبةالحةكاني بواري دةزطاكاني ثةيوةندييةكان
لة سةدةي بيست و يةكةميندا باريَكي جؤريي نويَي دروست كرد لة بةردةوامبوون و
كاريطةريي نيَوان رؤشنبريي و كلتوورة دوورلةيةكةكان و زؤر لة سرووشيت بنةماي ياسايي
لة دةسةآلتي كالسيكي وآلتاندا لة خاك و دانيشتوواندا طؤرِي ،هةروةها بؤشايي هاوبةش كة
تيَيدا دةزطاكاني ثةيوةنديي كالسيكي بينراو و بيسرتاو و نووسراو ئةركي رةهةندي نويَ و
َي) ي هيَناية كايةوة .لة اليةكةوة الوازتر لة رووي
جياواز لةوانةي ثيَشوو (قةبارة و قوول
َسوكةوتةكاني سيستمة ديكتاتؤري و مشوولييةكان لة كؤنرتؤلَ و ضاوديَريكردن و
هةل
َليَدان بة دةرخستين نةمري و سةربةرزي بة هةوةسي خؤي ،لة
قةدةغةكردندا ،يان لة سةول
َي تاك و طرووثة دوورلةيةكةكان لة
اليةكي ديكةشةوة ريَطةثيَدان بؤ دةرخستين هةول
دروستكردني طؤرِانكارييةكان و بةدةستهيَنانة دميوكراسييةكان .ئةم ئاراستةية واي
ليَكردين كة:
يةكةم :ويَنةكيَشاني سنووري بابةتي شويَن و روونكردنةوةي هةيكةلييةتي ثةيوةندييةكاني
لةطةلَ ئةركي راطةياندنكاري لة رؤشنبرييكردن و تةلقني بكريَت ،ئينجا نيشانداني قةبارةي
َيَني را و خؤبةستنةوة بة
كاريطةرييةكاني لة دروستكردني حةز و ويسنت ،ئةطةر نةل
جيَطرييةكاني دؤزةكة الي وةرطر و خويَنةرةكان.
دووةم :شيكردنةوةي بابةتةكة و شرؤظةكردني زانستيانة بة كؤكردنةوةي ذمارة و جؤر لة
َثةرِة ئةلكرتؤنييةكان بؤ طةيشنت بة ئةجنامي ئينتيمابوونيان بؤ كوردي
َيَك لة مال
كؤمةل
سووريا يان (بة ليَكدانةوةي راستطؤيي) ياخود بة ناوةرؤك و هةستكردني نووسينةكان و
ناوونيشاني شويَين ئاراستةكردنيان.
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َيَك لة
بة ثشتبةسنت بة بناخةي زانستيي بةربآلو لة سةرضاوة تايبةمتةندةكان و كؤمةل
دةستكةوت و سةرضاوة ثةيوةنديية راستةوخؤكان بة بابةتةكةوة ،لة نيَوانياندا ضاوثيَكةوتن
َمان دا نةخشةي طشتيي سةرجةم كارة
و نامةطؤرِينةوة لةطةلَ ثةيوةنديدارةكان ،هةول
ئةلكرتؤنييةكاني كوردي سووريا دةستنيشان بكةين و سةرضاوةي بةهيَزيي و سرووشيت
َيَك
ئةجنامة بةدةستهاتووةكان لةم بوارةدا دةستةبةر بكةين .لة ئاكامدا طةيشتينة كؤمةل
ليَكدانةوةي كة ريَطةمان ثيَدةدات راي خؤمان بة شيَوازي ئامؤذطاريكردن بةوةي دةتواندريَت
َثةرِة ئةليكرتؤنييةكان خبةينة روو ،لة
ضي بكريَت بؤ باشرتكردني باري طشتيي سةرجةم مال
ثيَش هةموويانةوة ،ريَكخستين هةيكةلي ريَكخسنت .كؤكردنةوة و ئاراستةكردني تواناكاني
تاك و ثةراويَزكراو و الواز بة ئاراستةي طشيت بؤ خزمةتكردني ئاماجنة سةرةكييةكان ،لة
سةرووي هةموويانةوة باشكردني ئةداي راطةياندني ئةلكرتؤنيي كوردي سووريا و زؤر
كردنى كاريطةرييةكان.
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