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الملخص

سياسةةة التجةةريم والعقةةاب فةةي قةةانون مكافحةةة االرهةةاب العراقةةي ل ةةا طا ع ةةا المميةةق اةةن تلة السياسةةة فةةي القةةوانين
العقا يةةة االىةةرىد فقةةد نظمة قةةانون مكافحةةة االرهةةاب العراقةةي كيايةةة التعامةةع القةةانوني مةةم اصةةخا ااتبةةر ةةمن ة
االرها ييند في محاولة لل مشرع الجقائةي العراقةي لمكافحةة هةلا ال ةوع مةن الجةرائم التةي أصةتد لسة ا فةي المجتمةم العراقةيد
ويعاني م ا العديد مةن القاااةاا الحكوميةة واالصةخا العسةكريين والمةدنييند وكوسةيلة لمواج ةة هةلا ال ةوع مةن الجةرائم
الشديدة التلثير الى أمن الدولة د قام المشرع تشريم قةانون مكافحةة االرهةاب لعةالم مةا يعةاني م ةج المجتمةم العراقةي ككةعد
ف ص من القانون الى اقو ة االادام لمن يشملج نصو المادتين الثانية والثالثة المعددتين لالامةال االرها يةة واالامةال
الماسة لمن الدولة د وسياستج في تجريم هل االفعال سياسةة ىا ةة ةبعن انةواع الجةرائم د اذ اتخةل مةن التجةريم التحةوطي
االستباقي و نوع الصياغة القانونية سياستج التجريمية المتميقةد اما مةا يتعلةب سياسةتج العقا يةةد فقةام المشةرع تحديةد اقو ةة
االفعال الواردة من المادتين الثانية والثالثة مةن ذلة القةانون االاةدامد وسةاوا ةين أىاةار العديةد مةن االفعةال االرها يةة
الى المصالح االساسية في المجتمم العراقي والمست دفة االامال االرها يةد وللل لم تةراع عةن القوااةد العقا يةة العاديةة
كقاادة تدرم العقو ة تدرم الخار االجرامي وقاادة تدرم العقو ة تدرم الخاورة االجراميةةد ونصة الةى ااةلار معايةة
ومخااة للعقو ة في حاالا معي ةد للا فلن سياستج العقا ية ايضا تتميق ان السياسة العقا ية العادية التي تالحظ في التشريعاا
العقا ية العادية.

 -1المقدمة
 1-1أهمية المو وع
ان الحااظ الى أمن الدولة وال ظام العام في ا يسةتلقم ةرورة ا ةدار قةانون ىةا لحمايت ةا فةي
اوقاا معي ة ا دما يشتد الخار الي ما او الى احدهما وسيما ا دما ال تسةتايم القةوانين الجقائيةة العاديةة
مواج ت ا الوسائع التي تملك اد وقد ااترف قانون مكافحةة االرهةاب العراقةي المةرقم ( )13لسة ة 2005د
عدم قدرة القوانين الجقائية العاديةة الةى مواج ةة جسةامة اال ةرار ال اتجةة اةن العمليةاا االرها يةة التةي
و ل الى حد ا بح ت دد الوحدة الوط يةة واسةتقرار االمةن وال ظةامد لةلا وجةد مةن الضةرور ا ةدار
هلا التشريم الل من صلنج القضاء الى العملياا االرها ية وتحجيم ا والحةد مةن التاااةع مةم القةائمين ةا
ل صكع من أصكال الدام والمساندة.
 2-1أصكالية البحث
اصكالية البحث تدور حول السياسة التي اتبع ا المشرع العراقي في جانبي التجريم والعقاب للحااظ
الى أمن الدولة من الجرائم التي تتحداها وذل من ىالل اتباع سياسة اقا ية معي ة تتضم ا المادة الرا عة
من قانون مكافحة االرهاب العراقيد فما مدى دقة المادة الرا عة من قانون مكافحة االرهةاب العراقةي وفةب
القوااد العقا ية العامة والخا ة المتعلقة الجرائم االرها يةد وهع يمكن ان يدرم من القوانين االرها ية
نص اقا ي يتضمن اقو ة وحيدة تعد اقسى واقصى اقو ة ارفت ا القوانين العقا ية الداىليةد وهع ان هةل
المادة هي مادة ةرورية او يجةوز الماالبةة الئائ ةاد ام ان الئائ ةا يلئةى القةانون اكملةجد ومةا الحةع ا ةد
الماالبة الئائ ا اذا كان تل الماالبة تؤد الى الئاء القانون اكملج.
 3-1م جية الدراسة ونااق ا
الدراسة هةي دراسةة تحليليةة لسياسةة التجةريم والعقةاب فةي قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي المةرقم
( )13لس ة 2005د ونصو المواد االىرى المتعلقة ا من القانون ناسج.
 -2ىاة البحث
نت اول مو وع البحث "سياسةة التجةريم والعقةاب فةي قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي وفةب ىاةة
معي ة تتلل مةن مبحثةيند ىصصة ا المبحةث االول لسياسةة التجةريم فةي قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي
وذل في ثالثة ماالبد ىصص ا المالب االول لبيان ىصائص تجريم الجرائم االرها يةد والمالب الثاني
لجرائم أمن الدولة في قانون مكافحة االرهاب العراقيد والمالب الثالث لجريمة االىااء في القانون ناسةجد
وىصص ا المبحث الثاني لسياسة العقاب في قانون مكافحة االرهاب العراقي وذل في ثالثة ماالب ايضاد
ىصص ا المالب االول لقاادة تدرم العقو ة تدرم الخار الج ائيد والمالب الثاني لقاادة تةدرم العقو ةة
تدرم الخاورة االجراميةد والمالب الثالث لعقو ة الجرائم االرها ية واالارها.
 2-1سياسة التجريم في قانون مكافحة االرهاب العراقي
للمشرع الجقائي العراقي سياسة ىا ة في تجريم عن انواع السلوك في قةانون مكافحةة االرهةاب
العراقيد وهي تختل ان السياسة التجريمية المتبعة فةي القةوانين العقا يةة العاديةة االىةرىد لةلا وللوقةوف
الى أهم مرتكقاا هل السياسة التجريمية ال د من يان الخصائص التجريمية للجةرائم االرها يةة وهةلا مةا
ىصص ا لج المالب االول مةن هةلا المبحةثد وان هةلا القةانون لةم يشةر فقةا الةى الجةرائم االرها يةة ةع ان
للجرائم الماسة لمن الدولة مو م فيجد للا ىصص ا المالب الثاني لجةرائم أمةن الدولةة فةي قةانون مكافحةة
االرهاب العراقي د وذكر هلا القةانون جريمةة اىةرى ىارجةة اةن و ة الجةرائم االرها يةة الم صو ةة
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الي ا في المادة الثانية وان الجرائم الماسة لمن الدولة في المادة الثالثة وهي جريمة اىااء فعع ارها ي او
صخص ارها ي دف التستر وىصص ا لج المالب الثالث من هلا المبحث وكاالتي:
 2-2الخصائص التجريمية للجرائم االرها ية
نت اول من ىالل هلا المالب الخصائص التجريمية للجرائم االرها ية ومدى اتباع السياسةة الخا ةة
ةةالتجريم فةةي الجةةرائم الةةواردة فةةي قةةانون مكافحةةة االرهةةاب العراقةةي وذل ة فةةي فةةرايند نخصةةص االول
للصياغة المرنة لل صو االرها يةد ونخصص الثاني للتجريم التحوطي االستباقي.
الارع االول :الصياغة المرنة لل صو االرها ية
ةةا ال صةةو التشةةريعية هةةي دقةةة التعبيةةرد
ال صةة ان الصةةاة االسةةا التةةي يجةةب ان تتصةة
وو وح االلااظد فبقدر ما يريد المشرع االفصاح ان تكلية معةين يلقيةج الةى اةاتب المخةاطبين القااةدة
الج ائية فلنج يعمد الى تحديد السلوك المعاقةب اليةجد ايجا يةا كةان هةلا السةلوك أم سةلبياد وذلة كلةج حر ةا
الى سالمة مبدأ قانونية التجريم والعقاب()1د ولكن هع تقيد المشرع الجقائةي ا ةد تشةريم قةانون االرهةاب
لا ال وع من الصياغة؟ وماهي انواع الصياغاا التشريعية؟ وا نوع من تل الصةياغاا هةي الصةياغة
السليمة في تجريم االفعةال االرها يةة؟ وهةع الصةياغة المتبعةة فةي تجةريم االفعةال االرها يةة تتاةب مةم مبةدأ
قانونيةةة الجريمةةة والعقو ةةة وتكةةون ةةمن ح ةدود ؟ وهةةع ىةةرم المشةةرع مةةن ناةةا هةةلا المبةةدا فةةي قةةانون
االرهاب؟
ه اك صورة اامة نواان من الصياغة التشريعية الجقائية (قوالب) وهما-:
اوال :القالب المقيد :يعمد المشرع ا د ياغتج ل ص اقا ي معين ان يضةم ج تحديةدا او تخصيصةا
او تاصيال للسلوك محع الجريمةةد او عبةارة اىةرىد ان المشةرع يبةين دقةة كافيةة نةوع السةلوك ومقوماتةج
وأو ةةافج الةةى نحةةو يو ةةح معالمةةج ويميةةق اةةن غيةةر د مةةن أمثلةةة ذلة جريمةةة القتةةعد ويتمثةةع االنمةةوذم
القانوني لسلوك ا في ازها روح انسان حةيد وفةي جريمةة االج ةاتد يتمثةع انموذج ةا فةي أسةقاط امةراة
من قانون مكافحة االرهاب العراقي ما نص اليج المادة الثانية فةي فقرت ةا
حبلىد وهكلا()2د ومثال ذل
( )3والتي تقضي لنج " من نظم او ترأ او تولى قيةادة اصةا ة مسةلحة ارها يةة "...والاقةرة ( )5صة ا
"االاتةةداء االسةةلحة ال اريةةة الةةى دوائةةر الجةةي او الشةةرطة او مراكةةق التاةةوع"...د والاقةةرة ( )7ص ة ا
"استخدام دوافم ارها ية اج قة متاجرة او حارقة مصممة الزها االرواح وتمتل القةدرة الةى ذلة "...د
وكلل وردا هل الصورة من الصياغة التشريعية من المادة الثالثة من قانون مكافحة االرهاب العراقي
في فقرت ا ( )3ص ا "كع من تولى لئرت اجرامي قيادة قسم مةن القةواا المسةلحة او نقاةة اسةكرية او
مي اء او ماار او أ قاعة اسكرية او مدنية ئير تكلي من الحكومة".
ثانيا :القالةب الحةر :يتعةلر الةى المشةرع احيانةا ان يحةيا الو ة الةدقيب للسةلوك محةع التجةريم
لسبب يرجم الى طبيعة السلوك ذاتجد فال يحدد السةلوك ةع يشةير الةى أثةار المترتبةة اةن السةلوك (ال تيجةة
والرا اة السببية) د ول لا فان ال صو التي تقوم الى هلا االسلوب تكون غيةر دقيقةة وغيةر وا ةحة فةي
معظةم االحةوالد وانمةا تكةاد المرونةةة ان تكةون الصةاة الئالبةة الةةى ةياغة الجريمةة ذاا القالةب الحةةر()3د
م ن قانون مكافحة االرهاب العراقي ما نص اليةج المةادة الثانيةة فةي فقرات ةا (1د 2د 4د 7د
ومثال ذل
 )8كاالتي-:
"  -1الع او الت ديد الل ي دف الى القاء الراب ين ال ا او تعةرت حيةات م وحريةات م وامة م
للخار وتعرين اموال م وممتلكات م للتل ايا كان وااثج واغرا ةج يقةم ت ايةلا لمشةروع ارهةا ي مة ظم
فرد او جمااي  . 2 .العمع الع والت ديد الى تخريب او هدم او اتالف او ا رار ان امد مبةاني او
امةةالك اامةةة او مصةةالح حكوميةةة او مؤسسةةاا او هي ةةاا حكوميةةة او دوائةةر الدولةةة والقاةةاع الخةةا او
المرافب العامة واالماكن العامة المعدة لالستخدام العام او االجتماااا العامة الرتياد الجم ور او مةال اةام
ومحاولة احتالل او االستيالء اليج او تعريضج للخار او الحيلولة دون استعمالج للئرت المعةد لةج بااةث
زاقاة االمن واالستقرار  . 4 .العمةع ةالع والت ديةد الةى اثةارة فت ةة طائايةة او حةرب اهليةة او اقتتةال
طائاي وذل تسليح المواط ين او حمل م الى تسليح عض م عضا و التحرين او التمويةع  . 7 .اسةتخدام
دوافم ارها ية اج قة متا ّجرة او حارقة مصممة الزها االرواح وتمتل القدرة الةى ذلة او ةث الراةب
ين ال ا او ان طريةب التاجيةر او اطالقةة او نشةر او زرع او تاخةيخ اليةاا او اجسةام ايةا كةان صةكل ا او
تاثير المواد الكيماوية السامة او العوامع البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكس اا . 8 .
ىا او تقييد حرياا االفراد او احتجازهم او لال تقاز المةالي الغةرات ذاا طةا م سياسةي او طةائاي او
قومي او دي ي او ا صر ناعي من صانج ت ديد االمن والوحدة الوط ية والتشجيم الةى االرهةاب "د والمةادة
الثالثة في فقرات ا (1د 2د 4د  )5اذ نص الى االتي:
" . 1كع فعع ذو دوافم ارها ية من صانج ت ديد الوحدة الوط ية وسالمة المجتمم ويمس امن الدولةة
واسةةتقرارها او يضةةع مةةن قةةدرة االج ةةقة االم يةةة فةةي الةةدفاع والحاةةاظ الةةى امةةن المةةواط ين وممتلكةةات م
وحدود الدولة ومؤسسات ا سواء اال ادام المسلح مم قواا الدولةة او ا صةكع مةن االصةكال التةي تخةرم
ان حرية التعبير التي يكال ا القانون  . 2 .كع فعع يتضمن الشروع ةالقوة او الع ة فةي قلةب نظةام الحكةم
او صةةكع الدولةةة المقةةرر فةةي الدسةةتور  . 4 .كةةع مةةن صةةرع فةةي اث ةارة اصةةيان مسةةلح ةةد السةةلاة القائمةةة
تكون ل لا الئرت  . 5 .كع فعع قام ج صخص كان لةج سةلاة
الدستور او اصترك في مؤامرة او اصا ة ّ
االمر الى افراد القواا المسلحة وطلب الي م او كلا م العمع الى تعايع اوامر الحكومة "
اذا هع ان المشرع العراقي في ياغتج ل صو قانون مكافحة االرهاب العراقي وسيما المادتين
التجةةريميتين الثانيةةة والثالثةةة والمعةةاقبتي ن المةةادة الرا عةةة م ةةج تقيةةد ةةال وع االول مةةن القوالةةب التشةةريعية ام
ال وع الثاني؟ ام انج اىتار موقاا وساا ي ما؟
يالحظ الباحث ان المشرع العراقي رغم محاولتج في التقيد ةال وع االول مةن القوالةب اال ان طةا م
من المادتين التجريميتيند فقد استخدم المشرع في تجريم
القالب الحر يائى الى ما صراج من نصو
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هل االفعال اباراا مااطية غير محددة المع ى دقة وم ا الى سبيع المثال (القاء الراةب ةين ال ةا او
تعرت حيات م وحريات م وأم م للخار) و(زاقاة االمن واالستقرار) و( ث الراب ين ال ا ) و(ت ديد
االمن والوحدة الوط ية) و(ت ديد سالمة المجتمةم) و( المسةا ةلمن الدولةة واسةتقرارها او اال ةعاف مةن
قدرة االج قة االم ية في الدفاع والحااظ الى المواط ين وممتلكات م) وغير ذل من العباراا غيةر محةددة
المع ى ومتئيرة االثرد لةلا فةان القالةب الحةر قةد طئةى الةى القالةب المقيةد مةن جانةب المشةرع العراقةي فةي
ياغتج لقانون مكافحةة االرهةاب العراقةيد وممةا تجةدر االصةارة اليةج ان ه ةاك اصةخا يلقةى فةي اناسة م
الخةةوف والراةةب ت ديةةد سةةيا وآىةةرون ال يتةةاثرون حتةةى الت ديةةد الشةةديد فةةال يلقةةى فةةي اناس ة م الخةةوف
والرابد كمةا وانةج لةيس ه ةاك ما ةوم محةدد لعبةاراا االمةن واالسةتقرار والوحةدة الوط يةة ف ةي ابةاراا
مااطية غير وا حة المعالم وااللااظد وتكاد تتسم لكع صيءد ويمكن القول لن أغلب مثع هل ال صةو
لئ من االحاطة والشمول والئموت حدا يجعةع تابيق ةا ممك ةا فةي اكثةر الجةرائم المرتكبةةد فكةان يجةب
الى المشرع ان يتج ب استخدام مثةع هةل العبةاراا او ان يقةوم تعريا ةا وتحديةدها فةي قالةب تسة ع الةى
القضاة التحقب من توافر ا ا ر الجريمةد ال ان يجعع اكثر مةن ( )166فعةال( )4واردا مةادتين فةي قةانون
مكافحة االرهاب العراقي اقو ة واحدة من المةادة الرا عةة وهةي االاةدامد وسةيما ان اغلةب هةل االفعةال
ذاا معان مااطية تتسم لكع صيءد فمن المعلوم ان كثرة ادد حايا فعع ارها ي مةا او اهميةة المكةان او
الشخص المست دف وقوة الاعع الجرمي تستلقم ان تكون اقو ة مرتكب الجريمة أصد مةن حةاالا قلةة اةدد
الضةةحايا او اةةدم أهميةةة المكةةان المسةةت دف او الضةةع ف ةي الوسةةيلة المسةةتخدمةد لةةلا لةةيس ه ةةاك مةةا يلةةقم
المشرع جمم جميم هل االفعال صدة و عاا في التلثير الى أمن الدولة في قالب واحد يوجج لااالج اقو ة
واحدة ال اىتيار وال ةديع ا ةا سةوى التابيةب وال يمكةن تصةحيح الخاةل في ةا عةد الت ايةلد ويةرى الباحةث
ايضا انج مادام قد وردا هل االفعال من قانون مكافحة االرهاب فال يكون المشرع قةد ىةرم مةن حةدود
مبدأ قانونية الجريمة والعقو ةد الن الئرت من هلا المبةدأ اةدم معاقبةة الشةخص اةن فعةع لةم يةتم تجريمةج
مسبقا وتحديد اقو ة قانونية م اسبة لجد فالمشرع في قانون مكافحة االرهاب اورد ال ص والعقو ة ولكن ما
ن تقد اليج كثةرة اةدد االفعةال واةدم الدقةة فةي تاسةيرها وتابيق ةا اال ةافة الةى اةدم مالئمةة الة ص الةى
اقو ة واحدة (االادام) ال سبة الفعال متعددة تتص ت وع درجة ىاورت ا.
الارع الثاني :التجريم التحوطي االستباقي
ان من قوااةد التجةريم االساسةية أال يعاقةب المشةرع الجقائةي اال الةى ال شةاط الخةارجي المحسةو
الل يتجلى افعال مادية تحدث ا ارا ا اجتمااياد وللا فال اقو ة الى التاكير في الجرائم او العقم الةى
ارتكا ا د وال الى التحضير والت ي ة لجد وما لم يتعد الاااع هل المرحلة ويتخا ا الى مرحلة الشروع أ
البدء الت ايل فال اقةاب اليةجد الن المشةرع الو ةعي ال سةلاان لةج الةى الضةمائرد والن الاكةرة مةا دامة
كام ة في ناس احب ا ولم يعمع الى تحقيق ا اعع ىارجي يتصع ا مباصرةد ف ي حتى ذلة الوقة د ال
تؤذ أحدا في حقجد وليس في(5ا) اىالل ظام المجتممد هل القاادة هي أساسية وال استث اء ل ا فةي التشةريم
الجقائي اال في حاالا نادرة د وقد يتساءل البعند هع ان المشرع العراقي تقيد ل القاادة العامة ا ةد
تشريعج لقانون مكافحة االرهاب وسيما المادتين المعاقبتين المادة الرا عة م ةجد أ هةع ان المشةرع ااقةب
الى الجةرائم الةواردة فةي هةلا القةانون ةد لء مرحلةة الشةروع ام انةج اةدَ االفعةال السةا قة الةى الشةروع فةي
الجريمة االرها ية افعاال معاقبا الي ا؟ وهع تعد االفعال االرها ية الةواردة ةمن هةلا القةانون مسةتث اة مةن
القاادة العامة المشار الي ا؟
يالحةةظ الباحةةث ان المشةةرع العراقةةي اسةةتخدم ن ة التجةةريم التحةةوطي االسةةتباقي فةةي ذكةةر لالامةةال
االرها ية من قانون مكافحة االرهاب العراقيد أ الضرب الةى السةلوك فةي مرحلةة اولةى م ةج تحاصةيا
لبلوغج مرحلة تالية أنكى من سةا قت ا وأكثةر دنةوا مةن هةدف االىةالل المباصةر ركيةقة الوجةود االجتمةااي
ذات اد فتجريم التشجيم (التحرين) الى االرهاب والتخايا والتمويةع والشةروعد تحةوط سةا ب يقصةد ةج
تحاصي التو ع لية طريقة الى ت ايل الاعع االرها ي أ تحققجد ونحةن نؤيةد المشةرع العراقةي فةي اجرائةج
ذل د وذل الهمية المصلحة المحمية في نظرنا في تل الجرائمد لةلا تعةد هةل االفعةال اسةتث اء مةن القوااةد
العامة في التجريم وىا ة الجرائم االرها ية و عن الجرائم الماسة لمن الدولة.
 2-3جرائم امن الدولة في قانون مكافحة االرهاب العراقي
جرائم أمن الدولة ذاا االقة وطيدة جرائم االرهاب وقد تلاب االىيرة في ث ايا االولى فةي عةن
التشريعاا العقا يةد و ما ان قانون مكافحة االرهاب العراقي قةد ت ةاول عةن جةرائم أمةن الدولةة لةلا رأي ةا
من الالزم يةان موقةم جريمةة االرهةاب مةن جةرائم أمةن الدولةة وكةلل جةرائم امةن الدولةة المعاقبةة قةانون
مكافحة االرهاب العراقي في فراين مستقلين وكاالتي-:
الارع االول :موقم جريمة االرهاب من جرائم امن الدولة
ذكر المشرع العراقي في قانون مكافحة االرهاب من المادة الثالثةة الخا ةة جةرائم أمةن الدولةة
عن الجرائم الماسة لمن الدولة في الةداىعد اذ نصة الةى ان " تعتبةر وجةج ىةا االفعةال التاليةة مةن
جرائم امن الدولة . 1 :كع فعع ذو دوافم ارها ية من صانج ت ديةد الوحةدة الوط يةة وسةالمة المجتمةم ويمةس
امةةن الدولةةة واسةةتقرارها او يضةةع مةةن قةةدرة االج ةةقة االم يةةة فةةي الةةدفاع والحاةةاظ الةةى امةةن المةةواط ين
وممتلكات م وحدود الدولة ومؤسسات ا سواء اال ادام المسلح مةم قةواا الدولةة او ا صةكع مةن االصةكال
التي تخرم ان حرية التعبير التي يكال ا القانون  . 2 .كع فعع يتضةمن الشةروع ةالقوة او الع ة فةي قلةب
نظام الحكم او صكع الدولة المقرر في الدستور . 3 .كةع مةن تةولى لئةرت اجرامةي قيةادة قسةم مةن القةواا
المسلحة او نقاة اسكرية او مي اء او ماار او ا قاعة اسكرية او مدنية ئير تكلي من الحكومة . 4 .
كةةع مةةن صةةرع فةةي اثةةارة اصةةيان مسةةلح ةةد السةةلاة القائمةةة الدسةةتور او اصةةترك فةةي مةةؤامرة او اصةةا ة
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تكون ل لا الئرت  . 5 .كع فعع قام ج صخص كان لةج سةلاة االمةر الةى افةراد القةواا المسةلحة وطلةب
ّ
الي م او كلا م العمع الى تعايع اوامر الحكومة ".
يالحظ من هةلا الة ص ان المشةرع جعةع العديةد مةن جةرائم أمةن الدولةة جةقأ ل مةن الجةرائم االرها يةةد
و التالي ا بح الجرائم االرها ية ىارم ناا جرائم أمن الدولةة وأكثةر توسةعا مةن االىيةرةد وأ ةبح
جرائم أمن الدولة جقءا ل ةئيرا ل مةن الجةرائم االرها يةةد فةان ذكةر جةرائم أمةن الدولةة ةمن قةانون يسةمى
قانون مكافحة االرهاب هو ىروم ان االطار العام لمع ى االرهابد فكان يجب اجراء احد االمةريند امةا
تئيير اسم القانون الى قانون مكافحة االرهاب وأمن الدولةد او اىرام والئاء جرائم امةن الدولةة مةن ناةا
قةةانون مكافحةةة االرهةةاب وهةةلا مةةا نؤيةةد د فلةةو اراد المشةةرع تشةةديد اقو ةةة هةةل االفعةةال لقةةام تعةةديع قةةانون
العقو اا وليس ادراج ا من قانون ال يحمع اسم ا وال تتحملج نااق ا.
فموقم جرائم االرهاب من جرائم امن الدولة في القةوانين العقا يةة يكةون فةي جةقء مةن جةرائم امةن
الدولة وليس العكسد فجرائم االرهاب هي جقء من جرائم أمن الدولة الداىليد ذل الن جرائم أمن الدولةة
ةى)6قسةةمين فةةي غالبيةةة التشةةريعاا الجقائيةةة وهمةةا جةةرائم امةةن الدولةةة الةةداىلي وجةةرائم امةةن الدولةةة
ت قسةةم الة
الخارجي( الىتالف درجة ىاورة كع م ماد واىتالف الدوافم الرتكةاب الجريمةةد والئايةة مةن الحمايةة
الجقائية()7د وقد ت اول قانون العقو ةاا االردنةي المةرقم ( )16لسة ة  1960جةرائم االرهةاب ةمن قةانون
العقو ةاا /البةةاب الثالةةث م ةج والمع ةةون ة (الجةةرائم الواقعةة الةةى أمةةن الدولةة الةةداىلي) فةةي المةةواد (-147
)149د وت اول قانون العقو اا المصر المرقم ( )58لعام  1937جرائم االرهاب من قانون العقو اا/
البةاب الثةاني -القسةم االول والمع ةون ة (الج ايةاا والجة ح المضةرة ةلمن الحكومةة مةن ج ةة الةداىع) فةةي
المادة ()86د وت اول كلل قانون العقو اا السور المرقم ( )148لس ة  1949تعري الجةرائم االرها يةة
في المادة ( )304وتعداد االامال االرها ية في المادة ( )2/305م ج من جرائم أمن الدولة الداىلي.
نست ت من كع ذل ان العالقة ين جرائم أمةن الدولةة وجةرائم االرهةاب هةي االقةة الكةع ةالجقءد
فجرائم االرهاب يجب ان تكون جةق لء ةئيرا ةمن قسةم مةن جةرائم أمةن الدولةة وهةو جةرائم أمةن الدولةة
الةةداىليد اال ان مةةا سةةار اليةةج المشةةرع العراقةةي فةةي قةةانون مكافحةةة االرهةةاب هةةو اكةةس لكةةع التوج ةةاا
التشريعية الجقائية في هلا المجالد للا يجب الى المشرع العراقي تصحيح هلا الخال واتبةاع احةد الاةر
المشار الي ا سا قا.

الارع الثاني :جرائم امن الدولة المعاقبة قانون مكافحة االرهاب العراقي
تضمن قانون مكافحة االرهاب فةي المةادة الثالثةة م ةج ع ةوان جةرائم أمةن الدولةة والمعاقبةة المةادة
الرا عة من هلا القانون ىمس فقراا تعد تكةرارا لمةا ورد فةي قةانون العقو ةاا العراقةي و خا ةة الاقةراا
(5د4د3د )2في المادة ( )3من قانون مكافحة االرهاب العراقي التي تقا ع المواد (193د192د191د)190
من قانون العقو اا العراقي ال افل.
فقد نص الاقرة ( )2من المادة الثالثة لقانون مكافحة االرهاب الى ان "كع فعع يتضمن الشةروع
القوة او الع في قلب نظام الحكم او صكع الدولة المقرر في الدستور " ونص المادة ( )190مةن قةانون
العقو اا العراقي الى ان "يعاقب السجن المؤ د أو المؤق من صرع القوة أو الع في قلب نظام الحكم
الجم ور المقرر الدستور أو تئيير دستور الدولة أو صكع الحكومةد"...د فيالحظ فةي ذلة التاةا ب التةام
الكلي ين ال صيند وان االىتالف فقا في العقو ةد ونصة الاقةرة ( )3مةن قةانون مكافحةة االرهةاب الةى
ان" كع من تولى لئرت اجرامي قيادة قسم من القواا المسلحة او نقاة اسكرية او مي اء او ماار او ا
قاعة اسكرية او مدنية ئير تكلي من الحكومة" ونةص فةي المقا ةع قةانون العقو ةاا العراقةي فةي المةادة
( ) 191الى ان" :يعاقب االادام او السجن المؤ ةد كةع مةن تةولى لئةرت اجرامةي قيةادة قسةم مةن القةواا
المسلحة او نقاة اسةكرية او مي ةاء او مدي ةة ئيةر تكلية مةن الحكومةة "...فةيالحظ ان ي مةا تاةا ب تةام
سوى في العقو ةد اذ ان العقو ة في قانون مكافحة االرهاب هي اقو ةة وحيةدة واردة ةمن المةادة الرا عةة
م ةةج وهةةي االاةةدامد فةةي حةةين ان العقو ةةة فةةي قةةانون العقو ةةاا العراقةةي هةةي اقو ةةة اىتياريةةة ةةين االاةةدام
والسجن المؤ د .وكةلل نصة الاقةرة ( )4مةن المةادة الثالثةة لقةانون مكافحةة االرهةاب الةى ان " :كةع مةن
تكونة ل ةلا
صرع في اثارة اصيان مسلح د السلاة القائمة الدستور او اصترك فةي مةؤامرة او اصةا ة ّ
الئرت"د ونص في المقا ع المادة ( )192من قانون العقو اا الى ان -1 " :يعاقب السجن المؤق كع
من صرع في أثارة اصيان مسلح د السلاة القائمةة موجةب الدسةتور او اصةترك فةي مةؤامرة او اصةا ة
تكون ل لا الئرت"د فاالىتالف ي ما في العقو ة فقاد ونص الاقرة ( )5مةن قةانون مكافحةة االرهةاب
العراقي الى ان " :كع فعع قام ج صخص كان لج سلاة االمر الى افراد القواا المسةلحة وطلةب الةي م او
كلا م العمع الى تعايع اوامر الحكومة"د وهي تقا ع ايضا ما ورد في المادة ( )193من قةانون العقو ةاا
العراق ي التي نص الى ان "يعاقب السجن المؤ د أو المؤق كع صخص لج حةب اممةر فةي افةراد القةواا
المسةةلحة طلةةب الةةي م او كلا ةةم العمةةع الةةى تعايةةع أوامةةر الحكومةةة اذا كان ة ذل ة لئةةرت اجرامةةيد"...د
ويالحظ في هل ال صو التاا ب التام ين ا ا ر السلوك االجرامي وال تيجة والعالقة السببية اال افة
الى الركن المع و (القصد االجرامي)د واالىتالف هي فقا فةي العقو ةة المقةررة لتلة االفعةال فةي المةادة
الرا عة من قانون مكافحة االرهابد ويستث ى من ذل الاقرة االولى للمادة الثالثةة لقةانون مكافحةة االرهةاب
وهي الاقةرة المسةتحدثة لجريمةة ارها يةة جديةدةد اذ نصة الةى ان "كةع فعةع ذو دوافةم ارها يةة مةن صةلنج
ت ديد الوحدة الوط ية وسالمة المجتمم ويمس أمن الدولة واستقرارها او يضع من قدرة االج قة االم يةة
في الدفاع والحااظ الى أمن المواط ين وممتلكات م وحدود الدولة ومؤسسات ا سواء اال ادام المسلح مم
قواا الدولة او أ صكع من االصكال التي تخرم ان حرية التعبير التي يكال ةا القةانون" ونظةرا السةتيعاب
ما ورد من المادة الثانية للقانون الملكور الحكام هل الاقرة نرى ادم رورة قاء هلا ال ص ايضا.
 2-4جريمة االىااء في قانون مكافحة االرهاب العراقي
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جريمة االىااء ااتبارها احدى الجةرائم الملحقةة ةالجرائم االرها يةة تشةكع ىاةرا الةى المصةالح
الجوهريةةة م مجتمةةمد ف ةةي –االىاةةاء -الةةدافم احيانةةا الرتكا ةةاد فلةةو لةةم يام ة ن فااةةع أ جريمةةة وم ةةا
الجريمة االرها يةة لمكةان االىاةاء او التسةتر المت ةم اةن ارتكةاب جريمتةجد لةلا رأي ةا مةن الةالزم يةان تلة
الجريمة في القوااد العامة وكلل في قانون مكافحة االرهاب العراقي في فراين وكاالتي:
الارع االول :جريمة االىااء وفب القوااد العامة
نص القوانين العقا ية الةى جريمةة االىاةاء او االيةواءد مةن ي ةا قةانون العقو ةاا المصةر فةي
المادة ( )144اذ نصة الةى ان "كةع مةن أىاةى اسةج او واسةاة غيةر صخصةا فةر عةد القةبن اليةج او
مت ما ج اية او ج حة ادرا فةي حقةج أمةر ةالقبن اليةجد وكةلل كةع مةن أاانةج ليةة طريقةة كانة الةى
الارار من وجج القضاء مم المج لل د يعاقب طبقا لالحكام االتيةة"...:د ونصة المةادة ( )273مةن قةانون
العقو اا العراقي الى ان " -1كع من أىاى أو آوى اسج أو واساة غير صخصةا فةر عةد القةبن اليةج
أو ةةدر حقةةج أمةةر القةةاء القةةبن أو كةةان مت مةةا فةةي ج ايةةة او ج حةةة او محكومةةا اليةةج وكةةان االمةةا ةةلل
يعاقب"...
يالحظ ان القانونين المصر والعراقي جرما فعع اىااء صخص مت م جريمة او فار من القضاءد
ويتال الركن الماد ل ل الجريمة من سلوك ماد يضم ج الاااع مقبو ا اليج فارا او مت مةا ج ايةة او
ج حة او صخصا ملمورا القبن اليجد في ال اا المكاني المحوز م ج صخصيا او المحوز من آىر غير د
او سلوك يعين ج الاااع هلا االىير لية طريقةة كانة الةى الاةرار مةن وجةج القضةاءد اال ةافة الةى الةم
الاااع انج يسل سلوكج هةلا لصةالح صةخص تتةوافر ةج ةاة مةن الصةااا المةلكورةد ولكةن اذا استضةافج
الاااع دون ان يعلم قيام احدى تل الصااا الملكورة فيجد ال يرتكب الاااع الجريمةد اذ انج يعتبر مراايا
لصلة الصداقة التي تر اج لا االىير ليس االد وليس المراد اىااء الشخص الاةار مةن القةبن او االت ةام
حجبج كلية ان أاين ال ا د وانما المراد أن يشرك الاااع هلا الشخص ان الةم صةاتج فةي حيةازة مةلوى
الاااع او شخص أىر غير د فاالىااء مع ا االستضافة مم ترك السلااا جاهلة
ليس لج وانما هو ىا
مكان هل االستضافة تبعا لعةدم اىبارهةا ةلا المكةاند ويسةتو فةي االستضةافة ان تكةون مقا ةع او ئيةر
مقا ع()8د وحس ا فعع المشرع ال ص الى هل الجريمة الن ا قةد تكةون هةي السة د للجريمةة السةا قة الي ةاد
فلو لم يام ن فااع الجريمة السا قة وجود مةلوى لةج او مكةان الىاةاء ناسةج مةن وجةج العدالةة عةد ارتكا ةج
للجريمة لما ارتكب الجريمة او الى االقع زاد من نسبة التاكير لديج ولر ما يصع الةى نتيجةة اةدم ارتكةاب
الجريمة ىوفا من ادم وجود ملوى الىااء ناسجد اال افة الةى ان هةل الجريمةة تتحقةب اركان ةا ا ةدما ال
يكون اتاا االىااء او االيواء سا قا او معا را للجريمة االولةىد فلةو كةان كةلل لعوقةب فااةع االىاةاء او
االيواء ان المساهمة في الجريمة االولى االتاا ولن يسلل ان جريمة االىااءد ولكن مم ذل فقةد نصة
التشةةريعاا الجقائيةةة الةةى اسةةتث اءاا مةةن تلةة الجريمةةةد اذ قض ة المةةادة ( )144مةةن قةةانون العقو ةةاا
المصر لنج "...وال تسر هل االحكام الى زوم او زوجة من أىاى او سواد الى االىتاةاء او الاةرار
من وجج القضاء وال الى ا ويج او اجةداد او اوالد او احاةاد "د و المثةع نصة المةادة ( )273فةي فقرت ةا
الثالثةة مةن قةانون العقو ةاا العراقةي الةى ان "ال يسةر حكةم هةل المةادة الةى ا ةول او فةروع الشةخص
ال ةةارب وال الةةى زوجةةج او اىواتةةج او اىوانةةج"د واراد الق ةانون ةةلل الحاةةاظ الةةى تماس ة االسةةرة واةةدم
توسيم ناا التجريم من اائلة واحدة وهو اتجا حسن.

الارع الثاني :جريمة االىااء المعاقبة قانون مكافحة االرهاب العراقي
نص الاقرة الثانية من المادة الرا عة من قانون مكافحةة االرهةاب العراقةي الةى اقو ةة أىاةاء أ
فعع ارها ي او ايواء أ صخص مةت م قةانون مكافحةة االرهةاب وذلة صةج "يعاقةب السةجن المؤ ةد مةن
أىاى ان امد أ امع ارها ي او آوى صخص ارها ي دف التستر"د فلم نجد ىةالل البحةث الاويةع فةي
القةةوانين المتعلقةةة ةةالجرائم االرها يةةة أ نةةص مشةةا ج لمةةا ورد فةةي تلة الاقةةرة سةةوى فةةي قةةانون العقو ةةاا
نصة) الاقةرة ( )5مةن المةادة ( )1/421الةى
الارنسي المرقم ( )641لس ة 1999في المةادة ( )421والتةي
جريمة "اىااء االصياء المتحصع الي ا مةن الجةرائم االرها يةة"( 9د لةلا فةان الة ص الةى هةل الجريمةة يعةد
جديدا وال سا قة تشريعية ل ا من ناا جرائم االرهةابد ةع تعةد توسةعا تشةريعيا مةن المشةرع الجقائةي
لكي يسيار ا الى أحد اهم م افل افالا االرها ي من وجج العدالةد اال ان هلا التوسم حسب رأي ا لم يكن
في محلجد فقد كان من اال وب ترك هلا المو وع لالحكام الخا ة الواردة فةي قةانون العقو ةااد وسةيما
مم وجود الاقرة ( )3من المادة ( )6من قانون مكافحة االرهاب العراقي التي نص الى ان "تابب أحكةام
قانون العقو اا ال افل كع ما لم يرد ج نص في هلا القانون"د الن ال ص الموجود والوارد في هةلا القةانون
ودون أ استث اء ال يمكن معج الرجوع الى قانون العقو اا مم االستث اءاا الواردة في ا كما سبب االصةارة
الي ا في الارع السا ب من هلا المبحثد اذ انج وفقا للقوااد الواردة في قانون العقو اا العراقي ال افل يجوز
للشخص ايواء زوجج او ا ولج او فرواج او اقر ائةج وذلة لحكمةة قةاء الةروا ا االسةرية والقرا ةة واةدم
تشت االسرة وتمق اوا ر القرا ةد اال أنج ىوفةا مةن المسةؤولية ونتيجةة الخةوف والراةب ال اصةيء اةن
العمليةةاا االرها يةةة وصةةدة االرهةةا يين قةةد يتج ةةب الشةةخص االدالء المعلومةةاا اةةن االرهةةا يين لالج ةةقة
االم ية النج ان فعع يكون هةو واائلتةج فةي مو ةم ىاةرد فقةد جعةع قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي فةي
المادة الرا عة (الاقرة الثانية) واجبا الى االب ان يخبةر اةن ا ةج االرهةا ي ليلقةى ا ةج اقو ةة االاةدام واال
تعرت هو(االب) الى اقو ة السةجن المؤ ةدد وواجبةا الةى القوجةة ان يخبةر اةن زوجةج االرهةا ي والةى
االخ ان يخبر ان اىيج االرها ي دونما أ ااتبار للروا ا االسرية والقرا ة.
 -3سياسة العقاب في قانون مكافحة االرهاب العراقي
للمشرع الجقائي العراقي في قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي سياسةة اقا يةة معي ةة ي بئةي تحليل ةا
وفب قوااد ىا ة تل السياسة للوقوف الى مدى نجاح المشرع فةي ةياغة ال صةو الةواردة فةي هةلا
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القانون والمتعلقة الجوانب العقا يةد وهل القوااد تتمثع في قاادة تدرم العقو ة تدرم الخار االجرامةيد
أ كلما زاد الخار الى المصلحة المحمية تشدد العقو ة المحددة لجد ويقداد الخار االجرامةي قيةادة قةوة
الجريمة او صدة الوسيلة او اهمية مكان وزمان الجريمةد وقاادة تدرم العقو ة تدرم الخاورة االجراميةد
أ كلما زادا الخاورة االجرامية لاااع الجريمة تقداد مع ا العقو ةد وهلا مةا سة ت اولج فةي هةلا المبحةث
اال افة الى العقو ة المحةددة للجةرائم الةواردة فةي قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي وااةلارها وذلة فةي
ثالثة ماالب مستقلة وكاالتي:
االجرامي
الخار
 3-1تدرم العقو ة تدرم
يعرف الخار في اللئة لنج اإلصراف الى ال الك  ,فيقال ىاطر اسج  ,أو ارت ناسج لل الك()10د
والخار الج ائي هو الضرر المحتمع الل ي دد المصلحة التي يحمي ا القانون في نص التجريمد ف و حالةة
(.)11
واقعية ي شل ا احتمال حدوث ااتداء ي ال الحب أو المصلحة القانونية
نست ت مما سبب إن الخار قانونةا هةو احتمةال حةدوث الضةرر أو هةو مقدمةة لحةدوث الضةرر  ,أ
الخاوة السا قة مباصرة الى الضرر د ولكن ما المعايير الاق ية التي و ع لتمييةق الخاةر اةن الضةررد
وما المعيار التي اىل ا المشرع العراقيد وما هةي درجةاا الخاةر الج ةائي فةي قةانون مكافحةة االرهةاب
العراقةةيد وهةةع تقيةةد المشةةرع العراقةةي قااةةدة تةةدرم العقو ةةة تةةدرم الخاةةر الج ةةائي فةةي قةةانون مكافحةةة
االرهاب كما تقيد ا في قانون العقو اا والقوانين الملحقة اد هلا ما س بحثج في فراين وكاالتي:
الارع االول :معايير الخار الج ائي
يظ ةر مةن تعرية الخاةر الج ةةائي انةج الضةةرر المحتمةع الةل ي ةةدد المصةلحة التةةي تحمي ةا أحةةدى
جرائم الخار وليس الضةرر الن مةن صةلن هةل
القوانين العقا يةد ان االرهاب يجب ان يكون من
الجريمة ث الراب ين ال ا ومعلوم ان ذل قةد ال يتالةب تحقيةب الضةرر ف ةي حالةة سةا قة الةى وقةوع
الضررد و ما ان جرائم الخار يكاي في ا تحقب السلوك االجرامي دون ان تتالب تحقب ال تيجة االجرامية
مع اها الماد دون القانونيد للا كان يجب الى المشرع العراقي ا د ادراجج لتعري االرهةاب ان يةدرم
هل الجريمة في طائاة جرائم الخارد اال انةج قةد وقةم فةي ىاةل ال يئتاةر ج ائيةا ا ةدما اصةترط لتحقةب هةل
الجريمة تحقب اال رار الممتلكاا العامة والخا ةد فقد نص الى تعري االرهاب في المادة االولى من
قانون مكافحة االرهاب العراقي انج " كع فعع اجرامةي يقةوم ةج فةرد او جمااةة م ظمةة اسةت دف فةردا او
مجمواةةة افةةراد او جمااةةاا او مؤسسةةاا رسةةمية او غيةةر رسةةمية اوقةةم اال ةةرار الممتلكةةاا العامةةة او
الخا ة ئية االىالل الو م االم ي او االستقرار والوحدة الوط ية او ادىةال الراةب او الخةوف والاةقع
ين ال ا او أثارة الاو ى تحقيقا لئاياا ارها ية"د للا نرى أن التعري السليم للجريمة االرها ية هةو مةا
أوردتج وزارة الدفاع االمريكية صج "االستخدام المةدرو للع ة او الت ديةد اسةتخدامج الصةااة الخةوف
()12
ئةةرت ا جبةةار او اكةةرا الحكومةةاا او المجتمعةةاا الةةى تحقيةةب اهةةداف سياسةةية او دي يةةة او ايدلوجيةةة"
و لل يكون قد حدد نوع الجريمة االرها ية ان ا من جرائم الخار وليس الضرر ولكن دال ان ذلة كةان
مةةن االحسةةن ان يقةةوم المشةةرع جعةةع (تحقةةب ال تيجةةة مع اهةةا المةةاد -الضةةرر )-ظرفةةا لتشةةديد العقو ةةة ال
صرطا لتحقب الجريمةد الن االرها ي لكي يخع الو م االم ي –وهو مقصد -يرتكب الجريمة قا ةدا ةث
الراب ين ال ا وال يشترط غالبا ان يحقب سلوكج االجرامي الضرر االموال العامة او الخا ة.
ان المعايير التي ااتمدها الاقج للتمييق ين جرائم الضرر وجرائم الخار اديدة م ا معيةار الوسةيلة
( الى اسا استخدام الوسيلة دون انتظار وقوع ال تيجة كما هو الحال فةي جةرائم الضةرر)د وم ةا معيةار
الضرر ( الى ااتبار ان جرائم الخار ليس الجرائم المستقلة ان ال تيجة انمةا هةي المسةتقلة اةن الضةرر
المحقب الاعلي)د وم ا معيار المصلحة المحمية ج ائيا (الةى ااتبةار ان الجةرائم كافةة تصةلح الن تو ة
عةةد ارتكا ةةا ان ةةا جةةرائم ىاةةرد ويةةتم ذل ة مجةةرد انت ةةاك فاال ةةا لقااةةدة قانونيةةةد أ ا ةةد مخالاةةة نةةص
عض ا االىر عد ذل جةرائم الضةرر اذا ترتةب الةى هةلا االنت ةاك ا ةا ة المصةلحة
تجريميد ويو
المحمية ضرر فعلي كلي او جقئي)د وم ا معيار ال تيجة (الى ااتبار ان الضرر اثر ي ت ان السلوكد
)13ايضةةا اثةةر مةةاد ي ةةت اةةن السةةلوك
ويمثةةع ا ةةرارا فعليةةا و حةةاال ةةالحب الةةل يحميةةجد وان الخاةةر هةةو
االجرامةةي يمثةةع ا ةةرارا محةةتمال ةةالحبد أ ت ديةةدا لةةج ةةالخار) ( د ويةةرى الباحةةث ان المعيةةار السةةليم
للتمييق ي ما هو معيار ال تيجة (المعيار االىير)د ذل الن الوسيلة ال تعدو في حقيقت ا اال اداة تجسيد ال ية
االجرامية د وان معيار الضرر يست د الى اسةا مةب م الن االسةت اد اليةج يةؤد الةى القبةول ةان الصةورة
الوحيدة لل تيجة المادية هي الضررد واما معيار المصةلحةد ف ةي االىةرى مب مةة ذلة الن انت ةاك مصةلحة
محمية ال يختل كثيرا ان انت اك قاادة قانونية .
الارع الثاني :درجاا الخار الج ائي في قانون مكافحة االرهاب العراقي
جرائم الخار ليس الى درجة واحدة وانما درجاا متعددة يمكن تقسيم ا حسب طبيعت ا وصموليت ا
كاالتي:
أ -تقسيم جرائم الخار حسب طبيعت ا
ت قسةةم جةةرائم الخاةةر حسةةب طبيعت ةةا الةةى جةةرائم ذاا ىاةةر فعلةةي وجةةرائم ذاا ىاةةر ماتةةرت
كاالتي:
 -1جرائم ذاا ىار فعلي :وهي الجرائم التي يتالب في ا المشرع الى جانب السلوك امكانية تحقب نتيجةد
أ حالة ىار حقيقي للمصلحة محع الحماية الج ائية ( .)14أو هةي الجةرائم التةي يشةترط في ةا وجةود ىاةر
ةارة  ,ف ةو ىاةر فةي الواقةم المةاد المحةيا
حال وصةي الوقةوع مةن صةلنج أن يةؤد مباصةرة الةى نتةائ
السلوك للل فلن جرائم الخار الاعلي تمتاز كون الخار ا صرا في ا(.)15
ومثال الخار الاعلي الل يعاقب اليج قانون مكافحة االرهاب العراقي :العمع الع والت ديد الةى
اثارة فت ة طائاية او حرب اهلية او اقتتال طائاي (م )4/2من قانون مكافحةة االرهةاب العراقةيد واالاتةداء
االسلحة ال ارية الى دوائر الجي في المادة ( )5 /2من القانون ناسج وغيرها.
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 -2جةةرائم ذاا ىاةةر ماتةةرت :وهةةي الجةةرائم التةةي يكتاةةي المشةةرع في ةةا السةةلوك االجرامةةي فقةةا كلحةةد
ا ا ر الركن الماد دون تالةب تةوافر الع ا ةر االىةرى لةجد والةل تحققةج تتحقةب الجريمةة كاملةة فةي
رك ا الماد د ااتبار انج قد افترت تحقب الخار تحقب السلوك االجرامي(.)16
محع التجةريم فةي الجةرائم ذاا الخاةر الماتةرت هةو ان يةاتي السةلوك االجرامةي الةى ةورة مةن
الصور الواردة فةي الة ص التشةريعي ودون انتظةار لتحقةب نتيجةة اجراميةة معي ةةد مثةع جريمةة التحةرين
الى االرهاب او تمويع جريمة االرهاب الواردة في (م)4 /2د وجريمة ت ظيم وترأ وتولي قيادة اصا ة
مسلحة الواردة في (م )3 /2وغيرها.

ب  /تقسيم جرائم الخار حسب صموليت ا
ت قسم جرائم الخار حسب صموليت ا الى جرائم ذاا ىار اام و جرائم ذاا ىار ىا -:
 -1جرائم ذاا الخار العام  /وهي الجرائم التةي ت ةدد المصةالح االساسةية محةع الحمايةة مباصةرةلد و عبةارة
الضرر(. )17
اىرىد ت دد مجمواة كبيرة من االصخا
وقد ين المةؤتمر الةدولي العاصةر لقةانون العقو ةاا الم عقةد فةي رومةا سة ة  1969المقصةود ةالخار
جةرائم)18االاتةداء الةى السةالمة العامةة والةى
العام انج ذل الخار الل ي دد القةيم االساسةية والمتمثلةة فةي
ةةمن قةةانون مكافحةةة
االنسةةانية او التحةةرين الةةى الحةةرب او الةةى الكراهيةةة الع صةةرية( د ومثةةال ذلة
االرهاب العراقي ما وردا في المادة ( )2من الاقرة ( )7اذ نص الةى ان" :اسةتخدام ةدوافم اجراميةة
اج قة متاجرة او حارقة مصممة الزها االرواح وتمتل القدرة الةى ذلة د او ةث الراةب ةين ال ةا او
ان طريب التاجيةر او أطالقةة او نشةر او زرع او تاخةيخ آليةاا او اجسةام ايةا كةان صةكل ا او تةلثير المةواد
الكيمياوية السامة او العوامع البايولوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكس اا".
 -2جرائم ذاا الخار الخا  /وهي الجرائم التي يشكع الخار في ا ت ديدا ل للمصالح الاردية الضرر()19د
مثع حب االنسةان فةي الحيةاة و حقةج فةي سةالمة جسةمجد فةالخار ه ةا ي ةدد الضةرر صخصةا ل معي ةا ل او صةي ا ل
محةددا ل او حتةى مجمواةة محةددة مةن االصةخا او االصةياء()20د ومثةال ذلة مةا وردا فةي المةادة ( )2فةةي
فقرت ا ( ) 8من قانون مكافحة االرهاب العراقي والتي نص الةى ان" :ىاة او تقييةد حريةاا االصةخا
او احتجازهم او لال تقاز المالي الغرات ذاا طا م سياسي او طائاي او قةومي او دي ةي او ا صةر ناعةي
من صلنج ت ديد االمن والوحدة الوط ية والتشجيم الى االرهاب".
نسةةتخلص مةةن ذل ة ان ه ةةاك انوااةةا ودرجةةاا للخاةةر الحا ةةع او المتوقةةم الحصةةول مةةن الجةةرائم
االرها يةد لةلا فةان ذلة يسةتتبم ويحةتم التةدرم فةي الحمايةة الج ائيةة تةدرم الخاةرد فمةن المعلةوم وحسةب
الم اةةب ان الخاةةر العةةام اصةةد مةةن الخاةةر الخةةا د والخاةةر الاعلةةي اصةةد مةةن الخاةةر الماتةةرتد والخاةةر
الاعلةةي العةةام اصةةد مةةن الخاةةر الاعلةةي الخةةا وهكةةلاد و مةةا ان القةةانون يضةةالم عةةبء حمايةةة المصةةالح
االجتمااية مقدرا رورت ا مصباع حاجاا معي ة ي ن الي ا الصةرح الشةامخ للمجتمةم وتتةدرم ةور
تل الحماية وفقا لمدى االهمية التي تحظي ا تل المصةالح حتةى اذا لئة فةي نظةر المشةرع صةلنا ل كبيةرا
ا جريمة تحرك مسؤولية فاالي ا وتستتبم انقال اقاب
اسدل الي ا ستار الحماية الج ائية معتبرا المسا
زاجر جد و يان ذل هو ان المصالح االجتمااية في درجاا متئيرة متعددة –كما رأي ا – وسيما المصالح
كيان المجتمم وتصبح مصلحة رورية وم ا ما يتعلةب
المعتبرة قانون مكافحة االرهاب ,م ا ما يتعلب
شةةخص معةةين أو حالةةة معي ةةة غيةةر ةةرورية ( ,)21واليةةج فةةان الخاةةر الةةل يسةةت دف المصةةالح غيةةر
الضرورية  ,يستتبم تدرجا في الحماية الج ائية متمثلة في العقو ة من االى الى االصد ا ةد الو ةول الةى
حالة الخار الم دد للمصالح الضروريةد ويرى الباحث ان الخار الم دد الحا ع او متوقم الحصول مةن
الجريمة االرها ية الى درجااد فالعقو ة يجب ان تكون هي االىرى الى درجااد فال يمكن القبول فق يا
ارت اقو ة وحيدة لمجمواة هائلة من االىاار متدرجة في مدى تاثيرها الى االمن واالستقرارد فيجب
ان تكون لكع درجة من درجاا الخاةر اقو ةة مسةاوية ل ةاد ال اقو ةة واحةدة للكةعد الن ذلة يخةع قااةدة
التدرم اال افة الى مبةدأ العدالةة والمسةاواة فةي العقو ةةد وذلة الةى غةرار التةدرم فةي قةانون العقو ةاا
العراقةي ال افةل الةل تةةدرم العقةاب مةن الئرامةةة الةى االاةدام ,فيجةب ان يتضةةمن قةانون مكافحةة االرهةةاب
من المادة الرا عة هلا التدرم في العقو ااد ذل الن المادة الرا عة نص و صةورة مالقةة الةى اقو ةة
االادام لكع من يرتكب احد االفعال الواردة في المادتين الثانية والثالثة من القانوند و ةلل سةاوى المشةرع
ين جميم االفعال الواردة في المادتين الملكورتين دون أ ااتبار الىتالف درجة ونةوع الخاةر الج ةائيد
للا فان المشرع العراقي لم يلىل قاادة اقا ية جوهرية وهي قااةدة تةدرم العقو ةة تةدرم الخاةر الج ةائي
في المادة الرا عة من قانون مكافحة االرهاب العراقي.
 3-2تدرم العقو ة تدرم الخاورة االجرامية
نت ةةاول مةةن ىةةالل هةةلا المالةةب ما ةةوم قااةةدة تةةدرم العقو ةةة تةةدرم الخاةةورة االجراميةةةد ودرجةةاا
الخاورة االجرامية ومدى تقيد المشرع الجقائي العراقي تل القاادة في قانون مكافحة االرهاب العراقةي
في فراين وكاالتي:
الارع االول :ما وم قاادة تدرم العقو ة تدرم الخاورة االجرامية
اىتل الاقج الج ائي في يان ما وم الخاورة االجرامية ,وكان السبب وراء هلا االىتالف هو تبةاين
وج اا ال ظر حول تحديد ما وم ا ,فمن الاق اء من يتجج اتجاها اجتماايا ا د تعرياج ل ا ,وم م من يتجج
اتجاها ناسةيا الةى ااتبةار ان الخاةورة االجراميةة حالةة ناسةية يمةر ةا الشةخص فتةؤثر الةى سةلوكج()22د
ونبي ما في االتي:
أ /االتجا االجتمااي في تعري الخاورة االجرامية
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هةةلا االتجةةةا يمكةةةن ان نلحظةةةج صةةةورة وا ةةةحة فةةةي تعريةةة الاقيةةةج االياةةةالي رفةةةائيلي جاروفةةةالو
 ,)23( RAFFAELE GAROFALOللخاورة االجرامية حيث ارف ا ان ا ( االمةاراا التةي تبةين مةا يبةدو
الى المجرم من فساد دائم فعال والتي تحدد كمية الشر التي يحتمع دورها ا ج ) ,و عبارة اىرى :اهليةة
المجرم الج ائية ومدى تجاو ج مم مجتمعج دونتيجة لتلثر هلا الاقيةج لفكةار دارون التةي كانة سةائدة انةلاك
فقد ذهب الةى القةول ةان رد الاعةع االجتمةااي حيةال الجريمةة يجةب ان يسةتل م مةن العمليةاا الابيعيةة فةي
ال شوء واالرتقاء ,فكما ان الكائ اا التي ال تستايم ان تتالئم مم البي ة يجةب ان تسةتبعد فكةلل يجةب ا عةاد
المجرمين اللين يمثلون ىارا الى المجتمم ()24د أ يمثلون درجة صديدة من الخاورة الى المجتمم.
ب /االتجا ال اسي في تعري الخاورة االجرامية
هلا االتجا نادى ج الاقيج جرسبي ي (  )F. Grispigniالل ارف الخاورة االجرامية ان ا (اهلية
الشةخص فةي ان يصةةبح مصةدرا محةةتمال الرتكةاب جةةرائم مسةتقبلية )( ,)25ويتبةةين مةن ىةةالل هةلا التعرية
التركيق الى الجانب ال اسي والل يشمع حالة الشخص وظروفج الابيعيةة و ةااتج فةي ان يصةبح مرتكبةا
للجريمة ,دون اهمال الجانب القانوني والمتمثةع فةي حالة رة يرتكةب في ةا الشةخص فعةال مخالاةا للقةانون ,ممةا
يترتب اليج توقيم جقاء ج ائي اليج .ومجمع القول أن الخاورة االجرامية حسب هلا التعري هي تكيي
صخصي وقانوني يتكون من اوامع متعددة اىالقية واجتمااية (. )26
ونحن نميع الى االىل االتجا الثاني ,ونخلص الى القول أن الخاورة االجرامية هي حالةة الشةخص
الةى
المتمثع في احتمال ارتكا ج الجريمة فةي المسةتقبع ,او هةي الخاةر الم بعةث مةن الشةخص والةل يةدل
حالة يعي الي ا هلا الشخص يصبح مع ا وقوع الجريمة في المستقبع من هلا الشخص امرا محتمال(. )27
الارع الثاني :درجاا الخاورة االجرامية
عد حث ا في ما وم الخاورة االجرامية د وجدنا مةن الضةرور ان نبحةث فةي :هةع ان الخاةورة
االجرامية الى درجة واحدة ام هي الى درجاا تتااوا في مقدار ىاورت اد وما المعيار في ذل ؟
ان التقسيم الل و عج مؤسس المدرسة الو عية (فيرى ) لحالةة الخاةورة والمتمثلةة تقسةيم ا الةى
ىاةةورة سةةا قة وىاةةورة الحقةةة  ,قةةد اىةةل ةةج المشةةرع االياةةالي والارنسةةي( )28والمصةةر والعراقةةي ,لةةلا
س ت اول ما في االتي:
أ /الخاورة السا قة :يقصد ا حالة الشخص المحتمع اقدامج الى االجرام في المستقبع  ,ويتبين مةن
ذل انج ال يوجد معيار واحد لبيان الخاورة االجرامية ذل النج يتم االاتماد الى الت بؤ الجريمة مستقبال,
هل الحالةة قا لةة الثبةاا العكةس مةن قبةع الاةرف االىةر ,أ الاةرف الةل يمثةع الخاةر المحتمةع ,ولةلل
يصعب الى الباحثين التثب من توافر الخاورة االجرامية نظرا الىتالف اسةباب واوامةع هةل الخاةورة
من صخص الىر ومن ي ة الى اىرى()29د وقد ظ ر اتجا يعارت فكرة الخاورة االجتمااية أ رز ممثليج
(مارك انسةع)د الةل يةرفن تابيةب أ تةدا ير اجتماايةة سةا قة الةى وقةوع الجريمةة لتعار ة ا مةم مبةدا
الشراية ومساس ا الحريةاا وياسةح المجةال السةاءة ممارسةة السةلاة الن التةد ير االحتةراز هةو اجةراء
ىار و عب الى من يوقم اليج()30د والى الرغم من ذل فان معظم التشريعاا قد تكال تحديد حاالا
هل الخاورة الم لرة ارتكاب الجريمة في المستقبع ,ومن من هل التشةريعاا التشةريم العراقةي ,حيةث
ىصص المشرع العراقي الاصع الثةامن مةن البةاب الثةامن مةن قةانون العقو ةاا لتجةريم حةاالا اةدها ذاا
من قانون مكافحة االرهاب العراقي ما ورد في المادة ( )3/2التةي ااقبة
ىاورة مستقبليةد ومثال ذل
كع مةن نظة م او تةرأ او تةولى قيةادة اصةا ة مسةلحة ارها يةة تمةار وتخاةا لالرهةابد أ انةج مجةرد
انضمام الجاني او ترأسج لعصا ة مسلحة ارها ية وان لةم ترتكةب عةد أ جريمةةد فلنةج يشةكع ىاةرا الةى
المجتمم يجب مواج تج.
وت ةةلر احتمةةال العةةود الي ةةا  ,او هةةي
ةة
ة
الجريم
ةار
ة
اث
ةا
ة
ا
ة
تكش
ةي
ة
الت
ةي
ة
وه
ةة:
ة
الالحق
ب /الخاةةورة
احتمال ان يقدم من ارتكب جريمة سا قة الى ارتكاب جريمة جديدة (.)31
ان اصتراط ارتكاب الشخص لجريمة سا قة ال يكاي وحد للقةول تةوافر الخاةورة االجراميةةد ةع ال
د وان تتوافر دالئع اىرىد الى جانب ارتكاب الجريمةة حيةث تظ ةر هةل الةدالئع احتمةاالل جةديا ل الرتكةاب
المجرم لجرائم اىرى مستقبال ويتم تقدير مثع هلا االحتمال اء الى دراسة الميةة وواقعيةة للعوامةع التةي
تكش ان ىاةورة المجةرم ويجةب ان تقةوم هةل الدراسةة الةى دراسةة وقةائم فعليةة و محةددة ولةيس الةى
مجرد االفترات او مجرد التخمين (.)32
ان المشرع العراقي ور حالة المجرم الخارة الى سالمة المجتمم ا ةدما نةص فةي المةادة (/103
 )1من قانون العقو اا العراقي الى ان " ...وان حالتج تعتبر ىارة الةى سةالمة المجتمةم" الةى ان ةا ((
احتمال جد القدامج الى اقتراف جريمة اىرى))  ,كما ان المشرع العراقةي و ةم معيةارا الاتبةار حالةة
المجرم ىارة الى سالمة المجتمم فةي المةادة السةالاة م ةج "  ...وتعتبةر حالةة المجةرم ىاةرة الةى سةالمة
ةيج) وسةةلوكج ومةةن ظةةروف الجريمةةة و وااث ةةا ان ه ةةاك احتمةةاال جةةديا
المجتمةةم اذا تبةةين مةةن احوالةةج وما ة
القدامج الى اقتراف جريمة اىرى"( 33د ولم نجد في قانون مكافحة االرهاب أية اصارة الى هةلا ال ةوع مةن
الخاورة والى العقاب المقا ةع ل ةاد ممةا يع ةي الرجةوع للقوااةد العامةة للعةود الةواردة فةي قةانون العقو ةاا
العراقي ال افل.
نخلةةص الةةى القةةول ان الخاةةورة االجراميةةة الةةى انةةواع ودرجةةاا ي بئةةي االىةةل ةةا واااةةاء ااتبةةار
قانوني اقا ي لكع نوع ودرجة من هل االنواع والدرجاا للخاورة االجراميةةد فةالخاورة الالحقةة تاةو
ىاورت ا الخاورة السا قةد و من الخاورة السا قة فان ىاورة صخص يرأ اصا ة ارها ية أصةد مةن
ىاورة صخص قام خا او تقييد حرية فردد وىاورة االاتةداء االسةلحة ال اريةة تاةو ىاةورة مجةرد
الت ديد تعرين حياة ال ا للخارد وهكلا.
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للا كان يجب الى المشرع االىل قاادة تدرم العقو ة تدرم الخاورة االجراميةد ال ان يساو فةي
ىاورة االصخا المرتكبين لالفعال الواردة في المادتين الثانية والثالثةد وجعع العقاب الوحيد لمواج ت م
وفب المادة الرا عة من قانون مكافحة االرهاب العراقي هو االادام .فمن المعلوم ان كثرة ادد حايا فعةع
ارها ي ما او اهمية المكةان او الشةخص المسةت دف وقةوة الاعةع الجرمةي تسةتلقم ان تكةون اقو ةة مرتكةب
الجريمةةة أصةةد مةةن حةةاالا قلةةة اةةدد الضةةحايا او اةةدم أهميةةة المكةةان المسةةت دف او الضةةع فةةي الوسةةيلة
المستخدمةد للا ليس ه اك ما يلقم المشرع جمةم جميةم هةل االفعةال الةواردة فةي قةانون مكافحةة االرهةاب
العراقي صدة و عاا في التلثير الى أمن الدولةة فةي قالةب واحةد يوجةج لااالةج اقو ةة واحةدة ال اىتيةار وال
ديع ا ا سوى التابيب وال يمكن تصحيح الخال في ا عد الت ايلد للا نرى ادم مالئمة ال ص الةى اقو ةة
واحدة (االادام) ال سبة الفعال متعددة تتص ت وع درجة ىاورت ا.
 3-3اقو ة الجرائم االرها ية واالارها
تتميق اقو اا الجرائم االرها ية الشدة اةادة نظةرا لشةدة وتةاثير الاعةع االرهةا ي الةى أمةن الدولةةد
ولكن مم ذل قد يرغب المشرع في يان حاالا يعاي المساهم في ا او يخا ا ج العقو ة المقررة للجةرائم
اال رها ية مقا ع تحقيب مصلحة يراها المشرع أجدر الع اية من مصلحة اقاب الجانيد وسوف نت اول من
ىالل هلا المالب اقو ة الجرائم االرها ية في الارع االولد و االالار المعاية والمخااة للعقو ة في الارع
الثاني كاالتي:
الارع االول :اقو ة الجرائم االرها ية
نص الاقرة االولى من المادة الرا عة من قانون مكافحة االرهاب العراقي الى اقو ةة واحةدة وهةي
(اقو ة االادام)د أ (ص ب المحكوم اليج حتى الموا) ()34د وهي اقسى ما ارفت ا القةوانين الجقائيةة صةدة
لمواج ة مجمواة من االفعال الجرمية الملكورة فةي المةادتين الثانيةة والثالثةة مةن القةانون ناسةجد فقةد نةص
القانون ناسج في الاقرة ( ) 1من المادة السادسة الى أن" :تعد الجرائم الواردة في هةلا القةانون مةن الجةرائم
العاديةةة المخلةةة الشةةرف"د و ةةلل أزال الصةةاة السياسةةية اةةن الجةةرائم االرها يةةةد وفةةتح المشةةرع الجقائةةي
للقا ي الاريب لل اب االادام لكع من سول لج ناسج ارتكاب هل الجريمةد للا نةرى ةلن ذلة يعةد ظلمةا
وتجاوزا ل الى حب الحيةاةد فاةي زمةن ال ظةام البعثةيد فةلن اقسةى مةا و ةع اليةج قةانون العقو ةاا فةي مجةال
35ةةةدة ل كةةةان تحديةةةد اقو ةةةة االاةةةدام لمواج ةةةة ( )111فعةةةع جرمةةةي وارد ةةةمن قةةةانون العقو ةةةاا
العقو ةةةة ص
العراقي( ) د وان كثيرا من هل االفعال لم يكن االادام العقو ة الوحيةدة وانمةا اقو ةة اىتياريةة تجتمةم مةم
اقو اا اىتيارية او ديلة اى م اد اال ان ال ص و صورة مالقة الةى اقو ةة االاةدام مالقةا فةي مقا ةع
مجمواة هائلة من االامال االجرامية وفب قانون مكافحة االرهةاب العراقةي نعتبةر ىاةل ل قانونيةا وقةم فيةج
المشةةرع العراقةةي يجةةب تالفيةةجد ذلة الن االفعةةال الةةواردة ةةم ج والمسةةتحقة ل ةةل العقو ةةة ال يتسةةاوى فةةي
الخار االجرامي وال يتساوى المجرمون مرتكبي هل االفعال في درجة ىاةورت م االجراميةة –كمةا سةبب
االصارة اليج-د فمن واجب المشرع ان يبحةث وي تقةي المصةالح الجوهريةة ويميقهةا اةن غيرهةا وذلة اةن
طريب التدرم فةي الحمايةة الجقائيةة ومعيةار فةي ذلة معيةار مو ةواي يتمثةع فةي ( فكةرة السةير العةاد
لالمةةور) ومةةدى احتمةةال ان يةةؤد ذلة السةةير الةةى حلةةول االاتةةداء ةةالحبد فكةةان يجةةب كحةةد أقةةع ان يقةةوم
المشرع و م اقو اا تدريجية ل ل االفعالد ال ان يجمع ا جميعا في قالب واحد وتح مظلةة واحةدةد اذ
تتكون االفعال الجرمية وفب قةانون مكافحةة االرهةاب مةن ( )166فعةالد وردا ( )123م ةا ةمن المةادة
الثانيةد و( )43م ةا ةمن المةادة الثالثةة ع ةوان جةرائم امةن الدولةةد وهةي ةلل تشةكع ىاةورة اكبةر مةن
ىاورة الج اة حسب رأي ا.
أما ان مدى صراية هل االفعال والعقو ة المقررة ل اد نرى لنةج مةا أن هةل االفعةال وردا ةمن
قانون مكافحة االرهاب فال يكون المشرع قد ىرم من حدود مبدأ قانونية الجريمةة والعقو ةةد الن الئةرت
مةةن هةةلا المبةةدأ اةةدم معاقبةةة الشةةخص اةةن فعةةع لةةم يةةتم تجريمةةج مسةةبقا وتحديةةد اقو ةةة قانونيةةة م اسةةبة لةةجد
فالمشرع في قانون مكافحة االرهاب اورد ال ص والعقو ةة ولكةن مةا ن تقةد اليةج كثةرة اةدد االفعةال واةدم
الدقة في تاسيرها وتابيق اد فالقانون –أ قانون مكافحة االرهاب العراقةي -ملةيء عبةاراا مااطيةة غيةر
لئة مةن
وا حة المعالم وااللااظد وتكاد تتسم لكع صةيءد ويمكةن القةول ةلن أغلةب مثةع هةل ال صةو
االحاطة والشمول والئموت حدا يجعع تابيق ا ممك ا في اكثر الجرائم المرتكبةد فكان يجب الى المشرع
ان يتج ب استخدام مثع هل العباراا او ان يقوم تعريا ا وتحديةدها فةي قالةب تسة ع الةى القضةاة التحقةب
من توافر ا ا ر الجريمة لتقوم تحديد تل العقو ة القاسيةد ال ان يجعةع اكثةر مةن ( )166فعةال( )36واردا ل
مادتين في قانون مكافحة االرهاب العراقةي اقو ةة واحةدة ةمن المةادة الرا عةة وهةي االاةدامد وسةيما ان
اغلب هل االفعال ذاا معان مااطية تتسم لكع صيء.
ىصص الجقء الثاني من الاقرة االولى للمادة الرا عة من قانون مكافحةة االرهةاب العراقةي لعقو ةة
الشري في االامال االرها يةد ونرى انج لم يكن ه اك أية رورة تشريعية لبيان اقو ة ور االصةتراك
فةةي الجريمةةة االرها يةةة ةةمن المةةادة الرا عةةة وذل ة لسةةببيند أول مةةا :ان التحةةرين والتخاةةيا والتمويةةع
اال افة الى تمكين االرها ي من القيام الجرائم الواردة في قانون مكافحة االرهاب العراقي المشةار الةي م
فةةي الجةةقء الثةةاني (الجملةةة الثانيةةة) للاقةةرة االولةةى مةةن المةةادة الرا عةةةد هةةي ةةور االصةةتراك فةةي االامةةال
االرها يةةةد وقةةد نةةص الجةةقء االول مةةن الاقةةرة االولةةى للمةةادة الرا عةةة الةةى اقو ةةة الشةةري فةةي الجريمةةة
االرها يةةة وسةةاوى فةةي اقو تةةج مةةم اقو ةةة الاااةةع اال ةةلي .وثاني مةةا :ان التحةةرين والتخاةةيا والتمويةةع
وتمكين االرها ي من القيام الجرائم الواردة في قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي قةد ذكةر ةمن االامةال
االرها ية الم صو الي ا في المادة الثانية مةن قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي وسةيما الاقةرتين (4د)3
م اد للا فلن هل االفعال تكون مشمولة العقو ة الواردة في الجقء االول من الاقرة االولى للمادة الرا عةةد
ونص الاقرة الثانية من المادة الرا عة من قانون مكافحة االرهاب العراقي الى اقو ة السجن المؤ ةد لمةن
أىاى ان امد أ امع ارها ي او آوى صخص ارها ي دف التسترد ويقصد تل العقو ة ايداع المحكوم
........................................................................ .......................................................................
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اليج في أحةدى الم شةلا العقا يةة المخصصةة قانونةا ل ةلا الئةرت لمةدة اشةرين سة ة()37د وجعةع المشةرع
العراقةةي هةةل العقو ةةة محةةددة ل لص ة اين مةةن المجةةرمين وهمةةا مةةن أىاةةى أ امةةع أرهةةا ي امةةدا ل ومةةن آوى
صخص ارها ي دف التسترد وقد سبب يان رأي ا في هلا الخصو .
اال ةةافة الةةى العقو ةةاا اال ةةلية الم صو ةةة الي ةةا فةةي قةةانون مكافحةةة االرهةةاب العراقةةيد نةةص
القانون كلل الى اقو ة تكميلية تتمثع في مصادرة كافة االموال والمواد المضبوطة والمبرزاا الجرميةة
او الم ي ة لت ايل العمع االجرامي في الاقرة ( )2من المادة السادسة من قانون مكافحة االرهاب العراقي.
الارع الثاني :االالار المعاية والمخااة للعقو ة
أااى قانون مكافحة االرهاب العراقةي الشةخص المةت م لحكامةج مةن العقو ةة فةي حالةة تةوافر عةن
الشةةروط القانونيةةة و جعةةع مةةن تةةوافر عةةن الشةةروط االىةةرى اةةلرا مخااةةا مةةن العقو ةةة وذلة فةةي المةةادة
الخامسة من القانون ناسجد اذ نص الاقةرة ( )1مةن المةادة الخامسةة مةن قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي
الى أن" :يعاى من العقو اا الواردة في هلا القانون كع من قةام لىبةار السةلااا المختصةة قبةع اكتشةاف
الجريمةة او ا ةةد التخاةيا ل ةةا وسةاهم أىبةةار فةي القةةبن الةى الج ةةاة أو حةال دون ت ايةةل الاعةع"د لةةلا فةةلن
صروط االاااء من العقو ة وفب هل الاقرة تتحدد في:
 -1القيام لىبار السلااا المختصة :وتشمع السلااا االدارية والقضائيةد ويقصد ةاالولى سةلااا االمةن
والضباد واما الثانية فيقصد ا الج اا المختصة تلقي البالغاا والتحقيب في ا(.)38
 -2ان يتم االىبار قبع اكتشاف الجريمة او ا د التخايا ل ا :وال يكاةي وقةوع اإل ةال قبةع البةدء فةي ت ايةل
الجريمةد وانما يلقم ايضا ان يكون اال ال قبع البدء فةي التحقيةبد والمقصةود البةدء فةي التحقيةب ه ةا هةو
االجراءاا التي تاتح ا الداوى الجقائية.
 -3ان تس م االىبار في القبن الى الج اة او في ادم ت ايل الجريمةة االرها يةة :يشةترط ان يكةون اال ةال
ماصال وماا قا للحقيقة حيث يؤد الى الئرت الل ي شةد المشةرع فةي هةلا االااةاء وهةو القةبن الةى
الج اة او ادم ت ايل الجريمةد وهلا يع ي ان اال ال او االىبار المجمع الةل ال يتضةمن تاصةيالا الواقعةة
و يان ظروف ا وادلت ا وتحديد اصخا مرتكبي ا ال يصلح ان يكون سببا لالاااء من العقاب النتاةاء التةجد
ذل الن اال ال الل ال يبصر السلااا ان الجريمة ويتيح ل ا االلمام مختل جوانب ةاد ال تتةوافر شةلنج
الة االاااء من العقابد ع انج في هل الحالة قةد يةؤد الةى تضةليع السةلااا فةي درء الخاةر او الضةرر
الل تمثلج الجرائم االرها يةد وهلا يع ي ان اال ال المخةال للحقيقةة ولةو جقئيةا ال يصةلح سةببا لالااةاءد
والحكمة من ذل وا حة الن االااةاء ليسة مقةا ال لتو ةة او نةدمد ولك ةا ثمةن ىدمةة تةؤد للعدالةة وهةي
تدفعج الى مضن فاذا لم يكن للتبليغ فائدة كان تبليئا اقيما ال يستحب احبج االاااء()39د ونصة الاقةرة
الثانيةة مةن المةةادة الخامسةة مةن قةةانون مكافحةة االرهةاب العراقةةي الةى ان" :يعةد اةةلرا مخااةا مةن العقو ةةة
للجةرائم الم صةو الي ةا فةي المةادة الثانيةة مةن هةلا القةانون للشةخص اذا قةدم معلومةاا صةورة طوايةةة
للسلااا المختصة عد وقوع او اكتشاف الجريمة مةن قبةع السةلااا وقبةع القةبن اليةج وأدا المعلومةاا
الى التمكن من القبن الى المساهمين اآلىرين وتكون العقو ةة السةجن"د لةلا اذا لةم يتحقةب حالةة االااةاء
الواردة في الاقرة االولى من المادة الخامسة من قانون مكافحة االرهاب العراقيد وا د توفر صروط الاقرة
الثانية من المادة ناس ا يتم تخاي اقو ة المخبر المساهم في الجريمة االرها ية الى السةجن وايةج المؤ ةد
او المؤق حسبما يرا القا يد وتتمثع صروط التخاي من العقو ة وفب الاقرة الثانية مةن المةادة الخامسةة
من قانون مكافحة االرهاب العراقي في-:
مرتكبةي الجةر ائم الةواردة فةي المةادة الثانيةة فقةاد و التةالي ال يسةتايد م ةج
 -1ان هلا العلر المخا ىا
مرتكبةي الجةةرائم الةواردة فةةي المةةادة الثالثةة مةةن قةانون مكافحةةة االرهةةاب العراقةيد وهةةلا مةا ن تقةةد المشةةرع
العراقي اليجد ذل الن الجرائم الواردة في المةادة الثانيةة والمةادة الثالثةة متسةاويان فةي نظةر المشةرع وفةب
الما دة الرا عةد ويتعرت مرتكبوا جرائم المادتين لعقو ة واحدة وهي االادامد فلماذا التمييق ي ما في هةل
الاقرةد هع ان ذل يع ي ان المشرع جعع الجرائم االرها يةة فةي مرتبةة او درجةة ىاةر ادنةى مةن الجةرائم
الماسةةة ةةلمن الدولةةةد ام ان المشةةرع اراد ةةل المةةادة تخاية اقو ةةة مرتكبةي الجةةرائم االرها يةةة فقةةا الن
القانون يسمى قانون مكافحة االرهاب العراقيد أما ما يتعلب جةرائم أمةن الدولةة فةلن االااةاء او التخاية
من اقو ات ا ىا عة الحكام قةانون العقو ةااد وان كةان هةلا مقصةد لصةد قول ةا السةا ب فةي أن الجةرائم
الماسة لمن الدولة الواردة في قانون مكافحة االرهاب يجب حلف ا الن هل القانون لةيس موقع ةا ةع يجةب
ان تدرم تل الجرائم في قانون العقو اا.
 -2ان تقدم المعلوماا للسةلااا المختصةة :وهةي ناةس السةلااا المشةار الي ةا ا ةد يةان صةروط االااةاءد
ولكن يشترط ان تقدم المعلوماا صورة طواية أ دون اجبار من أحد.
 -3ان تقدم المعلوماا عد وقوع او اكتشاف الجريمة :والمقصود لل حصول االىبار عد وقوع الجريمة
مو وع االتاا او التحرين او المساادة .
 -4ان تقدم المعلوماا قبع القبن اليج :يشترط ان يتم االىبةار قبةع القةبن الةى الجةاني المسةاهم المخبةر
ان الجريمة االرها ية.
 -5ان تسةةاهم معلوم ة اا المخبةةر فةةي القةةبن الةةى ةةاقي الج ةةاة المسةةاهمين فةةي الجريمةةة االرها يةةةد وهةةو
الئرت من تخاي اقو ة الجاني.
 -4الخاتمة
وتتظمن االست تاجاا والتو ياا:
 4-1االست تاجاا
تو ل ا من ىالل هلا البحث الى االست تاجاا االتية:
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 -1ان المشرع العراقي لم يتقيد في قانون مكافحة االرهاب العديد من المبادئ االساسية والجوهرية من االحكةام
العامةةة المتعةةارف الي ةةا فةةي القةةوانين العقا يةةةد فةةدرم العديةةد مةةن االفعةةال تح ة ا ةةوان "جةةرائم االرهةةاب" وحةةدد
لجميع ا اقو ة واحدة قاسةية وهةي أصةد اقو ةة واردة ومعروفةة فةي القةوانين العقا يةة وهةي اقو ةة االاةدام دون أ
ااتبار الىتالف ظروف الج اة واىتالف الخاورة االجرامية.
 -2تجاوز المشرع في ذكر لالفعال االجرامية في قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي حةدا ل كانة العقو ةاا فةي اوم
قساوتجد فاتى عقو ة االادام لما يقا ع ( )166فعال اجراميةا واردا القةانوند اال ان اقسةى مةا و ةل اليةج العقو ةاا
صدة في زمن ال ظام السا ب كان اقو ة االادام ان ( )111فعال اجراميا فقا.
-3ان المادة الرا عة من قانون مكافحة االرهاب العراقي نص الى اقو ة عن الجرائم الماسةة ةامن الدولةة وفةي
ذل ىر المشرع قاادة اساسةية وهةي ان جةرائم امةن الدولةة لةيس جةقء او فراةا مةن جةرائم االرهةاب ةع العكةس
حيحد فجرائم االرهاب هي جقء من جرائم امن الدولة الداىلي.
 -4تقيةةد المشةةرع ةةمن المةةادة الرا عةةة مةةن قةةانون مكافحةةة االرهةةاب العراقةةي مبةةدأ الصةةياغة المرنةةة لل صةةو
والتجةةريم التحةةوطي االسةةتباقي ممةةا جعةةع العديةةد مةةن مرتكبةةي الجةةرائم تح ة رحمةةة القةةاتد ذل ة الن مثةةع هةةل
ا ل صو ت ابب الى حاالا غيةر معةدودةد ف ةي نصةو مااطيةة تتوسةم وتضةيب اةا فكةر وق ااةة القا ةي
الجقائيد للا كان االجدر التقليةع مةن االفعةال االرها يةة او تو ةيح العبةاراا المااطيةة لتج ةب وقةوع القا ةي فةي
ىال في تاسير القانون وتابيقج.
 -5ت اول المشرع في الاقرة الثانية مةن ال مةادة الرا عةة مةن قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي اقو ةة اىاةاء او ايةواء
صخص ارها ي او فعع ارها ي من السلااا العامة ةدف التسةتر دون االصةارة الةى أ اسةتث اءاا ةرورية لتلة
الجريمةد اكس ما هو متعارف اليج في القوانين العقا ية اال افة الى تجاوز ا وان المادة ناس ا.
 4-2التو ياا
نو ي المشرع العراقي الكريم ضرورة اتباع أحدى الخاواا االتية لمواج ة ال قص التشةريعي فةي قةانون
مكافحة االرهابد آملين االىل ا-:
 -1تعديع قانون مكافحة االرهاب العراقي وفب االتي-:
الئاء الجقء الثاني من الاقرة االولى للمادة الرا عة م ج لعدم رورة ال ص اليج الن المحرت والمخاةا
أ-
والممول والل مكن االرها ي من ارتكاب جريمة االرهابد هم مساهمون وصركاء في الجريمةة االرها يةة وليسةوا
.
ىارجين ان هلا الو
الئاء المادة الثالثة المتعلقة جرائم أمن الدولة والئاء العقو ة المحددة ل ا والواردة من المادة الرا عةة فةي
ب-
فقرت ا االولىد والنج من المتاب اليج فق ا وتشريعا ان الجريمة االرها ية او الجةرائم االرها يةة هةي احةدى الجةرائم
الماسة لمن الدولة الداىلي وليس العكسد وللل فان مو م جرائم امن الدولة هو ليس في قانون مكافحة االرهةاب
وانما قانون العقو اا.
رورة تدرم العقو ة تدرم االفعال الواردة من قانون مكافحة االرهاب صدة و عااد للا يجةب تعةديع
ا-
ما تبقى من الجقء االول من الاقرة االولى للمادة الرا عة م ج.
ةةرورة تقليةةع وتو ةةيح االامةةال االرها يةةة لكةةي يتبةةين للعامةةة وللقضةةاة العمةةع االرهةةا ي مةةن االامةةال
ث-
ةرورة تحديةد ناةا او حةدود االامةال االرها يةة صةورة وا ةحة عيةدة اةن العبةاراا المب مةة او
االىرىد أ
القا لة للتوسم في تاسيرها.
رورة الئاء الاقرة الثانية للمةادة الرا عةة م ةج وتةرك أمةر التسةتر الةى االرهةا يين او االامةال االرها يةة
م-
لالحكام الواردة في قانون العقو اا العراقي ال افل.
 -2نعتقةةد ةةلن مرتكةةب الجريمةةة االرها يةةة هةةو صةةخص مةةرين ناسةةيا او اجتماايةةا او ي يةةاد لةةلا فةةان اقا ةةج ازهةةا
روحج ليس االجا لمر ج وا الحا لبي تج ولشخصج وانما يجب الى المشةرع والحكومةة ان تعمةع جاهةدة لعةالم
حت مد وه ا اجةد الار ةة للقةول ضةرورة صةمول
ما يعانون م ج وليس االنتقام م م ازها ارواح م عد ازها
قةانون العاةةو المقمةم ا ةةدار فةةي البرلمةان العراقةةي لالرهةا يين لتكةةون فر ةةة ل ةم للعةةودة الةى المجتمةةم واهةةالي مد
وكلل العمع الى ادماج م في العملية السياسية وادم ت مي دورهم في تحقيب وااةادة االمةن للعةرا والعةراقييند
فمن يعلم فلر ما ياعلون لبلدهم ولمجتمع م ما يعجق ا ج غيرهم وسيما يعتبرون اناس م ملنبين حب البلد والمجتمم.

ال وام

( )1د .ا راهيم صاكر محمود الجبور د جرائم االاتداء الى أمن الدولة من الةداىع والخةارمد المركةق القةومي لال ةداراا
.67
القانونيةد القاهرةد 2011د
( )2د .محمود سليمان موسىد الجرائم الواقعةة الةى امةن الدولةةد دار المابواةاا الجامعيةةد االسةك دريةد 2009د -96
.97
97د ود .ابةدالاتاح الصةيايد الماا قةة فةي مجةال التجةريمد دار ال ضةة
( )3د .محمود سةليمان موسةىد مصةدر سةا بد
العر يةد القاهرةد 1991د  7د ود .سمير االيةد الوجيق في صرح الجةرائم الواقعةة الةى امةن الدولةةد المؤسسةة الجامعيةةد
يرواد 1999د .55-54
( )4اذ تضم المةادة الثانيةة مةن قةانون مكافحةة االرهةاب العراقةي ( )8فقةرااد ذكةرا الاقةرة االولةى ( )12فعةالد والاقةرة
الثانية ( )43فعالد والاقرة الثالثة ( )8افعالد والاقرة الرا عة ( )10افعالد والاقرة الخامسة ( )9افعالد والاقةرة السادسةة ()8
افعالد والاقرة السا عة ( )13فعالد والاقرة الثام ة ( )19فعالد فا بح مجمةوع االفعةال الةواردة تلة المةادة ( )123فعةالد
وتضم المادة الثالثة من ذل القانون ىمس فقرااد ذكةرا الاقةرة االولةى ( )27فعةالد والاقةرة الثانيةة ( )4افعةالد والاقةرة
الثالثة ( )6افعةالد والاقةرة الرا عةة ( )3افعةالد والاقةرة الخامسةة ( )3افعةال فا ةبح ( )43فعةالد لةلا فةان مجمةوع االفعةال
الواردة في المادتان تصبح ( )166 =43+123فعال محكوما الاقرة االولى للمادة الرا عة.
69د ود.الي حسين الخل وسلاان ابدالقادر الشةاو د المبةادئ
( )5د .ا راهيم صاكر محمود الجبور د مصدر سا بد
العامة في قانون العقو ااد المكتبة القانونيةد ئدادد 2006د .156
( )6وم ةةا قةةانون العقو ةةاا المصةةر لعةةام  1937وقةةانون العقو ةةاا السةةور المةةرقم  148لس ة ة  1949وقةةانون العقو ةةاا
االردني المرقم  16لس ة 1960د وقانون العقو اا العراقي المرقم  111لس ة .1969
( )7حسام الدين محمد أحمدد حب الدولة فةي االمةن الخةارجي ومةدى الحمايةة الج ائيةة المقةررة لةجد أطروحةة دكتةورا د كليةة
.122
الحقو جامعة القاهرةد القاهرةد 1984د
( )8د .رمسيس امد قانون العقو ااد جرائم القسم الخا د م شلة المعارفد االسك دريةد 2005د .596-595
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)(9
Art. 421-1-"5- l`acquisition, la detention, le transport ou le port illegitime de substances
explosives ou fabriques a l`aide desdites substances, defines a l`article 38 du decret-loi du 18
avril 1939 fixant le regime des materiels de querre, armes et munitions.
( )10الشةيخ االمةام محمةد ةةن أ ةي كةر ةن ابةدالقادر الةراز د مختةةار الصةحاحد دار الكتةاب العر ةيد يةرواد 1401هة -
186د .187
180د والم جد في اللئة واالاالمد ط 39د دار المشر د يرواد 2003د
1981مد
330د و د.ابدالباسةا
( )11وم م االستاذ د.احمد فتحي سرورد الوسيا في قانون العقو ااد القسم العامد س ة 1991د
.21
محمد سي الحكيميد ال ظرية العامة للجرائم ذاا الخار العامد دار الثقافةد اماند 2002د
( )12حةةث ع ةةوان  :تعري ة االرهةةاب فةةي قةةانون مكافحةةة االرهةةاب العراقةةي رقةةم  13لس ة ة 2005د م شةةور الةةى الموقةةم
االلكتروني لمجلس القضاء العراقي www.iraqja.iq/view.33/ :
.103-95
(( ))13د .ابدالباسا محمد سي الحكيميد مصدر سا بد
.146
 14د .ا راهيم اللبيد د الحماية الج ائية ممن الدولةد ط2د دار الكتب القانونيةد القاهرةد 2006د
.57
(( ))15د .حس ين المحمد واد د الخار الج ائي و مواج تجد م شلة المعارفد االسك دريةد 1997د
.219
194د
( )16د .فوزية ابدالستارد قانون العقو اا (القسم العام)د دار ال ضة العر يةد القاهرةد 1992د
269د و د .محمود نجيب حس يد صةرح قةانون العقو ةاا (القسةم
 17د .فوزية ابدالستارد القسم العامد مصدر سا بد
.
67
بد
سا
مصدر
الحكيميد
سي
محمد
د.ابدالباسا
و
د
454
العام)د دار ال ضة العر يةد القاهرةد 1993د
( )
18 Pinter , j.Et viski ,L: les delits de en danger , Revue internationale de driot penal , 1969 ,
p . 157.
269د و د .محمةود نجيةب حسة يد القسةم العةامد مصةدر سةا بد
( )19د .فوزية ابدالستارد القسم العامد مصةدر سةا بد
.454
58 – 57د د.ابدالباسةا محمةد سةي الحكيمةيد
( )20د.حس ين المحمد د الخار الج ائي و مواج تجد مصةدر سةا بد
.67 - 66
مصدر سا بد
( )
21 Rassoe pound: an intreduction to the philosophy of law , 1954 , p 59.
.13
( )22د .محمد سعيد نمورد دراساا في فقج القانون الج ائيد دار الثقافةد اماند 2004مد
( )23ذهب عن الاق اء الةى ان اول مةن نةادى اكةرة الخاةورة االجراميةة هةو جاروفةالو فةي المقةال الةل نشةر فةي مجلةة
الالساة واالداب التي كان تصدر في نا ولي س ة  1878وكان ع وان ( دراساا حديثة في العقاب ) وقةد ااةاد تحديةدها فةي
دراسةةة اىةةرى نشةةرها تحة ا ةةوان (حةةول معيةةار مو ةةواي للعقةةابد د.اةةادل اةةازرد طبيعةةة الخاةةورة واثارهةةا الجقائيةةةد
المجلة الج ائية القوميةد المركق القومي للبحوث االجتمااية والج ائيةد القةاهرةد مةار 1968د المجلةد 11د ع 1د و خةالف
هةلا الةةرا يةةرى الةةدكتور رمسةةيس ةةام حيةةث يقةةول ( يرجةةم الاضةةع فةةي ةةياغة نظريةةة الخاةةورة االجراميةةة الةةى االسةةتاذ
جرسةةبي يد د .رمسةةيس ةةامد ال ظريةةة العامةةة للقةةانون الج ةةائيدد ط 3م قحةةةد م شةةاة المعةةارفد االسةةك دريةد 1997د
 1028د وه اك من يرجم الاضع في اكتشاف الخاورة االجراميةة الةى المدرسةة العلميةة قيةادة فيةر د د.حسة ين المحمةد د
.66 - 65
الخار الج ائي و مواج تجد مصدر سا بد
.28-25
(( ))24د .محمد صالل حبيبد الخاورة االجراميةد دار الرسالة للابااةد ئدادد 1980د
.195
 25د .اادل اازرد مصدر سا بد
. 15
(( ))26د.محمد سعيد نمورد مصدر سا بد
65د ان د .محمةد غ ةيم حسةند درو فةي
 27د .حس ين المحمد واد د الخار الج ائي و مواج تجد مصدر سا بد
. 248
الم االجرام والعقابد 1998د
.32
(( ))28د .محمد سعيد نمورد مصدر سا بد
66د . 67
( )29د.حس ين المحمد د الخار الج ائي و مواج تجد مصدر سا بد
.31
( ) 30د .محمد سعيد نمورد مصدر سا بد
لبي الحديثيد صةرح قةانون العقو ةاا (القسةم العةام)د مابعةة أوفسةي القمةاند ئةدادد 1992د
 31د .فخر ابدالرزا
.515
193د ومةةن هةةل العوامةع حالةةة المجةةرم ال اسةية والبيولوجيةةة وظروفةةج الشخصةةية
( )32د .اةادل اةةازرد مصةةدر سةا بد
واالجتمااية الى غير ذل من الصااا والعالماا التي ت بةيء جريمةة مسةتقبليةد د .محمةد سةعيد نمةورد مصةدر سةا بد
.30
.516 - 515
لبي الحديثيد مصدر سا بد
(( ))33د .فخر ابدالرزا
 34المادة ( )86من قانون العقو اا العراقي المرقم  111لس ة  1969المعدل.
( )35ورد فةةي حةةث غيةةر م شةةور مسةةتاذ المرحةةوم الةةدكتور أكةةرم نشةةلا ع ةةوان ( ناةةا العقو ةةاا فةةي قةةانون العقو ةةاا
العراقي)د ئدادد 2006م.
( )36راجم ما ورد في ال ام رقم (.)4
( )37المادة ( )87من قانون العقو اا العراقي المرقم  111لس ة  1969المعدل.
.1
66د ود .مصةااى
( )38د .مامون محمد سالمةد قانون العقو ااد القسم الخا د دار الاكةر العر ةيد 1988د
.2
مجد هرججد جرائم امن الدولةد دار محمودد القاهرةد 2005د .125
( )39د .محمود سليمان موسى د مصدر سا بد .225
.3
.4
المصادر
.5
المعاجم
.6
الشيخ االمام محمد ن أ ي كر ن ابدالقادر الةراز د مختةار الصةحاحد دار الكتةاب العرا ةيد يةرواد 1401هة -
.7
1981م.
الم جد في اللئة واالاالمد ط 39د دار المشر د يرواد .2003
.8
الكتب القانونية
.9
د .ا راهيم اللبيد د الحماية الج ائية ممن الدولةد ط2د دار الكتب القانونيةد القاهرةد .2006
.10
د .ا ةةراهيم صةةاكر محمةةود الجبةةور د جةةرائم االاتةةداء الةةى أمةةن الدولةةة مةةن الةةداىع والخةةارمد المركةةق القةةومي
.11
لال داراا القانونيةد .2011
د .احمد فتحي سرورد الوسيا في قانون العقو ااد القسم العامد س ة .1991
.12
د .حس ين المحمد واد د الخار الج ائي و مواج تجد م شلة المعارفد االسك دريةد .1997
.13
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.14
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األنطباعية في أعمال الفنانين محمد عارف و سليمان شاكر
أبراهيم ياسين طه
معهد الفنون الجميلة شهيد جعفر – كويه
Ibrahim.yassen@yahoo.com
تأريخ االستالم 2013/6/27:
تأريخ القبول 2013/10/28:
ملخص
يتناول هذا البحث موضوع (االنطباعية في أعمال الفنانين محمد عارف وسليمان شاكر) والبحث عن خصائص
أنطباعيتهما من خالل خصائص المدرسة األنطباعية وكيفية تجسيدها في لوحاتهم أضافةً الى كشف خصائص أنطباعاتهم
ص البحث الى الـنـتـائـج التالية :أظهر كل من الفنانين آثاراً لضربات الفرشاة
المحلية في تجسيد المناظر الطبيعية و َخلُ َ
ووضع لمسات عريضة كصفة جمالية للوحة وهي أحدى سمات الجمالية للمدرسة األنطباعية وهناك الشعور بالمادة
والملمس بصورة أنطباعية ما فالبيوت طينية والجبال صخرية واألشجار نباتية وقد ّجسدَ الفنانين ميزة خاصة لألنطباعية اال
وهي تلوين الظالل بلون األزرق نتيجةً لألنعكاسات الضوئية واللونيةعلى سطوح األشكال وأستخدم كل من الفنانين الوانا ً
شفافـة نـقـية مما خلق لديهم األحساس بالمنظور اللوني و تدرجاتها ورسم كل من الفنانين مناظرهما الطبعية في أوقات
وفصول مختلفة ألظهار أختالف ألوان واألشكال الناتجة عن تغير مسار أشعة الشمس وتغير درجة حرارتها وبرودتها
وحاول كل منهما أن يقدموا أنطباعية خاصة وكأنها أنطباعية محلية فيها الكثير من المشاعر واألحساس للـفنانين .

 -1المقدمة
يجد الباحث ان أعمال الفنانين الكورد لم يتم تناولها من قبل الباحثين والنقاد ولهذا يجد الباحث من
الضروري تسليط الضوء على هؤالء الفنانين الذين لهم باع طويل والبحث في العمل الفني الكردي
والعراقي عموما ً ونظرا ً لتجربتهم الرائدة أيضا ً،بعيدا ً عن التناول السردي العابر و الالموضوعي،خاصةً
وإن الفنان الكوردستاني يمتلك خزينا ً حضاريا ً من التفاعل األنساني ضمن طبيعة كوردستان وقد تناولت
األعمال الفنية لكالً الفنانين محمد عارف وسليمان شاكر دراسةَ وتحليالَ والمقارنة بينهما أنطباعيا َ كدراسة
للمقارنة وعليه فالبد لنا من مواكبة تطور أعمالهما ضمن المدرسة األنطباعية والتي لم يتم دراستها من
قبل دراسة مقارنة..
 1-1مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في السؤال التالي هل كانت المدرسة األنطباعية ظاهرة في أعمالهم والتأثير
األنطباعي ؟ سوف يجيب البحث عن هذا السؤال .
 2-1أهمية البحث
يشكل البحث الحالـي أضافة جديدة في حقل الدراسات (تحليلية مقارنة) في تأريخ الفن المعاصر
ألقليم كردستان والعراق.
 3-1أهداف البحث
كشف السمات األنطباعية في أعمال الفنان محمد عارف و سليمان شاكر.
 4-1حدود البحث
تم تحديد حدود البحث من عام 1998م الى عام 2008م ،ضمن منطقة أقليم كردستان العراق.
 5-1تعريف المصطلحات
 1-5-1األنطباعية
األنطباعية في المعجم الفلسفي (( :يطلق لفظ األنطباع على مجموع األفعال الفيزيولوجية التي
تحدث األحساس وله ثالث أقسام 1ـ التأثير الفيزيائي أو الكيميائي المتصل بأطراف األعصاب الحسية 2ـ
أنتقال التأثير الى المخ 3ـ حدوث تغير في المخ مقابل لهذا التأثير وقد يطلق األنطباع على التأثير في
أطراف األعصاب الحسية الغيرأو يطلق على الشعور كله من الجهة ما هو مصطبغ بلون أنفعالي خاص
مقابل للفعل الخارجي وهوبهذا المعنى األخير مضاد للتفكير و للحكم المبني على الـتحليل))[ ]1ويرى
هربرت ريد األنطباعية((بأنها مصطلح تعني عالقة المحاكاة لعالم الطبيعة الخارجي))[ ]2ويرى ريد
أيضا ً((أن األنطباعية كفن  ،قد تطورت كنتيجة لرد الفعل الشعوري والحساسية ازاء المظهر الخارجي
لألشياء ولذا ال تأبه بمشكلة تأثير العوامل السايكولوجية في الخلق الفني))[ ]3أما عند قاسم حسين صالح
فيرى بأن تأثير  ،تأثيرية أنطباعية أنها ((التأثير بمعناه التقني الضيق يدل على األثر العصبي والنفسي
المباشر الذي يحدثه المنبه حسي وقد يقابله األثر الذهني أواألنطباع والصورة الذهنية وهو إحدى
المعطيات الفورية للوجدان دون أن يتم تفسيرها.والسيما بالنسبة لألشياء الجمالية ـ المدرسة األنطباعية في
الفن ـ يتميز بالحسية والحيوية والقوة))[ ]4ويرى البصري بأنه يمكن أن تعرف األنطباعية بأنها((مدرسة
للتصوير نشأت في باريس بعد منتصف القرن التاسع عشر،تعتمد بالدرجة األولى على الضوء والتغيرات
التي تطرأ على الشكل نتيجة التحوالت الضوئية الطارئة))[ ]5ويرى الفنان سيزان األنطباعية على((أنها
مزج البصري بين األلوان  ،أنه تفكيك األلوان على اللوحة ثم إعادة تركيبها في العين إن اللوحة ال تمثل
شيئا ً وال ينبغي لها أن تمثل شيئا ً غير األلوان))[ ]6كذلك يرى هاوزر األنطباعية في أبسط صيغتها بأنها هي
((سيادة اللحظة على الدوام واألتصال والشعور بأن كل ظاهرة هي حادث عابر لن يتكرر أبدا ً ))[. ]7
....................................................................................................................................................
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 2-5-1التعريف األجرائي
األنطباعية في لوحات الفنانين محمد عارف وسليمان شاكر هي ترجمة لألشكال الموجودة في
الطبيعة الى بقع اللونية عن طريق األحاسيس الملونة بصبغات الضوئية العابرة على السطح التصويري.
 -2تأريخ األنطباعية
يعتبر منتصف القرن الثامن عشر و التاسع عشر ..قرنى والدة المدارس الفنية الجديدة والحديثة
بمختلف أتجاهاتها وأساليبها الفنية المختلفة والمتنوعة وكان لهذا األختالف والتنويع أثر كبير في الحياة
األنسانية بصورة عامة وعلى الفنانيين والفن التشكيلي بفروعه المختلفة النظرية والتطبيقية بشكل خاص
وكان لظهور المدارس الفنية تناسبا ً عكسيا ً مع زمن الفترات التأريخية وتناسبا ً طرديا ً مع تطور العلوم
التكنلوجية المتقدمة التي تؤكد على أبراز البحوث العلمية وتجاربهما التقنية أي أتسم القرن التاسع عشر
باألحداث السريعة والثورات والتقدم العلمي في األكتشافات واألختراعات العلمية والمعارض الصناعية
والتجارية  ،انبثقت األنطباعية في بداية األمر كنهج فني في فرنسا تقريبا ً في الربع الثالث من القرن
التاسع العشر وانتقل تدريجيا الى مناطق أخرى،يعد هذا النهج حقا تغيرا ً جذريا ً في دنيا الفن ألهتمامه
الكبير بتسجيل األنطباع البصري كما تحسه الرؤية  ،بعيدا ً عن القيود والنظم المعروفة  ،هذا من جهة
ولتأكيده مبدأ حرية التعبير المطلقة عن أنطباعات وأحاسيس ومـشاعر وعواطف الفنان الشـخصية أزاء
موضوعاته دون األلتزام بشروط وقواعد و قيود األتجاهات الفنية التي سبقتها من جهة أخرى وكانت
مالذهاالوحيد هي مقاهي باريس حيث كان يجتمع الفنانون الرسامون لمناقشة األتجاهات الفنية
واألجتماعية والفكرية والفلسفية ويعد الفنان الفرنسي المشهور((ادوار مانـيـه  ]8[))1883-1832صاحب
المقولة المشهورة (العين يد) أحد رواد تلك المقاهي حيث تأثـر بهذا الجو المـتحرر بعمله الفني وقد
أثارت لوحتا مانيه بعنوان((أولمبيا ،غداء على العشب  ]9[))1863التي وصفها النقاد بالخالعة ،
ضجة ًكبيرة ً حينما عرضها في (( الصالون الذي عرضت فيه أعمال الفنانين الذين رفضوا من الصالون
الرسمي عام]10[))1863عام ظهور جيل األول من الفنانين األنطباعيين أمثال :مونيه  ،سيسلي  ،بازيل ،
رينوار  ،بيسارو  ،سيزان  ،الذين تأثروا بواقعية الفنان الفرنسي جوستاف كوربية مؤسس المدرسة
الواقعية وكان عام تحول من الواقعية الدرامية المأساوية التراجيدية التي تبعث بالعواطف والحنان الى
الطبيعة المنطلقة المتحررة من أرتباطات لقد أتبعت الحركة األنطباعية طريقة جديدة في التصوير مبنية
على طرزوأنماط جديدة من الرؤية معتمدا ً على التغيرات بحسب الضوء أي نورالشمس والمناخ أي
الطقس وفصول السنة والساعة أي الوقت أوالزمن ومن ثم الفضاء و المكان ويشمل جميع مفردات
الموجودة في الطبيعة كالماء والهواء واالرض والسماء والكائنات الحية لذا نجد بأن األنطباعية كانت مرآة ً
صادقة نابضة للحياة  ،حيث لعب فيها رساموا األنطباعية دورا ً هاما ً فيها وشرع مانيه منذ عام  1869بعد
ان وعى القدرات الهائلة للرسم في الهواء الطلق كان النقاد قد أعتبروا لوحة الغداء على العشب بداية
التصوير في الهواء الطلق لذا يعتبر فن مانيه ((حلقة بين الواقعية والتأثيرية))[ .]11هكذا بدأت األنطباعية
خطواطها األولى وشارك في معرضها األول كل من سيزان  ،ديغا  ،مونيه رينوار  ،سيسلي  ،بيسارو
و((كان أول معرض جماعي لألنطباعيين في عام 1874ولكن تأريخ األنطباعية بدأ قبل ذلك بحوالي
عشرين عاما ً وأنتهى المعرض الثامن للجماعة عام  ]12[)) 1886و هناك من يجد بأن فرنسا ترجع الجذور
األنطباعية الى الفنان أوجين ديالكروا و وصفه سيزان بأجمل باليت في فرنسا وعندما توفي ديالكروا
تاركا ً وراءه خزينة ثمينة للفردية والحرية الخالفة كان تأثيره في األنطباعية كبيرا ً وهناك من يرى أيضا ً
بأن ((جذور األولى للحركة التأثيرية كانت بدايتها في أنجلترا على يد كل من المصورين كونستابل
وتيرنر))[]12وهما من أروع وأبدع المصورين المناظر والمشاهد واألجواء الطبيعية واألنعكاسـات اللونـية
والضوئية الجميلة وفتحوا عيونهم على اللون السحري لضوء الشمس وأنعكاساته على الماء  ،حيث تم
أطالق أسم األنطباعية على المشتركين في المعرض األول المستقل مستعيرا ً الكلمة من لوحة الفنان
مونية(انطباع شروق الشمس)1872والتي رسم فيها مرسى ميناء هافر في صباح مبكر  ،غارقا بضباب
الكثيف بضربات تلقائية مختزلة وسريعة ولكنها مدروسة و مصحوبة باألحساس ملون ذو لون برتقالي
عام ومشتقاتها  ،بأنعكاساتها اللونية والضوئية الساحرة ،وبذلك أثبت بأن أسلوب أنطباعي فن وعلم في
آن ِِ واحد والفن في نظر األنطباعيين ليس حالة ذهنية  ،بل هو في العفوية واألحساسات المباشرة التي
ِ
ينقلها الفنان الى اللوحة بأمانة  ،كما يراها ويدركها هكذا ولدت األنطباعية في بداية األمر وحصلت على
جنسية فرنسية ومن هنا نشأت وتطورت وتقدمت ومن ثم أنتشرت الى بقية مناطق أخرى في العالم وهي
جاءت وليدة لتفاعل عدة عوامل منها األقتصادية و األجتماعية والسياسية والعلمية والفكرية  ،أي لم تأتي
بطريقة عفوية أو مفاجئة أو بالصدفة فأمتزجت هذه العوامل مع العوامل الذاتية الدافعة الى ظهور جيل
جديد من الشباب الواعي المتحمس والمتعلق بمبدأ الحرية واألنطالق في شتى مجاالت وميادين الحياة ومن
ضمنهم الم جال الفني وكان هدفهم الرئسي هو الخروج من المتوارث من فنون العصور الوسطى
بأتجاهات أعمق تحليالً فكريا ً أي عقليا ً وعلميا ً أي معرفيا ً ،هذا وجاءت ثمرة التطور العلمي بفضل الثورة
الصناعية ومتمثلة في المجالى الكيمياء والفيزياء،ففي المجال األول تطورت الصبغات والخامات الفنية
هذا ادى بدوره الى فسح مجال أوسع حرية أكثر للفنان في التحرك خارج حدود األستوديوهات وقاعات
الرسم أنطالقا ً الى الفضاء ومعاشرة هواء طلق ،أما في المجال الثاني فأخذ جانب التحليالت العلمية في
المجاالت البصرية ومنها الضوء واللون ،لقد كان الدور الكبير لتطورالعلوم والتكنلوجية والتقنيات
كأكتشاف التلسكوب وتطور تقنية االتصاالت والمواصالت أثر كبير في دفع عجلة تطورالفنون وسرعة
أنتقالها بين الشعوب واألمم وهذا بدوره ادى الى ظهور مفاهيم وكفاءات فكرية فنية جديدة
وكان((للنظريات العلمية الحديثة في الضوء وتحليله أثر كبير في رواد هذه المدرسة الذين عكفوا على
أستعمال االلوان المتضادة متجاورة الكساب لوحاتهم رونقا ً وجماالً ،بل حولوا أواصرها االصلية عن
....................................................................................................................................................
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طريق وضع لمسات متجاورة من كال اللونين للحصول على اللون المركب بطريقة طبيعة))[]14وأحتل
الطيف الشمسي مساحة كبيرة من الساحة الفنية لألنطباعية فهو يعتبر لبا ً أساسيا ً لها والذي تم من خالله
أكتشاف أثره البالغ في بناء هذه المدرسة من خالل ألوان الموشور كما هو معروف هي:البنفسجي  ،النيلي
 ،األزرق  ،األخضر األصفر  ،البرتقالي  ،األحمر ،ويعود الفضل الى العالم ((أيزاك نيوتن -1642
 ]15[))1727الذي أستطاع أن يكشف عن نظرية الطيف الشمسي عندما((كان يعمل في معمله وبين يديه
موشور زجاجي ،والحظ سقوط ضوء الشمس الداخل من النافذة على الموشور وانعكاسه على الجدران
بمجموعة من األلوان  ،فظهرت النظرية  ،أن الضوء األبيض الذي يكمن بالتحليل يتحول الى ألوان
الطيف الشمسي  ،أو أن الوان الطيف الشمسي حينما تندمج بعضها مع بعض تتحول الى الضوء
أبيض))[ ]16ويعتبر الضوء من أهم العوامل الفنية العلمية الهامة الداخلة في بناء األنطباعية وحاول
رسامون أدراك ضوء الشمس عندما ينعكس على سطوح األشكال الموجودة في الطبيعة و تسجيلها في
اللحظة األولى و لتحقيق ذلك استخدموا األلوان الزيتية في بقع منفصلة صغيرة ذات شكل واضح بدالً من
سئ َل الفنان مانيه
خلطه على لوحة األلوان  ،لذا كان للضوء سيادة واعتبر من اهم عناصرها هذا و((عندما ُ
فأجاب قائالً بأن أهم شخصية في اللوحة إنما هو الضوء))[ ]17أن أكتشاف
عن أهم الشخصية في لوحته
َ
الطيف الشمسي َك َونَ لألنطباعيين الحجر األساسي الذي بنيت عليها األنطباعية و َج َر الفنانيين التشكيليين
الى التفكير في الحقيقة الفنية من خالل أطار نظرية ضوئية وكان هدف هو البحث عن الحقيقة الغير
المرئية ولكن بأسلوب علمي وعملي وذلك عن طريق تحليل ضوء الشمس وحاولوا دراسة تأثير أشعة
الشمس على سطح المرئيات  ،لقد عنيت األنطباعية بتسجيل االنطباع الكلي وليست التفاصيل الدقيقة عن
األشياء  ،بأسلوب معين أو بطريقة ما توحي للمشاهد انه يرى األجزاء رغم أنها غير مرسومه مما يزيدها
سحرا ً وجماالً و جاذبية أكثر  ،على عكس ماكان سائدا ً في الماضي التي كانت تتبعها األكاديميات في
مجال التصوير دون نقد أو التفكير أي أن في الماضي كانت (( قوة األبداع في المنهج األكاديمي القائم
على:المنظور والتشريح والظل والضوء بمعناها التقليدي وعلى األلوان الصفراء والبنفسجية لتمثيل
الضوء والظل والبعد الثالث))[ ]18ومن خالل هذة النظرية أيضا َ اكتشفوا جمالية نقاء األلوان في أعمالهم
الفنية متأثرا ً بجمالية نقاء الوان طيف شمس كـي تزداد رونقا ً وشفافية عالية وجماالً و روعةً أكثر وكانت
الوان األنطباعيين شفافة  ،نظيفة  ،نقية  ،صافية  ،مضيئة  ،مختزلة في آن واحد  ،كما عنيت بتسجيل
المشاهد بعين عابرة ولحظة أحساس الفنان في زمكانية واحدة للحصول على جمالية اللون وشكل معا ً ،
ذلك الجمال الذي يأتي ويذهب مع تموجات الضوء و أهتزازته المتسرعة ذهابا ً وأياباً،لذا كانت ((هذه
الذرة ودوران األرض والشمس ودراسات الضوء والظل
األعمال متأثرة بالنظريات الحديثة كأنفالق ّ
المباشر)) [ ]19وأضافة األنطباعية مهمة أخرى للفنانين أال وهي مهمة تحويل الضوء والظل الى اللون على
سطوح األشياء لحظة وقوع بؤرة النظر عليه  ،لقد انبثقت المدرسة األنطباعية من المدرسة الواقعية ،
لكن ضمن إطار علمي عملي دقيق  ،فهي تصور الواقع لكن بألوان مضيئة وبأنعكاسات الضوئية البراقة
تعتمد على التحليل العلمي للضوء في بنيانها و((مهدت الواقعية التي تزعمها الفنان كوربيه في فرنسا في
منتصف القرن التاسع عشر إلى نشأة أتجاه جديد ظهر تدريجيا ً في طريقة رسم المناظر الطبيعية الخارجية
عرف بأسم المذهب التأثيري))[ ]20وكان للفن الياباني تأثير كبير و أهمية بارزة على المدرسة األنطباعية
في فهم الحقيقة الفنية لديهم و يرى هربرت ريد بأن (( الفن الياباني قد فتح أبصار الغربيين على حقيقة أن
الفن يمكن أن تكون له مهمة أخرى وعدا القيام مهمة أعادة خلق المظهر الواقعي للعالم  ،مهمة أخرى
تُنفّذ شيئا ً آخرا ً بعيدا ً كبعد الصورة الحقيقية للعالم)) [ ]21تعتبر األنطباعية نقطة تحول تام لتأريخ فن
الحديث رغم كل األنتقادات التي واجهتها وهي أمتداد للمدرسة الواقعية واألسلوب الواقعي في الرسم لم
يتغير فيها التقاليد السائدة على عكس من األنطباعية والتي تعتبر من أوسع المدارس الفنية لكثرة
أهتماماتها بتأثيرات الضوئيةو التغييرات التي تطرأ على األشكال واألجسام الموجودة في الطبيعة بسبب
تغير حركة الشمس والتغييرات التي تحدث للطيف الشمسي على سطوح األشكال واألجسام البشرية لذا ((
كانت األنطباعية غزوا ً تدريجيا ً للضوء الذي أضحى يؤلف قاعدة أساسية في الرسم و كان ميدان فعلها و
أزدهارها المناظر الطبيعية))[ ]22وكان لتغييرات الضوئية التي فرضت نفسها على المدرسة األنطباعية دور
بارز في تغير األسلوب والطريقة التي يتعامل به الفنانين األنطباعيين في أظهار آثار لضربات الفرشاة
المتناغمة  ،وأستـخدام األلوان أكثر بريقا ً  ،وأعطاء أجسام األشكال أكثر رشاقة أضـافةً الى أستخدام
األلوان بلمسات عريضة كصفة جمالية للون  ،وترك أجزاء من الكانفاس دون تلوين اذا ً تعتمد األنطباعية
بالدرجة االولى على الضوء والتغيرات التي تطرأ على الشكل نتيجة التحوالت الضوئية الطارئة ويعد
الفن الحديث وفي مقدمتها المدرسة األنطباعية نقطة تحول تام في تـنـويـع المدارس الفنية(( فلم يحدث
قبالً أن تغيّر الرسم بهذه السرعة  ،أو أستكشف الرسـامون بهذه الحماسـة  ،هـذا العدد من االتجاهات
آن ِِ واحد للدخول الى المدارس
المتنوعـة)) [.]23إن ظهور المدرسة األنطباعية تعتبر بداية ومنفذ الوحيد في ِ
أواألتجاهات الفنية األخرى الحديثة التي((أرتفعت بالواقع الموضوعي الى مستوى مثالي خـالد  ،حيث
يعيش الفن من خالل عناصره  ،متجاوزة الواقع الموضوعي الخارجي العارض الى عالم الديمومة ،
ومحولة أياه الى مساحات و ضربات ملونة تشير الى أشياء كانت موجودة لكنها تالشت في بقع األلوان ،
ومن ثم جسدته في تراجيديا لونية غدت هي الموضوع كما هو في المدرسـة األنطباعية )) [ ]24لكن التنفيذ
يختلف من فرد آلخر ،ففي أسلوب التقسيمي يعتمد الفنان على تقسيم السطوح إلى مجموعة ألوان متجاورة
صريحة دون أن يمزج األلوان أو يخلطها  ،فاألصفر هو األصفر واألزرق هو األزرق تمثل المساحات
اللونية وضربات الفرشاة الجريئة  ،فقد أظهر فهما ً وتقديرا ً لأللوان بكل ثرائها ودسامتها وشدتها اللونية
ومنهم من أستخدم األسلوب التنقيطي وهو أسلوب يتبع برسم اللوحة بكاملها عن طريق لنقاط الملونة
المتجاورة((ظهرت أقصى تطورات هذه المدرسة  Pointillismفي النزعة التنقيطية لدى الفنانيين جورج
سورا وبول سينياك ومنهم من أستخدم األسلوب الضوئي  ،أي أعتماد على تغير اآلني واللحظوي للضوء
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المتحرك  ،أي بمعنى رسم األشكال أكثر من مرة في لحظات و أوقات متغيرة من النهار كأن يكون في
الصباح أو في الظهر أو في حالة الغروب أو الشروق وهذا بدوره يعتمد على التغييرات الضوئية
والتقلبات الجوية ،مما تؤدى بدورها الى تغير األشكال وأنعكاساتهما اللونية والضوئية  ،والفنان
األنطباعي كان يخطف لحظة المنظر بسرعة فائقة  ،مخلدا ً الحظات العابرة مقتطفا ً مركز الضوء
المتحركة  ،مما يقصر من زمن أتمام رسم اللوحة الفنية و كان يعتمد على تصوير منظر واحد في أوقات
مختلفة وظروف مناخية مختلفة إلظهار كيفية تغير األضواء و األلوان والصفات السطحية لألشكال كما
عينِ تقودنا الى ضربات الفنية((محوالً
ُ
عين ،
عين  ،ولكن أية َ
فعله مونيه  Monetالذي قيل عنه انه َ
أياها الى أشباح ملونة))[. ]25
 -3األنطباعية فلسفتها  ،خصائصها
تعتبر األنطباعية بمثابة مدرسـة اللون والشكل وفلسفتها تكمن في تحرير اللون والشكل
وأعطاءهما حركة جمالية متذبذبة خاطفة  ،واللون في اللوحة هو ((التفاعل الذي يحدث بين شكل من
األشكال وبين األشعة الساقطة عليه والتي بها نرى الشكل وما اللون إال المظهر الخارجي للشكل وبقية
العناصراألخرى من خط ومساحة وفضاء،أذ البد ان يكون ألي من هذه العناصر لون وهو يؤدى دورا ً
مهما ً فيه من خالل تأثيره المباشر في أحاسيس المشاهد))[ ]26و اللون يحتل مركزا ً سياديا ً أضافةً الى سيادة
الضوء ،ألن الضوء هو اللون  ،والعكس صحيح و كان اللون لدي األنطباعيين عبارة عن لغة فلسفية تعبر
عن موجات ضوئية ملونة عابرة على األشكال المختزلة  ،لذا وجب على الفنان والمتلقي معا ً لكونهما
يعتمدا على دراسة خاصية علمية دقيقة للون في جميع لوحات الفنانيين األنطباعيين من ناحية التكوين
والذي يشكل الشكل العام ككل واحد أي المقصود به هنا هو أسلوب أمتزاج األشكال في بقع لونية خالصة
نقية أي المقصود به التأثيرات الضوئية واللونية على أمتزاج األشكال وبالتالي أعطاء اللوحة فلسفتها
الجمالية وخصائصها الفنية وتجنيس بناءها وتكوينها من خالل الضربات الخاطفة للفرشة  ،لذا نجد بأن
((اللون هـواألنطباع الذي يولده النور على العين..أي النورالذي يتم نـشـره وتوزيعه بواسطة األجسام
المعرضة للضوء))[ ]27ومن الناحية العلمية نجد بأن ((النور هو الطاقة إنه يخترق الفضاء  ،لكننا النراه إال
أذا أرتطم بالجسم الذي يعكس هـذا النور على العين)) [ ] 28وبالتالي تتولد رؤيـة أنطباعية التي تتم فيها تحليل
الطبيعة وطبيعة الفضاء وهذا بدوره يؤدي الى والدة التعبير عن عملية الرؤية الذاتية بدالً من أن تكون
رؤية موضوعية وهو التعبير الذي يكمن في داخله عملية التصوير المتمثلة بالضوء الملون والحركة
وتأثيرات كليهما بواسطة الضربات السريعة المختزلة للريشة و يصف سيزان ((الفضاء الطبيعي بالفضاء
الملون ذي الكثافة البلورية))[ ]29و يرى أيضا َ ((عندما يصل اللون الى ذروة غناه  ،يصبح الشكل في تمام
تكوينه))[ ]30لقد جعل سيزان من األنطباعية  ،مدرسةً أخرى يمكن تسميتها بمدرسة فنية تعليمية هندسية
وتحوير ما هو موجود في الطبيعة من األشكال الى أشباهه من األشكال الهندسية المسطحة والمجسمة
حينما قال ((إن كل ما في الطبيعة يشتمل على األسطوانة أو الكرة أو المخروط  ،أنظر في الطبيعة الى
األسطوانة والكرة والمخروط  ،وضع كالً منها في مكانها المناسب من المنظور بحيث تتجه جوانب
األجسام والسطوح نحو النقطة المركزية)) [ ]31بما أن األجسام الموجودة في الطبيعة خاضعة للألنعكاسات
اللونية الموجودة في الفضاء الذي يحيط بهم  ،لذا نجد بأن (( كل جسم مضيئ خاضع لعوامل ثالث  ،التي
تحدد لونه:اللون المحلي ،وهو لون خاص ونوعي  ،أما اللون النغمي فهو لون ناتج عن األختالفات اللونية
الناتجة عن تأثيرات الضوء والظل ،واللون المحيطي هـو عبارة عن األلوان المنعكسة بواسطة األجسام
المجاورة)) [ ]32ويعتبراللون عنصرا ً أساسيا ً من عناصرالفن التشكيلي و هو أيضا ً((عنصر من عناصر
هيكلية المضمون  ،وهـو في الصورة مجرد مساحات ضوئية ملونة تتدفق فوق السطح التصويري)) [ ]33إن
أهم ما يمييز هذه المدرسة عن غيرها من المدراس الفنية التي سبقتها والمدارس التي تليها هي سمات
وخصائص وصفات فنية التي ضمتها  ،وقد تميز األعمال الفنية لألنطباعيين على عنصري الظل والنور
ق ِِ وأخالص وأمانة وكانوا يَفضَّلون العمل في،الفضاء المفتوح،أي
وعبرت عن اللون والضوء بكل صد ِ
فى الهواء الطلق للتصوير في الطبيعة مباشرة ً لألشكال التي تم تصويرها تحت ضوء أشعة الشمس
مباشرة وخاصة لحظة شروق الشمس،وليس بين جدران األربع للمرسم والغرف المغلقة وأهتموا بنقل
األنطباعات األولية التي كانوا يحسونها نحو الطبيعة وبذلك أستطاعوا من التقاط اللحظة لمناظر الطبيعية ،
لمنظر ما في صورة فوتوغرافية،أي أن الفنان األنطباعي يقوم بتسجيل
مثلما يفعل المصور عند التقاطه
ِ
مشاهداته وأنطباعاته األولية في فترة معينة من الزمن كما يلتقط المصور الفوتوغرافي صورة لشيء ما
وفي مكان ما وفي لحظة معينة من النهار أو الليل  ،فالفنان األنطباعي هو الذي يعد أقرب من أن يكون
مصورا ً فوتوغرافيةً قبل أن يكون فنانا ً  ،مع وجود األختالف بين صورة الفوتوغراف الثابت المجرد
وصورة الفنان المتحرك المحسوس  ،أي أن الصورة لدى الفنان األنطباعي تكون مصحوبة بعاطفة
[]34
وأحساس ذات حركة ضوئية لونية متحركة  ،هكذا فضّل فنان رينوار ((أن يطلق عليه أسم المصور))
لقد أعتقد الفنانون اإلنطباعيون بأن عنصر الخط في الرسم من صنع اإلنسان  ،أي ال وجود للخط في
أشكال الموجودة في الطبيعة  ،وبهذا وجد بأن فنانى األنطباعية لم تهمل لديهم النسب والقياسات الواقعية
لألشكال ولكنها سعت الى مسح الخطوط الخـارجية لهذه األشكال وأستبدالها بـالأللوان و بانعكاساتها
الضوئية التي تظهر على سطوح األشكال  ،وكذلك لم تهمل الجانب التشريحي لهذه األجسام  ،لكنها مهدت
الطريق لألغفالها ،وأضافواالى اللوحة  ،اضافةً الى جمالية وفلسفة اللون العابر والضوء الطاريء،جماليةً
أخرى أال وهي الجمالية التي أحدثت من قبل الفنانين األنطباعين والتي تعتمد على التقنية المباشرة ومن
مميزات هذه التقنية أستعمال الزيت الكثيف والرسم المباشر على اللوحة دون عمل تخطيطات أولية
للموضوع ،كما أننا نستطيع القول بأن األنطباعية هي المدرسة الوحيدة التي تسعى نحو المثالية  ،وهي
ليست بمثالية االغريق القديم والرومانيين وهي ليست بمثالية الكالسيكية أيضا ً في تماسكهم المطلق
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بالمقاييس المعتادة في النسب والمنظور والتشريح  ،إضافةً الى المواضيع الدينية المقدسة  ،وإنما هي
مثالية في تسجيل المتغييرات التي تحصل في القياسات والنسب نتيجةً للتغيرات الضوئية وكذلك في
تسجيل وتجسيد كل من المنظور اللوني وضوئية التشريح المتحول ...فهي مدرسة تجسيد األنطباعات
آن واحد  ،لذا نالحظ بأن تشابك أو تالحم بين الشكل واللون يؤديان الى
المتغيرة لأللوان واألشكال في ِ
التناغم المشترك ولهذا لم يهتم بنوعية الموضوع المتناول  ،لذا نجد بأن الفنانين في هذه المدرسة قد تناولوا
موضوعات مختلفة  ،فأختار الفنان أدغار ديغا مثالً صاالت المسرح الرقص بالية أساسا ً لموضوعات
وأختار الفنان تولوزلوتريك مواضعه من المراقص والمالهي والنوادي وكان موضوع العري عند
رينوار حالة طبيعية جدا ً  ،مما جعلها رمزا ً لألنوثة واألمومة والبراءة وكان ينظر اليها ككتلة من الجمال
الخالص وخلق ناعم وشفاف  ،بعيدا ً عن الدعارة على ما يضنه البعض  ،هذا ما وجدناه من فكرة تجسيد
األجسـام اللؤلؤية األنثوية الرقيقة الجميلة بعاطفة وحب وشغف وحنان  ،موضوعا ً للوحاته أضافةً الى
ذلك لقد أظهر براعته الفائقة في أظهار األشخاص وحركاتهم في الطبيعة تحت مظلة أشعة الشمس
وضوءها الدافئ وخاصة التغيرات الدقيقة في األجواء وتأثير ضوء الشمس على األجسام الرقيقة المضيئة
واألشكال الرشيقة و الزهور والقبعات واألكسسوارت األخرى بشفافية ونقاوة ودقة عالية أما الفنان كاميل
بيسارو و الفريد سسلي فأخذوا الطبيعة وما فيها من المفردات والدالالت والرموز وما شاكلة ذلك مثل
المياه واألشجار والجبال والسماء واالنسان والمفردات الصناعية كسكك الحديد والقطار و المباني
والمصانع والحقول والمزارع موضوعا ً لرسوماتهم في أوقات وفصول ذات أجواء مختلفة وسجلوا فيها
التغيرات الطارئة والعابرة ألشعة الشمس وأنسيابية الضوء المتحرك  ،لحظة و قوعها على األشكال
بأحاسيس وهكذا كانت األنطباعية لم تكن حوارا ً للعواطف مع تلك المفردات أضوءا ً والونا ً وأشكاالً بل
كانت حوارا ً مرئية مع األضواء واأللوان واألشكال المرئية المحسوسة  .لقد انجذب االنطباعيون بشدة
الى الوان األولية وتزيينها دون كلل أو ملل بنثرها مباشرة على خامة وتقنية الكانفاس دون مزج هذه
األلوان بعضها مع البعض وكان النموذج األكثر شيوعا هو التلوين الزيتي الفرشاة واألبقاء على رونقها
وطراوتها في ملمسها وخشونتها أي عدم تمويه ما تتركة الفرشاة من بقاء رؤوسها على الخامة بل وبدون
قصد ترك فضاءات من مساحة العمل دون تلوين  ،بتلقائية وانسيابية مع تحديد دقيق لكل درجة لونية مع
غيرها من الدرجات الونية األخرى و رصدوا التغيرات الضوئية التي تطرأ على األشكال في الطبيعة
مباشرة و((األنطباعيين  ،قد نظروا الى العالم ذاتيا ـ أي كما قـدم العالم نفسه الى مداركهم في مختلف
األضواء  ،أو مختلف وجهات النظر)) [ ]35ومحولين العالم الى أختزال لوني الى(( ضربات ملونة تشير الى
أشياء كانت موجودة ولكنها تالشت في بقع االلـوان)) [ ]36واألنطباعية بمثابة مزهرية شفافة مليئةً
بالورود والزهور ملونة  ،متنوعة األحجام واألشكال متشابهين في نوعية الجنس بنا ًء و تكوينا ً ولكن
مختلفين من ناحية اللون الذي يلعب الدور الكبير في بناء الشكل وتكوين المضمون والملمس أضافةً الى
أختالف في الجمال والنكهة الذوقية  ،هكذا كانت بنية األنطباعية في األساس كمدرسة فنية واسعة شاملة
والتي مهدت أمام فنانيها الطريق نحو األتجاهات الفنية الحديثة وفتحت األبواب على مصراعيها لوالدة
مدارس فنية جديدة أخرى كالمدرسة التكعيبية و التعبيرية والوحشية والتجريدية والرمزية وهكذا نالخظ
بأن للفنانيين األنطباعيين دور بارز في عملية تكوين وبناء البنية األساسية للمدارس الحديثة على سبيل
مثال الفنان بول سيزان الذي أعتمد في تكوين و بناء أعماله الفنية على أساس بنائي معماري  ،هندسي ،
والذي بدوره مهد نحو التكعيبية و المجسمة ثم بعد ذلك أتخذ األسلوب واألتجاه للبنائية التركيبية وبالتالي
الوصول الى التجريد الخالص وهكذا((ظهرت األشكال الهندسية في أعماله المركبة من ناحية األحجام
السطوح  ،تدرج األ لوان معيار حرارتها وبرودتها ومهد بعد ذلك الى المدرسة التكعيبية الحديثة))[ ]27الذي
قاده الفنان األسباني بابلو بيكاسو أما الفنان بول كوكان أستخدم في أعماله الفنية مساحات لونية نقية
شاسعة تمتاز بالحيوية والكثافة والدسامة وبراءة ً في األداء بأحساس مرهف و(( في عرضه للطبيعة
ولألنسان الذي جسدهما في تراجيديا لونية  ،الذي جعل بهما صرف األهتمام عنهما كأشكا ِل مألوفة ،
محوالً الموضوع الى تجريد مستقل بذاته  ،مشبعة بالعاطفة واألحاسيس والنشاط األنفعالي  ،وخاصةً في
إيقاع وتناغم مساحات ألوانهما الحمراء و الزرقاء والخضراء والصفراء  ،التي تشكل مجتمعة سمفونية
بهيجة رائعة)) [ ]38و أهتم بحياة الفنون البدائية والشعبية وهذا ما دفعت الفنان الى الرحيل الى منطقة تاهيتي
والعيش هناك  ،وأهتم بحياة نساء تاهيتي ومصيرهن  ،وكان متعاطفا ً معهن  ،عندما كان يسأل عنهن
ء ؟ ومنهم من مهدوا الطريق أمام فنانى المدرسة التعبيرية ((
وعن نفسه في لوحة ِم ْن أين نذهب حيث نَجي ُ
و تأكيد الجوانب التعبيرية ومهد لذلك فان كوخ و تولوز لوترك)) [ ، ]39فاألنطباعية التي تقيم في األساس
و بالدرجة األولى والتي تعتمد على أشعة ضوء الشمس وحركتها وعلى تحليالت الطيف الشمسي لأللوان
في بنيتها الفنية والتي نستطيع من خاللها ان نطلق عليها تسمية(المدرسة النهارية) التي تفتح أبوابها مع
بزوغ أشعة الشمس و تغلق عند غروبها  ،وهكذا نجد بأن الضوء هو بمثابة الغذاء الروحي للون  ،ويعتبر
اللون النفس العميق الذي يتنفس بها األحساسات المرئية للفنان األنطباعي  ،والذي يستطيع بواسطتها
تجنيس اللوحة جماليا ً وتربويا ً وفلسفيا ً وفكريا ً من خالل تلك األحساسات التي تتحول الى حركة لونية
ضوئية هادئة من خالل وضع اللمسات الجريئة والضربات أنيقة والسريعة والخاطفة  ،لتسجيل لحظات
زمكانية معينة عابرة في المساحات الونية المتدفقة كاألشباح متحركة على السطح التصويري وبشكل
جذاب ورائع وخالد في ذهنية المتلقي  ،هكذا أختلفت المدرسة األنطباعية عن بقية المدارس الفنية األخرى
مجنسة وصاحبة الهوية الفرنسية بشكل خاص واألوروبية بشكل عام وتعتبر كمدرسة لونية ضوئية
متحركة ف ي تعاملها مع اللون والضوء العامالن األساسيان في بنيان شكل الرسم األنطباعي كما أعتمد
فناني هذه المدرسة طريقة تفكيك األلوان المركبة الى عناصرها األولية األساسية مـن خالل وضع األلوان
ِِ مفاجئة عريضة لكي تضيف الى اللوحة
متراصفة متجاورة بعضها مع البعض  ،بواسطة ضربات ِ
رونقا ً وجماالً مركبا ً و محلالً كما هو موجود في حاالته واللحظة الخاطفة في الطبيعة وقد تحولت الى
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حقيقة ثابتة بفلسفتها وخصائصها وتجنيسها جماليا ً وفكريا ً وفنيا ً من خالل الظل والضوء والحركة
واأليقاع البنائي الفني والهندسي بمكونات العناصر اللونية البراقة والشفافة ضمن واقع مساحات لونية
عالية الجودة و وثائق تسجيلها بأحساساتهم البصرية الخاطفة عن الشعور األنساني بما يحويه من
أنعكاسات لونية يتم أقتباسها من الطبيعة وما تحمل من جماليات أنسانية  ،نباتية  ،حيوانية  ،جمادية
كالجبال والسهول وسماء وأرض وأشجار وحيوانات وما يكمن فيهما من جمال ساحر خالب وجذاب وما
به من كنوز أنعم هللا على األنسان وما بها من أضواء عند النظر الى أمواج البحر المتالطم وكذلك
النظرالى السماء في موسم الشتاء و ظهور قوس قزح  ،وما به من الوان متجانسة زاهية وجميلة
اليستطيع األنسـان أدراكها و ال يستطـيع تحليـلها بما تحويه من أنعكاسات في لحظة معينة لذا نجد
يكرسون أغلب أعمالهم الفنية بالنور والظل وبالحركة مركبة التشكيل الفني والتعبير
الفنانون األنطباعيون ّ
عن هذا الضوء وأنعكاساته اللونية والمستعارة من الطبيعة والى الطبيعة  ،متأثرين بجمالياتها كسماء
وأشجار وأنعكاس األضواء على مياه البحر  ،إن أهم ما يمكن أن نعتمد عليه كمعيار لقياس الفن الحديث
عموما ً وفن الرسم األنطباعي خصوصا ً هو مقولـة الفنان السويسري بول كلي حينما قـال((ليس عكس ما
هو مرئي وإنما جعله مرئيا ً))[ ]40وهذا هو المقياس الحقيقي لرسم الحديث لذا وجه األنطباعيون أنتباههم
نحو كل ما هو منعكس  ،وما هو أكثر نقية و رقةً وشفافية متغيرة في الطبيعة من خالل التغيرات
الضوئية المتذبذبة  ،كاألنعكاسات الضوئية على سطوح البحار واألنهار وآفاقه المتحركة كالسماء
وغيومهاوضبابها المتشابكة والشمس وتشابكاتها الضوئية وأنعكاسات أشعتها على الثلوج،كذلك ضباب
األنهر وسيقان األشجار وأوراقها واألعشاب وظاللها المنعكسة في الماء  ،كل ذلك يوحي بأن الجزء
األساسي من األنطباع الملون ينتج عن الظروف المناخية والتقلبات الجوية  ،هكذا نالحظ بأن الفنان
األنطباعي ال يصور األشياء من خالل ما لديه من الخبرة والمعرفة من حيث اللون والشكل عن تلك
األشياء وانما يسجل أحساسات بصرية له وبأنه ال يصور األرض بلونها الترابي البني الحقيقي المتعارف
عليه وانما يصور اللحظة نفسها التي ينظر اليها ويستعمل لون الوردي مع ظالل زرقاء أو برتقالية مع
ظالل بنفسجية  .وهناك سمات مميزه تتسم بها هذه المدرسة ومن خاللها يتم التغير عن الحقائق التي تطرأ
[]41
على تغيرات في تكوين لألشكال الطبيعية أي يمكننا القول بأن االنطباعية هي((جوهر نظرية الفن للفن))
.

 -4األنطباعية و تأثيرها في الفن التشكيلي
األنـطـبـاعـيـة فـي الـرسـم الـعـراقـي المـعاصـر بدأت مع ظهور الحركة التشكيلية المعاصرة في
العراق من قبل مجموعة من الفنانين الرواد ،أو الرسامين الرواد أمثال عبدالقادر الرسام ومحمد صالح
زكي وعاصم حافظ ومن ثم عودة مجموعة من الفنانين العراقيين من الدراسة الفنية في خارج العراق و
توجههم نحو الفن الحديث أمثال أكرم شكري وفائق حسن وجواد سليم وعسى حنا وحافظ الدروبي وعطاء
صبري وأسماعيل الشيخلي وخالد الجادر أدت الى ظهور أتجاهات فنية حديثة متعددة ذات سمات
وخصائص متميزة تمتاز بجد،كما وتعتبر مرحلة الستينات من أروع مراحل التأريخية الفنية المعاصرة
ونقطة البداية النطالقها منذ تأسيس معهد الفنون الجميلة بغداد و فتح المعارض الجماعية وفردية وظهور
[]42
وتأسيس ((الرواد عام  ،1950و جماعة بغداد للفن الحديث  1951عام  ،واالنطباعيون عام ))1953
بداية لهذه الملحمة الفنية و التي ربما تعود جذورها وأمتدادها الى الفنون القديمة و فنون بالد النهرين ويعد
الفن التشكيلي المعاصر جزء من المعرفة والثقافة االنسانية ودراسة تعد ظاهرة ثقافية تتطلب العودة الى
جذورها التأريخية .ان أول من مهدت طريق نحو األنطباعية هو الفنان عاصم حافظ الذي كان متأثراًَِ
باألنطباعية الفرنسية أثناء أقامته في باريس و((أهتم برسم الطبيعة والحياة الجامدة بقدرة فنية عالية في بناء
والتلوين)) [ ]43وجسد أنطباعاته في لوحات ِِِ ِِ متعددة أمثال لوحة ـ خوخ (فواكه) التي ضمت في طياتها
سمات فنية انطباعية  ،حيث أستطاع الفنان من خالل أحساساته اللونية أن يعطي ألشكاله رونقا ً جمالية
تنطق بالحيوية والحركة هذا ما يذكرنا تماما ً بلوحة (سلة الفاكهة) لفنان الفرنسي بول سيزان من حيث
آن واحد  ،بالرغم من وجود أختالف في تقنية
تشابه األشكال واأللوان وانعكاساتهما الضوئية واللونية في ِ
توزيع اللوني ألظهار الشكل أكثر سيادة مع أحتفاظ بوحدة العمل لدى عاصم حافظ  ،أما الفنان عطا
صبري الذي (( درس في روما بأيطاليا )) [ ،]44وهو فنان ((مصور  ،واقعي  ،انطباعي)) [ ، ]45ففي لوحاته
نحس بتلك الصفات الجمالية كالضربات العريضة للفرش وأظهار اآلثار لها ،لقد وجدت المدرسة
األنطباعية نفسها في الرسم العراقي في حضن مجموعةً من الفنانين مهتمين بالقضايا الفنية دراسةً وتحليالً
وهكذا ((ظهرت جماعة األنطباعيين وعلى رأسهم خالد الجادر وحافظ دوربي وسعد الطائي وسعدي
الكعبـي))[ ]46وكان اول من فكر في تأسيس جماعة األنطباعيين العراقيين هو الفنان حافظ الدروبي وكان
هذا (( في بداية العام ،1953حيث تجمع عدد من الفنانين حول الفنان حافظ الدروبي تحت أسم ـ
األنطباعيين)) [ ،]47وكـان لفنان الدروبي أساليب وطرق فنية متنوعة ومتعددة وهكذا ((تنقل في عدة اساليب
فنية اال أنه أمتاز بأسلوبه األنطباعي الذي يعتمد البناء الهندسي للون)) [ ]48لقد أهتم الفنان بأنطباعاته اللونية
وأحاسيسه الضوئية بدقة متناهية و بأسلوب ممييز،ففي ((لوحة أنطباعية تمثل مساحة واسعة لمرعى في
[]49
بستان ،ترعى فيه حيوانات ،وتتميز بالظـالل واألشجار  ،المستندة الى قوة األنطباع اللون والضوء))
نالحظ وجود التغيرات الضوئية الطارئة بشك ِل واضح جدا ً  ،لألشكال الموجودة على السطح التصويري
وإنعكاساتها اللونية والبقعات الظل أي (الفي) الساقط ألوراق األشجار وأغصانها على سطح األرض
نتيجة لسقوط الضوء الشمس الحاد عليهما  ،هذا وأذا ما ق ُورنت هذه اللوحة  ،بلوحة في الحديقة لمونية
نجد بأن هناك تطابق تام بين اللوحتين من حيث أسقاط الضوء وأسقاط الظل واألنعكاسات اللونية الناتجة
من التغييرات الضوئية الطارئة على األشكال وكذلك نرى تطابق تام في كيفية تجسيد األشكال واأللوان
والجو العام لكليهما ولكن هناك أختالف في طبيعة أحساسهما للون ويمكن أن نسمي األحساس اللوني لدى
....................................................................................................................................................
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لوني طبيعي ذات انطباعية شرقية على عكس أحساس لوني لدى مونية
الفنان حافظ الدروبي بأنها احساس
ً
فأنها انطباعية غربية وكان لفنان الدروبي مفردات بصرية محلية في هذه اللوحة تختـزن تراكم أجتماعي
معتمد على ثقافة محلية هكذا أستطاع الفنان أن يسجل أنطباعاته الحسية والذاتية من خالل أنعكاسات
اللونية والضوئية بثبات تام وكان للطبيعة في العراق أثـرأيجابي على مجرى األتجاهات الفنية المتبعة
لذلك نرى بوضوح االنعكاسات الطبيعة التي تعتبر ميدان الفعلي لألنطباعيين في أعمالهم الفنية الرائعة
آن ِِ واحد وباسلوب
كما وأغنوا الفنانين أعمالهم بالضوء الكثيف في رسم المناطـق الجـبلية واألهوار في ِ
انطباعي ،لقد رسم الفنان عبدالقادر الرسام إنطباعاته المرئية على الواقع الخارجي المرئي لألشكال
وأستفاد من المنظـور اللوني بدالً من أستعمال المنظور الخطي  ،وأضاف الى أشكاله الوانا ً عدة  ،وأهتم
الفنان محمد صالح ذكي برسم الطبيعة وتسجيل الحياة الطبيعية و اعتمدت على المنظـور اللوني في ملء
المساحات اللونية بلمسات جريئة و واضحة و نحس بتسجيل انطباعات حسية سريعة من خـالل اآلثار
الفرش الباقية والموجودة على السطح التصويري لألشكال  ،حيث أهمل الفنان الخط ،والمنظور الخطـي ،
بألوان ِِ صافية نقية على شكل كتل لونية واضحة المعالم لتسجيل
في حين أهتمت بمساحات اللونية
ِ
أحساسته البصرية الخاطفة للضوء في لحظة عابرة.أما الفنان فائق حسن والذي يعد من أروع الملونين في
الـعراق ((كان الفنان يعكس الواقـع النفسي برؤية جمالية)) [ ]50و تميزت أعماله بقدرة فنية عالية في رسم
الخيول وتصويره للبيئة الطبيعية وبهذا قد دخل الفنان المدرسة األنطباعية الواقعية والتي تفردة فيها
خصوصيته وانطباعيته التي تتجسد من خالل رؤيتها المساحات اللونية المتناغمة منسجمة مع االجواء
الطبيعية من جهة  ،واال نسجام تام لألشكال الداخلة في تكوين اللوحة ذات سمات فنية أنطباعية فذة من
جه ِة ِِ أخرى .لقد سجل الفنان فائق حسن أنطباعاته الحسية والفنية والتي تمتاز بنزعة انطباعية خالصة ،
آن ِِ واحد ،وانعكست على أشكاله  ،انعكاسات الضوئية واللونية
كما استخدم الوانا ً شفافا ً وبراقا ً في ِ
الخاطفة  ،اما فنان خالد الجادر الذي ((أسـس أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد عام ]51[))1961نحس
بأنطباعاته خاصة عن مناظر الطبيعية في كردستان و تغلب على أعماله النزعة االنطباعية في تصويره
للبيئة هناك تجسيد تام للسمات اللونية وخصائصه ذات أجواء طبيعة الجبلية ((وتشكل السماء المساحة
االكثر هدؤا ً وتنغيما ً من بين المكونات المنظر بلونها الهادئ وملمسها الناعم)) [ ]52هكذا تمتلك بصمةً خاصة
في أستعمال األلوان  ،وله أنطباع ثابت في قوة وديناميكية حركات و ضربات الفرشاة .اما في لوحات
الفنان صديق احمد نحس بالكتل اللونية الخاطفة والديناميكية الحركية المتموجة للجبال والمساحات المركبة
وتوحي اللوحة بـتسجيل األنطباعات السريعة لألحساس ويذكرنا هذا بأنه قد تأثر بأنطباعات لوحة جبل
بحـس ِِ
سانت فيكتوار لفنان الفرنسي بول سيزان  ،أما الفنان أسماعيل الشيخلي قد جسدت انطباعاته
ِ
بأحساس ِِ عابر و((تمتاز أعماله ببساطة في التكوين
الوان ِِ المتناغمة لمناظر الطبيعية
مرهف مع شفافية
ِ
ِ
وشفافية في اللون تعتمد التناغم واألختزال في السطح التصويري)) [ ، ]53هكذا أستطاع الفنان العراقي أن
يجسد انطباعاته الحسية من خالل روئية المرئية لألشكال وقاموا بتسجيل أحساستهم اللونية والضوئية
بلمسات و بصمات ذات أنطباعية شرقية لألشكال على سطح تصويري  ،لقد شهد تطورالفنون التشكيلية
في أقليم كردستان العراق على يد أقدم فنان كوردي اال وهو أي أن (( الفنان عثمان بك يعد من أقدم الفنانين
التشكيليين الكرد في العراق)) [ ]54وكان الفن التشكيلي في هذه الحقبة الزمنية أي في الخمسينات والستينات
 ،حاله حال حركة فن التشكيلي المعاصر في العراق وفي تلك الفترة تطور الفن التشكيلي الكوردي بفضل
الفنان الراحل الرائد دانيال قصاب وذلك نتيجة قيام الفنان بتشجيع مجموعة من الطلبة الموهوبـين و
المتحمسين لتعلم أصول الرسم أمثال سليمان شاكر فرج عبو ،جواد رسول ناجي ،حاطم رشيد قادر،
صالح الدين مصطفـى  ،عبدهللا حسين كسره  ،جابر بيرداود  ،فريق سيد جميل منيروناحوم و((ويعد
هؤالء رواد الفن الكوردي المعاصـر)) [ ]55لقد رسم الفنان دانيال قصاب الطبيعة الكوردستانية بكل ما فيها
من الجبال والوديان والمياه والبيوت طينية واألشجار والسماء كما واضاف أشكاالً آدميا ً للوحاته وسجل
من خالل تصويره لتلك المناظر انطباعاته اللحظوية العابرة في أشكالها المختزلة  ،وأنعكاساتها الضوئية
واللونية اآلنية ،كما أستطاع أن يجسد المنظور اللوني من خالل وضع المساحات اللونية ومن الذين سعوا
الى تشكيل حركة الفن التشكيلي المعاصر في مدينة السليمانية هو الفنان الرائد عزيز سليم أما الفنان حسن
فالح وهو(( أقدم فنان كوردي الذي أستعمل مادة الزيت في رسم الطبيعة والموديل )) [ ]56أما الفنان آزاد
شوقي فهو من بين الفنانين الذين أنعكست في أعمالهم االنطباعية الطبيعة الخالبة لكردستان  ،بأسلوب
مميز وكان أللـوانه البراقة خصوصية خاصة ،كما واحتل اللون ايضا ً مركزا ً سياديا ً في لوحاته وأعطى
لوحاته الطبيعية جمالية مميزة أما في لوحات الفنان فتح هلل الذي هناك أحساس رقيـق لأللوان وأحساس
آن واحد  ،لقد أستطاع الفنان أن يجسد الطبيعة من خالل ضربات هادئة للفرشاة
مرئي لألشكال في ِ
وخاطفة نوعا ً ما وأختزال األشكال بعضها مع البعض الى ح ِد ما باألضافة الى ذلك هناك احساس بتغير
الظل والضوء على سطح األشكال الى األلوان براقة وشفافة أضافةَ الى تسجيل أحساسات ذاتية على سطح
التصويري .
 -5مؤشرات االطار النظري
بعد ان قام الباحث بأستعراض االطر النظرية للجوانب االساسية في البحث والمتمثلة بالمدرسة
االنطباعية وفنانيها توصل الى جملة مؤشرات خاصة بالجوانب المذكورة بمايأتـي:
 1ـ أكدت المدرسة االنطباعية على البحوث العلمية و تجاربها في نظرية الضوء من خالل تحليل
الطيف الشمسي في بنيتها ومن خالل التقنيات الجديدة في الرسم أيضا ً والذي أدى بدورهما الى
تحقيق االسلوب المتفرد لهذة النظرية والكشف عن الحقيقة الغير المرئية بأسلوب علمي .
 2ـ تعد التغييرات الضوئية التي فرضت نفسها على فناني االنطباعية في أظهار آثار لضربات
الفرشاة المتناغمة وأستخدام األلوان أكثر بريقا ً وأعطاء أجسام األشكال أكثر رشاقةً  ،أضافةً
الى أستخدام األلوان بلمسات عريضة كصفة جمالية للون .
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 3ـ أظهار الخصائص الفنية الجديدة بأستخدام اللون مباشرة من الباليت الى سطح اللوحة دون
مزجه بلون آخر وأبتعادهم عن أستخدام االلـوان الداكنة الغامقة القاتمة وأهمال لون األسود و
األبيض والرصاصي ودرجاتها وأعطوا شفافية اللوانهم .
 4ـ تميزت بأحتفاضها على القيم اللونية و التي تحمل معها الحركة و تأثيراتها م أشعة الشمس
كان فنانى هذه المدرسة يسجلون أنطباعاتهم الحسية تحت أشعة الشمس بشك ِل ِِ مباشـر.
ب جديد في معالجة التشريح والمنظور والنسب من خالل تسجيل
 5ـ أثارت هذه المدرسة أسلو ِ
التغييرات التي تحصل في القياسات والنسب  ،نتيجةً للتغييرات الضوئية وكذلك في تسجيل
و تجسيد كل من المنظور اللوني و ضوئية التشريح المتحول  ،أذن فهي مدرسة تجسيد
آن ِِ واحد .
األنطباعات المتغيرة لألشكال واأللوان في ِ
 6ـ التأكيد على تنوع الموضوعات وتكرارها وأهمال الجوانب المضمونية والشكلية و أستبدالها
باللون.
 7ـ أختلف المدرسة األنطباعية عن بقية مدارس الفنية األخرى كمدرسة لونية ضوئية في تعامله
مع الضوء واللون والتغييرات الطارئة التي تطرأ على سطوح األشكال أي محدودة الهدف في
رصد التغييرات التي تحصل على سطوح األشـياء واألشكال .
 8ـ أفرزت المدرسة األنطباعية أسلوب التنقيط من خالل أستخدام النقط اللونية متناثرة
متجاورة بعضها مع البعض على سطح الوحة وأظهار االنعكاسات الضوئية واللونية .
 9ـ أفرزت المدرسة األنطباعية مبدأ تصوير منظر واحد في األوقات المختلفة في النهار .
10ـ أكدت هذه المدرسة على أسلوب رصد األشكال في بقع لونية خالصة نقية أي بمعنى أختزال
الشكل من خالل اللون النقي وبتكثيف عالي .
11ـ أكدت هذه المدرسة بأن األجسام الموجودة في الطبيعة خاضعة للألنعكاسات اللونية
الموجودة في الفضاء الذي يحيط بها و األنعكاسات اللونية والضوئية للطيف الشمسي .
12ـ مهدت المدرسة األنطباعية الطريق أمام والدة المدارس الفنية الحديثة منها التكعيبية
التعبيرية  ،الوحشية ..الخ من المدارس الفنية األخرى .
 13ـ كشفت األنطباعية تأثيرات الطبيعية من حيث تغير درجة برودتها وحرارتها على الضوء و
اللون و كثافتهما و أكتشاف الوان جديدة نتيجةً لتلك التأثيرات و التغيرات على السطح
التصويري ،هذا ما الحظناه في األلوان واألضواء ذات أنطباعية .
 -6مجتمع البحث
يتكون المجتمع االصلي من كل االعمال الفنية (الرسم) والتي أنجزها الفنانين ـ محمد عارف
وسليمان شاكر بمادة )الزيت،االكريلك) للفترة من ( (1998ولغاية (.)2008
 -7عينة البحث
تم أختيار العينة بصور قصدية ضمن الحدود الزمانية والمكانية للبحث وقد تم فرزها أستنادا ً على
التنوع في الموضوعات ومضامينها  ،االلوان  ،عدد االشخاص  ،المنظور  ،مساقط الضوء و الظل ،
والتقنية المستخدمة في تنفيذ العمل .
 -8أدوات البحث
أ ـ االعتماد على ما ورد في االطار النظري من النتائج ب ـ االعتماد على المصادر المكتبية
والوثائق المادية (اللوحات) ج ـ االعتماد على المقابلة الشخصية للفنانين د ـ أرشيف
الفنانين هـ ـ متحف الفنانين.
 -9منهجية البحث
أعتمد الباحث على المنهج التحليلي لالعمال الفنية لتحـقيق أهداف البحث .
 -10تحليل العينات
 1-10عينـة رقـم ( )1منظر من كردستان محمد عارف
على مساحة مستطيل عمودية الشكل،رسم الفنان منظره بأبعاد60×75سم  ،ويحوي مـوضـوع
الـمرسـوم مـجـمـوعـةً من الفرسان وعددهم خمسة أشخاص راكبين أحصنتهم الذي يظهر ظهرهم للمشاهد
فقط والى خلفهم مباشرة ً وعلى جانبهم األيسر رجل يسير على قدميه حاملة على كتفه كيس مليئةً
ق ترابي الذي يتوسط مقدمة اللوحة ويظهر أمامهم جبل شاهق في حضن السماء
باألغراض على طري ِ
المـغيمة نوعاًما كأنهم متعانقين والذي يحتل مكانة السيادة في اللوحة اال وهي مركز اللوحة وعلى أمتداد
جانبي الطريق الترابي مجموعةً من األشجار عالية في السماء وأشجار متوسطة األرتفاع وعلى جانب
ش ّك َل مثلثا ً هندسيا ً متساويةاألضالع وممتدالى نهاية الطريق
األيسر منه يظهر حائط طيني قهوائية اللون َ
تقريبا ً ويقع خط األفق تحت مستوى النظر وتشيرالوقت الى صباحِ مبكر أي الوقت وقت الشروق شمس
وهذا يتضح من خالل أستطالة ظل رجال الخمسة وأحصنتهم الذي يقع خلفهم مباشرة ً على مستوي األول
من اللوحة أي في مقدمة اللوحة،هذا من جهة وغيمة السماء وعدم وجود شمس ساطع حاد أي التعطي
حرارة كافية من جهة أخرى داللة على وقت الشروق صباحا ً واللوحة توحي ببداية فصل الربيع  ،أي
ربيع مبكر نوعاًما  ،أما بالنسبة للضوء  ،فهو ضوء مواجه للمشاهد مباشرة ً  ،وتؤكد وضعية الضوء
وسقوطها وقت الشروق في الصباح و لكن بالوان باردة كألزرق والبنفسجيات وتوحي اللوحة أوالمنظر
....................................................................................................................................................
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الى ظهور جانب من القرية التي تطل على جانب األيسر من الطريق الترابي أما الجانب األيمن منها
فتوحى بوجود غابة أوبساتين أوماشابه ذلك من خالل األشجار الموجود على أمـتـداد الـطـريـق واصالً
الى مركز اللوحة تقريبا ً وأسـتـفـاد الـفـنـان مـن األشـكـال الهـنـدسـيـة كـالمـثـلـث والمستطيل وبشك ِل عام
قسم الفنان اللوحة الى ثالث مستطيالت متساوية المساحات نسبيا ً وتحوي كل مستطيل جزا ًء من مكونات
أو مفردات الطبيعة،المستطيل األول والذي يشكل المساحة العلوية للوحة وتحوي سما ًء مغيما ً ،أما
المستطيل الثاني والذي يشغل الحيزالوسط من اللوحةويقع فيه الجبل الشاهق ومقطع عرضي من األشجار
الظاهرين على طرفى اللوحة مشكلين موازنة تامة لألنشاء التصويري للوحة ويعود السيادة هنا الى
رسوخ الجبل وهؤالء األشخاص ألنهما يشغالن الحيز البارز من اللوحة  ،أما المستطيل الثالث تضمنكل
من الفرسان والطريق الترابي بأكمله والحائط الجانبي للقرية واألشجار من جانب األيمن  ،لـقـد خـلـق
الفنان أنسجما ً وتوازنا ً تاما ً بين األشكال واأللوان وأختيار صحيح للمفردات وظهرلنا العالقة القوية التي
تربط األشكال بعضها مع البعض  ،من حيث الكتل واألحجام وباألخص حجم هؤالء األشخاص نسبةً الى
حجم و أرتفاع األشجار وانسجام كتلة الجبل نسبةً الى الفضاء المحيط به  ،هذا من جهة  ،كما أعطى
مفردات لوحته الوانا ً تـتصف بـالهـارمـونـيـة لـونـيـة مـتـنـاغـمـة مشكالً منظورا ً لونياًمن جه ِة أخرى
وهكذا نجد بأنه من خالل تلك األنسجامات أستطاع أن يقدم أجوا ًء جبلية في الوقت الصباح أضافةً الى
أظهارالجانب الحياتي  ،من حيث أستخدامهم لتلك الحيوانات كالحصان والبغل وسيلة للتنقل في مناطق
جبلية وعـرة  ،لـقـد أخـتـار الـفـنـان وقـتـا ً مـنـاسـبـا ً لـتـصـويـر هـذا المــشـهد و الذي أنجـز عـمـله هـذا
مـن نـسـيـج خـيـالـه واضـفـى الى جـمـاليـة تـكـويـن الـلـوحة وجمالية الطبيعة جماليةً أخرى تكمن في
عمودية األشجار الطويلة العالية مع الوضعية العمودية للوحة أضافة لها تناسقا ً متوازناً .كما ويسود
اللوحة الوانا ً عدة ويعود سيادة اللون هنا الى اللون األزرق  ،نالحظ أنعكاسات هذا اللون على الطريق
الترابي كظالل لألشخاص وعلى سطح األوراق واألشجار وعلى سفح الجبل بشك ِل عام،أضافةً الى لون
األوكر واألخضر المصفر واألخضر الغامق،وهـنـاك تـالحـم بـيـن األشـكـال واأللوان،أضـافـةً الى أنعدام
الخط بين تلك الكـتل اللونية بسبب األنعكاسات الـضوئـية واللونية على السطح التصويري الناتجة عن
التغير حركة أشعة الشمس الساطع وهكذا تحوي اللوحة خصائص المدرسة األنطباعية،لقدأستطاع الفنان
أن يسجل أنطباعاته الخاصة عن طريق أفراز بأحساسات بصرية مميزة كما وأستطاع أن يعطي لوحته
أجواء منطقة جبلية خالصة بعيدا ً عن المضمون.
 2-10عينة رقـم ( )2زقاق في رواندز  1937مـحـمـد عـارف
على مساحة مستطيلة عمودية الشكل،سجل الفنان أنطباعاته عن منطقة جبلية شاهقة بأبعاد
35×50سم وتشمل الموضوع ،طبيعة خالصة مشترك مع طبيعة مصطنعة المتمثلة في عدد من البيوت
الطينية محلية البناء والهندسة ،تظهر في مقدمة اللوحة على الثلث البدائي وعلى جانبيها وتشمل الموضوع
المفردات التالية(السماء،الجبل،البيوت،األشجار) والمنظر خالية من األشكال اآلدمية تماما ً وال يظهر أيضا ً
الحيوانات والطيور وتسود اللوحة هدوءا ً تاما ً وال نـحـس بـأيـة حـركـة لـلـهـواء،كـأنـهـا قـريـة مـهـجـورة
ال حـيـاة فـيـهـا وتظهر خلف هذه البيوت وعلى طول امتداد الجبل على جانب األيمن من اللوحة بيوتا ً
طينيةً متراصفة مشكلين قرية كاملة وال تظهر للعين بوضوح ،مضافا ً اليها لمسات لألشجار خافتة المالمح
واللون  ،وأراد الفنان أن يعبر عما بداخله بكل هدوء والطمأنينة وصفاء وأن ينقل لنامن خالل تلك
األحساسات  ،هدوء والطمأنينة وصفاء الحياة القروية الجبلية الهادئة رغم برودتها القاسية وصعوبة العيش
وصعوبة الحركة فيها ،أما بالنسبة الى زاوية النظر فهي زاوية أعتيادية  ،يقع المنظر على مستوى النظر
وبأرتفاع عين المشاهد ويشير الوقت الى الساعة العاشرة صباحا ً هذا ما نالحظه من خالل أسقاط الضوء
الشمس فهي زاوية  45درجة يبدأ من جانب األيمن في الجزء العلوي من اللوحة وتوحي المنظر فصل
يوم ِِ مشمس حيث الثلوج الباقية على الطريق المنحدر وعلى سطوح البيوت الطينية ذات
الشتاء في ِ
عشوائية بناء ومع هذا نالحظ قوة أشعة الشمس الساقط من خالل ظالل البيوت على األرض حيث شكل
تناقضا ً واضحا ً بين الظل والضوء ورسم الفنان لوحته هذه من نسيج خياله معتمدا ً على سكجات التخطيطية
والتلوينية تكرارا ً ومرارا ً واختار وضعا ً شاقولية منسجما ً مع أنحدارية األرض وأعطى لوحته توازنا ً
شكليا ً أضافةً الى التوازن اللوني من حـيـث ظـل والـضـوء و المنظور اللوني وبهذا قد تحقق لديه نوع من
السمات األنطباعية يمكن أن نطلق علية أسم األنطباعية المحلية للفنان لقد وفق الفنان في توزيع المفردات
تكوينات الطبيعة في اللوحة وأستطاع أن يعبر عن هذه التكوينات من خالل الوان األشكال وملمسهم
الطبيعية اضافةً الى األحساسات المرئية للفنان ،لذا نرى بأن هناك شعور تام بمادة األشكال وملمسهم ،
فالبيوت طينية والجبال صخرية وهكذا  ،كما وأستطاع الفنان أن يعبر عن ذاتيته شخصية بكل صدق
وأخالص تلك التأثيرات البيئة الجبلية الذي ولد فيها وأضافة الى جمالية الطبيعية للبيئة جمالية حسية
بصرية عميقة نابعة من أعماق الفنان و حول أن يخلق بين مضمون الوالدة و بصرية األشكال توازنا ً تاما ً
.
 3-10عينة رقم ( )3معزوفة الربيع  1937محمد عارف
في مساحة مربعة الشكل وبأبعاد 60×60سم سجل أنطباعات حسية في لوحة معزوفة الربيع حيث
تظهر في اللوحة صورة ألمرأة بالذي الكوردي وهي تعزف على آلة الكمان،كما تظهر في اللوحة أيضا ً
شجرة تحمل ورو ِد بيضاء اللون وتقع خلف الشجرة والمرأة خلفية على ما يبدو حائط أسمنت غير واضح
المعالم وفي جو ضبابي نوعاًما وتقع الصورة في مستوى النظر أعتيادي في حالة المواجهة ومن الصعب
تحديد الوقت أو الزمن في هذه اللوحة وذلك لعدم وجود ظل أو ماشابه ذلك ليدلنا على معرفة الوقت
وعلى ما يبدو بأن الوقت يشير الى ما بعد العصر،الجو يبدو مريحا ً أي أن الجو ليس حارا ً أو باردا ً أنما
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يبدو معتدلة تماما ً والفصل هنا فصل الربيع ونالحظ ذلك من خالل عنوان اللوحة من جهة و وجود ورود
بيضاء اللون من جهة أخرى والجو العام توحي بوجود نسيم من الهواء ولكنه ليس هوا ًء قوية على ما
يبدو ونالحظ ذلك من خالل حركة خصالت من شعر المرأة وأجزاء من مالبسها ويعود السيادة هنا الى
المرأة العازفة  ،لقد أستطاع الفنان أن يوظف ألوانا ً شفافا ً نسائيا ً منسجمةً مع أنوثة المرأة ومعزوفتها
والفصل الربيع مستخدما ً الوانا ً وردية أضافةً الى قليل من لون أوكر وأصفر باهت أما ()Bag round
أي الخلفية تمتاز بنوع من األلوان ضبابية الشكل بلونين األزرق وأصفر باهت جدا ً  ،كما ونالحظ بوجود
آن ِِ واحد  ،الحركة األولى البادية من شكل الشجرة والتي تبدو حركتها
حركتان متظادان ومتداخالن في ِ
من اليمين الى اليسار  ،فهي ثابتة الشكل ولكن توحي للعين بأنها في حالة الحركة على عكس من الحركة
الثانية المتمثلة بشعر المرأة العازفة ومالبسها نتيجة التأثير الهواء قليلة السرعة عليهما وهناك أيضا ً نوع
من التوازن نسبي بين كل من المرأة والشجرة ولكن ليس توازنا ً تاما ً من حيث شكل أو اللون ويمكن
مالحظة مستويين عموديين منفصليين عن بعضهما تمثل مستوي األول المرأة والمستوى ثاني الذي تقع
مباشرة ً خلف المستوي العمودي االول ونحس بأنفصال المستويين بعضهما عن البعض كأن يكون المرأة
لمنظر ما أو واقفة في حـديـقـة مـا كما وأستفاد الفنان من تخطيطات أولية في
واقفة أمام صورة كبيرة
ِ
بـنـاء وتـكـويـن المـوضـوع كما وأعتمد على نسيج خياله في حالة التنفيذ.لقد أستفاد الفنان من منظره هذا
بأستخدام نوع من التضاد اللوني كي يعطي لوحته منظورا ً لونيا ً وأدخل هذا التضاد في مستويين منفصليين
،هذا من جهة من جه ِة أخرى أستفاد الفنان أيضا ً بأستخدام اللون بضربات سـريـعـة نـوعـا ً مـا مستوحيا ً
أنطباعاته من المدرسة األنطباعية ومن خالل مشاهدتنا نحس بوجود عالقة قوية تربط كل من المرأة
والشجرة والمعزوفة فأنهن يدلن على أستمرارية الحياة في الوالدة والتجدد والتأمل و حب المراءة للثقافة
وتـطـلـع واألنـفـتـاح وبهذا تطرق الى أهم جانب في حياة المرأة وجعل من الشكل والمضمون ميزانا ً
متوازنة الثقل ولكن بأنطباعات حسية مرهفة .
 4-10عينة رقم ( )4شتاء شيره سـواره  1937سليمان شاكر
لقد رسـم الفنان المنظر على شكل مستطيل مستعرض و بأبعاد 60×80سم شكل الفنان موضوع
منظرا ً طبيعيا ً ألحدى المناطق الكوردية و يحوي المنظر كل من السماء  ،التالل األشجار،الثلوج وخالية
تماما ً من األشكال اآلدمية والحيوانية وحتى الطيور ايضا ً  ،كأن يكون منطقة نائية معزولة وليس هناك أية
أوبستان معين أوحتى أرضا ً
مكان ِِ ما و اليوجد مرعى
ق ِِ ما يرشدك الى
ِ
ِ
قرية أو ما شابه ذلك أوطري ِ
مزروعا ً أذن فهي مفردات طبيعية خالصة وتقع طبيعة هذا المنظر على خط األفق أي أن زاوية المنظور
هنا تقع مباشرة ً على مستوى النظر وبمستوى عين المشاهد أوالفنان  ،تقسم خط األفق بشك ِل ِِ متناظر
السماء في الجزء األعلى التي تجعل الجزء العلوي يبدو مختلف كليا ً عن الجزء السفلي الذي يقع تحت
خط األفق والذي يبدو انعكاسا ً وايضا ً المنظر مؤلف من هيكلية من مثلثات قائمة الزوايا  ،األول يبدأ من
أعلى اللوحة ويشكل زاوية قائمة عند خط األفق من اليمين قاعدتها خط األفق الذي ينتهي عند أسفل
منتصف اللوحة  ,أما الوتر فهو عبارة عن حـركة لجبال الزرقاء التي يبدأ مـسارهاة من األعلى منحدرا ً
نحو نـهـاية خط األفق في اليسار ويعود السيادة هنا الى أكبر مثلث والذي يشغل أكبر مساحة عن بقية
المثلثات األخرى ويحوى طيات هذا المثلث كل من الجبل المكسوه بالثلج واألشجار والساحل األمامي
للجبل وأستفادة الفنان أيضا َ من ليونة الخط وأنسيابيته  ،حيث أعطى ألشكاله نوعا ً من الحركات أنسيابية
متباينة متناسقة منسجمة وقد حاول أيضا ً أن يعالج الجزء األسفل  ،أسفل خط األفق بشك ِل ِِ مختلف ورغم
التشابه  ،كما أعطانا المشهد أنطباعات وقت فصل الشتاء وفي وقت الصباح حيث شروق الشمس من
األيمن الى األيسر وألن الجو يبدو غائما ً تظهر قوة حركة الضوء والظل خفيفا ً باهتا ً غير حادة وهناك
أحساس بالطبيعة والـشمس ال تعطي حـرارة ً كـافـيـة فـي هـذه األوقـات  ،لقد عالج الفنان الظالل بلون
أزرق مائل الى لون البنفسجي قليالً كما فعله الكثير من الفنانيين األنطباعيين مستفيدا ً من األنعكاسات
اللونية الخفيفة لزرقة السماء واعطى الساحل الذي يقع أمام األشجار مباشرة ً ألوانا ً ترابية طينية أوكرية
ممزوجة بالثلوج الملونة المائلة للذوبان ونجح الفنان بأختياره الوانا ً بـرتـقـاليـة لهذه المـنـطـقـة أي الساحل
ليعكس أحساسا ً مصحوبا ً بالدفء و بالتالي أعطى اللوحة زخما ً لونيا ً متجها ً الى تسجيل اللحظة الجمالية
الكامنة أضافةً الى توازن األلوان من حيث درجة حرارتها و برودتها ،كما أن هناك أحساس بملمس
األشكال كبرودة بياض الثلوج  ،صخرية الجبال  ،ترابية الساحل  ،صمت حيوية األشجار  ،هدوئية حركة
السماء و هكذا  ،كما وتوحي الجو العام للوحة بعدم وجود أية حركة للهواء وال نحس بوجود نسيم هادئ
أيضاً .لقد أستفادة الفنان من أشكال المثلثات لمعالجة المنظور من جهة ومن تنوع األلوان بواسطة ظالل
واألضواء الملونة من جهة أخرى وهكذا حـقق لدى الفـنان المنظور اللوني أضافةً الى التوازن الـذي
يتمييز بها مفردات تكوين اللوحة وهكذا أيضا ً سجل الفنان أنطباعاته الحسية شتوية لفصل الشتاء البارد
القارس فـي أحدى مناطـق الجـبلية ذات األجواء الباردة تاركةً عليها بصمته الفـنية ذات أنطباعـية مـحلية
خـالـصـة وقدم لنا طبيعةً صوفية كاملة على طبيعتها األزلية بعيدا ً عن يد األنسان.
 5-10عينة رقم ( )5شقالوه سليمان شاكر
على مساحة مستطيلة أفقية رسم الفنان لوحته التي تحمل عنوان شقالوه..االشكال الداخلة في
تكوين هذه اللوحة عبارة عن طريق يبداء من مقدمة اللوحة و على طول الخـط االسفل من اللوحة و يتمدد
الى الداخـل أي الى عمق اللوحة وال يظهر في النهاية و ربما يمر الطريق خلف البابان الواقعان تقريبا ً في
وسط اللوحة قريب مـن الجانب االيسر أما في الجنب االيـمـن مـن اللوحة فهناك الحائط المستطيل نوعاًما
في حالة المنظور وعليه مستطيالن بلون االزرق وتظهر مباشرة فوق الحائط كتلة من الخضار كأنها تلة
....................................................................................................................................................
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من الخضار وتليها شجرة مخضرة عالية والى نهاية الحائط تظهر شجرة تحتل حيزا ً من وسط اللوحة
مجردة من االوراق توحي بأجواء فصل الخريف وكذلك صفار االوراق للشجرة التي تقع الى الجانب
االيسر من اللوحة والتي تشكل مثلث قائم الزاوية وتقع هذه الزاوية في االعلى وعلى الجانب االيسـر وكما
الظالال خفيفا ً والذي تـقع تحت االشكال مباشرة ً كي يقول لنا بأن الوقت هو منتصف
نالحظ بأن هناك ِ
النهار وتكون الضالل عادة ً في هذه االوقات خفـيفة نتيجة عدم وجود أشعة للشمس قوية ساطعة وهذا دليل
آخر لوجود االجواء الخريفية وفي مقدمة اللوحة وعلى زاوية الجانب االيسر نالحظ أرتفاع عن االرض
توحي بأنه سياجا ً لالشجار وضالل هنا قويةً الى البقية نوعا ً ما  ،أعتمد الفنان في رسمه هذا في أختياره
لجو خريفي  ،على االشـجار والبيوت والطريق الخالية من االشخاص و الحيوانات أي رسم طبيعة
صامتة تماما ً وفي نفس الوقت أيضا ً نالحظ على وشك السقوط وكذلك نالحظ الحركة الخـفيفة لالوراق
الساقطة وهذا ما يؤكد على تأثيرات تغير أشعة الشمس على سطوح تلك األشكال جعلتها متذبذبة ومتحركة
ضوئيا ً ولونيا وهناك أيضا ً أنعكاسات ألـوان األشـكال بعضهم على بعض في المحيط الذي يقعون فيه  ،أما
بالنسبة لخلفية اللوحة ِإنها ظهرت بمساحات ضئيلة جدا ً والتي تظهر خلف صفار االوراق والشجـرة
المجـردة من االوراق والمنظر مرسوم بمستوى أقل من مستوى النظر كما وتقع نقطة النظر الرئيسية لهذه
اللوحة الى الجانب االيسر من البيتين أي تقع تقريبا ً في نهاية الطريق  ،كما وأستطاع الفـنـان أن يـعـطـي
مـنـظـورا ً لونيا ً لمنظره هذا أما أذا حللنا اللوحة من الجانب اللوني نرى بأن الضالل مرسوم بلون
االزرق والبنفسجي الفاتح ذات برودة عادية وهناك أستعمال أوسع للون االوكر الفاتح واالصفر الخافت
واالخضر أقل قتامة وقليل من اللون البرتقالي  ،كما و أن جميع االلوان المستعملة هنا الوان باردة وهادئة
و شفافة و هناك أيضا ً تدرج لـلون وشفافية ويسود اللوحة بشكل عام لون االوكـر ،كما وأستطاع الفنان
توظيف الهارمونية اللون وأعطائه القيم الجمالية من خالل تسجيل أحساسته البصرية على سطحها
آن ِِ واحد وبهذا طبق الفنان
التصويري  ،أضافةً الى أظهار اآلثار للفرش كصفة تقنية وجمالية في ِ
أنطباعات خصائص المدرسة األنطباعية  ،أما بالنسبة لملمس االشكال فاالوراق تختلف عن االغصان و
فروعه وكذلك تختلف عن االحجار والبيوت و السماء أي أن هناك أحساس واضح بملمس االشكال و هذا
بدوره يؤكد على الجانب التشريحي للمفردات الداخـلـة في تكوين اللوحة وكذلك الختيار الزاوية الناجحة
وهكذا نحس بالجانب الذاتي والموضوعي للفنان من خالل تعرفنا على أنطباعاته  ،كما وتمتاز لوحته
بالحيوية الكبيرة و من خاللها نحس بعاطفية الفنان و حبه لالرض والطبيعة و القرية والمنظر هنا يوحي
بالبيئة واالجواء الكردية الخالصة الذي حاول من خاللها عرض فصل الخريف بكل صفارها و أوكرياتها
وسقوط أوراق أشجارها.
 6-10عينة رقم ( )6جسر كلي بالند  1937سليمان شاكر
على مساحة مستطيل مستعرض بأبعاد 60×80سم سجل الفنان أنطباعات نهائية لفصل الصيف
بعنوان جسر كلي بالند بمادة أكريليك على كانفاس،معتمدا ً على األشكال التالية في اللوحة (جبال في
ج ِو ِِ ِِ ضبابي،سماء ،تالل مستعرض،أشجار باهتة األلوان،نهر متموج،جسر خشبي،األنسان) ويقع
المنظر هذا أمام مستوى النظر وأعطانا المشهد أنطباعات فصل الصيف ويشير الوقت الى الساعةالعاشرة
صباحا ً وتم تحديد ذلك من خالل تحديد زاوية الضوء من األعلى على الجانب األيسر بزاوية 45
درجة،حيث شمس ساطع ولكن ليس حادا ً بقدر ما هو في الفصل الصيف تماماًويظهر هذا من خالل
مشاهدتنا لظل الجسر الظاهرة على سطح النهر وبشك ِل باهت أوخافت أيضا ً ويظهر على الجسر الخشبي
المحلية صنع صورة ً ألمرأة بالزي الكوردي ذات لون أحمر كما يبدو للعين،حاملةً على كتفها (كيس) يبدو
مليئةً باألغراض،ماشيةً مع طفلتها اليافعة وبالزي الكوردي ذو لون أحمر أيضا ً و تظهر اليافعة أمام المرأة
مكان ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ
بـخـطوة أو بخطوتين واصلين الى منتصف الجسر،عابرين الجسر كأنهن متوجهن الى
ِ
غير معروف أو لربما مرحلين الى مكان ما ،وهـن ليست واقفات وتبدو أنهن في الحركـة وتشكل حركتهن
هذه زاوية قائمة مع حركة النهر أضافة الى الحركة الضئيلة جدا للجسر الخشبي الذي يعلو النهر مسافة
مترواحد تقريبا ً أما سمك الجسر فـيبدو خفيفاً،أما عرضه فيبدو مترا ً واحدا ً وهو مستند على مصطبتين
مكعبتين الشكل مصنوعة من الحجر،وطول الجسر يقدر بحوالي  8الى  9أمتار تقريبا ً الذي يظهر الجانب
األيمن منه،أما الجانب األيسر فيوحي بنهاية الجسر،كما أن للجسر أيضا َ مقبضان خشبيان تقعان على
جـانـبـيـه وضـعـت بـهـدف األسـنـاد وهـو مـؤلـف مـن خشبين طولين نحيفين مستندا ً على عدد من القطع
الخشبية المربوطين بالجس كما وتقع نهر في الجزء السفلي للوحة وتحتل أكبر مساح ِة ِِ وتشكل حرف
السين باللغة األنجليزية وتظهر الجزء العلوي من النهر على شكل مستطيل نحيف ملتقيا ً بالجزء السفلي
منه الذي يمثل مقدمة اللوحة على أمتدادها ،أما حركة النهر فهي سريعة تبداء من يـسـار اللوحة الى
يمينها وأ ستفاد الفنان من أستخدام تخطيطات هندسية بأستعمال أشكال مستطيالت متكررة ومختلفة
المساحات واألبعاد وبشكل أفقى بشك ِل عام مستغالً أنسيابية الخط ومرونته نوعاما ويعود سيادة هنا الى
المستطيل المستعرض الذي وقع قاعدته على خط األفق وهو المستطيل الذي يفصل الجزء العلوي من
اللوحة عن الجزء السفلى لها و يتضمن هذا المستطيل تالالً و أشجارا ً غير واضحين المعالم أوالمالمح
خضار باهت وبرتقاليات خافتة اللون أيضاً،على عكس مع كال الجزئين،الجزء
،ملونين بألوان أوكرية و
ِ
العلوي المتمثل في الجبال والسماء غير واضحين المعالم نهائيا ً عدا الخطوط الخفيفة الذي يفصل الجبل
عن السماء والخط الثاني الذي يفصل أرضيةً الجبل األول عن الجبل الثاني الذي يقع خلفه مباشرة َ،لقد
أستفاد الفنان من هذه التفصيالت والتباين في الجزء العلوي من اللوحة بأستخدام التدرج للون األزرق
ويعود السيادة اللونية هنا الى اللون األزرق ،كما نالحظ حركة الماء من خالل األنعكاسات اللونية
والضوئية الظاهرة على سطحه و لقد أستخدم الفنان ضربات خاطفة وعريضة للفرشاة على السطح
التصويري كصفة جمالية للوحة من جهة وتسجيل أحساسته اللونية اللـحـظـوية الـعابـرة من جه ِة أخرى
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بتوازن تام شكليا ً ولونياً ،أما من ناحية الملمس فنالحظ بأن لكل شكل من
وتمتاز أشكال مفردات المرسومة
ِ
األشكال الموجودة على سطح اللوحة ملمسه الخاص الناتج من خالل أمتزاج الشكل واللون والناتج أيضا ً
من خالل تغيير مسار أشعة الشمس  ،لقد أستفاد الفنان في أدخال جميع مفردات الطبيعة المتكونة
من(الجبال،األشجار ،المياه) في بناء لوحته .

عـيـنـة رقـم ()1
أســم الفنان :مـحـمـد عـارف
أســم العـمل  :منظر من كردستان
قـياس العـمل 75 :سـم × 60سـم
مكان العمل  :أربيل /مجموعة د .شـمال
مـادة العـمل  :زيـت ـ الـقـمـاش
تأريخ العـمل  :عـام 2000

عـيـنـة رقـم ()2
أســم الفنان :مـحـمـد عـارف
أســم العـمل :زقـــاق فـي روانـدوز
قـياس العـمل 50 :سـم × 35سـم
مكان العمل  :أربيل /مجموعة الفنان
مـادة العـمل  :زيـت ـ كـانـفـاس
تأريخ العـمل  :عـام 2002
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عـيـنـة رقـم ()3
أســم الفنان :مـحـمـد عـارف
أســم العـمل  :مـعـزوفـة الـربـيـع
قـياس العـمل 60 :سـم × 60سـم
مكان العمل :أربيل /مجموعة سعدي البرزنجي
مـادة العـمل  :زيـت ـ كـانـفـاس
تأريخ العـمل  :عـام 2003

عـيـنـة رقـم ()4
أســم الفنان  :سليمان شاكر
أســم العـمل:شـتـاء شـيـره ســوار
قـياس الـعـمـل 80 :سـم × 60سـم
مـكان العـمل  :أربـيـل /كـالـيري الـفـنان
مــادة الـعـمـل  :زيـت ـ كـانـفـاس
تأريخ العـمل  :عـام 2002

عـيـنـة رقـم ()5
أســم الفنان  :سليمان شاكر1937
أسـم الـعـمـل  :شقالوة
مـادة الـعـمـل  :أكريلك عـلى كـنـفـاس
مـكـان الـعــمـل  :أربـيـل /كـالـيري الـفـنان
قـيـاس الـعـمـل80 :سـم×60سـم
تـأريـخ الـعـمـل2003 :

عـيـنـة رقـم ()6
أســم الفنان  :سليمان شاكر1937
أســم العـمل  :جـسـر كـلي بـالـند
قـياس العـمل 80 :سـم × 60سـم
مـكان العـمل  :أربـيـل /كـالـيري الـفـنان
مـادة العـمل :أكـريـلـيك ـ كـانـفـاس
تأريخ العـمل  :عـام 2005

 -11النتائج ومناقشتها
بعد تـحليل العينات الفنية للفنانين محمد عارف وسليمان شاكر وفق ما تضمنه األطار الـنظري
للبحث من األستنتاجات  ،فقد توصل الباحث الى النتائج التالية :
....................................................................................................................................................
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 -1أظهر كل من الفنانين آثارا ً لضربات الفرشاة و وضع لمسات عريضة كصفة جمالية مضافا ً
الى جمالية الطبيعية للوحة وهي أحدى سمات الجمالية للمدرسة األنـطـبـاعـيـة .
 -2هناك الشعور بالمادة والملمس بصورة أنطباعية الى ح ِد ما فالبيوت طينية والجبال صخرية
بلون ِِ أزرق وبهذا
و األشجار نباتية وهناك أيضا ً إيقاع واضح في لظل و النور كما ول ِونَ الظالل
ِ
األزرق  ،نتيجةً
قد ّجسدَ الفنانين ميزة خاصة للألنطباعية اال و هي تلوين الظالل بلون
ألنعكاسات الضوئية واللونية على سطوح األشكال من جهة و أنعكاسات اللونية المحيطة
لألشكال بعضها مع البعض من جه ِة ِِ أخرى بعيدا عن أستعمال األلوان الغامقة ومشتقاتها .
-3أستخدم كل من الفنانين الوانا ً شفافـة نـقـية مما خلق لديهم األحساس بالمنظور اللوني متأثرا ً
باأللوان القوس و القزح الزاهية و من حيث تدرجـاتـهـا الـلـونـيـة .
 -4رسم كل من الفنانين مناظرهما الطبعية في أوقات وفصول مختلفة ألظهار أختالف ألوان و
األشكال الناتجة عن تغير مسار أشعة الشمس من جهة وتغير درجة حرارتها وبرودتها من جهة.
 -5أختار كل من الفنانين الطبيعة الجبلية الخالصة تارة والطبعية المشتركة تارة ً أخرى ميدانا ً
ألنتاج أعمالهم الفنية وتحت أشعة الشمس مباشرة ً وهذا ما فعله فنانيين األنطباعيين عندما
تركوا المراسم وأنطلقوا نحو الطبيعة وجـعـلـوهـا مـيـدانـا ً ألنـجـاز أعـمـالهـم الـفـنـيـة .
-6ظهر تنويع في األلوان وجمالية خاصة فتشعر بأن الفنانين كانا يحاولون أن يقدموا أجمل
المناطق في األقليم وبأجمل األلوان لكل منهم بأنطباعية خاصة تأخذ سماتها من المدرسة
األنطباعية و لكنها تعممها وكأنها أنطباعية محلية فيها الكثيرمن المشاعر والخصوصية
للفنانين  .كما ان للفنانين الـسـمـات الـفـنـيـة الخـاصـة لـكـل مـن الـفـنـانـيـن مـحـمـد عـارف
وسـلـيـمـان شـاكـر أخـذت سماتها من سمات المدرسة األنطباعية ولكن بانطباعية محلية و
بأسلوبهما الخاص :
 1ـ لقد حاول الفنان سليمان شاكر في كل أعماله الفنية أن يأخذ زاوية واسعة مفتوحة فيطل على
المنظر بشكل بانورامي أي يأخذ زاوية أما من اليسار الى اليمين أو بالعكس أما الفنان محمد
عارف فأخذ الزاوية المواجهة للمنظر أي رسم مناظره كأنك أنت والمنظر تنظرون بعضكم
الى البعض وجها ً لوجه .
2ـ أستفاد الفنان محمد عارف من أستعمال األشكال الهندسية المسطحة كالمستطيالت أفقية و
األخرى عمودية الشكل بالدرجة األولى ومن ثم أشكاالً هندسية أخرى أما الفنان سليمان شاكر
فقد أستخدم بدرج ِة ِِ ِِ كبيرة هيكلية مثلثات ذات مساحات متفاوته كبنية تخطيطية أعـمـالـه .
 3ـ ال يخلو لوحات الفنان محمد عارف من األشكال اآلدمية إال نادرا ً أما الفنان سليمان شاكر له
عدد من اللوحات تحوي الطبيعة الخالصة تخلو من األشكال اآلدمية .
 4ـ أغلب لوحات سليمان شاكر تمتاز بوقعها تحت مستوى النظر ،أما عند محمد عارف فالمناظر
في أغلب األحيان تقع على مستوى النظر أي مـبـاشـرة ً عـلـى خـط األفـق .
 5ـ أختار الفنان محمد عارف أوضاعا َ عمودية لرسم مناضره الطبيعية  ،على عكس تماما ً من
الفنان سليمان شاكر الذي أختار األوضاع األفـقـيـة .
 6ـ أستعمل محمد عارف الأللوان بكثافة عالية و بتدرجات لونية متفاوته معتمدا ً على األلوان
الباردة بالدرجة األولى  ،أما سليمان شاكر أستعمل األلـوان الـشـفـافـة بـشـكـ ِل ِِ عـام .
 -12االسـتنتاجات
 -1إن لوحات الفنانين قد عبرت في أسلوبهما عن استخدام اللون بصفة رئيسية حالة األشكال
لكتل لونية تستند الى رؤية أنطباعية و هذا أنعكس على أعمالهم التي جسدت الطبيعة
الجبلية لمنطقة أقليم كوردستان وبتنوع .
 - 2إن أسلوب الفنانين محمد عارف وسليمان شاكر يقع ضمـن أتجاه المدرسة االنطباعية .
 -13المقترحات
يقترح الباحث القيام بدراسـة أنطباعية الفنانين آخرين من كردستان  ،مثل الفنان عزيز سليم و
آزاد شوقي وآخرون غيرهم كان لهـم أهمية كبيرة في تطور الحركة التشكيلية الكوردية .
 -14التوصيات
يوصي الباحث طبع هذه الدراسة من قبل الجهات المعنية لتوثيق الحركة الفنية في أقليم كردستان
 /العراق .
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كوري عةبدولَلَ-د.خ)
(موحةممةد ِ
لة ديدي هةنديَك خؤرهةالَتناس و نووسةر و ميَذوونووسي بةريتانييةوة
كةيوان ئازاد ئةنوةر
زانكؤي سليَماني /فاكؤ َلتي زمان و زانستة مرؤظايةتييةكان سكو َلي زمان-بةشي ميَذوو
kaiwanazad@yahoo.com
م َيـذووى وةرطـرتن2013/7/2 :
ميَـذووى قبولَكردن2013/9/15 :

ثوختة
كوري عةبدوللَ/د.خ) بة يةكيَك لةو بابةتة طرنط و هةستيارانة دادةنريَت ،كة سةرنجي
كةسايةتي (موحةممةد ِ
ضةندان خؤرهةالَتناس و نووسةر و ميَذوونووس و تويَذةر و ئاييناس و طةشتيار و تةنانةت كةساني ئاسايي بؤ الي خؤي
ئاوريان لةو
ِراكيَشاوة .لةم ن َيوةندةشدا خؤرهةالَتناس و نووسةران و ميَذوونووساني بةريتاني لةو كؤمةالَنة بوون
ِ
لةخؤرانا ،بةلَكو بةهؤي ئةوةي،
ةروو .ديارة ئةوةش
ِ
كةسايةتيية داوةتةوة و بؤضوون و تيَ ِروانيني خؤيان لةسةري خستؤت ِ
كة ثةيامبةري ئاييني ئيسلم و دوايةمين ثةيامبةراني م َيذوويي مرؤظايةتي بووة و كةسايةتييةكي طةورة و ناسراويش
بووة .هةر بؤية سةرنجي ثؤليَك لةواني بؤ الي خؤي ِراكيَشاوة .هةريةكيش لةوان بة هؤكاريَك بايةخيان بة ذياني و
بارودؤخي سةردةمةكةي و بنةمالَة و ثةيامةكةيداوة .هةنديَكيان بؤ طةيشتن بة ذيان و بنةمالَة و كةسايةتييةكةي .لة
باوةرة ئايينييةكةي زانيووة.
نيَونيشاندا هةبووة كة وويستوويةتي ليَي بدات ،ضونكة بة لةمثةر و كؤسث بؤ ئايين و
ِ
لةةةم تويَذينةوةيةةةدا كةةة بةةؤ تيَة ِةروانين و بؤضةةووني ثؤليَةةك لةةةوان تةةةرخانكراوة و ئامةةاذة بةةة ِراي هةريةةة لةةةوان و
خسةتؤتةروو ،كةة ئةةوان بةة
بؤضوون و ت َي ِروانينيان لةسةر ذيان و بنةما َلة و كةسايةتييةكةي كةراوة ،لةهةمانكاتةدا ئةةوةمان
ِ
ةي) بؤضةةووندا بينيوةتةةةوة .بؤضةةوونيَك ئةةةويان بةةة
ةي تؤمارةكانيةةان و ئةةةو بؤضةةوونانةي ثيَةةي طةيش ةتوون خؤيةةان لةةة (سة َ
ثة َ
ةةةتؤتةروو ،وة (جةةةةؤن ليةةةةدطيت ،هينةةةةري سةةةةتا  ،تؤمةةةةاس
ثةيامبةةةةةري خةةةةودا زانيةةةةووة و ِراي خؤيةةةةان لةسةةةةةري خسة
ِ
كاراليل...،تةةاد) .بؤضةةوونيَكي تةةر ِرةخنةةةيان لةةة ئةةاييني ئيسةةلم و كةسةةايةتي ئةةةو ثةيامبةةةرة طرتةةووة .ئةةةوةش دواي ضةةةند
خستنةرووي ضةندين اليةني شاراوةي ذيان و كةسايةتييةكةي ،وة (ويليام لةطلةند ،جؤرج سال ،هملَتؤن طة،،
كاريَك و
ِ
هيؤم ،ويدجيري....،تاد) .هةرضي ثؤل َيكي تريانة ئامانجيان ِرةخنةطرتن بووة لة خودي كةسايةتي و ثةيامةكةي ،تا دةطاتةة
شكاندن و ليَداني .لة نيَو ئةوانيشةدا دةكريَةت ئامةاذة بةة هةريةة لةة ( ِريضةالَد مؤنتةاطيؤ ،جةؤن بيَةل ،جةؤزث ثةتئ ،ئيةدوارد
طيبؤن...،تاد) بكةين.
ةتنةرووي ِراي هةريةةة لةةةوان هةولَةةدراوة لةةة شةةويَني خؤيةةدا ِراي خؤمةةان لةسةةةر ِراي هةريةةة
ديةةارة دواي خسة ِ
ةتومانةتةروو .نابيَةةت ئةةةوةش لةةة يةةاد
ةةروو .لةةة كؤتايشةةدا بةةة ئةةةنجاميَك طةيشةةتووين ،كةةة لةةة ضةةةند خالَيَكةةدا خسة
ِ
لةةةوان بيةينة ِ
بكةةةين ،كةةة كةةؤي ئةةةو ِرايانةةةمان لةةة دةقةةي ئةةةو بةرهةمانةةة وةرطرتةةووة ،كةةة بةةؤ خةةودي ئةةةو خؤرهةةةالَتناس و نووسةةةر و
دةطةريَتةةةوة ،يةةان النةةي كةةةم لةوانةةةوة وةرطيةةراون .ئةةةوةش بةةؤ ئةةةوةي ِراكةةان وة خؤيةةان و لةةة تؤمةةاري
ميَذوونووسةةانة
ِ
خؤيانةوة وةربطةرين ،تةا دواجةار نةبينةة هؤكةاري ت َيكةدان و شة َيواندني ِراكانيةان و بةهؤيةةوة كةارة زانسةتييةكةمان لةكةةدار
طةراوةتةةةوة ،يةةان بؤضةةوونيان لةيةكةةةوة نزيةةك بةةووة.
نةكةةةين .ئةمةةةو ِريزبةنةةدي ئةةةوانيش بةةؤ ميَةةذووي كؤضةةي دواييةةان
ِ
ثر بكاتةوة.
دواجاريش هيوادارين تويَذينةوةكةمان كةليَنيَك لة بواري ئاكاديمي ِ

-1ث َيشةكي
يةك َيك لةو كؤمةالَنةي ِرؤلَيَكي بةرضاويان لة تؤماركردن و نووسينةوةي ِرووداوةكاني م َيذووي
ئيسلميدا بينيووة ،خؤرهةالَتناسان و نووسةران و ميَذوونووسةكاني بةريتانيا بوون .بايةخي ئةوانيش
لةوةدا دةركةوتووة ،كة سةرباري ئةوةي ِرؤلَيان لة نووسيني م َيذووي ئيسلم و كةسايةتي ثةيامبةري
ئيسلم (د.خ) و خةليفة و بةرثرساني كؤمةلَطاي ئيسلمي بينيووة ،لةهةمانكاتدا لة تؤماركردني ئةو
دةربرينانة باش بووبن يان خراث.
دةربريووة ،سا ئةو بؤضوون و
ِرووداوانةدا بؤضووني خؤيان لةسةر
ِ
ِ
ثةيرةواني جوو و مةسيحي و ئايين و ئايينزاكاني تر بوون جطة لة ئيسلم ،لة والَتي
ديارة ئةوان كة لة ِ
ئاوريان ليَدايةوة .لةو
بةريتانياوة ،لةبةر كؤمةلة هؤكاريَك لة هؤكارةكان ِروويان لة خؤرهةالَت كرد يان ِ
طةران و ثشكنين و كؤكردنةوةي زانياري لةسةر ميَذووي خؤرهةالَت
ئاوردانةوةشياندا دةستيانكرد بة
ِ
ِ
بة طشتي و جيهان و كؤمةلَطاي ئيسلمي بةتايبةتي .يةكيَكيش لةو بوارانةي سةرنجي ِراكيَشان ،ئاييني
ئيسلم و كةسايةتي ثةيامبةرةكةي بووة .ديارة ئامانجي ئةوان لةو هةوالَنةياندا طةيشتن بووة بة كرؤكي
ئةو ميَذووة و ثةيامةكة و كةسايةتييةكةي ،يان الني كةم ضةند اليةنيَكي .كةسايةتي ئةو ثةيامبةرةش الي
ئةوان طرنطي و بايةخي خؤي هةبووة .ئةمةو هةيانبووة وويستانة بطةنة ووردةكاري ذيانةكةي و
شيَوازي وةرطرتني ثةيامةكةي و بانطةشةكاني و كةسايةتييةكةي .ئةوةش بؤ ضةندين مةبةست ،يان بؤ
ثركردنةوةي كةليَني ئةو بوارانةي بة نادياري مابوونةوة ،يان بؤ وانة و
طةيشتن بة واقيعييةتي ذيان و ِ
ثةند وةرطرتن لة ميَذووي ذياني و شيَوازي بانطةشةكاني بؤ ئيسلم .هةشيان بووة ئامانجي ليَدان و
شكاندني كةسايةتييةكةي بووة لة ذيَر كاريطةري ئاييني و نةتةوةيي و نيشتمانيدا ،بؤية هةموويان ية
بيركردنةوة و ية مةبةست و ية ئامانجيان نةبووة .لةم بوارةدا بةشيَك لةوانةي لة باوا ِرداراني
كوري مريةم-س.خ)ي
مةسيحي بوون ،كةسايةتي ثةيامبةريان بة لةمثةر بؤ كةسايةتي (عيساي
ِ
ثةيامبةري ئاييني مةسيحي زانيووة ،بؤية هةولَيانداوة بة شيَوةية لة شيَوةكان ليَبدةن .ئةو اليةنةش بؤ
ثةيرةواني جوو هةر ِراست بووة .ئامانجي ئةوانيش لةو كارةيان طةيشتن بووة بة واقيعي
باوةردار و ِ
ِ
كةسايةتي ِراستةقينةي ثةيامبةري ئيسلم (د.خ) ،كة بة الي ئةوانةوة ِريَطر بووة لةبةردةم بوون و
طةورةيي ِرابردووي ئايين و ثةيامبةرةكةياندا.
لةبةر ِرؤشنايي ئةو ووتانةي سةرةوة ئةم تويَذينةوةيةمان ئامادة كرد و هةولَماندا بؤضووني
هةنديَك لةوان سةبارةت بةو كةسايةتيية وةربطرين .ئةوةش وة ضةندين ِراو بؤضووني جياواز
لةسةريان .دواتر بؤضوونةكاني ئةوانمان ثؤليَنكردووة و لة ئةنجاميَكدا سةرنجي خؤمان لةو بارةوة
خستؤتةروو .ئةمةو جطة لة بؤضووني خؤمان لةسةر ِراي زؤربةي ئةوان .ئامانج لةم كارةشمان
ِ
................................................................................................................................
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نيشاندان و هةلَسةنطاندني بؤضووني ئةوان بووة ،لة ضةند ديد َيكي جياوازةوة ،تا بةهؤيانةوة لة
كةسايةتييةكي ئاييني دياري جيهاني بة طشتي و خؤرهةالَت بة تايبةتي ئاطادار بين .بةهيواي ئةوةشين
ثر بكاتةوة.
كارةكةمان كةل َين َيكي زانستي لة بواري م َيذووي ئيسلم و كةسايةتي ئةو ثةيامبةرة ِ
كوري عةبدولَلَ/د.خ) لة ديدي خؤرهةالَتناس و نووسةران و م َيذوونووساني بةريتانياوة
( -2موحةممةد ِ
كةسايةتي (موحةممةد/د.خ) لة ماوةي ( )40سالَي بةر لة بانطةشةي ثةيامبةرايةتي بةجيا ،لةثا َل
( )23سا َلي ثةيامبةري ،بةيةك َيك لةو كارانة بووة سةرنجي ضةندين خؤرهةالَتناس و نووسةران و
لةرووي ئةو بةشةي ذيانييةوة
م َيذوونووساني بةريتانياي بؤ الي خؤي ِرٍاك َيشاوة ..ئةوةش بؤ ئةوةي ِ
ئةوةي يارمةتي
بوارةشدا
لةم
بةرضاو ِرؤشنيان بؤ ذياني ثةيامبةرايةتي و دواتر كةسايةتييةكةي هةب َيت.
وةرط َي ِراني (قورئان) بوو بؤ سةر زماني ئينطليزي لة سالَي (1649ز)( .)1بةهؤشيةوة
ئةوانيدا
ِ
ناوةرؤكي سةرضاوةي يةكةمي ئايينةكة بةوانة ئاشنا كراوة ،كة خوازياري طةيشتن بوون بة زانياري و
ِ
نهيَنييةكاني ئةو ئايينة ،كة سةرضاوةي ثةيام و ثةيامبةرةكةي بوو .بة دواي ئةو ِرووداوةشدا ذمارةيةكي
بةرضاو لةوان تو َيذينةوةيان لةسةري ئةنجامداوة .تةنانةت هةند َيكيان هةولَيانداوة زؤربةي ئةو
تو َيذينةوانةي لةم بارةوة نووسراون ،ثؤليَن بكةن ،تا هةلَسةنطاندنةكان لةم بارةوة ئاسان ب َيت ،بةالَم
كارةكةش لة كاتي خؤيدا ئةو سةركةوتنةي بة دةست نةهيَنا ،ضونكة هةولَ َيكي باش و كار َيكي دةستةيي
دةويست ،كة بة كةس و دوان نةدةكرا .ليَرةوةش كارةكان قورس بوون ،ضونكة ئةوان بة تيَ ِروانيني
خؤي و ئةو ئةنجامانةي ثيَيطةيشتن ،باسيان لةو ئايينة و كةسايةتي ثةيامبةرةكةي كرد .هةر ليَرةوةش
(جؤن ويكليف )2()John Wycliff-وة خؤرهةالَتناسيَكي بةريتاني دواي ضةندين تويَذينةوةي لةسةر
كوري مريةم-س.خ) و
ميَذووي هةردوو ئاييني (مةسيحي و ئيسلم) و هةردوو كةسايةتي (عيساي
ِ
طةرانةوة بؤ
طةرانةوة بؤ ئاييني مةسيحي واتة
كوري عةبدوللَ-د.خ) طةيشتؤتة ئةوةي ،كة
ِ
ِ
(موحةممةد ِ
طةرانةوة
طةرانةوة بؤ ميَذووي ئيسلم واتة
سةردةمي ثةيامبةرةكةي ،نةوة بؤ دوايي خؤي .هةروةها
ِ
ِ
بؤ سةردةمي ثةيامبةرةكةي ،ضونكة لة هةردوو بارةكةدا هةردوو ئايينةكة لة دواي ثةيامبةرةكةيانةوة
باوةر ضوون .ئةو لةو بةراوردةدا طةيشتبووة ئةوةي ،كة تا ثةيامبةري هةردوو
بةرةو ثاشةكشةي
ِ
ثةيرةوانياندا بوون ،هيَزيَكي باشيان هةبوو ،بةالَم كة ئةوان ديار نةمان،
باوةردار و
ئايينةكة لة نيَو
ِ
ِ
باوةري ئاييني ِرووي لة ثاشةكشة()3كرد .لةكاتيَكدا ئاستي بلَوبوونةوةي و بةرفراوانبوون ذمارةي
ِ
ثةيرةواني ِرووي لة زيادبوون كرد  .ئةو بؤضوونةش لة ِراستييةوة دوور نيية ،ضونكة لة هةردوو
ِ
ثةراندني سنووريَكي
ئايينةكةدا و دواي ثةيامبةرةكةيان ،لةطة َل بةرزبوونةوةي ئاستي
باوةردارانيان و تيَ ِ
ِ
باوةري ئاييني ِرووي لة كزي كرد .ئةوةش بةوةي ئةطةر لة
بةرفراواني جوطرافي ،بةالَم لةهةمانكاتدا
ِ
َ
كوري مةريةم/س.خ)دا ئايينةكة تةنيا لة ضوارضيَوةي بةشيَكي خاكي فةلةستين
سةردةمي (عيساي
ِ
بووبيَت ،ئةوا دواي ئةو ئايينةكة بة والَتي شامدا بلَوبوويةوة (و)4طةيشتة كيشوةري ئةوروثا و لة سالَي
ئيمثراتؤريَتي بيَزةنتي ناسرا  .هةرضي ئاييني ئيسلمة ئةطةرضي
فةرٍمي
ِ
(313ز)يش وة ئاييني ِ
بري)5( ،بةالَم جيابوونةوةي
لة دواي كؤضي دوايي ثةيامبةرةكةيةوة سنووري نيوة دوورطةي عةرةبي ِ
وةري ئاييني
ضةندين ئايينزا و كؤمةلَي ئاييني دذي بةيةكي وة (شيعة و سووننة و خةواريج)  ،با ِ
ِرووي لة الوازي كرد.
(ويليام لةنطلةند)6()William Langland-ة ،كة لة هاوسةردةمي (جؤن ويكلف) بووة،
ثيَضةوانةي ئةو بيري كردؤتةوة ،بةوةي (موحةممةد)ي بة كةسايةتييةكي دذ و نةيار بة مةسيح
ناوبردووة و ثيَي وابووة ،دةركةوتني تةنيا بؤ دذايةتيكردني (عيساي مةسيح/س.خ) بووة( .)7واتة ئةم
وة دذ و نةيار لة كةسايةتييةكةي ِروانيووة و ئةوةش بؤضووني خؤي بووة ،ضونكة ئةطةر ئةو
كةسايةتيية دذايةتي ئاييني مةسيحي بكرداية ،يان دذي ئةو ئايينة بواية ،ئةوا لة قؤناغي يةكةمي
باوةرداراني ِرةوانةي والَتي حةبةشة نةدةكرد،
بانطةشةي ثةيامةكةيدا لة شاري مةككة ،يةكةمين ثؤلي
ِ
فةرمانرةوايةتي دةكرد و زؤربةي خةلَكةكةشي مةسيحي
هةر لةبةر ئةوةي ثادشايةكي مةسيحي
ِ
كوري مةريةم/س.خ) بة ثةيامبةري
(عيساي
و
نةبواية
مةسيحي
باوةري بة ئاييني
بوون( .)8واتة ئةطةر
ِ
ِ
باوةردارةي دةرناردة ئةو والَت و دةخستة بةردةم ثادشايةكي مةسيحي؟
خودا نةزانياية ،ضؤن ئةو ثؤلة
ِ
(جؤن ليدطيت )9()John Lydgate-يش ثيَي وابووة ‘‘(موحةممةد) سوودي زؤري لة ساماني
(خةديجةي)ي خيَزاني بيني ،تا لةثيَناو بانطةواز و بلَوكردنةوةي ثةيامةكةيدا تةرخاني بكات .بةو
كارةشي لة كؤكردنةوةي هؤز و تيرة عةرةبةكاندا سةركةوتوو بوو ،تا بةهؤيةوة حكومةتيَكي ئاييني
شؤرشة لة ويَنةي ضاكسازييةكي كؤمةالَيةتييةوة دةرنةكةوت ،بةلَكو
ناوةرؤكي ئةم
دروست بكات ،بؤية
ِ
ِ
قةناعةتيَكةوة سةرضاوةي طرت ،كة ثةيامبةري خوداية’’(( .)10ئاربرت .ا .هيؤم-
باوةر و
لة
ِ
)11()Arbrt.A.Humeيش ِرايةكي نزيك بةوةي هةبووة و ثيَي وابووة ،كة ‘‘ئةو نة هةر ساماني
خةديجةي خيَزاني بؤ خزمةتي ثةيامةكةي بةكارهيَنا ،بة َلكو طيانبازي لةثيَناو سةرخستنيدا كرد .تةنانةت
كيةر َي)13كي بة توانا بوو’’(( .)12هملَتؤن ئةليكساندةر ِرؤسكيَن ط-،
سةرنجراك َيش و ِر َي
ئةو ث َيشةوايةكي
ِ
(
هاورابووني لةو بارةوة طةيشتة ئةوةي ،كة
سةرباري
يش
)
HamiltonAlexander
Rosskeen
Gibbe
ِ
(موحةممةد) لة كؤكردنةوةي هؤز و تيرة عةرةبةكانيشدا سةركةوتوو بوو( .)14هةروةها الي وابوو ،كة
‘‘هةو َلي دروستكردني حكومةت َيكي ئايينيدا لة ذ َير كاريطةري سيما ئايينييةكةي شاري مةككةدا ،تا
ابةرايةتي ئاييني شارة عةرةبييةكاني تر
لةثيَناو بةستنةوةي دؤخة ئابوورييةكان بةم سةرؤكايةتييةوة ِر ِ
نوي لة ن َيوان دانيشتواني ئةم شارانة لةطة َل ئةم
بكات .ئةمةش بووة هؤي سةرهةلَداني ململنيَيةكي
َ
شؤرشة لة و َينةي ضاكسازييةكي كؤمةالَيةتييةوة دةرنةكةوت،
ناوةرؤكي ئةم
سةركردة ئايينيية ،بؤية
ِ
ِ
باوةر و قةناعةت َيكةوة سةرضاوةي طرت ،كة ثةيامبةري خوداية’’(.)15
بة َلكو لة
ِ
بيةينةروو ،دةطةينة ئةوةي ،كة
بارةوة
لةو
سةرنجمان
باري
ت
ي
دةمانةو
كيش
ي
كات
َ
َ
ِ
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(موحةممةد/د.خ) دواي (ثانزة) سا َل لة هيَناني (خةديجة) بانطةشةي بؤ ثةيامةكةي كرد و لةو ماوةيةشدا
وة سةرمايةدار َيكي بنةمالَة و هؤزةكةي نةناسرا ،تا بةو ثشتيواني ئةو سامان و دارايية بانطةشة بؤ
ثةيامةكةي بكات( .)16ئةمةو هةموو هةو َلةكاني لةث َيناوي سةرخستني ثةيامةكةيدا خستةكار و ئامادةي
قورةيش (ئةبو تالي)،ي
هيض سازش َيك لةسةر ئايينةكةي نةبوو .بةلَطةش بؤ ئةوة كات َيك طةورةكاني ِ
ماميان ناردة الي و ثيَيان ِراطةياند ،كة ئةوان ئامادةن هةرضييةكي بوو َيت بؤي بكةن و هةرض
ثؤست َيكي بوو َيت ثيَي بدةن ،بةو مةرجةي واز لة ئايينةكةي به َين َيت ،بةالَم ثةيامبةر لة ِر َيطاي مامييةوة
قورةيشي ِراطةياند ‘‘يا عم و اللة لو وضعوا الشمئ في يميني و القمر في
ئةم دةقةي بة طةورةكاني ِ
يساري علي ان اتر هذا االمر حتي يظهرة اللة او اهلك فية ما تركتة’’( .)17ئةوةش دةرييست ،كة ئةو
ئامادة نيية هيض سازش َيك و وازهيَنان لةسةر ئايينةكةي بكات.
(جؤن ب َيل )18()John Bale-يش وة ئوسقوفيكي مةسيحي لة بري ئةوةي (موحةممةد) بياتة
ئاستي (عيساي مةسيح)ي ثةيامبةر لة ئاست ثايةي ثاثاي مةسيحييةكاني دانا .ئةو ثاثاكاني وة (ياجوج)
و (موحةممةد)يش وة (ماجوج) ثيَناسة كرد .ديارة مةبةستي ئةويش لةوةدا ئةوة بووة ،كة ثاثاكاني
كةنيسة هةمان ِرؤلَي ياجوج و ثةيامبةري ئيسلميش هةمان ِرؤلَي ماجوجي بينيووة( .)19ديارة ئةو
بيَئةوةي ثرسيار ل ةوة بكات ،كة ثاثاكاني كةنيسة سةدان كةسايةتي و ثةيامبةري ئيسلم ية كةسايةتي
بووة .وة ئةوةي لة نيَوان ساالَني (632-570ز) واتة لة سالَي لةدايكبووني تا ئةو سالَةي كؤضي دوايي
كرد( ،هةشت) كةسايةتي ثايةبةرزي مةسيحي طةيشتنة ثايةي ثاثايةتي( .)20ئةمةو جطة لةوةي ماوةي
هةر ية لةو ثاثايانة ئةوةندة نةبوو ،تا بة ووردي ئاشنا و ئاطادار ثةيامبةري ئيسلم (د.خ) بن .ئةمةو
(رؤما)ي مةلَبةندي ثاثا و (مةككة)ي زيَدي (موحةممةد/د.خ) هيض بواريَكي بؤ ئةو
دووري نيَوان ِ
نةرةخساند .هةروةها نابيَت ئةوةش ناديدة بطرين ،كة ثاثاكان خؤيان بة
ثةيوةنديية يان دذايةتيكردنة ِ
كوري مريةم/س.خ) ثةيامبةر زانيووة .لةكاتيَكدا ئةو ثةيامبةري ئيسلم بووة .ئةمةو
جيَنشيني (عيساي ِ
هيَنانة خوارةوةي ثايةي ئةو بؤ ثايةي ثاثاكاني مةسيحي و ثيَناسةكردنيشي بة ماجوج وة يةكيَك لةو دوو
خيَلَة شةرانطيَزةي بةر لة كؤتايي هاتني ذيان لةسةر زةوي ،دةست بةسةر زةويدا دةطرن ،بةراورديَكي
نارةوايانة بووة.
ِ
لةاليةكي ديكةوة نابيَت ئاماذة بةوةش نةكةين ،كة مةبةستي ئةم خؤرهةالَتناسةش ئةوة بوو ،كة
ئةطةر (موحةممةد/د.خ) بة واقعييةت كةسايةتييةكي طةورة بواية و ئايينةكةي ال ثيرؤز دةبوو وة خؤي
دةكردة قورباني و دةضووة بةردةم ثةتي سيَدارة يان خاض ،وة لةكاتي خؤي و دواي خؤي هةزاران لة
ثةيرةواني لةثيَناو ثةيامةكةيدا بكاتة قورباني و بة كوشتيان بدات ،بةالَم ئةم بؤضوونة جيَطاي ثةسند نيية،
ِ
ضونكة ئةو تا كؤضي دوايي كرد لة خةبات و كؤلَنةدان بؤ بلَوكردنةوةي ئاييني ئيسلم دريَغي و
ووبةرووي ئازار و ئةشكةنجة بووةوة ،هةر لةكاتي
كةميشي نةكرد .تةنانةت لةو ثيَناوةشدا ِر
ِ
بلَوكردنةوةي لة شاري مةككة لة نيَوان ساالَني (622-610ز) ،تا ئةو سةردانةي بؤ شاري (تائيف)
قوريشيية بتثةرستةكانةوة بطيراية ،يان
كردي .ديارة ئةطةر لة كاتي بوونيشي لة شاري مةككة لة اليةن ِ
قوريشييةكان
لةكاتي كؤضةكةي بؤ شاري (يةسر ) لةطة َل (ئةبوبةكري سديق)ي هاوةلَي دةست ِ
بكةوتاية ،تا لة دةستداني طياني وازي لة ثةيامةكةي نةدةهيَنا .تةنانةت هةر لةثيَناو ئايينةكةيدا شار و
زيَدي خؤي كة (مةككة) بوو بةجيَهيَشت و ِرووي لة شاري (يةسر ) كرد و هةر لةويَش كؤضي دوايي
لةسةر ثةيامةكةي نةكرد(.)21
كرد ،بؤية ئةو تا لة ذياندا بوو بضوكترين سازشي
(ريضالَد مؤنتاطيؤ)22()Richard Montagu-ش لة ذيَر كاريطةري ئةو هةلَة و تاوانانةي
ِ
ناوةراستدا بة ئةرووثا و جيهان و كؤمةلَطاي مةسيحي كرد ،بؤ
سةدةكاني
لة
كاسؤليكي
ثاثاي
كةنيسةي
ِ
ئاييني ئيسلم و كةسايةتي ثةيامبةري ئيسلمي ِروانيووة و ثيَي وابووة ‘‘(موحةممةد) كةسايةتيية بوو
وة ثاثا هةو َليدا كؤمة َلطاي عةرةبي بؤ خزمةتي ثةيام و ئامانجةكاني بةكاربهيَنيَت ،وة ضؤن ثاثاكان
ناوةراستدا ئاييني مةسيحيان بؤ خزمةتي خؤيان و ثاراستني ثيَطةيان
لة ئةوروثاي سةدةكاني
ِ
بةكارهيَنا’’( .)23ديارة ئةوةش لةوةدا دوورة لة ِراستييةوة ،كة ئامانجي ثةيامبةري ئيسلم (د.خ) و
ناوةراست لةية جياواز بوون ،ضونكة ثةيامبةر لة ( )23سا َلي
ثاثاكاني ئةوروثاي سةدةكاني
ِ
ثةيامبةريدا هيض ئامانجيَكي دونيايي و ثيَكةوةناني سامان و دةسةالَتي سياسي و خؤسةثاندني بةسةر
نةتةوة و طةل و دةولَةتاني ناوضةكة نةبوو .خؤ ئةطةر مةبةستي ئةوة بواية ئةوا لة ِريَطاي ئاشتي و
فةرمانرةواكاني ناوضةكة ناردي لةوانة (كيسراي ساساني و هرقلي
ئيمثراتؤر و
بةهؤي ئةو نامانةي بؤ
ِ
ِ
ِرؤم و ثادشاي حةبةشة و...تاد) دةركةوت ،كة ئةو ثاية و دةسةالَتي ئةواني نةويست ،تةنيا ئةوةندة نةبيَت
شةر مامةلَةي
باوةر بة ثةيامةكةي به َينن( .)24ديارة ئةطةر مةبةستي ئةوة بواية هةر لة سةرةتاوة بة
ِ
ِ
لةطة َل دةركردن ،كة بؤشي دةكرا ،بةالَ
مةرامي ثاثاكاني مةسيحي لة
كدا
ي
لةكات
نةيكرد.
وةية
ي
ش
بةو
م
َ
َ
ناوةراستدا ضةندة ئاييني بوون ،ضةندين ئةوةندةش دونيايي بوون(.)25
سةدةكاني
ِ
(هينري ستا )26()Henry Stubbe-يش طةيشتة ئةوةي( ،موحةممةد) بة كةسايةتييةكي طةورة و
دامةزر َينةري ثةيام َيكي مةزن باس بكات ،ضونكة د َلسؤزي و ل َيهاتوويي و تواناكاني ئةو بؤ ثةيامةكةي
ثةري دلَسؤزي و ل َيهاتووييةوة دةست بة ثةيامةكةييةوة بطرن و
وايكرد ،كة دواي خؤي جيَشنينةكاني بةو ِ
نة هةر بيثار َيزن ،بةلَكو هةولَي بلَوكردنةوةشي بدةن( .)27واتة ئةطةر ثةيامةكةي ِراست نةبواية ،ئةوا
ثةيرةواني وا لةسةر ئايينةكة خؤيان دةدا بةكوشت و هةولَي بلَوكردنةوةيان دةدا؟
دواي خؤي جيَنشين و ِ
(جؤزث ثيتئ)28()Joseph Pitts-يش ث َيي وابووة ،كة ئةو دامةزريَنةري ئاييني ئيسلم ثةيام َيكي بؤ
كؤمةلَ َيك ثتثةرست و كو َير ه َينا ،بؤية لة مةلَبةندي دةركةوتني طةورة نيشان درا ،وة طةر نا هةر
كةس َيكي ئاسايي بوو .خؤ ئةطةر هةر كةس َيك قورئاني خو َيندبيَتةوة يان بيويَنيَتةوة ،دةطاتة ئةوةي ،كة
داناني)30بةهةموو كةس َيكي ئاسايي دةكر َيت( .)29ئةمةش ث َيضةوانةي
ئةوة لة دانراوي خؤيةتي ،ضونكة
(
برواي ئةو (قورئان) دانراوي (موحةممةد)
بة
ضونكة
،
ية
)
Tomas
ِراي (تؤماس ئارنؤ َلدArnold-
ِ
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سةلماند)31وة ،كة ئةوة كت َيب َيكي ئاسمانيية و لةاليةن خوداوة بؤ ئةو وة
نةبووة ،بةلَكو م َيذوو ئةو ِراستييةي
ثةيامبةر َيكي م َيذووي مرؤظايةتي هاتووة(  .لةم بارةشةوة (ئارنؤلَد تويَنبي) ِراستي بؤضووة ،ضونكة
بة ضةندين دةقي قورئاني ئةوة سةلميَنراوة ،كة ئةو كتيَبة لة دانراوي (موحةممةد/د.خ) نةبووة ،وة
‘‘مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان’’( ،)32يان ئةو دةقة قورئانييةي ‘‘بلي قدرين علي ان
نسوي بنانة’’( )33و ضةندين دةقي تر ،كة هةرية لةو دةقانةي زؤر دواي كؤضي دوايي ثةيامبةر
طةورةيي و ِراستييةكاني دةركةوتن.
(جؤرج سال)34()George Sale-يش دواي هةولَةكاني لة ف َيربووني زماني عةرةبي و ضةندين
خويَندنةوةي بؤ م َيذووي ئيسلم و ذياننامةي ثةيامبةرةكةي طةيشتة ئةوةي ،كة ئةو بةدةر نةبوو لة
كةموكووريشي
هةموو كار و ِرةوشت َيكي باش و خراث ،بؤية ئاسايي وة هةر مرؤظ َيكي دي هةلَة و
ِ
هةر بووة ،تا ئةوةي ئاسايي بووة وة تاوانبار َيكيش بناسر َيت ،وة ضؤن خاوةن ثةيام َيكيش هةر
بووة(( .)35سيَلَ) لةو ووتانةيةوة وويستوويةتي بطاتة ئةوةي ،كة ثيرؤزكردني كةسايةتي (موحةممةد)
دةرؤيي كردن بووة ثيَيةوة ،هةر وة ئةوةي ناشيرنيكردنيشي زياد لة ثيَويست
وة كةسيَكي نموونةي زيَ ِ
هةلَةيةكي طةورة بوو( .)36لة تيَ ِروانيني ئةم كةسايةتييةشدا لة هةردوو ديوةكةوة سةيري كةسايةتييةكةي
كراوة ،كة ديارة ديوة خراثةكةي بؤ ثةيامبةريَك هةلَة بووة.
()37
ثي وابووة ‘‘ئةو
(هينري كؤمت دي بولنوية )Henry Comte de Boulainvilliers-ش َ
ياساناس و خؤشةويست بوو ،كة ِراستي و ثاكي و سادةيي لة ِروويدا بةديدةكرا ،تا ئةوةي ثةيامةكةي بة
ثاكةي بطةيةنيَت’’( .)38ئةو بؤضوونةي ناوبراويش لةوةدا هةلَة بووة ،كة ئةو ياساناس نةبووة وة ئةوة
بؤي ضووة .ئةمةو وة ياساناسيش دةركةوت و نة ثةيامةكةشي وة كؤمةلَة ياسايية ناسرا ،بةلَكو
ئاييني)40ئيسلم دةركةوت(.)39
وة ثةيامبةريَكي ميَذووي مرؤظايةتي و
(
ئيمثراتؤريَتي ِرؤماني)دا ،كة لة
(رووخاني
ِ
(ئيدوارد طيبؤن )Edward Gibbon-لة كتيَبي ِ
سالَي (1788ز) بلَويكردةوة( ،موحةممةد)ي بة كةسيَكي داويَن ثيئ و فيَلَباز داناوة ،بةالَم ئةو داويَن
ثيسي و فيَلَبازييةي بؤ هيَزي طةورةي خؤي و هؤكاريَك بؤ سةرخستني ثةيامةكةي داناوة( .)41لةم
بؤضوونةشدا دةبيَت بطةينة ئةوةي ،كة ئةو تا ئةو كاتةي بانطةشةي بؤ ئايينةكةي كرد لة نيَو تةواوي
(راستطؤي دةستثا )
قوريش و دانيشتواني شاري مةككة و دةوروبةري بة (صادق االمين) واتة ِ
هؤزي ِ
قورةيشةوة بة
ناسرابوو ،بةالَم هةر ئةوةندةي بانطةشةي بؤ ئاييني ئيسلم كرد لةالي زؤرينةي هؤزي ِ
(الكذا اللعين) ناسرا .ئةوةش دةرييست ،كة ئةوة تؤمةتيَكة بؤ ليَداني ثاية و طةورةييةكةي ،نةوة
در42ؤ) و فيَلَبازي لة خؤي و كةسايةتييةكةي .ئةمةو ئةطةر درؤزن و فيَلَباز بواية ،ئةوا
هةلَة و ( ِ
َ
باوةرداريَكي مةسيحي بوو ثيَشوازي لةو موسلمانانة نةدةكرد كة
(نةجاشي) ثادشاي حةبةشة ،كة
ِ
لةسةر داواي ثةيامبةري ئيسلم ثةنايان بؤ ئةو والَتة برد،
باوةرداريَكي مةسيحي بوو(.)43
ضونكة ثادشاكةي
ِ
()44
َ
(واشنطتؤن ئيروظينط )Washington Irving-يش ،كة كتيَبي (ذياني موحةممةد)ي لة سالي
(1851ز) بلَوكردةوة ،باسي لةوة كردووة ،كة ثةيامبةري ئيسلم كةسيَكي داويَن ثيئ بووة و هةموو
ذياني بؤ تيَركردني حةز و ئارةزووةكاني تةرخانكردووة .تةنانةت كاتيَك باسي لة ذياني ئةو دونيا و
حوري دياريكراوة،
ثةيرةواني داوة ،كة بؤ هةر ثياويَك ()72
ِ
بةهةشت كردووة و تيَدا بةلَيَني خوداي بة ِ
هةر لة داويَن ثيسي ئةوةوة سةرضاوةى طرتووة ،بيَئةوةي ئاماذة بةوة بكات ،كة باشة ئةي بؤ
ئافرةتةكان ضي دانراوة()45؟ هةر لةم بارةوة (وليام مؤئيَر)46()Willyam Mueir-يش لة بةرهةمي (ذياني
موحةممةد)دا ،كة سالَي (1858ز) بلَويكردةوة ،ئاماذةي بةوة داوة ،بة كؤضي ئةو بؤ شاري (مةدينة)
طؤرا و ِرووي لة ذياني دونيايي كرد .ئةوةش بةوةي تا لة شاري مةدينة بوو ،تةنيا (خةديجة
بارودؤخي
ِ
كضي خوةيلد)ي هيَنا ،تا ئةويش كؤضي دوايي نةكرد( ،عائيشةي كضي ئةبوبةكر) نةهيَنا ،بةالَم كة
قورةيش و
هاتة شاري مةدينة ضةندين ذني هيَنا .ئةوةش بةوةي زياتر دةستي كرايةوة و فشاري ِ
نةيارةكاني لةسةر نةما ،بؤية بة الي ذياني دونيايدا باي دايةوة( .)47كاتيَكيش لةم بؤضوونانة وورد
دةبينةوة ،دةطةينة ئةوةي ،كة قؤناغي بانطةشةكردن بؤ ئاييني ئيسلم لة هةردوو شاري (مةككة و
قوريشيية
مةدينة) جياواز بوون .لة (مةككة) بؤ ماوةي ( )13سا َل ثةيامبةر لة بةرنطاربوونةوةي ِ
قورةيش طةمارؤدرابوو ،بةالَم لة شاري (مةدينة) ضةندين
بتثةرةستةكاندا بوو وة بة هةموو هيَزي ِ
باوةرهيَناني زؤربةي هةرة
دةروازانةش
لةو
ك
ي
يةك
كرايةوة.
دةروازة بة ِرووي خؤي و ثةيامةكةيدا
َ
ِ
زؤري دانيشتواني (مةدينة) بوو بة ثةيامةكةي .لةوانة هةردوو هؤزي (ئةوس و خةزرةج) ،كة لة
باوةريان بة ثةيامبةري ئيسلم (د.خ) هيَنا و ثيَشوازي و ميوانداريان
ثةيماني (عةقةبةي يةكةم و دووةم)
ِ
بؤ شارةكةيان كرد( ،)48هةر بؤية دةبوا لةثا َل ئةركة ئايينييةكةيدا كاروباري شاري (مةدينة) دواتريش
مرةوييةكةي .هةر لةو ضوارضيَوةيةشدا
بةريَوة ببات ،كة دةكةوتنة سةر قة َل ِ
ئةو شار و ناوضانة ِ
ذنه َيناني كردة يةك َيك لة كارة سياسي و كؤمةالَيةتييةكاني بؤ نزيكبوونةوة لة كةسايةتيية طةورةكاني
سةردةمةكةي و هاوكاريكردني لة كاروبارةكانيدا .لةم بوارةشدا ئةو ( )12ذني بة كؤمةلَة هؤكار َيكي
كوري خةتا )ي كات َيك هيَنا م َيردةكةي (خنيئ
جياواز هيَنا ،وة ئةوةي (حةفسةي كضي عومةري ِ
كوري
(عومةري
لةاليةن
ردةكةي
ي
م
كوذراني
كوري خوزافةي سةهمي) كوذرا بوو ،بؤية دواي
َ
ِ
ِ
خةتا )ي باوكييةوة درا بة ثةيامبةر (د.خ) .هةروةها (هيند كضي ئومةوية)ش بةهؤي ئةوة شووي بة
كوري هللي ميزومي) لة
كوري عبداالسدي ِ
ثةيامبةري ئيسلم كرد ،ضونكة م َيردةكةي (ابي سلمة ِ
شةري ئوحود كوذرا بوو .سةبارةت (رملة كضي ابي سفيان)يش ،ضونكة كضي كةسايةتي طةورةي
ِ
كوري حر ) بوو .هةروةها (زين ،كضي جحش)يش كضي سةرؤكي تيرةي
قورةيش (ابو سفيان
ِ
ِ
كوري ابي ضرار)يش لة بنةما َلةي (ابي
كوري حارث
ِ
ئةسدةي عةرةبي بوو( .زين ،كضي خزيمة (ِ )49
ضرار) بوو .ئةمةو ضةندين حالَةتي لةو جؤرة .
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(تؤماس كاراليل)50()Tomas Carlyle-يش ث َيي وابوو ‘‘(موحةممةد) كةسايةتيية بوو لة ذ َير
عةبايةكي سادةدا تواني ( )23سا َل بةرطةي ناهةموارترين و ناخؤشترين تاقيكردنةوة بطر َيت و
ثةر َين َيت .ئةمةو كةس َيكي خؤنةويست و زةحمةتك َيش و بيَبةش بوو لة خؤشييةكاني
ناخؤشترين ِرؤذةكان ت َي ِ
ذيان و هةموو ئوم َيد هيواكاني لةسةرخستني ثةيامةكةيدا كؤكردبووة ،بؤية وة كةسايةتي لةث َيناو
بلَوكردنةوةي ثةيامةكةي قارةمان َيكي نموونةيي بوو’’( .)51هةروةها (كاراليل) لة تةمةني ( )37سالَيدا
هؤنراوةيةكي خؤي بة ناوي (ت َي ِروانينةكاني موحةممةد لة بياباندا) بلَوكردةوة و ت َيدا باسي لة
كةسايةتييةكةي كرد بوو ،كة تواني لة بيابان َيكدا طةورةيي خؤي بة بلَوكردنةوة و ضةسةثاندني
ثةيامةكةي نةوة هةر بة ناوضة و هةر َيم َيكي بياباني ،بة َلكو بة زؤربةي ناوضةكاني جيهان
بطةيةن َيت( .)52لةكات َيكدا (جؤرج مك كريِ )53()George Mc Crie-رةخنةي ئةوةي لة (تؤماس كاراليل)
طرتووة ،بةوةي نةيتوانيووة جياوازي لة نيَوان ضاكة و خراثةدا بكات و موحةممةدي وة قارةمان َيكي
ميَذووي ناوبردووة ،بيَئةوةي ئةو قارةمانيَك بيَت ،بةلَكو كةسيَكي فريودةري كؤمةلَطاكةي بووة( .)54ديارة
ثةيرةواني لة زيادبووندا
باوةردار و
ئةوةش وا نةبووة ،ضونكة لةطة َل هةلَكشاني ماوةي ثةيامبةري،
ِ
ِ
بوو ،كة ديارة ئةطةر ثةيام و ئايينةكةي طةورة نةبووبيَت ،ضؤن ئةوة ِروويدا؟
(شيلدؤن عاموس)55()Sheldun Amos-يش الي وابووة ‘‘شةريعةتةكةي (موحةممةد) هةر ياسا
تؤريَتي ِرؤماني بوو ،كة بة طويَرةي دؤخي سياسي ناوضة عةرةبييةكان بةكارهيَنا.
ِرؤمانييةكةي ئيَمثرا ِ
تةنانةت هةمان (ياساكاني جوستنيان)()56ي لة بةرطيَكي عةرةبيدا زيندوو كردةوة’’( .)57ديارة شوبهاندني
فةرمانرةوايةتي
شةريعةتي ئيسلمي بة ياساكاني (جوستنيان) ،كة لة نيَوان ساالَني (565-527ز)
ِ
ئيمثراتؤرة ِرؤمانيية ضةند بواريَك و ضةند
ئيمثراتؤريَتي بيَزةنتي كرد ،هةلَةية ،ضونكة ياساكاني ئةو
ِ
ِ
 )58بوارةكاني (سزا و ثاداشت و ئابووري و دارايي و ِريَكيستني
لةوانة
بوون،
دياريكراو
ماددةيةكي
باجةكان و سيستةمي كارطيَ ِري)(  .لةكاتيَكدا ئاييني ئيسلم ضةندين بواري فراوان و فرة ِرةهةند
بوون(.)59
()60
(جؤرج داوسؤن )George Dawson-يش ثيَي وابووة ،كة دةبيَت مرؤظةكان بة ثيَي سةردةم و
ثيَوةرةكاني سةردةمي خؤيان داوةري بكريَن و هةلَبسةنطيَنريَن ،نةوة بة ثيَوةرةكاني دوايي خؤيان .لةم
طةورة و ِراستطؤ و ثاريَزةري
بارةوةش (موحةممةد) بة ثيَوةري سةردةمةكةي خؤي قارةمانيَكي
ثةيامةكةي بوو(( .)61وليةم تةمبل ميؤر)62()Muri, Sir William Temple-يش طةيشتبووة ئةوةي ،كة
‘‘بيرؤكةي ئيسلم وةها نةبوو تةنيا لة ناخ و دةرووني (موحةممةد)دا ضةكةرة بكات ،بةلَكو بةهؤي
كةسايةتي ئةو توانرا لة كؤمةلَطاي عةرةبييةوة بطاتة هةموو جيهان’’( .)63هةردوو بؤضوونةكةش
لةوةدا يةكدةطرنةوة ،كة (موحةممةد/د.خ)) لة نيَو ئةو كؤمةلَطايةي عةرةبيية و ئةو سةردةمةي تيَدا
دةركةوت و بانطةشةي بؤ ثةيامةكةي كرد ،ئةويان وة كةسيَكي طيانفيدا و دلَسؤز لةثيَناو ئايينةكةي و
هةولَةكاني بؤ سةركةوتن بة دةرةوةي ئةو كؤمةلَطاية ناساند.
()64
(جؤزث ئارنؤلَد تؤينبي )Joseph Arnold Toynbee-ثيَي وابووة ،كة ‘‘ئةو ثةيامبةري خودا
بوو وة ثيَطةي دةركةوتنيشي نيوة دورطةي عةرةبي بوو .ئةو ناوضةيةي خاوةني ميَذووييةكي ثتر لة
(دوو هةزار) سالَي ثيَش زايينة ،بؤية ئةطةر ئةو لةو سةردةمانةدا لة اليةن خوداوة بؤ طةالني ئةو
كوري
سةردةمة ِرةوانة بكراية لة كارةكةيدا سةركةوتوو نةدةبوو .هةر بؤية لة كاتي خؤيدا دةركةوت و ِ
سةردةمي خؤيشي بوو’’(ِ .)65راستييةكةشي وابوو ،ضونكة بةر لةو ضةندين ثةيامبةري تري وة (هود
و سالَح و شوعةي )،لةو ناوضةية دةركةوتن و لة هةولَةكانيان بؤ سةركةوتني ثةيامةكانيان سةركةوتوو
ووبةرووي ئازار
نةبوون ،بةلَكو لة بةرامبةردا لة اليةن طةل و كؤمةالَني سةردةمةكةوة لةو ناوضانة ِر
ِ
و ئةشكةنجة و شكست بوونةوة( .)66لةبةرامبةريشدا ثةروةردطار بؤ ثشتيوانيكردني ثةيامبةرةكةي سزاي
خؤي بةسةردا باراندن .هةر وة لة قورئان و لة سوورةتي (الشعراء) ئايةتةكاني ()159-158
/س.خ))67هاتووة‘‘فاخذهم العذا ان في ذلك الية و ما كان اكثرهم
سةبارةت بة سزاداني هؤزي (سالَح
مؤمنين* و ان ربك لهو العزيز الرحيم’’(  .هةروةها سةبارةت بة سزاي هؤزي (لوت/س.خ) لة
سوورةتي (العنكبوت) ئايةتةكاني ()35-34دا هاتووة ‘‘انا منزلون علي اهل هذة القرية رجزا من السماء
(
.)68
بما كانوا يفسقون* و لقد تركنا منها اية بينة لقوم يعقلون’’
()69
ثةيامبةري بة طةورة بازرطانيَكي شاري
(ثيتةر مالَكلؤم هؤلَت)Peter Malcolm Holt-
مةككة ثيَناسة كردووة ،بةالَم ئةو لةوةدا بؤضووني جياواز بووة ،ضونكة الي وابووة ‘‘ئةو بانطةشةيةي
بريني ناخي خؤي
دةر ِ
بؤ سرووش كردي ،كة لة الي ثةروةردطارةوة سروشي بؤ هاتووة وا نيية ،بةلَكو ِ
بووة .خالَي طرنطيشي ئةوة بووة ،تا ببيَتة يةك َيك لة طةورةكاني م َيذووي مرؤظايةتي و لة دواي (عيساي
مةسيح) ناوي بهيَنر َيت .ئةوةش بؤ ئةم كةسايةتيية كةم نةبووة’’( .)70ديارة ئةوةش بؤضووني هؤلَتة،
ضونكة ئةطةر دواتر دةركةوت ،كة ئةو يةك َيكة لة ثةيامبةراني م َيذوويي مرؤظايةتي.
(مؤنتينيطمري وات )71() Montgomery Watt-يش ث َيي وابووة(‘‘ ،موحةممةد) ضةندين
تايبةتمةندي لة كةسايةتييةكةيدا كؤببووةوة ،ئةوةش توانا و ل َيهاتوويي ئةويان لة بلَوكردنةوةي ئاييني
ئيسلمدا دةرخست .لةوانة ل َيزان بوو لة بةكارهيَناني هةند َيك ش َيوازي تايبةت ،كة لة ناخةوة كاري
دارشتني سياسةتدا كةس َيكي دووربين و بة ثلن بوو .ئةمةش خ َيرايي لة
ت َيكردبوون .هةورةها لة ِ
بلَوبوونةوةي ثةيامةكةي و فراوانبووني دةو َلةتةكةيدا بيني ،تا واي ل َيهات لة ماوةيةكي كةمدا بووة
بةر َيوةبردني كاروباري دةولَةت و دياريكردني كةساني شياودا بؤ
خاوةني دةسةالَت َيكي طةورة .ئةمةو لة ِ
بوو .هةر بؤية الي خؤرئاوا ئةوروثييةكان خؤشةويست نةبوو ،ضونكة بة
شويَني شياودا بةهرةمةند
زيان بؤ خؤيان دةزاني’’( .)72لة اليةكي ترةوة طةيشتبووة ئةوةي ،كة ‘‘كات َيك (موحةممةد) داواي
باوةرةكةي بوو .واتة
قورةيشي ِرةتكردةوة بؤ مةبةستي دونيايي نةبوو ،بة َلكو بؤ بةه َيزي
ِ
طةورةكاني ِ
لةبةر ئةوة نةبوو ،كة نةتوان َيت مةككييةكان ِرازي بكات و بةو ِرةتكردنةوةيةي داواي زياتريان ل َيبكات تا
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بوو ،كة دةيوويست خودا لة خؤي ِرازي بكات و لة ئاستيدا
بيدةني ،بةلَكو هةمووي لةبةر ئةوة
َ
ثةروةردطارةكةيدا ِروو زةرد نةب َيت’’(.)73
(ئةلبان .ج .ويدجيري)76()Alban.G.Widgery-ش طةيشتة ئةوةي ،كة ‘‘ئةو ثةيامبةر َيك بوو بؤ
موسلَمانان ،بةالَم ثةيامبةري هةموو مرؤظايةتي نةبوو ،بؤية دةكر َيت بلَ َيين سةرباري ئةوةي ثةيامبةري
موسلَمانة ،ضاكساز َيكي ميَذوويش بووة’’( .)77لة ِراستيشدا طةرضي ثةيامبةر بؤ هةموو مرؤظايةتي
هات ،بةالَم تةنيا موسلَمانان بة ثةيامبةري خؤيانيان زانيووة.
لةمةوة دةطةينة ئةوةي ،كة ِراو و تيَطةيشتني خؤرهةالَتناسة بةريتانييةكان سةبارةت بة
كةسايةتي ثةيامبةري ئيسلم جياواز بووة .هةمد َيكيان بة كةسايةتييةكي طةورة و دياري م َيذووي ئيسلم
و مرؤظايةتي سةيريان كردووة .هةنديَكي تريان بة مرؤظ َيكي ئاسايي و سادة و ثؤل َيكي تريش بة
كةس َيكي خؤسةث َين و هةولَدةر بؤ بووني بة كةسايةتييةكي طةورةي جيهان سةيريان كردووة .ئةو
طةراوةتةوة ،لةوانة ئاستي توانا و زانياري ئةوان سةبارةت بة ميَذووي
جياوازييةش بؤ ضةند هؤكاريَك
ِ
ذياني و كةسايةتييةكةي و ئاستي تيَ ِروانيان بؤي  ،لةثا َل بيرتةسكي و دةمارطيري ئاييني هةنديَكيان تريان
بةرامبةري ،لةو هؤكارانة بوون ،جياوازي تيَ ِروانيني ئةوانيان دروستكردووة .واتة ئةوانةي ،كة هةر لة
طةراون يان بؤيان
كةموكورييةكانيانيدا
نةرةتدا ئامانجيان ليَداني بووة ،بة شويَن خالَة الواز و
ِ
ِ
ب ِ
دروستكردووة .ئةوانةشي وويستوويانة بطةنة ِريشةي بنةمالَةيي و كةسايةتي و ثةيامةكةي ،بة ضةندين
ِراستي طرنط طةيشتوون .ديارة ئةوانةشي وويستوويانة وة هةر كةسايةتييةكي دياري ميَذوو بيناسن،
جياواز بووة لةوانةي ئامانجيان ليَداني يان طةيشتن بووة بة قوالَيي ذياني .لةمةشةوة ِراكان و
فرة ضةشن بووة.
تيَ ِروانينةكاني ئةوان جياواز و ِ
 -3ئةنجام
خستنةرووي ِراي ضةندين خؤرهةالَتناس و نووسةر و ميَذوونووسي
لةم تويَذينةوةيةدا و دواي
ِ
بةريتاني و تاوتويَكردني ضةندين سةرضاوة بة زمانةكاني (عةرةبي و ئينطليزي و فارسي) ،طةيشتينة
ئةوةي ،كة كةسايةتي ثةيامبةري ئيسلم بة ئاييني ئيسلمةوة وابةستة بووة .واتة ئةطةر (موحةممةد
كوري عةبدولَلَ-د.خ) بانطةشةي بؤ ئاييني ئيسلم نةكرداية ئةستةم بوو ،ناو و ناوبانطي زياتر بيَت لة
ِ
قورةيش و شاري مةككة .هةر بؤية طةورةيي كةسايةتي بة ثايةي
كةسايةتييةكاني تري هؤزي
ِ
ثةيامبةرييةوة بةستراوةتةوة ،كة ئةوةش زؤر طةورةية .ليَرةوةش طةيشتينة ئةم ئةنجامانةي خوارةوة:
يةكةم :تيَ ِروانين و بؤضووني ئةوان ،خؤي لة ضةند ِرايةكدا بينيووةتةوة .هةنديَكيان بة ثةيامبةري خودا
خستؤتةروو ،لةوانة (جؤن ليدطيت ،هينري ستا  ،تؤماس
زانيووة و بؤضووني خؤيان لةسةر
ِ
كاراليل...،تاد) .هةنديَكي تريان ِرةخنةيان لة ئاييني ئيسلم و كةسايةتي ئةو ثةيامبةرة طرتووة ،بةالَم
دواي ضةند كاريَك و هةولَيَكي تايبةت بة خؤيان  ،هةولَيانداوة ضةندين اليةني شاراوةي ذيان و
بيةنةروو ،لةوانةش (ويليام لةطلةند ،جؤرج سال ،هملَتؤن ط ،،هيؤم،
كةسايةتي ئةو ثةيامبةرة
ِ
ويدجيري....،تاد) .ثؤليَكي تريش ئامانجيان ليَدان و شكاندن و ِرةخنةطرتن بووة لة خودي خؤي و
ثةيامةكةي ،ضونكة الي ئةوان بانطةشةكردني ثةيامبةر بؤ ئاييني ئيسلم ،ئامانجي ليَداني كةسايةتي
(ريضالَد
(عيساي مةسيح-س.خ) و (ئاييني مةسيحي) بووة .لة نيَو ئةوانةشي ئةو كارةيان كردووة ِ
مؤنتاطيؤ ،جؤن بيَل ،جؤزث ثتئ ،ئيدوارد طيبؤن...،تاد) بوون.
ناوةراست و موسلَمانان توانيوويانة قسة لةسةر ئاييني
دووةم -:ئةوان باشتر لة طةالني خؤرهةالَتي
ِ
ئيسلم و ذيان و كةسايةتي ثةيامبةري ئيسلم بكةن ،ضونكة هةلَطري ئايين و ثةياميَكي تر بوون و باشتر
بيةنةروو ،وة هيض ِريَطريَكيان بؤ نةبووة .واتة ئةطةر
توانيوويانة اليةنة شاراوةكاني ئةو ميَذووة
ِ
لي طرتبيَت يان هةر قسةيةكي تريان لةسةر كردبيَت ،كة لة ئاست شكؤي ثةيامبةريدا نةبيَت،
ِرةخنةيان َ
بؤيان زؤر ئاسايي بووة و كردوويانة و نووسيوويانة.
سيَيةم :هةولَي ئةوان سةرباري جياوازي بؤضوون و شيَوازي كارةكانيان ،جيَطاي بايةخ و قةدر زانيية،
ضونكة ئةوان لة دووري دةيان هةزاران كيلؤمةترةوة ،خؤيان بؤ ميَذوويي ناوضةيةكي بةرفراوان
خةريك و سةرقالَكرد ،كة دةكرا خؤي ثيَوة خةريك نةكةن ،طةر واشيان نةكرداية دوور نةبوو ضةندين
بي وةالَم دةمايةوة.
اليةني شاراوة و ثرسياري ميَذووي َ
بي
ضوارةم :سةرباري ئةو هةوالَنة مةرج نيية ،هةرضي ئةوان تؤماريان كردبيَتِ ،راست و َ
كةموكوري و هةلَة بةدةر نةبوون .لة نيَو ئةوانيشدا
زيادةرؤيي و
كوري بيَت ،بؤية ئةوانيش لة
ِ
ِ
كةمو ِ
توندةرةكاني ئاييني مةسيحي و كةنيسة ،كة بؤ ئامانج َيكي تايبةت و ل َيداني ئايين
و
كةنيسة
ثياواني
قةشة و
ِ
و ثةيامبةرةكةي ئةو كارةيان كرد.
ثيَنجةم :دواجار ث َيمان واية هةموو ئةو بؤضوونانةي لةاليةن ئةوانةوة ئةنجام دراوة ،بة هةموو اليةنة
باش و خراثةكانيانةوة ،ضةندين ثرسياريان لةسةر ذياني ئةو كةسايةتيية وورذاندوة ،كة ئةوةش لةالية
طةران بة شويَن وردةكارييةكاني ذياني.
دةطةريَتةوة .لةاليةكي دي بؤ
بؤ طةورةي كةسايةتييةكةي
ِ
ِ
ئةمةو هةر ئةوان بةو كارانةيان كةسايةتييةكي طةورةيي ئاييني و م َيذوويي مرؤظايةتيان بة جيهان و
كؤمة َلطاي خؤيان ئاشنا كردووة ،ئةطةرضي ئةو ئاشنابوونةش تا ئاست َيك الواز و كةمكراوة ،بةالَم هةر
ضؤن ب َيت هةولَةكان كةم بايةخ نةبوون و نين و شو َيني خؤيان لة نيَو تؤمارةكاني م َيذووي ئةو ثةيامبةرة
................................................................................................................................
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ناوةراستي ئيسلميدا كردؤتةوة.
و م َيذووي ئيسلم و سةدةكاني
ِ
ثةراويَز و سةرضاوةكان
 .1مينو صميمي :محمد در اروثةا ،ترجمةة :عبةاس مهةر ثويةا ،مقدمةة و تةوضةيحات :جةلل رفية  ،ضةاث سةوم ،انشةتارات

اطلعات-تهران ،ايران1386 ،ه.ش ،ص.218
( .2جؤن ويكليف) سالَي (1320ز) لة شاري (لةندةن) لةدايكبووة و لة نيَوان ساالَني (1384-1378ز) مامؤستاي
زانكؤي ئؤكسفؤردي بةريتاني بووة و لة سالَي (1384ز) و لة تةمةني ( )64سالَيدا كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم
بروانةJohn Wycliff: De Veritate Sacrae Scripturae, First Edition, London, U.K, ( :
مةبةستةِ ،
)1378A.C, PP2-3
3. I bid, PP266-267.
 .4ارثةةر كريستنسةةن :ايةةران فةةي عهةةد الساسةةانيين ،ترجمةةة :يحيةةى اليشةةا  ،مراجعةةة :عبةةدالوها عةةزام  ،الطبعةةة ا ولةةى،
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر -القاهرة ،مصر1957 ،م ،ص ،254د.نورالةدين حةاطوم :تةاريل العصةر الوسةيط فةي
اوربا من اواخر العصر الروماني الى القرن الثاني عشر ،الطبعة ا ولى ،دار الفكر-دمشق ،سورية1967 ،م69./1 ،
بروانة(( :عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي :الفرق بين الفرق ،دراسة و تحقيق :مجدي فتحي
 .5بؤ ئةم مةبةستةِ ،
السيد ،الطبعة االولي ،المكتبة التوفيقية-القاهرة-مصر ،بل ،صص( ،)260-19فيرالدين محمد بن عمر الرازي :اعتقادات
فرق المسلمين و المشركين ،ضبط و تقديم و تعليق :محمد المعتصم باللة البغدادي ،الطبعة ا ولى ،دار الكتا العربي-
بيروت ،لبنان2006 ،م ،صص(.)) )130-33
( .6ويليام لةنطلةند) نووسةر و شاعيري بةريتاني لة سالَي (1332ز) لةدايكبووة و سالَي (1362ز) كتيَبيَكي بة ناونيشاني
( )Piers Plowmanبلَوكردةوة ،كة ت َيدا سووكايةتي طةورةي بة ثةيامبةري ئيسلم كرد .بةوةش بووة ج َيطاي
سةرنجي ثياواني ئاييني سةردةمةكةي .دواي (ضوار) سا َل لةو كارةشي و لة سالَي (1386ز) و لة تةمةني ( )54سالَيدا
بروانة( :صميمي :س.ث ،ل.)198-197
كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
7. William Langland: Piers Plowman, Edited W.W.Skeat, Eets, No 54, 1837A.C, P384.
بروانة(( :ابو عبداللة محمد بن سةعد بةن منية الزهةري المعةروث (ابةن سةعد) :الطبقةات الكبةري ،الطبعةة االولةي ،دار
ِ .8
بيروت للطباعة و النشر-بيروت ،لبنان1985 ،م ،204-203/1 ،ابو محمد عبةدالملك بةن هشةام بةن ايةو الحميةري :السةيرة
النبويةةة ،حققةةة و ضةةبطها و شةةرحها :مصةةطفي السةةفا و ابةةراهيم االبيةةاري و عبةةدالحفيش الشةةبلي ،الطبعةةة الرابعةةة ،دار الييةةر
للطباعة و النشر-بيروت ،لبنان1999 ،م ،)269-255/1( ،احمد بن اسحاق بن جعفر بن وه ،ابن واضح اليعقةوبي :تةاريل
اليعقوبي ،علق عليةة و وضةح حواشةية :خليةل منصةور ،الطبعةة االولةي ،مطبعةة شةريعت -قةم ،جمهوريةة ايةران االسةلمية،
1425ه ،صص( ،)24-19ابوجعفر محمد بن جرير الطبري :تاريل االمم و الملو  ،تحقيق :مصةطفي السةيدو طةارق سةالم،
الطبعة االولي ،المكتبة التوفيقية-القاهرة ،مصر ،بل.)) 565-558/1 ،
( .9جةؤن ليةةدطيت) خؤرهةالَتناسةيَكي بةةةريتاني بةووة سةةالَي (1370ز) لةة شةةاري (سةؤفؤ ) لةةةدايكبووة و يةةكيَك بةةووة لةةة
مامؤستاياني زانكؤي ئؤكسفؤرد لة سةالَي (1451ز) و لةة تةمةةني ( )71سةالَيدا كؤضةي دوايةي كةردووة .بةؤ ئةةم مةبةسةتة،
بروانةةJohn Lydgate: Off Mahomet The Fals Prophet, First Edition, London, 1438A.C, PP3-( :
ِ
))4
10. I bid, P921.
( .11ديظيد هيؤم) ميَذوونووس و ئايينناسي بةريتاني سالَي (1711ز) لة شاري (لةندةن) لةدايكبووة و سالَي (1776ز)
بروانة( :ول وايرل ديورانت :
كؤضي دوايي كردووة .ئةو خاوةني كت َيبي (ئايينة زيندووةكاني جيهان)ة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
قصة الحضارة ،ترجمة :محمد بدران ،مراجعة :لجنة من االختصاصيين باشراث :د.سعيد اللحام ،الطبعة االولي ،دار
نوبلئ للنشر و التوزي -بيروت ،لبنان2008 ،م.)42/8،
 . 12ديظيد هيوم :اديان زندة جهان ،ترجمة:عبدالرحيم طواهي ،ضاث ششةم ،دفتةر نشةر و فةرهنط اسةلمي-تهةران ،ايةران،
1376ه.ش ،صص(.)302-293
( .13هملتؤن ط )،ميَذوونووس و خؤرهةالَتناسي بةريتاني لة (2ي كانووني دووةمي 1895ز) لة شاري
(ئةسكةندةرية)ي ميسر لةدايكبووة و لة (22ي تشريني يةكةمي 1971ز) كؤضي دوايي كردووة .ئةو يةكيَك بووة لة
مامؤستا ديارةكاني زانكؤي ئيدينبؤرطي بةريتانيا و خاوةني ضةندين بةرهةم بووة لةوانة (ذياني موحةممةد،
بروانة:
كرؤنؤلؤجياي ديمةشق ،طةشتةكةي ئيبن بةتوتة ،ذياني سةالحةدديني ئةيوبي) .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
()www.google.search. HamiltonAlexander Rosskeen Gibbe
 .14ادوارد سعيد :االستشراق (المعرفة ،السلطة ،االنشاء) ،نقلة الي العربية :كمال ابو دي ،،الطبعة االولي ،بيروت ،لبنان،
بل ،ص.288
 .15فؤاد كاظم المقدادي :االسلم و شبهات المستشرقين ،الطبعة االولي ،قم-جمهورية ايران االسلمية1416 ،ه ،ص.107
بروانةةة( :ابةةن سةةعد :س.ث ،132-131/1 ،ابةةن هشةةام :س.ث ،)192-152/1( ،اليعقةةوبي :س.ث،
 .16بةةؤ ئةةةم مةبةسةةتةِ ،
( ،)539-520/1ابي الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد ابن االثير :الكامةل فةي التةاريل،
تحقيق :خيري سعيد ،الطبعة االولي ،المكتبة التوفيقية-القاهرة ،مصر ،بل.)539-532/1( ،
بروانة( :ابن هشام :س.ث ،213/1 ،الطبري :س.ث .)558/1 ،ماناي دةقةكةش بةم شيَوةية ‘‘ئةي
 .17بؤ ئةم مةبةستةِ ،
مام ئةطةر خؤر لةسةر شاني ِراستم و مانط لةسةر شاني ضةثم دابن َين ،تا واز لةم كارة به َينم و ئةمةو خودا دةريبيات يان
لي ناهيَنم’’.
بةهؤيةوة دووضاري شكست بم ،ئةوا وازي َ
( .18جؤن ب َيلَ) قةشة و خؤرهةالَتناس َيكي بةريتاني بوو ،كة لة (21ي تشريني دووةمي1495ز) لة شاري (كؤظهايت-
 )Covehitheلةدايكبووة و لة سالَي (1563ز) لة شاري (كاتنبري )Canterbury-كؤضي دوايي كردووة .ئةو بؤ ضةند
بروانةwww.google search.Johnn ( :
سالَيَك مامؤستاي زانكؤي كامبرجي والَتي بةريتانيا بووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
)Bale
19. Johnn Bale: Select Works of John Bale, Edited by Henry Christmas, Cambridge, U.K,
1894A.C, P114.
بروانة(( :لوموند :تاريل الكنيسة :ترجمة :بطرس البستاني ،الطبعة االولةي ،بيةروت ،لبنةان1881 ،م،
 .20بؤ ئةم مةبةستةِ ،
بوالنجة :تاريل الكنيسة :ترجمة :بطرس البستاني ،الطبعة االولي ،باريئ ،فرنسا1923 ،م ،بةدون مؤلةف :تةاريل البةابوات،
نقلة الي العربية و علق حواشية :شحادة ميلد ابي خليل ،الطبعة االولي ،كسروان-لبنان1988 ،م ،صص(.)) )41-37
بروانةة( :ابةن هشةام :س.ث ،هةةردوو بةرطةطةة) .بةؤ بةرةنطاربوونةةوةي دانيشةتواني شارؤضةكةي
 .21بؤ ئةم مةبةستةِ ،
بروانة( :ابن هشام :ه.س ،)52-46/1( ،اليعقوبي :س.ث.)24/2 ،
(تائيف)يش ِ
(ريضالَد مؤنتاطيؤ) خؤرهةالَتناسيَكي بةريتاني بووة ،كة لة سالَي (1577ز) لة شاري (دورني )Dorney-لةدايكبووة
ِ .22
بروانة:
و لة (13ي نيساني1641ز) لة تةمةني ( )64سالَي كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
()www.google.search. Richard Montagu
23. Richard Montagu: A New Gagg for Old Goose, First Edition, London, U.K, 1426A.C,
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PP(73-75).
بروانةة(( :ابةن سةعد :س.ث ،)291-258/1( ،ابةن هشةام :س.ث ،193-192/4 ،اليعقةوبي :س.ث ،ابةن االثيةر :س.ث،
ِ .24
( ،)97-92/1ع ماد الدين أبوالفداء أسماعيل بن كثير :البداية و النهاية فةي التةيريل ،تحقيةق و توثيةق :صةدقي جميةل العطةار،
الطبعة االولي ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزي -بيروت ،لبنان2008 ،م.)) )337-328/3( ،
بروانة(( :لوموند :س.ث ،بوالنجة :س.ث).
 .25بؤ ئةم مةبةستةِ ،
( .26هينري ستا ) نووسةر و خؤرهةالَتناس َيكي بةريتاني بووة ،كة لة سالَي (1632ز) و لة شاري (ليَنكؤلَين شيَر-
 )Lincolnshireلةدايكبووة و سالَي (1676ز) كؤضي دوايي كردووة .ئةو لة ماوةي ذيانيدا ضةندين بةرهةمي نووسي
بروانة:
لةوانة (كارةساتبار و فةرهةنطي ذياننامةي كةسايةتيية نيشتمانييةكان) .بؤ ئةم مةبةستة،
ِ
(.) Stubbewww.google.search.Henry
27. Henry stubbe: An account of the Rise and progress of Mahometism, First Edition,
London, U.K 1911A.C, P150.
( .28جؤزث ثيتئ) خؤرهةالَتناس َيكي بةريتاني بووة ،كة لة سالَي (1652ز) لةدايكبووة و سالَي (1710ز) و لة تةمةني
( )58سالَي كؤضي دوايي كردووة .ئةو لة ئةنجام طةشتيَكي بؤ نيمضة دوورطةي عةرةبي و دواي بينيني ذياني سادة و
بياباني دانيشتوانةكةي لةو كاتةدا ،بيرؤبؤضوونةكاني لةسةر كةسايةتي ثةيامبةري ئيسلم (د.خ) بؤ سةردةمي خؤي
بةبرواي ئةو ئةطةر لة سةدةي هةذدةيةمدا دانيشتواني ئةو ناوضةية ئاوةها دواكةوتوو و بياباني بووبن ،ئةي
دارشتووةِ .
ِ
بروانة:
بةر لة يانزة سةدة ئةبيَت ضؤن بووبن و ضؤن ذيابن؟ بؤ ئةم مةبةستة،
ِ
(.)www.google.search.JosephPitts
29. JosephPitts: A Faithful Account of the Religion and Manners of the Mahometans, First
Edition, London, U.K, 1731A.C, Pxvii.
( .30تؤماس ئارنؤلَد) خؤرهةالَتناسي بةريتاني لة (13ي حوزةيراني1795ز) لةدايكبووة و لة (12ي
بروانة.)Arnoldwww.google.search.Thomas( :
حوزةيراني1842ز) كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
 .31توماس ارنولد :الدعوة الي االسلم ،ترجمة :حسين ابراهيم حسةن و عبدالمجيةد عابةدين و اسةماعيل النحةراوي ،الطبعةة
الثانية ،القاهرة ،مصر1947 ،م ،ص.48
 .32سةةوورةتي (الةةرحمن) ،ئايةةةتي ( .)20-19مانةةاي ئايةتةةةكانيش بةةةم ش ة َيوةية‘‘ :ئةةاوي دوو دةريةةا بةيةةة دةطةةةن ،بةةةالَم
بةهؤي بووني بةربةستيَكةوة تيَكةالَو بة ية نابن’’.
 .33سةةوورةتي (القيامةةة) ،ئايةةةتي ( .)4مانةةاي ئايةتةةةكانيش بةةةم ش ةيَوةية‘‘ :ئيَمةةة دةتةةوانين سةةةرة ثةنجةةةكانيش وة خةةؤي
دروست بكةينةوة’’.
( .34جؤرج سال) خؤرهةالَتناسي بةريتاني سالَي (1697ز) لة بةريتانيا لةدايكبووة و سالَي (1739ز) لة تةمةني ()42
بروانة.)www.google.search.George Sale ( :
سالَي كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
35. George Sale: The Koran or Alcoran of Muhammad, Translated by with a Preliminary
Discourse, First Edition, London, U.K, 1873A.C, PP10-11.
36. I bid, P11.
( .37هينري كؤمت دي بؤلنوية) خؤرهةالَتناسي بةريتاني لة (21ي تشريني يةكةمي1658ز) لة شاري (سانت ساير-
)Saint Saireي بةريتانيا لةدايكبووة و لة (23ي كانووني دووةمي1772ز) لة شاري (ثاريئ) لة تةمةني ( )130سالَيدا
كؤضي دوايي كردووة .ئةو لة ذيانيدا ضةندين بةرهةمي نووسيووة ،كة ديارترينيان (ذياني موحةممةد)ة.
(.)www.google.search.Hennry Comte de Boulaivilliers
 .38صميمي :س.ث ،ل.285
بروانةةة(( ::ابةةن هشةةام :س.ث ،الطبةةري :س.ث  ،)266-3/2 ،592-425/1( ،ابةةن االثيةةر :س.ث،
 .39بةةؤ ئةةةم مةبةسةةتةِ ،
(.)) )177-3/2 ،578-511/1
( .40ئيدوارد طيبؤن) خؤرهةالَتناسي بةريتاني سالَي (1732ز) لةدايكبووة و سالَي (1788ز) و لة سالَي (1794ز) لة
بروانة( :صميمي :س.ث ،ل.)415
تةمةني ( )62سالَي كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
41. Edward Gibbon: Dedine and Fall of the Roman Empire, First Edition London, U.K,
1872A.C, PP515-516.
( .42نةجاشي) ناوي ِراستةقينةي (اصحمة)ية .ئةو لة سةردةمي ثةيامبةةري ئيسةلم (د.خ)دا ثادشةاي والَتةي حةبةشةة بةوو.
وة هةر لة سةردةمي ئةويشدا كؤضي دوايي كرد .ئةو كةسايةتيية بوو لة ماوةي ذياني ثةيامبةري ئيسلمي نةبيني ،بةةالَم
وة ثادشاي والَت َيكي مةسيحي لة بةري خؤرهةالَتي كيشوةري ئةفريقيا و باشووري خؤرئاواي والَتي يةمةةن ،ثشةتيوان َيكي
طةورةي ئاييني ئيسلم و موسلَمانة كؤضكردووةكان بوو بؤ والَتةكةي .ئةمةو لةسةر مانةوةي لةسةر ئاييني مةسيحي يةان
برٍوانة( :محمةد بةن احمةد بةن عثمةان الةذهبي :سةير
باوةرهيَنان بة ئاييني ئيسلم بؤضووني جياواز هةية .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
ِ
االعلم و النبلء ،اشرث علي تحقيق الكتا و خرج احاديثة :شعي ،االرنؤوط ،الطبعةة الرابعةة ،مؤسسةة الرسةالة-بيةروت،
لبنان1986 ،م.)443-428/1 ،
بروانة(( :ابن هشام :س.ث ،)269-255/1 ،الطبري :س.ث ،528-527/1 ،ابن االثير :س.ث.)) )566-561/1( ،
ِ .43
( .44واشنطتؤن ئيروظينط) ميَذوونووس و نووسةري بةريتاني لة (3ي نيساني 1783ز) لةدايكبووة و (28ي تشريني
دووةمي 1859ز) و لة تةمةني ( )76سالَيدا كؤضي دوايي كردووة .ئةو لة سالَي (1851ز) كتيَبي (ذياني موحةممةد)ي
بروانة( :صميمي :س.ث ،لل.)418-417
بلَوكردةوة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
45. Washington Irving: The life of Mohamet, First education, London, U.K, 1851A.C, PP289290.
( .46وليام مؤئيَر) ميَذوونووسي بةريتاني لة (27ي نيساني1819ز) لة شاري (طلسكؤ)ي بةريتانيا لةدايكبووة و (11ي
تةممووزي1905ز) لة شاري (ئيدةنب َيرط) كؤضي دوايي كرد .ئةو لة ماوةي ذياني ضةندين كت َيبي لةو بارةوة نووسيووة
بروانة( :صميمي :س.ث ،ل.)416
لةوانة (ذياني موحةممةد ،قورئان) .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
47. Willyam Mueir: The Life of Mahomet, First Edition, Edunburg, U.K, 1912A.C, 3:520.
بروانةةة( :ابةةةن سةةعد :س.ث ،)223-219/1( ،ابةةةن هشةةام :س.ث ،53-52/1 ،اليعقةةةوبي :س.ث ،24/2 ،ابةةن االثيةةةر:
ِ .48
س.ث ،)581-576/1( ،ابن الكثير :البداية.)) )400-392/2( ،
بروانة(( :ابن سعد :ه.س ،)140-52/8( ،ابن هشةام :ه.س ،)223-219/4( ،الطبةري :س.ث ،)256-251/2( ،جمةال
ِ .49
الدين أبو الفرج عبدالرحمان بن علي ابن الجوزي :صفوة الصفوة ،تحقيق :ابي علي مسةلم الحسةيني ،الطبعةة االولةي ،مكتبةة
االيمان-القاهرة ،مصر1998 ،م.)55/1 ،
( .50تؤماس كاراليل) ميَذوونووس و ئةدةيبي بةريتاني سالَي (1795ز) لةدايكبووة و سالَي (1881ز) و لة تةمةني ()86
بروانة( :مهرين ،مهرداد :دائرة المعارث -اطلعات عمومي ،ضاث اول،
سالَيدا كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
انتشارات جاويدان– تهران ،ايران1350 ،ه.ش ،ص.)693
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51. Tomas Carlyle: On Heroes, Hero, Warship and the Heroic in History, First Edition,
London, U.K, 1887A.C, P35.
52. I bid, P52.
( .53جؤرج مك كري) خؤرهةالَتناسي بةريتاني لة سالَي (1858ز) لة شاري (ئيدنبؤرط)ي بةريتانيا لةدايكبووة و سالَي
(1884ز) طةشت َيكي بؤ كيشوةري ئوسترالَيا ئةنجامداوة و تا سالَي (1911ز) لة طةشتةكةي بةردةوام بووة .ئةو
طةشتةشي كاريطةري لةسةر بيركردنةوةكاني و تيَ ِروانيني بؤ ئايينةكان و ثةيامبةرةكانيان و لةوانةش ئاييني ئيسلم و
بروانة:
ثةيامبةرةكةي دروستكردووة .ئةمةو سالَي (1923ز) كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
(.)www.google.search George Mc Crie
54. George Mc Crie: The Religion of our Literature, First Edition, London, U.K, 1875A.C,
P65.
( .55شيلدون ناموس) خؤرهةالَتناسيَكي جولةكةي بةريتاني بووة ،كة لة سالَي (1835ز) لةدايكبووة و لة سالَي (1886ز)
و لة تةمةني ( )51سالَي كؤضي دوايي كردووة .ئةو سةرباري ئةوةي مامؤستاي زانكؤي كامبرجي بةريتانيا بووة ،دواي
طةرانةوةي نةخؤش كةوتووة و هةر ئةو نةخؤشييةش بؤتة هؤي مردني .ئةو خاوةني
طةشتيَكي بؤ والَتي ميسر ،لة كاتي
ِ
ضةندين بةرهةم بووة ،ديارترينان (زانستي ياسا ،زانستي سياسةت) بووة.
( .56ياساكاني جوستينان) مةبةست لةو كؤمة َلة ياسا شةرعي و كارطيَري و ئابووري و دارايي و سياسييانة بوو ،كة
ئيمثراتؤريانة دةريكرد و لة سنووري دةسةالَتةكةيدا كاري
ئيمثراتؤري بيَزةنتي (جوستنيان565-527/ز) بة فرمان َيكي
ِ
ِ
ث َيكرا .سةرجةمي ياساكانيش بؤ زياتر ضةسثاندني سيستةمي سياسي دةسةالَتي بوو وة ِرزطاربووني بوو لةو ك َيشة و
بروانةHolmesw. G; The Age of ( :
ململن َييانةي بةر لة خؤي و لة سةردةمي خؤيدا تيَيكةوت .بؤ ئةم مةبةستة ِ
 Justinian, First Edition, London, U.K, 1905-1907A.C, 2Vol..هةروةها (ه .ا .فشر :تاريل اوربا في
العصور الوسطي ،نقلة الي العربية :محمد مصطفي زيادة و السيد الباز العريني ،الطبعة السادسة ،دار المعارث-القاهرة-
مصر ،بل ،صص(.)59 -44
هاورازِ :رؤذهةالَتناسي ،ضاثي يةكةم ،هةول َير ،هةر َيمي كوردستاني ع َيراق ،ع َيراق2003 ،ز ،ل.87
 .57كاوة
ِ
بروانة( :فشر :س.ث ،لل(.)59 -44
 .58بؤ ئةم مةبةستةِ ،
بروانة( :قورئاني ثيرؤز).
 .59بؤ ئةم مةبةستةِ ،
( .60جؤرج داوسؤن) خؤرهةالَتناس َيكي بةريتاني و يةكيَك بووة لة نزيكةكاني كةنيسةي (منجم)ي شاري (بيرمينطهام-
 )BirminghaMبةريتانيا .ئةو لة (19ي كانووني دووةمي1898ز) لة بنةمالَةيةكي جوتيار لةدايكبووة و يةكةمين مندالَي
بروانة:
خ َيزانةكةي بووة و لة (5ي حوزةيراني2001ز) كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
( .)www.google.search George Dawson
61. George Dawson: Biographical Lectures, edited by George St Clair, First Edition, London,
U.K, 1887A.C, PP(383-384).
( .62وليةم تةمبل ميؤر) نووسةري بةريتاني لة (15ي تشريني يةكةمي1881ز) لة دايكبووة و لة (26ي تشريني
بروانةwww.google.search.Muri, Sir William ( :
يةكةمي1944ز) كؤضي دوايي كردووة .بؤ ئةم مةبةستةِ ،
)Temple
63. Muri, Sir William Temple: The Caliphate: Its Rise, Decline and Fall, First Edition,
London, U.K 1924A.C, PP43-44.
( .64جؤزث ئارنولَد تؤينبي) ميَذوونووسي طةورةي بةريتاني سالَي (1889ز) لة شاري (لةندةن)ي ثايتةختي بةريتانيا
بروانامةي بةكالؤريؤسي ميَذووي لة زانكؤي ئؤكسفؤردي بةريتانيا وةرطرتووة و سالَي
لةدايكبووة و سالَي (1912ز) ِ
(1975ز) كؤضي دوايي كردووة .ئةو خاوةني شاكار َيكي طةورةية بة ناوي (ميَذووي شارستانييةت) .بؤ ئةم مةبةستة،
بروانة(( :ارنولد توينبي :تاريل تمدن-تحليلي از تاريل جهان از اغاز تا عصر حاضر ،ترجمة :د.يعقو اذند ،ضاث
ِ
ضهارم ،انتشارات مولي-تهران ،ايران1378 ،ه.ش ،صص( ،)15-1صدقى عبدهللا خطا  :ارنولد توينبي ،مجلة عالم
الفكر ،العدد (اليامئ) ،السنة (1974م) ،الكويت ،الكويت ،صص(.)) )296 –292
 .65توينبي :س.ث ،ل.438
بروانةة ((ابةن كثيةر :س.ث ،لةل( ،)196-184 ،116-103 ،102-88شةوقي ابةو
 .66بةؤ ئةةم مةبةسةتة و بةؤ ئةةم مةبةسةتةِ ،
خليل :اطلئ القران (اماكن ،اقوام ،اعلم) ،الطبعة السابعة ،دار الفكر المعاصر-بيروت ،لبنان ،دار الفكر-دمشةق ،سةورية،
2006م ،صص(.)72-69 ،36-32 ،31-28
باوةر نةاه َينن ،هةةر خةوداش بةخشةندة
 .67ماناي ئايةتةكانيش بةم ش َيوةية‘‘ :سزامان بؤ ناردن وة نيشانةية بؤ ئةوانةي
ِ
و بة بةزةيية’’.
 .68ماناي ئايةتةةكانيش بةةم شةيَوةية‘‘ :ئيَمةة سةزايةكمان لةة ئاسةمانةوة نةاردة ئةةو طونةدة وة سةزايةكي ئاسةماني ،بةؤ ئةةو
تاوانانةي ئةيانكرد .ئةمةو نيشانةيةكمان بةجيَهيَشت بؤ ئةوانةي ،كة دةيانةويَت ذير ببن و تيَبطةن’’.
( .69ثيتةر مالَكلؤم هؤلَت) ميَذوونووس و خؤرهةالَتناسي بةريتاني سالَي (1918ز) لة بةريتانيا لةدايكبووة و سالَي
(2006ز) هةر لةو والَتة كؤضي دوايي كردووة .مامؤستاي زانكؤي ئؤكسفؤرد بووة و خاوةني ضةندين بةرهةمة لةوانة
ناوةراست و ميَذووي سؤدان).
(ميَذووي خؤرهةالَتناسي
ِ
 . 70ا .ج  .اربري و ديطران :تاريل اسلم ،ترجمة :احمد ارام ،ضاث ضهارم ،انتشارات امير كبير-تهران ،ايران،
1381ه.ش ،ص.6
( .71مؤنتينيطمري وات) خؤرهةالَتناسي بةريتاني لة (14ي ئازاري1909ز) لة هةريَمي (ستؤكلند)ي بةريتانيا
لةدايكبووة و لة (24ي تشريني يةكةمي2006ز) لة شاري (ئيدنبؤرط )Edinburgh-كؤضي دوايي كردووة و خاوةني
بةرهةمي (ذياني ثةيامبةر)ة.
72. Montgomery Watt: Mohammad in the Eyes of the West, University Journal, Na3,
Autumn, 1964A.C, PP61-62.
73. O.P, P105.
( .74نيكيتا ئيليسيف) لة سالَي (ز) لةدايكبووة و لة سالَي (ز) كؤضي دوايي كردووة.
 .75نيكيتا ايليسف :الشرق االسلمي في العصر الوسيط ،ترجمة :منصةور ابوالحسةن ،الطبعةة االولةي ،مؤسسةة دار الكتةا
الحديث-بيروت ،لبنان1986 ،م ،ص116.
( .76ئةلبان ويدجيري) ئاييناس و ميَذوونووسي بةريتاني بووة ،كة لة سالَي (1897ز) لة بةريتانيا لةدايكبووة و لة ماوةي
ذيانيدا ضةندين بةرهةمي نووسيووة لةوانة (ضةند وانةية لة فةلسةفةي ئاييني ،بيري ئاييني هاوضةرخ ،ماناكاني
ميَذوو ،ئايينزا طةورةكاني ميَذوو لة كؤنفؤشيؤسةوة تا تؤينبي).
 .77البان ويدجيري :المذاه ،الكبري في التاريل من كونفوشيوس الي توينبي ،ترجمة :ذوقان قرقرط ،الطبعةة االولةي ،دار
القلم-بيروت ،لبنان1973 ،م ،صص(.)131-130
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سةرضاوةكان

أ .كتيَبة ثيرؤزةكان
 .1القران الكريم
.بة زماني عةرةبي
سةرضاوة ِرةسةنةكان
.1ابن االثير ،ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم630(/ه1232/م)
 . 2اسد الغابة في معرفة الصحابة ،تحقيق :محمد ابراهيم البنا و محمد احمد اشور و محمد عبدالوها فايد ،الطبعةة ا ولةى،
دار احياء الترث العربي-بيروت ،لبنان ،بل.
 .3الكامل في التاريل ،تحقيق :خيري سعيد ،الطبعة االولي ،المكتبة التوفيقية-القاهرة ،مصر ،بل.
البغدادي ،عبدالقاهر بن طاهر بن محمد429(/ه1037/م)
 .4الفرق بين الفرق ،دراسة و تحقيق :مجدي فتحي السيد ،الطبعة االولي ،المكتبة التوفيقية-القاهرة-مصر ،بل
البلذري ،احمد بن يحيي بن جابر(/ت279ه892/م)
 .5البلدان و فتوحها و احكامها ،تحقيق :نجي ،الماجدي ،الطبعة االولي ،المكتبة العصرية-صيداء ،بيروت-لبنان2008 ،م.
أبن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمان بن علي597(/ه1201/م)
 .6صفوة الصفوة ،تحقيق :ابي علي مسلم الحسيني ،الطبعة االولي ،مكتبة االيمان-القاهرة ،مصر1998 ،م.
الذهبي ،محمد بن احمد بن عثمان748(/ه1374/م)
 .7سير االعلم و النبلء ،اشرث علي تحقيق الكتا و خرج احاديثة :شعي ،االرنؤوط ،الطبعةة الرابعةة ،مؤسسةة الرسةالة-
بيروت ،لبنان1986 ،م.
الرازي ،فيرالدين محمد بن عمر606(/ه1310/م)
 .8اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ،ضبط و تقديم و تعليق :محمد المعتصم باللة البغدادي ،الطبعة ا ولةى ،دار الكتةا
العربي-بيروت ،لبنان2006 ،م.
ابن سعد ،ابو عبداللة محمد بن سعد بن مني الزهري(/القرن الثالث الهجري/القرن التاس الميلدي)
 .9الطبقات الكبري ،الطبعة االولي ،دار بيروت للطباعة و النشر-بيروت ،لبنان1985 ،م.
الطبري ،ابوجعفر محمد بن جرير(/ت310ه922/م)
 .10تاريل االمم و الملو  ،تحقيق :مصطفي السيد و طارق سالم ،الطبعة االولي ،المكتبة التوفيقية-القاهرة ،مصر ،بل.
ابن كثير ،عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي(/ت774ه1372/م)
 .11البدايةةة و النهايةةة فةةي التةةيريل ،تحقيةةق و توثيةةق :صةةدقي جميةةل العطةةار ،الطبعةةة االولةةي ،دار الفكةةر للطباعةةة و النشةةر و
التوزي -بيروت ،لبنان2008 ،م.
 .12قصةةص االنبيةةاء ،حققةةة و ضةةبطة و علةةق عليةةة و خةةرج احاديثةةة :علةةي عبدالحميةةد ابةةو الييةةر و محمةةد وهبةةي سةةليمان و
مصطفي زريق ،الطبعة العاشرة ،دار اليير للطباعة و النشر-بيروت ،لبنان1999 ،م.
ابن هشام ،ابو محمد عبدالملك بن هشام(/ت218ه833/م)
 .13السيرة النبوية ،حققة و ضبطها و شرحها :مصطفي السفا و ابراهيم االبياري و عبدالحفيش الشبلي ،الطبعة الرابعة ،دار
اليير للطباعة و النشر-بيروت ،لبنان1999 ،م.
اليعقوبي ،احمد بن اسحاق بن جعفر بن وه ،ابن واضح اليعقوبي البغدادي(/ت292ه904/م)
 .14تةاريل اليعقةوبي ،علةةق عليةة و وضةةح حواشةية :خليةل منصةةور ،الطبعةة االولةةي ،مطبعةة شةريعت-قةةم ،جمهوريةة ايةةران
االسلمية1425 ،ه.
سةرضاوة سانةوييةكان
 .15ادوارد سعيد ،االستشراق (المعرفة ،السلطة ،االنشاء) ،نقلة الي العربية :كمال ابو دي ،،الطبعة االولي ،بيروت ،لبنان،
بل.
 .16ارنولد ،توماس ،الدعوة الي االسلم ،ترجمة :حسين ابراهيم حسن و عبدالمجيد عابدين و اسةماعيل النحةراوي ،الطبعةة
الثانية ،القاهرة ،مصر1947 ،م.
 .17ايليسةةيف ،نيكيتةةا  ،الشةةرق االسةةلمي فةةي العصةةر الوسةةيط ،ترجمةةة :منصةةور ابوالحسةةن ،الطبعةةة االولةةي ،مؤسسةةة دار
الكتا الحديث-بيروت ،لبنان1986 ،م.
 .18بدون مؤلف ،تةاريل البةابوات ،نقلةة الةي العربيةة و علةق حواشةية :شةحادة مةيلد ابةي خليةل ،الطبعةة االولةي ،كسةروان-
لبنان1988 ،م.
 .19بوالنجة  ،تاريل الكنيسة :ترجمة :بطرس البستاني ،الطبعة االولي ،باريئ ،فرنسا1923 ،م.
 .20حاطوم ،د.نورالدين ،تةاريل العصةر الوسةيط فةي اوربةا مةن اواخةر العصةر الرومةاني الةى القةرن الثةاني عشةر ،الطبعةة
ا ولى ،دار الفكر-دمشق ،سورية1967 ،م.
 .21ابةةو خليةةل ،شةةوقي  ،اطلةةئ القةةران (امةاكن ،اقةةوام ،اعةةلم) ،الطبعةةة السةةابعة ،دار الفكةةر المعاصةةر-بيةةروت ،لبنةةان ،دار
الفكر-دمشق ،سورية2006 ،م.
 .22ديورانةت ،ول وايةرل  ،قصةة الحضةارة ،ترجمةة :محمةد بةدران ،مراجعةة :لجنةة مةن االختصاصةيين باشةراث :د.سةةعيد
اللحام ،الطبعة االولي ،دار نوبلئ للنشر و التوزي -بيروت ،لبنان2008 ،م.
 .23فشر ،ه .ا  ،تاريل اوربا في العصور الوسطي ،نقلة الي العربية :محمد مصطفي زيادة و السيد البةاز العرينةي ،الطبعةة
السادسة ،دار المعارث-القاهرة-مصر ،بل.
 .24كريستنسن ،ارثر  ،ايران في عهد الساسانيين ،ترجمةة :يحيةى اليشةا  ،مراجعةة :عبةدالوها عةزام  ،الطبعةة ا ولةى،
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر -القاهرة ،مصر1957 ،م.
 .25لوموند  ،تاريل الكنيسة :ترجمة :بطرس البستاني ،الطبعة االولي ،بيروت ،لبنان1881 ،م
 .26ويةةدجيري ،البةةان .ج  ،المةةذاه ،الكبةةري فةةي التةةاريل مةةن كونفوشةةيوس الةةي تةةوينبي ،ترجمةةة :ذوقةةان قرقةةرط ،الطبعةةة
االولي ،دار القلم-بيروت ،لبنان1973 ،م.
 .27المقدادي ،فؤاد كاظم  ،االسلم و شبهات المستشرقين ،الطبعة االولي ،قم-جمهورية ايران االسلمية1416 ،ه.
ج .بة زماني فارسي-:
 .28اربةةري ،ا .ج و ديطةةران  ،تةةاريل اسةةلم ،ترجمةةة :احمةةد ارام ،ضةةاث ضةةهارم ،انتشةةارات اميةةر كبيةةر-تهةةران ،ايةةران،
1381ه.ش.
 .29توينبي ،ارنولد  ،تاريل تمدن-تحليلي از تاريل جهان از اغاز تا عصر حاضر ،ترجمة :د.يعقو اذند ،ضاث ضهارم،
انتشارات مولي-تهران ،ايران1378 ،ه.ش.
 .30صميمي ،مينو  ،محمد در اروثا ،ترجمة :عباس مهر ثويا ،مقدمة و تةوضةيحات :جةلل رفية  ،ضةاث سةوم ،انشةتارات
اطلعات-تهران ،ايران1386 ،ه.ش.
 .31مهرين ،مهرداد  ،دائرة المعارث -اطلعات عمومي ،ضاث اول ،انتشارات جاويدان– تهران ،ايران1350 ،ه.ش.
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أنماط التعلق وعالقتها باألساليب المعرفية (التأمل  -االندفاع) و(االعتمادية – االستقاللية)
لدى طلبة الجامعة*
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ملخص
يعد التعلق متغيرا ذات صلة وثيقة بالجانب االنفعالي – االجتماعي لشخصية االنسان وعالقاته االجتماعية
المتبادلة مع اآلخرين .وبالمقابل تعبر األساليب المعرفية الطريقة األكثر تفضيال لدى الفرد من أجل ممارسة أنشطته
المعرفية كالتفكير والتخيل والطرق التي يتناول بها حل مشكالته وأتخاذ قراراته  .وجدت الباحثتان أهمية تناول موضوع
التعلق و األساليب المعرفية ألثره البالغ على الجوانب المعرفية واالجتماعية للطالب الجامعي .أستهدف البحث التعرف على
مستويات أنماط التعلق ( اآلمن،القلق ،التجنبي) ومستويات األسلوب المعرفي (التأمل – االندفاع) و( االعتماد – األستقالل)
وداللة الفروق ألنماط التعلق واألساليب المعرفية تبعا للجنس والتخصص والمرحلة والعالقة بين أنماط التعلق واألساليب
المعرفية .وتحدد البحث بطلبة جامعة صالح الدين في مدينة أربيل للعام الدراسي ( )2011- 2020و أستخدمت الباحثتان
مقياس تعلق الراشدين الذي طوره أبو غزال وجرادات ( )2009ومقياس األسلوب المعرفي (التأمل – األندفاع) من اعداد
الربيعي ( )1998ومقياس األسلوب المعرفي ( االعتماد – األستقالل) على المجال األدراكي والذي تم أعداده من قبل
الباحثتان.وبعد أستخراج الصدق والثبات للمقاييس الثالثة تم تطبيقها على عينة البحث بلغت ( )546طالب وطالبة وبعد جمع
البيانات و معالجتها أحصائيا بواسطة برنامج  Spssتم التوصل الى العديد من النتائج منها-:
 -1تمتع افراد عينة البحث بتعلق اآلمن أكثر من أنماط التعلق ( التجنبي والقلق).
 -2تمتع أفراد عينة البحث بأسلوب التأمل المعرفي أكثر من األندفاع.
 -3وجود عالقة بين التعلق ( اآلمن – التجنبي) و األسلوب المعرفي ( األعتماد – األستقالل.
وفي ضؤ النتائج التي تم التوصل اليها قدمت الباحثتان مجموعة من التوصيات والمقترحات.

 - 1المقدمة
يعد التعلق متغيرا ذا صلة وثيقة بنمو الجانب االنفعالي –االجتماعي لشخصية األنسان وعالقاتها
االجتماعية المتبادلة مع اآلخرين .وان لهذه العالقات أهمية للبقاء والتعلم والعمل والحب واألبداع
واألبتكار .وترتبط قدرة الفرد ورغبته على تكوين عالقات انفعالية مع اآلخرين بنوعية الرعاية واألهتمام
الذي تلقاه في طفولته ،فاألطفال يبنون توقعات أولية حول أنفسهم واآلخرين من حيث عالقاتهم باآلخرين.
ويختلف التعلق لدى األفراد بأختالف السن والجنس والظروف العائلية  ،وانها من المتطلبات
المهمة و األساسية لألنسان وانه من األحتياجات االجتماعية لألنسان ويمهد السبيل الى القبول
االجتماعي(.القائمي،1996،ص)382-375
يشير بولبي ( )Bowlby 1988الى ان التعلق يضع أساسا لعالقات الفرد المستقبلية ويحدد اتجاهاته
نحو ذاته ونحو اآلخرين بل نحو الحياة بشكل عام(.حسن،2006 ،ص)704
فمفهوم التعلق له أنماط متعددة ويتميز كل نمط عن اآلخر بمميزات مختلفة  .ان أفراد النمط التعلق
اآلمن يتميزون بداللة عن أفراد التعلق غير اآلمن في خصائص متعددة فهم أكثر ثقة بالنفس وأكثر احتراما
للذات وأكثر أطمئنانا وأستقرارا وأكثر أستقاللية وأنهم يمتلكون صداقات أكثرومهارات أفضل ولديهم
أصدقاء مقربون أكثر وهم أقل قلقا وأكتئاب .واذا تناولنا من منظور آخر متغيرآ آخر لكشف الفروق
الفردية بين األفراد  ،فأننا نجد التأمل – االندفاع واالعتماد – األستقالل كما تطرحه األساليب المعرفية هذا
المنظور  .اذ ان األساليب المعرفية تعبر عن الطريقة األكثر تفضيال لدى الفرد من أجل ممارسة أنشطته
المعرفية كالتفكير والتخيل والطرق التي يتناول بها حل مشكالته أو أتخاذ قراراته  .ويعكس أسلوب التأمل
– االندفاع الفروق الفردية التي توجد بين األفراد من حيث السرعة والدقة والتروي في أثناء.
معالجة المعلومات المرتبطة بالمواقف التي يتعرضون لها  ،ويهتم أسلوب االعتماد – األستقالل
بالطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف أو الموضوع وما به من التفاصيل (العتوم،2010،ص)304 -286
________________________

بحث مستل من رسالة ماجستير من قبل (حنيفة حسن يوسف)

مشكلة البحث
يعد األرتباط عملية مهمة بالنسبة للنمو ألنه يعد الحجراألساس للعالقات االجتماعية المقبلة
(ميللر،2005،ص . )128ويعد أسلوب التأمل –االندفاع أحد أنواع األساليب المعرفية التي تميزبين آداء
األفراد في المواقف المختلفة  ،فهم يختلفون في طريقة التفكير  ،األدراك  ،حل المشكالت ،فالتأمليون
يميلون للتأني و الحذر في اتخاذ القرارات والدقة قي أختيار البدائل قبل األستجابة بينما األندفاعيون يميلون
للسرعةفي أتخاذ القرارو اصدار أول أستجابة تطرأ على الذهن (الشيخ ،2004 ،ص.)60
الحظت الباحثتان وأثناء تدريسهن في الجامعة لحالة من عدم األرتياح واألستقرار والقلق وعدم الثقة لدى
طلبة الجامعة والتعامل بالصعوبة والحذر في عالقاتهم مع اآلخرين  ،وهي خبرات لتعلق غير اآلمن
،األمر الذي شجعها على دراسة التعلق لدى طلبة الجامعة للتعرف على أنماطها ومستوياتهاوالبحث عن
أسباب أختالف أنماط التعلق لديهم  .وترى الباحثتان ان دراسة العالقة والفروق في مفهومي هذين النسقين
لدى الطلبة من الجنسين تمثل مشكلة بحثية مقبولة –وعلى حد علم الباحثتان -التوجد دارسات تناولت
العالقة بين جوانب أنماط التعلق واألساليب المعرفية لدى طلبة الجامعة  .وان انعكاس الخبرات األولى
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للفرد على جوانب حياته مستقبال وكذلك أستقراره وثباته تثير تساؤالت مهمة وهي :هل هناك عالقة بين
أنماط التعلق واألسلوب المعرفي لدى الطلبة بأبعاده المختلفة (التأمل – االندفاع ) و(االعتماد –
األستقالل) ؟ وما مستوى كل نمط من أنماط التعلق ( األمن  ،القلق ،التجنبي) لدى الطلبة ؟ ان االجابة على
هذه التساؤالت تثير مشكلة بحثية تستحق الدراسة.
 2 – 1أهمية البحث
بينت كثير من األبحاث ان نوعية أرتباط الطفل بوالديه له داللة في نموه الالحق  ،ويؤدي
األرتباط اآلمن في السنوات األولى الى نمو االيجابي  ،بينما األرتباط غير اآلمن الى نمو سلبي و
اضطرابات في التوافق النفسي واالجتماعي(الكتاني ،2000،ص )110وان التطور المعرفي يتسارع
ويزداد اذا كان لألطفال عالقات آمنة (أبو غزال،2007،ص)225وسلوك التعلق ينعكس على السلوك
االجتماعي للطفل عندما يصل الى مرحلة الرشد ،فالفرد الذي يتمتع بالتعلق اآلمن مع األم يصبح أكثر
اجتماعي في مرحلة الشباب مقارنة بالشباب الذين أفتقدوا األمن في عالقاتهم مع األم في مراحل نموهم
األولى (منظار،1992،ص.)55-54
ويفترض بولبي  Bowlbyصاحب نظرية التعلق االجتماعي  ،ان الطفل عندما يتفاعل مع مقدم
الرعاية  ،فأنه يطور نماذج ذهنية عاملة لعالقاته االجتماعية الالحقة  ،وتصبح هذه التوقعات موجها ت
للعالقات الحميمة مستقبال  ،،وان هذه النماذج لها جانبان  ،جانب يتعلق با لذات ويتضمن مدى جدارة
الذات بالحب والدعم  ،وجانب يتعلق بالآلخرين ومدى الثقة بهم كشركاء اجتماعيين  ،وتظهرأهمية هذه
النماذج في انها توجه وتمارس نوعا من السيطرة على أعتقادات الطفل وأدراكه لنفسه و كذلك أعتقاداته
بعالقاته االجتماعية (أبو غزال،2007،ص.)234
يشير (آرون بيك والبرت أليس)( )Beck& Ellisالى ان احداث الطفولة هي التي تشكل التكوين
المعرفي للفرد والذي يماثل النماذج المعرفية لدى بولبي  .ويتفق جان بياجيه مع كل من بولبي وبيك
 1987في التأكيد على دور العمليات المعرفية في النمو والتعلق  ،وأشار بياجيه ان التعلق يحدث نتيجة
لنمو القدرات المعرفية واألدراكية فهي التي تمكن الطفل من أستدخال فكرة وأستمرار أو دوام الموضوع.
(حسن،2006 ،ص )714
يتبين من خالل تطور البحوث حول ظاهرة التعلق ان هناك اتجاهين يركز األول على صحة ثالثة
نماذج رئيسية للتعلق والتي تتبناها الباحثة في دراستها الحالية عند قياس أنماط التعلق لدى طلبة الجامعة .
بينما يركز االتجاه الثاني على أربعة نماذج أو أنماط للتعلق كما أشير اليه في دراسة ماين و سولومون (
. )Main& Solomon
وقد أظهرت نتائج دراسة هازان وشيفر( )Hazan& Shaverان نوعية األرتباط ( اآلمن ،
التجنبي ،المتناقض) الموجودة لدى الراشدين مشابهة لتلك النماذج التي كانت لديهم في الطفولة ( &Larsen
 . ) Buss 2005 p327وان هذه النتيجة تنسجم مع فكرة بولبي ( )Bowlbyبأن التعلق الذي تتطور في
الطفولة يستمر مدى الحياة ( )Joll& Michll 1996 p304ووجد كل من شافي و هازان ( & Shaver
 )Hazanعدة تشابهات بين أرتباط الطفل بمن يعتني به  ،والحب الرومانسي لدى الراشدين  ،وأوضح
الباحثان أيضا األختالفات المتعددة بين األرتباط الومانسي للراشدين واألرتباط عند الطفل  ،خاصة
تضمين الحب عند الراشدين للجنس والعناية المتبادلة وعدم وجودهما عند أرتباط الطفل
(بلميهوب ،2010،ص. )152
يحدد علماء األجتماع مرحلة أنتقالية ما بين المراهقة والرشد وتمتد ما بين ( )8-2سنوات تعرف
بأسم الشباب  ،وي قضي الشباب هذه الفترةمن حياته في الجامعات و المعاهد و الكليات  ،ويرى ليفسون
( )Levinson 1980ان العشرينات من العمر تمثل مرحلة جديدة في تطور الشخصية من االعتمادية الى
األستقاللية ( الريماوي ،2009 ،ص )501-490وان األعتمادية الوظيفية و العاطفية كالهما مؤثر
ومسبب للقلق (واطسون وجرين،2004،ص)314وان مرحلة التعليم الجامعي تعتبر مرحلة تحول مهمة
في حياة الشباب من الجنسين  ،حيث تمثل فترة النمو النفسي و االجتماعي عامة  ،فالجامعة مصدر
المعرفة والثقافة والخبرة العلمية (.معمرية  ،2010،ص)82-81
وأشار الزيات ( )2001الى أن المترووين أثر أكتفاء بذاتهم من المندفعين و أكثر تفضيال للعزلة وأقل
طلبا للعطف أو التشجيع من المندفعين كما أنهم أكثر اغفاال لنصيحة اآلخرين (الزيات ،2001 ،ص)598
ويشير وتكن ( )Wittkinالى ان أسلوب ( األستقالل – األعتماد ) على المجال األدراكي يميز بين
األفراد و القادرين على التعامل مع العناصر ذات العالقة بالموقف بشكل منفصل عن المجال األدراكي
وتميز الصورة عن الخلفية يسمى بالمستقلون  ،أما األفراد الذين اليستطيعون التعامل مع الموضوع
المدرك بصورة مستقلة عن العناصر المتصلة بالموقف فهم األفراد المعتمدين عن المجال  ،وأن أصحاب
األسلوب المعتمد يتميزون بعدم قدرتم على تكوين معايير خاصة من أجل أستخدامها مع العالم
الخارجي(.عبد الهادي،2010،ص)302
بناء على ما تقدم فأن أهمية البحث الحالي تبرز فيما يأتي-:
 -1تعد مرحلة الشباب من المراحل المهمة في حياة األنسان وهي مرحلة أنتقالية من المراهقة الى
الرشد ومن األعتمادية الى األستقاللية ومن التعلق بالوالدين الى التعلق باآلخرين  ،ان هذه
التغيرات تؤثر في أسلوب مواجهته لمواقف الحياة المختلفة فمن الضروري التعرف على هذه
التغيرات من خالل أنماط التعلق و عالقته باألساليب المعرفية .
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 -2وتأتي األهمية ف ي كونه يتطرق الى موضوع مهم في مجال العالقات و األرتباطات االجتماعية
وهو موضوع التعلق  ،باألضافة الى الكشف عن العالقة بين أنماط التعلق ( اآلمن  ،القلق،
التجنبي )و األساليب المعرفية التأمل – األندفاع و األعتماد – األستقالل عن المجال األدراكي .
 3 – 1أهداف البحث
يهدف البحث الحالي الى التعرف على -:
 -1مستويات أنماط التعلق ( اآلمن ،القلق  ،التجنبي ) لدى العينة ككل .
 -2مستويات األسلوب المعرفي ( التأمل -األندفاع) لددى العينة ككل .
 -3مستوى األسلوب المعرفي ( األعتماد – األستقالل ) لدى العينة ككل.
 -4داللة الفروق ألنماط التعلق ( اآلمن  ،القلق  ،التجنبي) تبعا للجنس  ،التخصص ،المرحلة.
 -5داللة الفروق لألسلوب المعرفي ( التأمل  -الألندفاع ) تبعا للجنس ،التخصص ،المرحلة .
 -6داللة الفروق لألسلوب المعرفي (األعتماد – األستقالل) تبعا للجنس  ،التخصص  ،المرحلة.
 -7العالقة بين أنماط التعلق ( اآلمن  ،القلق  ،التجنبي) و األساليب المعرفية ( التأمل – األندفاع) و
(األعتماد – األستقالل)
 4 – 1حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بطلبة جامعة صالح الدين (الدوام الصباحي) في مدينة أربيل للعام الدراسي
( )2011-2010تبعا (للجنس والتخصص ،والمرحلة)
 5-1تعريف المصطلحات
 األنماط ()Patterns تعريف (عاقل)2003،منظومة مؤلفة من األفعال المتماثلة والمستقرة نسبيا يقوم بها أشخاص أو جماعات وتؤدي الى
األستجابة لموقف معين (.عاقل  ،2003،ص)348
 التعلق ()Attachment تعريف بولبي()Bowlby 1969السعي للتقرب من شخص آخر والميل للمحافظة على هذا الجوار عندما
يتحقق(.الرشدان،2005،ص)149
 تعريف ماكوبي ()Maccobyرابطة عاطفية ثابتة نسبيا نحو شخص آخر معين ()Gross 1999 p447
 تعريف أبو غزال وجرادات 2009عاطفة قوية متبادلة بين الطفل ومقدم الرعاية تعكس رغبة كل منهما في المحافظة على القرب بينهما ،
وتعد األساس الذي تبنى عليه العالقات الحميمة الالحقة و التفاعالت االجتماعية بشكل عام( .أبو غزال و
جرادات ،2009،ص)45
التعريف النظري
السعي للتقرب من شخص آخروالميل للمحافظة على هذا الجوار عندما يتحقق.
التعريف األجرائي
هي (الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل أستجابته على مقياس التعلق بأنماطه الثالثة
(اآلمن  ،القلق  ،التجنبي) والمعد لهذا الغرض.
األساليب المعرفية () Cognetive Styles
 تعريف وتكن ()Witkin 1977هو الطريقة التي يتميز بها الفرد أثناء معالجته للموضوعات التي يتعرض لها في مواقف الحياة اليومية
مما يجعله خاصية للشخصية وأعتباره منبأ بالفروق الفردية في عملية التفضيل الشخصي سوأكان في
المجال المعرفي أو في المجال األجتماعي (الشرقاوي،2003 ،ص )232
 تعريف جولدشتاين () Goldshtin 1997انها تكوينات فرضية تقوم بعملية التوسط بين المثيرات و األستجابات(معمرية ،2009،ص)91
 تعريف (عبد الهادي)2010 ،( أنه أسلوب شخص يعبر عن التفضيالت الفرد عند تناوله و أعداده للمعلومات  ،ويمتاز هذا األسلوب
باألتساق النسبي  ،ويفسر تباين البنى المعرفية لدى األفراد  ،ويعمل على تنشيط القدرات العقلية
والسمات األنفعالية المرتبطة بالمهمة )(عبدالهادي ،2010،ص)85
 التأمل –األندفاع ()Reflection –Impultionالتأمل Reflection :
 تعريف (شريف )1982،الميل الى معالجة مختلف البدائل وتقديم الفروض والتحقق في األستجابة قبل أصدارها أو قبل أتخاذ
القرار ( .شريف ، 1982 ،ص)116
 تعريف (الشرقاوي)2003 ،ميل األفراد الى بطء األستجابة وفحص المعطيات الموجودة في الموقف والتحقق من البدائل قبل
أصدار األستجابات (.الشرقاوي ،2003،ص)244
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األندفاعImpultion :
 -تعريف هانز وميللر()Hanes&Miller 1987

سرعة األستجابة لمثيرات الموقف المشكل مع أرتكاب عدد أكبر من األخطاء (.الزيات
،2001،ص)579
 تعريف (الشرقاوي)2003،ميل األفراد الى سرعة األستجابة مع التعرض للمخاطرة وتكون األستجابات صحيحة لعدم دقة تناول
البدائل المؤدية لحل الموقف ( .الشرقاوي،2003،ص)244
التعريف النظري ألسلوب (التأمل – األندفاع)
بما ان الباحث ة أعتمدت مقياس الربيعي ستتبنى تعريفه النظري (أسلوب معرفي يدرس الفروق بين
األفرادفي طبيعة تعاملهم مع المشكالت والمواقف التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية  ،كما يركز على
دراسة تلك المشكالت من حيث زمن ودقة األفراد في قدرتهم على أتخاذ
القرارات(.الجبوري،2002،ص)28
التعريف األجرائي
الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل اجابتهم على فقرات مقياس األسلوب المعرفي
(التأمل – األندفاع) المستخدم ألغراض البحث الحالي.
 األعتماد – األستقالل عن المجال األدراكي األعتماد عن المجال-: تعريف وتكن ()Witkin 1977ميل الفرد الى اخضاع أدراكه لتنظيم المجال فهو يركز على ادراكه الشامل لألشياء دون األنتباه
لتفاصيل الموقف المدرك ( .العبيدي ،2005 ،ص)20
 تعريف (الشرقاوي)2003 ،خضوع ادراك الفرد للتنظيم الشامل الكلي للمجال ويكون أدراك األجزاء مبهما.
(الشرقاوي،2003،ص)243
 األستقالل عن المجال األدراكي -: تعريف وتكن ()Witkin 1977أدراك الفرد جزء من المجال على أنه شيء مستقل أو منفصل عن المجال المحيط به كليا
(.العبيدي،2005،ص)19
 تعريف (الشرقاوي)2003،الطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف أو الموضوع بكل ما فيه من التفاصيل.
( الشرقاوي،2003،ص)243
التعريف النظري
هو قدرة الفرد األدراكية للتعامل مع المواقف المختلفة بنظرة شمولية أو جزئية.
التعريف األجرائي:
هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل أجابتهم على فقرات مقياس األسلوب
المعرفي (األعتماد –األستقالل)المستخدم ألغراض البحث الحالي.
 - 2األطار النظري والدراسات السابقة
 -1-2االطار النظري
أوال -:التعلق
تشير كلمة التعلق ()Attachmentعادة الى العالقة القوية بين شخصين كل منهما يكون على
استعداد لعمل مجموعة من األشياء لتستمر هذه العالقة  .وهناك كثير من األشخاص يتعلقون فيما بينهم
:األقرباء ،األحباء  ،المعلم والطالب  ،ومع ذلك في علم النفس النمو يشير التعلق الى رابطة أنفعالية قوية
بين الرضيع وأمه أو من ينوب عنها ،)Santrock 2005 p136(.ويعتمد التعلق على مفهوم العالاقات
المتبادلة  ،وكما يتعلق الطفل بأمه  ،فأن األم أيضا تتعلق بطفلها  ، ،والتعلق بهذا المعنى ظاهرة سوية ،
وعندما نصف أفراد جماعة ما بأن كل منهم يتعلق بالفرد اآلخر فأننا بذلك نصف تلك الجماعة بالتماسك
واأللفة والتعاطف ،ويؤكد بولبي ( )Bowlbyان الفرد خالل مراحل حياته من الطفولة الى الرشد يتعلق
ببعض األفراد ويسعى ألن يكون قريبا منهم (.الرشدان،2005،ص ،)149ويعتقد فرويد بأن الطفل يتعلق
بشخص أو الموضوع الذي يغذيه ويزوده بأشباع الفمي والتي تكون غالبا هي األم ،ولكن تساءل الباحثون
حول أهمية األطعام (الرضاعة) في تشكيل تعلق الطفل  ،فأن تجارب هاري هارلو ( Harriy&Harlow
 )1958على صغار القردة أثبتت ان ما أسماه (راحة التالمس) مع األم وليس (الرضاعة ) هي المسوؤلة
عن تكوين عالقة التعلق(  ،)Santrock 2005 p136وقد أكد ايزنروث ( )Ainsaroth 1998وجود ثالثة
أنماط رئيسة للتعلق وهي (التعلق اآلمن ،التعلق القلق-المتناقض وجدانيا،-التعلق التجنبي)  .ومن جانب
آخر طور بارثولوميو ()Bartholomew 1990أربعة أنظمة لتعلق الراشدين والتي تنظم النماذج الذهنية
العاملة للفرد ضمن بعدين  :األول التميز بين الذات و اآلخرين والبعد الثاني يتضمن ( ايجابي – سلبي)
أدت الى التقاطع لهذه األبعاد الى ظهور أربعة أساليب لتعلق الراشدين ( تعلق آمن، ،تعلق مشغول  ،تعلق
رافض  ،تعلق مرتعب) (أبو غزال ، 2006،ص.)224
فنظرية التعلق عمل مشترك ل (جون بولبي و ماري أينزورث ( Mary Ainsowrth &Jhon
 )Bowlby 1991وأكد بولبي فكرة أنصار مدرسة التحليل النفسي من حيث أن نوع اتعلق مع مقدم
الرعاية له تضمينات عميقة ومهمة لشعور الطفل باألمن وقدرته على تشكيل عالقة مفعمة بالثقة (.أبو
.....................................................................................................................................................
54

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى..........................................................................................................
ذمارة (.................................................................................................................................)58

غزال ،2007 ،ص ،)228ويؤكد بولبي ( )Bowlbyان التعلق يتطور خالل األشهر األولى من عمر
الطفل متأثرا بالتطورات األدراكية والمعرفية التي تطرأ على الطفل  ،وانها نظام تحكم متقدم يتطور خالل
السنة األولى من العمر والتي تهدف الى تزويد الطفل باألمن وتكون األم هي المصدر الذي يزود الطفل
باألمن(.الريماوي وآخرون،2008،ص ،)516ويميز بولبي ( )Bowlbyثالثة أساليب لألرتباط أو التعلق
لدى األطفال والتي تبقى بال تغيير خالل مسيرة الفرد النمائية وهي -:
 -1األرتباط اآلمن  :وهو شعور بأن اآلخر مستجيب وسهل المنال .
 -2األرتباط القلق :وهو شعور بأن اآلخر غير مستجيب وصعب المنال أي عدم الثقة في تواجد اآلخر
عند الحاجة اليه وبذلك تتكون ردود أفعال قوية لألنفصال.
 -3األرتباط المتجنب :وهو شعور بأن اآلخر يميل الى الرفض وتتصف ردود األفعال بالتجنب
والدفاع.
(الكتاني ،2000،ص ،)154وقامت اينزروث ( )Ainsowrthبتطوير طريقة لدراسة عالقات التعلق
تعرف (بالموقف الغريب ) وهو أجراء يستخدم لتحديد نوع التعلق يتضمن فترات األنفصال عن
الوالدين ثم العودة اليهم ،ومن خالل أستخدامها لهذا المنهج أظهرت دراستها وجود أربعة أنماط للتعلق
وهي( التعلق اآلمن،التعلق التجنبي  ،التعلق المقاوم ،التعلق غير المنتظم ) وان التعلق اآلمن هو
األكثر شيوعا لدى األطفال على أختالف ثقافاتهم  ،ألنه يشكل القاعدة األساسية للتطور
األجتماعي(.الريماوي وآخرون،2008،ص ،)521وأكد بولبي( )Bowlbyان الطفل عندما يتفاعل مع
مقدم الرعاية فأنه يطور نماذج ذهنية عاملة لعالقاته األجتماعية الالحقة  ،وان هذه النماذج تعمل على
أستمرارية أنماط التعلق عبر الزمن وتحويلها الى فروق فردية (.أبوغزال،2007،ص .)233وقد
تبنت الباحثة في بحثها وجهة نظر بولبي في أستمرارية التعلق وألن المقياس الذي أعتمدته الباحثة قد
أعتمدت على نظرية التعلق ل(بولبي) ،ويرى( أريكسون) ان أول أنجاز أجتماعي يحققه الطفل هو أن
اليصير قلقا أو غاضبا بشكل غير مالئم في حالة غياب األم أو أختفائها عن ناظريه لفترات من الوقت
ألنه أصبح عنده يقين داخلي أنها سوف تعود تعتني به  .وهذا اليقين من شأنه أن يعطي احساسا أوليا
تقوم عليه هوية األنا ،ألنه يستند الى أدراك الطفل بأن الناس يمكن األعتماد عليهم  ،أي أن األم
صارت من المعالم الثابتة الموثوق بها (مختار،2001،ص)69-69
أما األحساس بنقص الثقة األساسية فهو ينشأ اذا كانت اتجاهات األم نحو الطفل سالبة وتعامله
بطريقة قاسية  ،وأذا كانت التتقن مهارات األمومة الفعالة  ،كما يؤدي نقص الرعاية الى االحباط
والغضب عند الطفل  ،كما ان الشعور بالحرمان من رعاية األمومية يستمر التأثير في مراحل النمو
الالحقة حيث يؤدي الى الشعور بعد م األمن وعدم الثقة تجاه العالم وتجاه اآلخرين .يتبين من ذلك ان
التعلق الوجداني باألم يحقق( األساس اآلمن ) وفقا لنظرية جون بولبي والثقة األساسية وفقا لنظرية
أريك أريكسون بأعتبارهما ركيزتي نمو الشخصية عند األطفال (.حسن،2006 ،ص ،)713ويشير
أصحاب المنظور المعرفي الى ان أحداث الطفولة هي التي تشكل التكوين المعرفي للفرد الذي يماثل
النماذج الذهنية المعرفية أو التصورية لدى بولبي  .ويؤكد (جان بياجيه) على دور العمليا ت المعرفية
في النمو والتعلق  ،ويشير بياجيه الى ان التعلق يحدث نتيجة لنمو القدرات المعرفية و األدراكية فهي
التي تمكن الطفل من أستدخال فكرة وأسمرار أو دوام الموضوع  :بمعنى ان الطفل اآلمن الذي يغيب
عنه األم لبعض الوقت يكون لديه تصور أو أعتقاد بأن األم سوف تعود مما يجعله يشعر بالطمأنينة
رغم غياب األم  ،أي أنها تحولت الى يقين داخلي لديه(.حسن،2006،ص ،)714ويركز أصحاب
األتجاه السلوكي على دور األطعام في تطور التعلق  ،ويفسرون التعلق بأستخدام مفهوم خفض الدافع
الذي أقترحه (هل) فاألم تقوم بأشباع جوع الطفل ( دافع أولي) بعد ذلك يصبح وجود األم دافعا ثانويا
 ،ألن وجود األم يشعر الطفل بالراحة والشبع  ،ونتيجة لذلك يتعلم الطفل من خالل هذه التجربة
تفضل كل أنواع المثيرات التي تأتي مع نشاط وفعالية األطعام ومن ضمنها األتصال الجسدي الدافيء
و األبتسامات والكلمات الرقيقة  .وتبعا ل(سكنر) يمكن زيادة سلوك طفل ما بأتباع أعطاء مجموعة
كبيرة من المعززات الى جانب الطعام مثل األطراء (المدح) أو لعبة جديدة  ،يمكن كذلك تقليل
سلوكيات معينة من خالل العقاب  ،مثل التوبيخ أو أخذ أو أبعاد اللعبة الجديدة  ،وبناء على نظرية
التعلم الشرطي األجرائي التي تؤكد على األستجابة المتبادلة بين مانح الرعاية والطفل يدعم الطفل
لألبتسام والنظر الى أمهاتهم ألنهم بالمقابل سيتلقون تفاعال أجتماعيا  ،وكلما أزدادت عدد سلوكيات
الطعام التي دعمت وعززت بثبات زادت قوة علقة التعلق (.أبوغزال،2007،ص ،)226-225ويرى
أصحاب المنظور األجتماعي ان تعلق الطفل هو سلوك مكتسب يخضع لنفس قوانين نظريات التعلم
من التدعيم والمكافأة والعقاب واألرتباط الشرطي  ،حيث تصبح األم منبها شرطيا يرتبط باألحساسات
السارة التي ترتبط بأشباع حاجات الطفل والتي يتعلم من خاللها كثيرا من المهارات األجتماعية
(.علوان،2003،ص ،)238وهذا ما يؤكده دوالرد وميللر ( )Dollerr& Millerبأن الطفل اليستطيع
أن يتعلق بوالديه اذا لم يكن لديه شعور ايجابي نحوهم  ،فهو يكتسب سلوك التعلق من خالل تفاعله مع
األم واألب وباقي أفراد األسرة وكذلك يتعلم من خالل تفاعله مع اآلخرين الذين يضعهم نموذجا له
(البياتي،2006،ص)36
 -2األسايب المعرفية Cognitive style
يعد جوردن ألبورت ( )Gordon Allportفي عام  1937أول من قدم فكرة األسلوب الى علم
النفس المعرفي عندما تحدث عن أنماط الشخصية المميزة أو أنماط من السلوك
(الدرديري،2004،ص )139ويشير مصطلح (المعرفة ) الى جميع العمليات النفسية التي بواستطها
يتحول المدخل الحسي فيطور ويختصر ويختزن لدى الفرد في تنظيمه العقلي المعرفي الى حين أستدعائه
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لألستخدام في المواقف المختلفة وتتضمن (األدراك،والتذكر،والتفكير ،والتحليل،والتحويل ،والتخزين ،
واألستدعاء،واألسترجاع وغيرها) (شريف،1982،ص . )109ويعد وتكن ( )Witkinمن أكثر الباحثين
أهتماما بدراسة األساليب المعرفية الذي يعتبر األساليب المعرفية عامال أو بعدا يتداخل مع عدة مجاالت
في الشخصية سواء المجال المعرفي أو المجال الوجداني وكذلك مايشمله من سمات
الشخصية(.الشرقاوي،2003،ص ،)448-447وجرت محاوالت عديدة من قبل علماء النفس لتصنيف
األساليب المعرفية ،حيث أختلفت التصورات التي قدموها بهذا الشأن تبعا لطبيعة األهتمامات البحثية  ،وقد
حدد الشرقاوي ( )1992أكثر األساليب العرفية أستخداما وهذه األساليب هي:
 -1األعتماد في مقابل األستقالل عن المجال األدراكي
 -2التبسيط المعرفي في مقابل التعقيد المعرفي
 -3المغمرة مقابل الحذر
 -4األندفاع مقابل التأمل
 -5تحمل الغموض أو الخبرات غير واقعية وعدم تحمل الغموض
 -6األنطالق في مقابل التقييد
 -7البأورة في مقابل الفحص
 -8التسوية في مقابل األبراز
 -9الضبط المرن في مقابل الضبط المقيد
 -10التمايز التصوري
 -11المرونة – التصلب
 -12الدوجما طيقية
 -13التركيب التكاملي (المجرد – العياني)
 -14التصنيف التحليلي – العالقي
 -15التفكير التقاربي – التباعدي (الشرقاوي،2003،ص()246-243العتوم،2010،ص-297
()299عبدالهادي،2010،ص)88
 -3األساليب المعرفية موضوع البحث
أ -التأمل – األندفاع:
لقد نبع التنظير لهذا األسلوب المعرفي بداية من دراسات كاجان وزمالءه ()Kagan etal 1963
على ما أسموه بأسلوب تكوين المدركات  ،والذي يتضمن ثالثة أبعاد ينظر بأحداها المفحوص الى
المدركات فأما تتكون المدركات لديه عالقيا أو تحليليا أو أستدالليا (الفرماوي،1987 ،ص.)154
وتوصل كاجان وزمالءه الى أن المفحوصين ذوي األتجاه التحليلي يميلون الى التروي في األستجابة
رغبة ف ي تأمل البدائل أجاباتهم المتاحة في مقابل سرعة األستجابة وزمن أقل لدى األفراد اآلخرين
(.الشيخ،2006 ،أنترنيت)وبناء على نتائج العديد من األبحاث ،أنه باألمكان تعديل السلوك بالنسبة
للمندفعين بحيث يكونون أكثر بطئا وأقل خطأ ،ويتم ذلك بعدة طرق :أما بالتدعيم أو بالقدوة أو بهما معا
وكذلك عن طريق التعليمات المباشرة(.أسماعيل ،1989،ص )107ويصف كاجان المندفع بأنه قلق
ومشتت وغير متحكم في عواطفه وأنفعاالته ويخوض المخاطر ولديه ميول عدوانية و أنتقامية.وترى
(عبدالمقصود )1991،ان القلق من الفشل أو األهتمام بجودة األداء المعرفي للفرد هو الشرط المنطقي و
األساسي ألسلوب التأمل –األندفاع (عبدالمقصود،1991،ص )68-64بينما يتميزالمتأملون بمهارات عالية
في التفكير الناقد والتأملي وهم غالبا ما ينتمون الى النمط ( )Bفي السلوك والشخصية
(العتوم،2010،ص)298
ب -أسلوب األعتماد – األستقالل على المجال األدراكي
هذا البعد ثنائي القطب أن وجود األفراد في أحد القطبين اليعني أنهم أسوأ أو أفضل من غيرهم ،
بل أن صفات األفراد في كل قطب تتيح لهم فرصة التكيف في ضؤ ظروف محددة  .وأظهرت دراسات
وتكن وجودانوف( )Witkin & Goodenouhgأنه يحدث تمايز لهذا األسلوب بتقدم العمر أي أن هناك اتجاه
نحو زيادة األستقالل عن المجال األدراكي كلما تقدم الفرد في العمر  ،وأن االناث أكثر أعتماداعلى المجال
من الذكورفي مرحلة الطفولة ومن ثم تضعف تلك الفروق في مرحلة الرشد(.عثمان،2006 ،ص)12-11
وأشار العتوم ( )2010الى الفروق في خصائص األفراد المعتمدين والمستقلين في المجال األجتماعي  ،ان
الفرد األعتمادي بحاجة دائمة الى تأييد اآلخرين والميل الى التجميع واألقتراب من اآلخرين و األهتمام
بالتواصل البصري وتعابير الوجه  ،وكذلك األهتمام بالجوانب والخبرات األنفعالية والعاطفية في موقف
التفاعل مع اآلخرين  .بينما الشخص المستقل عن المجال يتصف بالقدرة على تحليل المواقف وتمييز
الذات عن اآلخرين وعدم األهتمام برأي اآلخرين وكذلك العالقات األجتماعية مع اآلخرين
(العتوم،2010،ص)304
 2-2الدراسات السابقة
من الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات البحث الحالي  :دراسة كوباك وأيمي (Kobak ،)1988
 .& Amyالتي أستهدفت اتعرف على التعلق في مرحلة المراهقة عن طريق تمثيالت الذات واآلخرين  ،و
تألفت عينة الدراسة من ( )35طالب وطالبة من الجامعة  ،أما األداة المستخدمة في الدراسة فكانت مقابلة
التعلق الراشدين لتحديد تصنيف التعلق والذي يتضمن أسئلة حول تاريخ التعلق .وأظهرت النتائج أن ذوي
التعلق اآلمن يظهرون درجات عالية في الحب أما ذوو التعلق النابذ قليال ما يكونون محبوبين وي الطفولة
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وأقل أسنادا من قبل عوائلهم  ،ولديهم صعوبة تذكر الخبرات المبكرة ودرجة عالية من الرفض والوحدة
وتقديرات عالية على القلق والعدائية(.الشمري ،2005،ص )67وأستهدفت دراسة صالح ()2005
التعرف على أنماط التعلق األولى وعالقتها بأضطرابات الشخصية والحاجة للحنو لدى الشباب الجامعي
من الجنسين ،تألفت عينة الدراسة من ( )216طالبا جامعيا وأمهاتهم  ،منقسمين الى ( 110ذكور 106،
أناث) وأستخدمت أستمارة جمع البيانات ومقياس أنماط التعلق كما تدركه األمهات وأستبيان الشخصية
والحاجة للحنو  .و أظهرت النتائج وجود فرق دال بين الجنسين في أنماط التعلق اآلمن وغير اآلمن  ،ولم
توجد عالقة بين نمط التعلق اآلمن واألضطرابات الشخصية لدى الجنسين  ،بينما وجدت عالقة أرتباطية
موجبة بين أنماط التعلق غير اآلمن وأضطرابات الشخصية لدى الجنسين.
و أظهرت النتائج أيضا ان عدم وجود عالقة بين نمط التعلق اآلمن والتقرب األنفعالي والتجنب األنفعالي
(
لدى الجنسين بينما وجدت عالقة بين بين أنماط غير اآلمن والتقرب األنفعالي والتجنب األنفعالي.
صالح،2005،ص)365-344
كما أستهدفت دراسة أبوغزال وجرادات ( )2009الى كشف أنماط العلق األكثر شيوعا لدى الطلبة
الجامعيين وما اذا كان هناك فروق في أنماط التعلق تعزى الى متغيري الجنس والمستوى الدراسي ،كما
طلبة جامعة اليرموك في األردن البالغ عددهم ( )526طالبا وطالبة منقسمين الى( 215ذكور311 ،
أناث)أما أدوات الدراسة فقط تم أستخدام مقياس تعلق الراشدين ومقياس روزنبرغ لتقدير الذات ومقياس
الشعور بالوحدة .وأظهرت النتائج ان أكثر أنماط التعلق شيوعا هو التعلق اآلمن ثم يتلوه التعلق التجنبي
ومن ثم التعلق القلق ،كما تبين عدم وجود فروق بين الجنسين والمرحلة الدراسية في أنماط التعلق (اآلمن
 ،القلق،التجنبي) وأظهرت النتائج أيضا أن كال من نمطي التعلق القلق واآلمن قد أرتبط بشكل دال بتقدير
الذات والشعور بالوحدة( .ابوغزال وجرادات  ، 2009 ،ص ، )55- 54وأستهدفت دراسة الكناني
( ) 1991الى التعرف على داللة الفروق بين المندفعين والمترويين في أختبارات التحصيل الدراسي
وأختبارات الذكاء  ،وتألفت العينة من مجموعة طالب كلية التربية بجامعة المنصورة في مصر  ،منقسمين
الى مجموعتين األولى()330طالب وطالبة والمجموعة الثانية()50طالبا وطالبة  ،وألغراض البحث قسم
الباحث كل مجموعة الى مجموعات فرعية من المترويين والمندفعين ،أما األدوات المستخدمة في الدراسة
فكانت أختبار مزاوجة األشكال المألوفة من أعداد( )Kaganوأ خرون وأختبار الذكاء و األختبارات
التحصيلية ذات األختيار من متعدد.وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة بين المندفعين والمترويين في
نسب أختيارهم لألجابات الصحيحة  .وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق جوهرية بين المندفعين
والمترويين في تحصيلهم الدراسي والذكاء( .الكناني  ، 1991 ،ص  ، )386 – 375وأستهدفت دراسة
أبو سيف( )2000الكشف عن العالقة بين بعض األساليب المعرفية (األعتماد /األستقالل األدراكي/
التروي/األندفاع) وبعض متغيرات الشخصية لدى طلبة الجامعة  ،والكشف عن الفروق بين طالب األقسام
العلمية واألدبية  ،والذكور واألناث وريفين وحضريين .وتألفت عينة الدراسة من طالب حامعة المنيا،.
والبالغ عددهم ( )240طالبا وطالبة موزعين على ( )120طالبا وطالبة من األقسام العلمية و()120طالبا
وطالبة من األقسام األدبية  ،وأستخدم أختبار األشكال المتضمنة ل(وتكن) وآخرين وأختبار (التأمل-
التروي ) المعرفي ل(عبدالمقصود) باألضافة الى أختبار دافع األنجاز ،تأكيد الذات ،مقياس الخجل
ومقياس الصداقة .وأظهرت النتائج وجود أرتباط بين األساليب المعرفية ومتغيرات الشخصية لدى الطالب
باألقسام العلمية واألدبية  .وأظهرت النتائج وجود فروق بين طالب األقسام العلمية واألدبية في أسلوب
التروي واألندفاع لصالح طالب القسم العلمي فهم أكثر تأمال وترويامن طالب القسم األدبي .اضافة الى
وجود فروق جوهرية بين الذكور واألناث في األداء على أختبار التروي المعرفي وذلك لصالح األناث .
(ابوسيف ،2000،ص ، )165-162وهدفت دراسة دراسة الشرقاوي ( )1985الى الكشف عن الفروق
في األسلوب المعرفي (األعتماد -األستقالال عن المجال األدراكي بين الفئات العمرية الثالث من الجنسين
 ،وتألفت عينة الدراسة من عينات من األطفال ( 48ذكور &  48أناث) في حين تألفت عينة الشباب (68
ذكور&  72أناث) وهم من طالب وطالبات جامعة الكويت ،أما عينة المسنين بلغ عددهم ( 32رجال &24
امرأة)  ،أما األداة المستخدمة في الدراسة فكانت أختبار األشكال المتضمنة من أعداد (وتكن)  .وأظهرت
النتائجوجود فروق ذات داللة بين الشباب وكل من األطفال والمسنين في صالح الشباب ،مما يعني أن
الشباب يميلون نسبيا الى األستقالل عن المجال األدراكي عن األطفال والمسنين  ،ولم تكشف النتائج عن
وجود فروق دال ة بين الجنسين اال في مرحلة الشباب  ،وقد ظهر أن الفروق في صالح األناث  ،أي أن
نسبة للذكور (الشرقاوي،
األدراكي بال
األناث أكثر ميال الى األستقالل عن المجال
،2003ص)416-393
كما وهدفت دراسة درف(  )Durff 1994الى التعرف على العالقة بين سمات الشخصية واألسلوب
المعرفي (األعتماد – األستقالل) لدى عينة من طلبة الجامعة  ،ولتحقيق هذا الهدف  ،طبق أختبار()EFT
لتصنيف العينة الى معتمدين ومستقلين على عينة بلغت ( )84طالبا جامعيا موزعين على ()51طالبة
و() 33طالبا  .وأظهرت النتائج وجود عالقة أرتباطية موجبة بين سمات الشخصية واألسلوب المعرفي (
األعتماد – األستقالل ) كما أوضحت النتائج أن غالبية الذكور كانوا مستقلين بخالف األناث فأن غالبيتهن
كن معتمدات  ،كما تبين أيضا أن األسلوب المعرفي قد تأثر بالمستوى األقتصادي والثقافي
للعينة(.بالبل ،2006،ص)47
 -3اجراءات البحث
 1 – 3مجتمع البحث
.....................................................................................................................................................
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يتكون مجتمع البحث الحالي من طلبة السنة األولى والرابعة للدراسة الصباحية والبالغ عددهم
( )8865طالب وطالبة في الكليات التابعة لجامعة صالح الدين /أربيل للعام الدراسي ()2011-2010
والبالغ عددها ( )13كلية  ،وكان عددالطلبة الذكور( )4369طالبا وعدد طلبة األناث ()4496طالبة.
 2 – 3عينة البحث
تكونت عينة البحث من ( )546طالبا وطالبة تم أختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية  ،أختيرت
العينة من كليتي (العلوم  ،والزراعة ) لألختصاصات العلمية وكليتي (اآلداب ،واللغات)
لألختصاصات األنسانية  ،وتم أختيار هذه الكليات بصورة عشوائية ،اذ أختير عشوائيا من كل كلية
قسمين وأختير من كل قسم المرحلة (األولى والرابعة) ثم أختيرت عشوائيا من كل مرحلة مجموعة
من الطلبة من الذكور واألناث بعدد يتناسب مع نسبتهم في مجتمع البحث  ،وقد بلغت نسبة عينة البحث
( )%16 ،17بالنسبة للكليات األربع حسب متغيرات البحث ( األختصاص ،المرحلة  ،الجنس)
وبنسبة ( )%17،16من المجموع الكلي لمجتمع البحث.
 3 – 3أدوات البحث
 -1أعتمدت الباحثة على مقياس أنماط التعلق الذي أعد من قبل أبوغزال وجرادات ()2009الذي
يتناول التعلق باألفراد بشكل عام .
 -2أستخدمت الباحثة مقياس الربيعي ( )1998لقياس األسلوب المعرفي (التأمل  -األندفاع) والمعد
لطلبة الجامعة .
 -3اعداد مقياس األسلوب المعرفي (األعتماد – األستقالل) باألستناد الى األدبيات والدراسات السابقة
والدراسة األستطالعية .
وتم التحقق من األجراءات التالية للمقاييس الثالثة ( أستخراج الصدق ،الظاهري  ،القوة التمييزية
عن طريق تحليل الفقرات والعالقة األرتباطية بين درجة كل فقرة والدرحة الكلية للمقياس والثبات
بطريقة التجزأة النصفية والفا كرونباخ وأعادة األختبار.
 4 – 3التطبيق
التطبيق األستطالعي ثم التطبيق النهائي للمقاييس الثالثة على العينة األساسية للبحث البالغ عددهم ()546
طالب وطالبة خالل المدة من  )2011/3/29ولغاية ()2011 /4/27وبعد األنتهاء من التطبيق النهائي
للمقاييس والحصول على المعلومات تم تحليل البيانات بالوسائل األحصائية المستخدمة في البحث
وأستخدام برنامج ( )spssالحقيبة األحصائية للعلوم األحصائية .
 - 4نتائج البحث
 -1سجلت العينة ككل على مقياس أنماط التعلق ( اآلمن  ،القلق ،التجنبي) فروقا ذات داللة ،مما يشير
الى أن أفرادعينة البحث لديهم تعلق آمن أكثر من األنواع األخرى .وأيضا لديهم نمط التعلق
التجنبي.كما هو موضح في جدول ()1
أنماط
التعلق

الجدول ( :)1نتائج األختبار التائي لعينة واحدة لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي و المتوسط النظري ألنماط
التعلق ( اآلمن  ،القلق  ،التجنبي)

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

20.60

4.091

الوسط
الفرضي

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

14.87

3.291

القلق

13.70

4.759

-21.13

3.291

التجنبي

18.76

4.471

3.96

3.291

األمن

546

18

مستوى
الداللة

0.001
دال

درجة الحرية = 545

 -2سجلت العينة ككل بأنهم يميلون الى األسلوب المعرفي التأمل على حساب األسلوب األندفاعي.
كما هو موضح في جدول ()2

الجدول ( :)2نتائج األختبار التائي لعينة واحدة لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي و المتوسط الفرضي لمستوى
األسلوب المعرفي التأمل – األندفاع )

األسلوب المعرفي

العدد

التأمل  -األندفاع

546

درجة الحرية = 545

الوسط
الحسابي

42.32

االنحراف
المعياري

4.08

الوسط
الفرضي

36

القيمة التائية

المحسوبة
36.13

الجدولية
3.291

مستوى الداللة

0.001
دال

 - 3سجلت العينة ككل أتسامهم بشكل عام باألعتماد المعرفي أكثر من األستقالل .كما هو موضح
في جدول ()3
.....................................................................................................................................................
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الجدول ( :)3نتائج األختبار التائي لعينة واحدة لداللة الفرق بين المتوسط الحسابي و المتوسط الفرضي لمستوى
األسلوب المعرفي (االعتماد  -االستقالل )
األسلوب
المعرفي

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسط
الفرضي

االعتماد -
االستقالل

546

41.92

3.79

42

مستوى الداللة

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

- 0.50

1.96

درجة الحرية = 545

0.05
غير دال

-4بالنسبة لنمط التعلق اآلمن:
أ -توجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير الجنس ولصالح الذكور.
ب -التوجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير التخصص.
ت -التوجد فروق ذا ت داللة أحصائية وفقا لمتغير المرحلة الدراسية.
 -5وبالنسبة لنمط التعلق القلق فكانت النتائج كاألتي-:
أ -التوجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير الجنس
ب -التوجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير التخصص.
ت -توجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير المرحلة الدراسية ولصالح المرحلة األولى.

 - 6أما بالنسبة لنمط التعلق التجنبي كانت النتائج كاآلتي -:
أ -التوجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير الجنس.

ب -التوجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير التخصص.
ت -التوجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير المرحلة الدراسية  .كما هو موضح في جدول ()4
أنماط
التعلق
اآلمن

القلق

الجدول (:)4نتائج األختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق في أنماط التعلق تبعاَََ لمتغيرات الجنس و
التخصص و المرحلة الدراسية
المتغير

المجموعة

العدد

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الجنس

الذكور

246

21.60

4.10

األناث

300

19.78

3.91

التخصص

العلمي
اإلنساني

238
308

20.77
20.47

4.00
4.16

المرحلة
الدراسية

األولى

306

20.85

4.03

الرابعة

240

20.29

4.16

الذكور
األناث
العلمي
اإلنساني

246
300
238
308

14.09
13.37
13.76
13.65

4.38
5.03
4.47
4.98

األولى

306

14.08

4.96

الرابعة

240

13.21

4.48

الذكور
األناث
العلمي
اإلنساني
األولى

246
300
238
308
306

18.83
18.70
18.87
18.67
18.58

4.40
4.53
4.56
4.41
4.33

الرابعة

240

18.98

4.65

الجنس
التخصص
المرحلة
الدراسية
الجنس

التجنبي

التخصص
المرحلة
الدراسية

القيمة التائية

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

المحسوبة

الجدولية

5.29

3.291

0.001
دال

0.84

1.960

0.05
غير دال

1.60

1.960

1.77

1.960

0.05
غير دال

0.26

1.960

0.05
غير دال

2.11

1.960

0.05
دال

0.32

544

0.05
غير دال

0.05
غير دال

1.960

0.51

1.960

0.05
غير دال

- 1.02

1.960

0.05
غير دال

 - 7وللتعرف على داللة الفروق في األسلوب المعرفي التأمل – األندفاع تبعا لمتغيرات الجنس
والتخصص والمرحلة الدراسية أظهرت النتائج ما يأتي-:
أ -ال توجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير الجنس والتخصص.
ب -توجد فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير المرحلة الدراسية . .كما هو موضح في جدول ()5
الجدول ( :)5نتائج األختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق في االسلوب المعرفي التأمل – األندفاع تبعا
لمتغيرات الجنس و التخصص و المرحلة الدراسية

أنماط
التعلق

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التأمل

الجنس

الذكور

246

42.48

3.65

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

درجة
الحرية

مستوى
الداللة
0.05

.....................................................................................................................................................
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–
األندفاع

التخصص
المرحلة
الدراسية

األناث
العلمي
االنساني
االولى

300
238
308
306

42.18
42.40
42.25
42.70

4.41
4.66
3.59
4.29

الرابعة

240

41.82

3.79

0.85

غير دال

1.960

0.42

1.960

2.52

1.960

544

0.05
غير دال
0.05
دال

-8وللتعرف على داللة الفروق في األسلوب المعرفي األعتماد –األستقالل تبعا للجنس والتخصص
والمرحلة الدراسية أظهرت النتائج ما يأتي-:
أ -التوجد فروق فروق ذات داللة أحصائية وفقا لمتغير الجنس والتخصص والمرحلة الدراسية.
ب -توجد فروق ذات داللة احصائية وفقا لمتغير المرحلة الدراسية  .كما هو موضح في جدول ()6
الجدول ()6نتائج األختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرق في االسلوب المعرفي االعتماد  -االستقالل تبعا
لمتغيرات الجنس و التخصص و المرحلة الدراسية

أنماط
التعلق

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

التأمل
–
األندفاع

الجنس

الذكور
األناث
العلمي
االنساني
االولى

246
300
238
308
306

42.18
41.71
42.01
41.85
41.78

4.01
3.54
4.19
3.40
3.78

الرابعة

240

42.09

3.74

التخصص
المرحلة
الدراسية

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

1.46

1.960

0.51

1.960

- 0.95

1.960

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

0.05
غير دال
544

0.05
غير دال
0.05
غير دال

 -9وللتعرف على العالقة بين بين أنماط التعلق واألساليب المعرفية التـامل – األندفاع و األعتماد
– األستقالل لدى طلبة الجامعة أظهرت النتائج ما يأتي -:
أ  -ال توجد عالقة دالة أحصائيا بين نمط التعلق اآلمن و األسلوب المعرفي التأمل – األندفاع عند
مستوى داللة ( )%5ودرجة حرية (.)544
ب  -التوجد عالقة دالة أحصائيا بين نمط التعلق القلق واألسلوب المعرفي التأمل – األندفاع عند
مستوى داللة ( )%5ودرجة حرية ()544
ت  -التوجد عالقة دالة أحصائيا بين نمط التعلق التجنبي واألسلوب المعرفي التأمل – األندفاع عند
مستوى داللة ( )%5ودرجة حرية (.)544
أما فيما يخص العالقة بين أنماط التعلق واألسلوب المعرفي األعتماد-األستقالل أظهرت النتائج ما
يأتي-:
أ -توجد عالقة دالة أحصائيا بين نمط التعلق اآلمن واألسلوب المعرفي األعتماد –األستقالل عند
مستوى داللة ( )%5ودرجة حرية (.)544
ب -توجد عالقة دالة أحصائيا بين نمط التعلق القلق واألسلوب المعرفي األعتماد – األستقالل عند
مستوى داللة ( )%5ودرجة حرية (.)544
ت -توجد علقة دالة أحصائيا بين نمط التعلق التجنبي واألسلوب المعرفي األعتماد –األستقالل عند
مستوى داللة(  )%001ودرجة حرية ( .)544كما هو موضح في جدول ()7
الجدول (:)7معامالت االرتباط و القيمة التائية بين الدرجات افراد العينة على كل نمط من انماط التعلق و
درجاتهم على مقياس االسلوب المعرفي التأمل – االندفاع و االعتماد – االستقالل
المتغيرات

النمط اآلمن و التأمل  -االندفاع
النمط القلق و التأمل  -االندفاع
النمط التجنبي و التأمل  -االندفاع
النمط اآلمن و االعتماد  -االستقالل
النمط القلق االعتماد -االستقالل
النمط التجنبي االعتماد  -االستقالل

* مستوى الداللة ()0.05
** مستوى الداللة (. )0.001

معامل
االرتباط

القيمة التائية

المحسوبة

الجدولية

0.042

0.980

1.96

0.023
0.010
* 0.087
- 0.066
** 0.191

0.537
0.233
2.036
1.542
4.538

1.96
1.96
1.96
1.96
1.96

درجات
الحرية

544

مستوى الداللة
0.05
غير دالة
0.05
غير دالة
0.05
غير دالة
0.001
دالة

 1 – 4التوصيات
أستنادا الى نتائج البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات اآلتية-:
 -1تضمين مناهج الدراسة الجامعية بموضوع األساليب المعرفية ألهميتها النظرية والتطبيقية.
 -2التعرف على الطلبة من ذوي األسلوب المعرفي الـتأمل – األندفاع و األعتماد – األستقالل
والتعرف على مجاالت أهتمامهم من أجل تطويرها.
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 -3تعديل النماذج الذهنية العاملة المتعلقة بالذات واآلخرين لدى األشخاص ذوي التعلق غير اآلمن
( التجنبي ،القلق) من طلبة الجامعة.
 -4أستخدام أستراتيجيات األرشاد التي تزود الطلبة بفرصة التعامل مع المعلومات الجديدة المتعلقة
بالذات والتي تعمل على عدم أستمرارية النماذج الذهنية العاملة غير الفعالة وضرورة صياغة
هذه النماذج بشكل أكثر مرونة وتكيفا.
 2 – 4المقترحات
 -1أجراء دراسة مماثلة على عينة غير متجانسة حيث تشمل فئات عمرية مختلفة
 -2أجراء دراسة لمعرفة العالقة بين أنماط التعلق والمتغيرات المعرفية كاألنجاز الدراسي والذكاء
األنفعالي والدافع المعرفي ومستوى الطموح.
 -3أجراء دراسة ألنماط التعلق لدى مجتمعات غير مجتمع الطلبة الجامعيين كالسجناء والموظفين.
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دور نمط القيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية
دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في مستشفيات القطاع الخاص في مدينة أربيل
محمد عبدهللا محمود
جامعة صالح الدين -كلية االدارة ة االقتصاد
07501125668mam@gmail.com
األستالم2013/7/22 :
القبول2013/10/30 :

المستخلص

هدف البحث الى تحليل دور القيادة التحويلية بأبعادها (التأثير الفعلي ،الحفز االلهامي ،االثارة الفكرية ،االعتبارات
الفردية) في تحقيق أبعاد الميزة التنافسية المتمثلة بـ(الكلفة ،الجودة ،االبداع) ،قدم البحث اطارا نظريا مفاهيميا للمتغيرين
وجرى اختيار مستشفيات القطاع الخاص ميدانا ألجراء الجانب الميداني للبحث.تنبع أهمية البحث من أهمية الميدان
المبحوث لما تقدمة من خدمات صحية للمستفيدين ،فضال عن تقديم استشارات وآراء طبية ضرورية .انتهج البحث منهجا
وصفيا تحليال ،وحددت مجموعة من الفرضيات ،كأجابات محتملة لمشكلة البحث ،والتي جرى اختبارها بأدوات احصائية
متعددة ،وتم اعداد استمارة استبانة وزعت على المدراء العاملين ومدراء االقسام والشعب في سبعة مستشفيات ،من
مستشفيات القطاع الخاص ،من مجموع احدى عشرة مستشفا ،وبلغ عددهم ( )96مديرا كعينة للبحث.توصل البحث الى أن
أبعاد الميزة التنافسية ،تتأثر وترتبط بالنمط القيادي التحويلي ،وأوصى البحث بضرورة المحافظة ،على المستويات العالية
ألبعاد القيادة التحويلية ،في المستشفيات المبحوثة وتعزيز هذا النمط القيادي ،حيث أنه يساهم في تحقيق عدة أبعاد للميزة

التنافسية.
 -1المقدمة
تواجه المنظمات في الوقت الحاضر تحديات كثيرة انعكست تأثيرهاعلى مجمل الممارسات
االدارية ،فالتطورات التكنولوجية التي رافقت التغير والتعقيد ،فضال عن تنامي تأثيرات العولمة وأبعادها
استلزمت وجود قيادة تؤمن بالتحويل ،وتقر أهميتها في تخطي صعوبات وتحديات البيئة المتغيرة ،من
خالل الهام واستثارة العاملين وحفزهم لبذل جهد مضاعف لتحقيق التميز والتفوق .أن فلسفة القيادة
التحويلية تعد من المثيرات ،التي حركت ذهنية الباحثين وبما أظفى قدرا من التمايز بينها ،وبين الفلسفات
القيادية اآلخرى ،وخاصة تلك التي ركزت على السمات والسلوكيات ،اال أن القيادة التحويلية أسهمت في
احالل نماذج جديدة ترتكز على الديناميكية بهدف التغير مع االخذ بنظر االعتبار أن القادة التحويليون
اليمكنهم االحاطة بكل االسئلة وعلى نحو يؤمن االجابات ويسهم في تحمل المسؤوليات .أن القيادة
التحويلية أسهمت في بناء التطورات من خالل قدرتهم ،على صناعة قرارات فاعلة وتحويل العاملين الى
قادة ،من خالل رفع المستويات التحفيزية واالخالقية .فالقيادة التحويلية لها القدرة على التأثير في االتباع
ومن ثم نقل االفكار الي الحد الذي يجعل منهم أكثر تصورا على تميز المخرجات ،سواء بالكلفة أو الجودة
أو االبداع ،وذلك في اطار تفعيل حاالت االنتماء للمنظمة ،وهناك تبرز مسألة االرتقاء باالفكار ،الى الحد
القفز فوق النزعات و الميول الشخصية ،وبما يؤهلهم في النهاية الى انجاز االعمال يدرجة عالية من
التميز.
تأسيسا على ماسبق فأن البحث يتضمن ثالثة محاور ،يتناول األول األطار العام للبحث ومنهجيته،
ويختص الثاني بالجانب النظري ،فيما يتركز المحور الثالث في اظهار الجانب التطبيقي ،وعرض أهم
االستنتاجات والتوصيات.
 -2االطار العام للبحث ومنهجيته
 1-2مشكلة البحث
بما أن االنماط القيادية التقليدية واجهت الكثير من االنتقادات والسيما النمط القيادي الدكتاتوري و
النمط القيادي الفوضوي ،فأن ادارات المنظمات أصبحت مجبرة على التبني انماط قيادية معاصرة ،بحيث
تسهم بشكل كبير في التأثير االيجابي في العاملين ،بالشكل الذي يؤدي الى االبداع والتفاني في العمل،
وبالنتيجة ينعكس على تحقيق تميز في مجال أو أكثر من المجاالت المنظمية كالتميز بالكلفة أو الجودة أو
االبداع.
بناءا على ما سبق فأن مشكلة البحث تتجسد بالتساؤالت اآلتية:
 مامستويات القيادة التحويلية المتبناه في المستشفيات المبحوثة؟ ماهي مجاالت التميز ومستوياتها في الميدان المبحوث؟ هل هناك عالقة ارتباط بين نمط القياد التحويلية وتحقيق الميزة التنافسية؟ هل تؤثر نمط القيادة التحويلية في الميزة التنافسية ،في الميدان المبحوث؟ 2-2أهداف البحث
يسعى البحث الى بلوغ االهداف اآلتية:
عرض وتوضيح المفاهيم الخاصة بالقيادة التحويليةوالميزة التنافسية من خالل بناء اطار معرفي
فلسفي لهذه المتغيرات.
الكشف عن مستويات القيادة التحويلية ،وأبعاد الميزة التنافسية ،في المستشفيات عينة البحث.
بناء أنموذج افتراضي يبين طبيعة عالقات االرتباط ،والتأثير بين متغيرات البحث.
تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي قد تفيد ادارات المستشفيات المبحوثة.
............................................................................................................................................................... .................
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 3-2أهمية البحث
انطالقا من الدور الحيوي لنمط القيادة التحويلية ،في تفعيل مجاالت التميز والتفوق ،فأن أهمية
البحث تتجسد في اآلتي:
تبرز أهمية البحث من أهمية المتغيرات المبحوثة ،حيث أن متغيري القيادة التحويلية والميزة
التنافسية ،تعد من المواضيع الهامة في علم االدارة االستراتيجية.
تتجلى أهمية البحث ميدانيا ،في اسهامها في زيادة ادراك المستشفيات المبحوثة ،لدور القيادة
التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية.
توفير قاعدة معلوماتية ألدارات المستشفيات المبحوثة التي قد تسهم في مواجهة المنافسة والتغلب
عليها ،وكذلك للمهتمين بمتغيرات البحث.
 4-2أنموذج البحث وفرضياته
تستلزم المعالجة المنهجية لمشكلة البحث ،في ضوء اطاره النظري تصميم أنموذج افتراضي،
وكما موضح في الشكل (.)1

المصدر :من اعداد الباحث

(أنموذج البحث االفتراضي)

عالقات التأثير
عالقات االرتباط
وتوافقا مع اهداف البحث وأختبارا ألنموذجه تم اعتماد الفرضيات اآلتية:
 1-4-2الفرضية الرئيسية االولى
هناك عالقة ارتباط معنوية موجبة ذات داللة أحصائية بين نمط القيادة التحويلية وأبعاد الميزة التنافسية.
وتتفرغ عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
أ -الفرضية الفرعية االولى
هناك عالقة ارتباط معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين نمط القيادة التحويلية وبعد الكلفة.
ب -الفرضية الفرعية الثانية
هناك عالقة ارتباط معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين نمط القيادة التحويلية وبعد الجودة.
ج -الفرضية الفرعية الثالثة
هناك عالقة ارتباط معنوية موجبة ذات داللة احصائية بين نمط القيادة التحويلية وبعد االبداع.
 2-4-2الفرضية الرئيسية الثانية
هناك تأثير معنوي موجب ذو داللة احصائية لنمط القيادة التحويلية في أبعاد الميزة التنافسية.
وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
أ -هناك تأثير معنوي موجب ذو داللة احصائية لنمط القيادة التحويلية في بعد الكلفة.
ب -هناك تأثير معنوي موجب ذو داللة احصائية لنمط القيادة التحويلية في بعد الجودة.
ج -هناك تأثير معنوي موجب ذو داللة احصائية لنمط القيادة التحويلية في بعد االبداع.
 -3منهجية البحث
 1-3أساليب جمع البيانات
............................................................................................................................................................... .................
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بغية الحصول على البيانات الالزمة التمام البحث والوصول الى النتائج وتحقيق االهداف فقدتم
االعتماد على األساليب التالية.
 2-3أساليب الجانب النظري
بهدف تغطية الجانب النظري تم االعتماد على العديد من المصادر التي تمثلت بالمراجع من الكتب
العربية واالجنبية فضال عن الدراسات والبحوث والدوريات والرسائل الجامعية والمؤتمرات
والمقاالت ذات الصلة بموضوع البحث.
 3-3أساليب الجانب التطبيقي
بالنسبة للجانب التطبيقي تم االعتماد على االساليب اآلتية:
أ -االستبانة
تم االعتماد على استمارة االستبانة بوصفها االداة الرئيسية لجمع البيانات الخاصة بمتغيرات
البحث والتي روعي في صياغتها قدرتها على قياس أبعاد البحث ومتغيراتها الفرعية وقد اعتمد الباحث
في تحديد هذه المتغيرات على العديد من االبحاث والدراسات واالستفادة من بعض المقاييس الجاهزة،
وكانت عدد االستمارات الموزعة ( )102استمارة ،أعيد منها ( )96استمارة وكانت كلها صالحة للتحليل
أي أن نسبة االستجابة بلغت ( )94,1%وهي نسبة كافية للتحليل ،ويبين الجدول ( )1تركيب االستبانة.
الجدول (:)1تركيبة استمارة االستبانة

ت

المتغيرات

عدد
األسئلة

المقاييس المعتمدة

اوال

(العمر ،الجنس ،التحصيل
الدراسي ،المنصب االداري ،عدد
السنوات الخدمة ،عدد السنوات
الخدمة في المنصب الحالي)

6

من اعداد الباحث

القيادة التحويلية

ثانيا

)(Bass and Avolio, 2001

 -التأثير الفعلي

5

 -التأثير االلهامي

5

)(David, 2006

 -االثارة الفكرية

5

)(Stewart, 2006

 -االعتبارات الفردية

5

)(Wien garden, 2004

)(kirkbride, 2006
(الزبيدي)2007 ،
الميزة التنافسية

ثالثا

 -الكلفة

5

(Russel and Roberta,
)1995
)(Bilworth, 1992

 -الجودة

5

(الحافظ)2000 ،

 االبداع5

(صديقي وعجيلة)2007 ،
)(Best, 1997

المصدر :من اعداد الباحث

وقد تم أخضاع االستبانة للعديد من االختبارات وعلى النحو اآلتي:
ب -اختبارات الصدق الظاهري.
بهدف قياس الصدق الظاهري لالستبانة ثم عرضها على عدد من السادة المحكمين (الملحق) من
الخبراء والمختصين للتأكد من صحة الفقرات الواردة في االستمارة ومالءمتها لفرضيات البحث وأهدافها
واستطالع آرائهم بشأن قدرتها على قياس متغيرات البحث بما يضمن وضوح فقراتها وشموليتها ودقتها
من الناحية العلمية ،وفي ضوء ذلك تم حذف وتعديل واضاقة بعض الفقرات وعلى النحو الذي اكتسب
بموجبه رأي األكثرية في صحة فقراتها وشموليتها بما يتالءم مع فرضيات البحث.
ت-اختبارات الثبات.
............................................................................................................................................................... .................
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تم اختيار عينة عشوائية من ( )20مديرا ،وزعت عليهم االستمارة بصيغتها النهائية ثم أعد
االختبار بعد ( )25يوما وأحتسب معامل ارتباط فبلغ ( )0.88وهي معنوية عند مستوى ( ،)0.01وعند
تصحيح معامل االرتباط بمعادلة (سبيرمان) بلغ معامل الثبات ( ،)0.90وبهذا يعد الثبات عاليا ،ويؤكد
صالحية المقياس لدراسة الظاهرة المبحوثة ،وقد استخدمت مجموعة من الوسائل االحصائية لألختبار
فرضيات البحث وتتمثل باآلتي:
أ -النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوصف وتشخيص متغيرات
البحث وعرض النتائج األولية.
ب -معامل االرتباط البسيط لقياس قوة العالقة بين المتغير المستقل (القيادة التحويلية) والمتغير المعتمد
(الميزة التنافسية).
ت -معامل االرتباط المتعدد لقياس قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغيرات الفرعية للمتغير المعتمد.
ث -االنحدار) (Tألختيار ارتباط سبيرمان واختيار ) (Fألختيار معنوية معامل نماذج االنحدار المتعدد.
 -4الجانب النظري
القيادة التحويلية
 1-4المفهوم :ظهرت القيادة التحويلية كرد فعل لما واجهته االنماط القيادية المختلفة من انتقادات ،ويرجع
ظهور هذا النمط الى تزايد الضغوط الكبيرة التي تواجه المنظمات ،فضال عن تأثير العوامل الخارجية
التي اليمكن التحكم بها ،ألنها وليدة متغيرات ومستجدات تفرض على القائد انتهاج نمط سلوكي معين.
وردت تعاريف متعددة للقيادة التحويلية في االدب والفكر االداري المعاصر ،حيث عرفها (Robbins,
)1998; 151على أنها القيادة القادرة على اعطاء اكبر قدر من االهتمام للمرؤوسين بدال من مصلحة
القائدوحاجاته.
فيما اثارة اليها ) ( Northouse, 2007;170على انها القيادة الساعية الى االهتمام بالمرؤوسين مع
األخذ بنظر االعتبار حالة الوعي لديهم بما يمكنهم من قبول رسالة الجماعة التي ينتمون اليها.
اما (الغالبي والعامري )166: 2010 ،فيعرفها علي انها القيادة القادرة علي تحريك المنظمات نحو
االمام من خالل الرؤية واالبتكار كونها الرافعات التي تؤمن القواسم المشتركة للعمل وبذات الوقت تفصح
عن كيفية تعامل المنطمة مع القوى الخارجية المؤثرة المحيطة بها.
تأسيا على ماجاء يمكن تعريف القيادة التحويلية اجرائيا على انها تلك القيادة العازمة على تزويد
المرؤوسين بالرؤية المستقبلية والقادرة على جذبهم والتأثير فيهم بهدف بناء روح االنتماء لمنظماتهم
وتحفيزهم على تحريك المنظمة نحو االمام والتفوق على بقية المنظمات المنافسة من خالل تحقيق ميزة
تنافسية في مجال أو أكثر من المجاالت المنظمية.
 2-4األهمية :تتجسد أهمية القيادة التحويلية من خالل دورها في مواجهة االزمات وحاالت التغير التي
تتعرض لها المنظمات حيث انها تساعد المنظمات على تحقيق اآلتي ):(Daft, 1992, 468
 استحداث رؤية جديدة تجاه المستقبل المرغوب وعلى نحو يحرر المنظمة من االنماط القيادةالتقليدية.
 تجهيز العاملين تجاه حاالت االلتزام برسالة ورؤية المنظمة. بناء ركائز واسس داعمة لعمليات التغير والتطوير.أما ) (Isabelle, 2010; 54فيشير الى اهمية القيادة التحويلية من خالل قدرتها على تحقيق اآلتي:
 رفع مستوى وعي المرؤوسين حول أهمية اهداف المنظمة. حث وتحفيز المرؤوسين على تجاوز مصالحهم الشخصية ودعم مصالح وأهداف فرق العمل. دفع المرؤوسين للتعامل مع حاجات ذات مستوى أعلى بناءا على ماسبق يمكن تجسيد أهمية القيادةالتحويلية من خالل تعزيز والء وانتماء المرؤوسين والتزامهم تجاه منظماتهم فضال عن دورها
في تعزيز حاالت الرضا ورفع الروح المعنوية والقضاء على الشعور باألغتراب التنظيمي
وتوفير مناخ تنظيمي ايجابي يدعم االبداع والتميز.
 يحقق للمنظمة التفوق والتمايز في االمد القريب والبعيد. 3-4الخصائص :تباينت خصائص القيادة التحويلية بتباين رؤى وتصورات وأفكار الباحثين في مجال علم
االدارة حيث قدم ) (Ivana, 1998; 53ست خصائص اساسية للقيادة التحويلية وهي:
 االبداع. العمل بروح الفريق. تقدير اآلخرين. التعلم. تحمل المسؤولية. االدراك.أما (الحربي )10 ،2006 ،فيضيف مجموعة اخرى من الخصائص وهي:
 امتالك الرؤية. القدرة على االتصال الفعال مع اآلخرين. المصداقية العالية. التحلي بالقيم االنسانية ويعمل على وفقها................................................................................................................................................................ .................
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 الثقة والتعاون ونكران الذات. القدرة على التحدي ومواجهة الصعوبات.في ضوء ما سبق يمكن تحديد خصائص القيادة التحويلية على أنها مجموعة كبيرة من السمات
والصفات التي تميز القائد التحويلي عن غيره من القادة وتتمثل بالقدرة على التركيز واحترام الذات
واآلخرين وتحمل المخاطرة والتحلي بروح المغامرة والتنافس واالحساس باآلخرين واالستشعار برغباتهم
ومطالبهم.
 4-4االبعاد :بهدف تحديد أبعاد القيادية التحويلية البد من االشادة بمجموعة من االسهامات الفكرية
للباحثين في هذا المجال ،حيث حدد ) (House, 1995; 115كل من الجاذبية ،والرؤية كأبعاد للقيادة
التحويلية فيما أشار ) (Kirkbride, 2006; 59الى كل من التوجه نحو االنجاز والدعم المعنوي والتقدير
الذاتي والدعم المادي كأبعاد لها.
أما ) (Kreithner and Kinicki, 1998;150فحددا أبعاد القيادة التحويلية بتبسيط العمل وتحديد المسار
والتأكيد على القيم واالتصاالت والتوجه نحو االنجاز.
أستنادا الى ماسبق يتبنى البحث كل من التأثير الفعلي والتحفيز الملهم واألثارة الفكرية واالعتبارات
الفردية كأبعاد رئيسية للقيادة التحويلية لكونها من األبعاد التي حظيت بأهتمام الباحثين كونها تقدم صورة
حية عن سلوكيات القيادة التحويلية الداعمة لعمليات التطوير والتغير وذات األثر في بناء وتحقيق الميزة
التنافسية للمنظمات ،ويمكن توضيح كل بعد من هذه االبعاد على النحو اآلتي:
 1-4-4التأثير الفعلي :ويعني التأثير في قيم التابعين وسلوكهم ودفعهم للقيام باألعمال على أحسن وجه من
خالل تبني الرؤية الواضحةوالمشتركة ) (Stoneand Patterson, 2003 ;3ويمثل التأثير الفعلي
جوهر القيادة التحويلية حيث يؤدي الى أحداث تغيرات في مواقف وقيم المرؤوسين من خالل اعتماد
اساليب التمكين وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
 2-4-4الحفز االلهامي :يجسد هذا ألبعد طبيعة االنماط السلوكية واالتصاالت التي يمكن أن يعتمدها القائد
لتوجيه االتباع في ظل تعزيز حاالت االحساس لديهم بالتحدي وبما يمكنهم من أظهار الحماس واألثار في
العمل (العامري.)12 ،2001 ،
 3-4-4األثارة الفكرية :ويقصد بهذا البعد امكانية القائد في استحداث آراء جديدة للمرؤوسين وبأساليب
متعددة وبما يمكنهم من مواجهة التحديات ومن ثم العمل على معالجتها (Korsgaard and Roberson,
) 1995; 76فاألثارة الفكرية مدخل فاعل للتحفيز الفكري لدى المرؤوسين بحيث يشعرون بأهمية الحرية
المتاحة لهم.
 4-4-4االعتبارات الفردية :يبدي القائد التحويلي اهتماما كبيرا بحاجات اآلخرين وتطلعاتهم ،وفي نفس
الوقت يأخذ بنظر العتبار الفروق الفردية للمرؤوسين ) (Stewart, 2006; 12ويتمثل االعتبارات الفردية
بقدرة القائد على التعامل مع المرؤوسين على وفق شخصياتهم وقدراتهم وامكانياتهم المختلفة.
 -5الميزة التنافسية
 1-5المفهوم :يكتنف مفهوم الميزة التنافسية الكثير من الغموض بسبب حداثة حقل االدارة االستراتيجية
نسبيا من جهة وتعدد المفاهيم التي طرحت في هذا المجال في الجهة االخرى.
فقد عرف ) (Harvy, 1990:90الميزة التنافسية على أنها المصدر الذي يعزز وضع المنظمة في
السوق بما يحقق لها االرباح االحتكارية من خالل امتيازها على منافسيها.
فيما أشار اليها ) (Kotler, 1997: 53بكونها القابلية على االداء بأسلوب واحد أو عدة أساليب ليس
بأمكان المنافسين اتباعها حاليا أو مستقبال ،وأكد (الزغبي )61 :1999 ،على أن الميزة التنافسية تمثل
خاصية أو مجموعة خصائص نسبية تنفرد بها المنطمة ويمكنها االحتفاظ بها لمدة طويلة نسبيا نتيجة
صعوبة محاكاتها وتمكنها من التفوق على المنافسين فيما تقدمه من خدمات أو منتجات للزبائن ،وفي نفس
السياق عرف ) (Dessler, 2003: 56الميزة التنافسية على أنها مجموعة من العوامل التي تميز منتجات
المنظمة عن المنافسين بهدف زيادة الحصة السوقية ،ويعرفها (نجم )273 :2007 ،على أنها القدرة على
تفوق المنظمة على المنافسين من خالل أو أكثر من أبعاد االداء االستراتيجي والمتمثلة بالجودة والكلفة
والمرونة واالعتماد واالبداع.
تأسيسا على ما سبق نورد تعريفا اجرائيا للميزة التنافسية على أنها حالة اقتدار و تفوق تنفرد بها
المنظمة عن غيرها من المنظمات العاملة في كافة القطاعات والسيما قطاع الخدمات الصحية حيث
تستطيع المنظمة من خاللها تعزيز موقعها التنافسي وتحقيق أهدافها االستراتيجية.
 2-5االهمية :الميزة التنافسية مهمة عندما تمثل سالحا تنافسيا لمواجهة تحديات السوق والمنافسة وذلك
من خالل قيام المنظمة بتنمية معرفتها التنافسية وقدرتها على تلبية احتياجات الزبائن في المستقبل عن
طريق ايجاد التقنيات والمهارات االنتاجية بالشكل التي تمكنها من التكيف للفرص المتغيرة بشكل سريع
) ،(Wile, 1997: 625ومن جانب آخر تعد الميزة التنافسية مهمة النها تمثل عامال حاسما وجوهريا لعمل
المنظمات لكونها االساس الذي تصاغ حوله االستراتيجية التنافسية ) (Boss and Phatak, 1998: 89وفي
نفس االتجاه تعد الميزة التنافيسة مهمة لكونها تمثل معيارا مهما للمنظمات الناجحة ألنها تساهم في ايجاد
نماذج جديدة للعمل مختلفة عن النماذج القديمة التي أصبحت قابلة للتقليد واالستنساخ (Lynch, 2000:
)152
............................................................................................................................................................... .................
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في ضوء ما سبق يمكن تجسيد أهمية الميزة التنافسية في كونها تعد مؤشرا ايجابيا لنجاح المنظمة
وفاعليتها فضال على أنها دالة على الموقع القوي المتميز للمنظمة في السوق من خالل حصتها السوقية
العالية والتي من خاللها تتمكن من مواجهة التحديات والتهديدات في بيئة العمل.
 3-5االبعاد :لقد تعددت أبعاد الميزة التنافسية بتعدد وتباين طروحات الكتاب والباحثين في هذا المجال ،فقد
حدد ) (Zajac, 1994: 123كل من الكلفة واالبداع والنمو والتحالفات واالحتفاظ بالزبون كأبعاد للميزة
التنافسية ،فيما أكد ) (Lynch, 2000: 84على الجودة واالبداع والنمو وتعاون المجهزين كأبعاد لها ،ومن
جانب آخر أعتمد (الحيالي )75 :2006 ،كل من الكلفة والجودة واالبداع والمعرفة والتكنولوجيا كأبعاد
للميزة التنافسية.
تأسيسا على ماجاء يتبنى البحث الحالي كل من الكلفة والجودة واالبداع كأبعاد رئيسية للميزة
التنافسية لكونها أكثر االبعاد التي تم االتفاق عليها من قبل معظم الباحثين ولكونها أكثر االبعاد شمولية،
وفيما يلي توضيحا لكل بعد من هذه االبعاد:
 1-3-5الكلفة  :التعني الكلفة تقديم المنتجات بأقل المستويات من التكلفة فقط بل أن تكون المنتجات بكلفة
ذات عالقة بالجودة (الزبيعي ،)162 :2005 ،أن المنظمات التي تنافس على أساس خفض الكلفة يجب أن
تدرك بأن الكلفة المنخفضة اليمكن أن تتمخض عنها ميزة تنافسية اذ ما كانت الزيادة في االنتاجية متأتية
من خفض كلف انتاجية على المدى القصير ) ،(Russell, 1995: 16ويرى الباحث بأن المنظمات التي
تسعى الى امتالك ميزة تنافسية من خالل خفض التكلفة البد لها من تبني نمط القيادية التحويلية القادرة
على التأثير في العاملين وحثهم على االنتاج مع مراعاة حاالت التلف والضياع والهدر لالحتفاظ بكلف
منخفضة.
 2-3-5الجودة :تعد الجودة البعد االساسي والجوهري من أبعاد الميزة التنافسية وتمثل مجموعة
الخصائص التي تحدد قدرة المنتج علي تلبية توقعات المستهلكين المعلنة والضمنية (الحافظ،)47 :2000 ،
وتحدد مدى مالئمة مواصفات المنتج مع المواصفات المحددة مسبقا ،ويشير ) (Dilworth, 1992: 58الى
أن تفوق المنظمة فيما يخص ميزة الجودة لمنتجاتها على مثيالتها من المنظمات المتنافسة يعد مطلبا
ضروريا والزما لنجاحها و استمراريتها.
 3-3-5االبداع :يشار الى االبداع بأنه توليد منتجات جديدة أو األيتاء بفكرة أو مجموعة أفكار غير مألوفة
بحيث تشكل تحسينا وتطويرا ملحوظا (صديقي وعجيلة )3 :2007 ،ويمثل االبداع أحد المداخل المتبعة
للبقاء والتكيف مع التغيرات البيئة المتسارعة.
أن االبداع يساعد المنظمات على تحقيق تطوير منتجات ويصبح مصدرا لتحقيق الميزة التنافسية
(عكروش ،)32 :2004 ،من خالل تأثير القيادات على العاملين وتحفيزهم لتوليد االفكار أو تطوير أفكار
سابقة وتبنيها في المنظمات.
 -6الجانب التطبيقي
 1-6وصف مجتمع وعينة البحث :يتمثل مجتمع البحث بمستشفيات القطاع الخاص في مدينة أربيل وقد
جاء اختيارها كمجتمع البحث لألسباب األتية.
 وجود منافسة عالية بين هذه المستشفيات مما يستوجب عليها تحقيق ميزة تنافسية لضمان البقاءوالديمومة.
 تتمتع هذه المستشفيات بمرونة عالية وحرية كبيرة في االدارة مما يساعد على تبني نمط القيادةالتحويلية.
 النمو النوعي والكمي المتزايد في مخرجات هذه المستشفيات مما يؤكد امتالكها ميزة في المجال أو أكثر.أما عينة البحث فتشكلت من كافة المديرين في سبعة من المستشفيات والتي بلغت عددهم ( )96مديرا وجاء
اختيار العينة لالسباب اآلتية.
امتالكها للعديد من االقسام والشعب والوحدات المتخصصة والتي تدار من خالل مديرين
مختصين.
تقديمها للكثير من الخدمات الصحية المتميزة واالستشارات الطبية والتي تنطوي في ثناياها وجود
للميزة النافسية.
انجازها لعدد من المعالجات الجراحية وغير الجراحية بنجاح خالل فترة عملها في القطاع
الصحي.
يبين الجدول ( )2وصفا مجتمع البحث
ت
1
2
3
4
5

الجدول ( :)2وصف مجتمع البحث
تأريخ التأسيس
اسم المستشفى

مستشفى رسول
مستشفى هةولير
مستشفى كوردستان
مستشفى ذين
مستشفى شفاء

1995
1999
2000
2002
2006

عدد العاملين
126
230
132
130
139
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6
7
8
9
10
11

مستشفى سؤران

2009

129

مستشفى دايك
مستشفى روذهةالت
مستشفى سةردةم
مستشفى ويست آي
مستشفى الحكمة

2009
2009
2010
2010
2010

91
245
123
139
142

المصدر :من اعداد الباحث

أما عينة البحث فيوضحها الجدول ( )3حيث بلغت عدد العينة ( )102مديرا ولكن المستجيبين بلغ عددهم
( )96مديرا.
الجدول ( :)3توزيع المديرين حسب المستشفيات المبحوثة

ت

اسم المستشفى

عدد المديرين

عدد المستجيبين

1

مستشفى كوردستان

17

17

2

مستشفى سؤران

14

13

3

مستشفى ذين

14

14

4

مستشفى شفاء

21

19

5

مستشفى هةولير

12

11

6

مستشفى دايك

18

16

7

مستشفى رسول

6

6

102

96

المجموع

المصدر :من اعداد الباحث

وفيما يتعلق بخصائص االفراد المبحوثين فيظهرها الجدول ()4

الجدول ( :)4توزيع االفراد المبحوثين وفقا لخصائصهم الفردية

ت

الخصائص

1

العمر

2

الجنس

3

التحصيل الدراسي

4

المنصب االداري

5

عدد سنوات الخدمة

6

عدد سنوات الخدمة في المنصب
الحالي

الفئات

العدد

النسبة

العدد

أقل من  30سنة

8

%8.30

8

39 - 31

28

%29.30

28

49 - 40

29

%30.20

29

 50سنة فأكثر

31

%32.30

31

ذكر

63

%65.60

63

انثى

33

%34.40

33

بكالوريوس

1

%1.10

1

دبلوم عالي

5

%5.20

5

ماجستير

17

%17.70

17

دكتوراه  /بورد

73

%76

73

مدير عام

7

%7.30

7

مدير قسم

42

%43.80

42

مدير شعبة

40

%41.60

40

مدير ادارة

7

%7.30

7

 5سنوات فأقل

3

%3.10

3

16 – 6

11

%11.10

11

27 - 17

54

%56.20

54

 28فأكثر

28

%29.20

28

أقل من سنة

12

%12.50

12

5–1

15

%15.60

15

10 – 6

51

%53.10

51

15 - 11

18

%18.80

18
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المصدر :من اعداد الباحث

حيث احتلت الفئة العمرية ( 50سنة فأكثر) أكبر نسبة وبلغت ( )32.3%تلتها الفئة العمرية (-40
 )49ونسبة ( )30.2%ثم الفئة العمرية ( )31-39ونسبة ( )29.2%فيما جاءت الفئة (أقل من  30سنة)
أقل نسبة وبلغت ( )8.3%وهذا النتائج تؤكد بأن معظم المديري هم من فئات عمرية كبيرة ،وهذا ما
يتناسب مع ضرورة تكليف الفئات ذوي الخبرات في المناصب االدارية.
أما بالنسبة للجنس فكانت النسبة االعلى للذكور حيث بلغت نسبتهم ( )65.6%و يشير الى تكليف
الذكور بالمهام االدارية أكثر من األناث ،الن العمل في القطاع الخاص يتالءم الذكور اكثر من األناث،
وفيما يخص التحصيل الدراسي فأن الحاصلين على شهادة دكتوراه احتلت أكبر نسبة وبلغت ( )%76فيما
كانت نسبة شهادة البكالوريوس أقل نسبة ( )1.1%وهذا يدل على أن المديري في المستشفيات المبحوثة
معظمهم من حملة شهادات الدكتوراه وهذا ما يتناسب مع طبيعة المهام االدارية في المستشفيات.
أما بالنسبة للمنصب االداري فأن النسبة االغلب كان لمنصب مدير قسم حيث بلغ نسبتهم
( )%43.8ويليهانسبة ( )41.6%لمنصب مدير الشعبة ،وكانت النسبة االكبر للمستجيبين من حيث عدد
سنوات الخدمة للفئة ( )17-27سنة وكانت النسبة ( )65.2%ثم نسبة ( )%2.29للفئة ( 28سنة فأكثر) ثم
نسبة ( )11.10%للفئة ( )6-11سنة وهذه النتائج تشير وتؤكد الخبرة الواسعة للمديرين في المستشفيات
المبحوثة ،وفيما يخص عدد سنوات الخدمة في المنصب الحالي فأن نسبة ( )53.1%لديهم خدمة في
مناصبهم تتراوح بين ( 6-10سنوات) ثم نسبة ( )18.8%للذين لهم خدمة تتراوح بين ( 15-11سنة)
وهذه النسب تؤكد الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المبحوثين في مجال قيادة مستشفياتهم.
 -7وصف متغيرات البحث وتشخيصها
 1-7وصف وتشخيص متغيرات القيادة التحويلية
 1-1-7التأثير الفعلي :أظهر الجدول ( )5مستوى متوسطا لقدرة القادة المبحوثين على التأثير الفعلي على
العاملين اذ بلغ الوسط الحسابي المعدل لفقرات هذا البعد ) )3.39( (X1-X5وبدرجة انسجام متوسطة
األهمية اذا بلغت نسبة االتفاق ( )59.8%وبأنحراف معياري ( )1.29ومن ابرز الفقرات التي ساهمت في
اغناء هذا البعد هي ) (X3والتي تنص على توضيح القادة في المستشفيات المبحوثةللغرض االساسي من
المهام المناطة للعاملين حيث بلغ الوسط الحسابي ( )3.43وبأنحراف معياري بلغ ( )1.27وكانت درجة
االنسجام جيدة االهمية اذ كانت نسبة االتفاق (.)63.6%
أما أقل الفقرات مستوى كانت الفقرة ) (X1حيث كان الوسط الحسابي ( )3.17وبأنحراف معياري
( )1.25ونسبة اتفاق منخفضة االهمية حيث كانت نسبة االتفاق ( )52.1%وهذا يدل على المتوسط
العتماد المبحوثين على ترسيخ المعاير االخالقية في العمل.
 2-1-7الحفز االلهامي :تشير نتائج الجدول ( )5الى المستوى المتوسط لهذا البعد حيث أن الوسط الحسابي
لفقراتها ) (X6-X10بلغ ( )3.41واالنحراف المعياري ( )1.05فيما كانت درجة االنسجام منخفضة
االهمية يؤكد ذلك نسبة االتفاق بين المبحوثين البالغة( ،)53.2%وهذا يدل على أن المديرين في
المستشقيات المبحوثة يمارسون الحفز االلهامي بمستوى متوسط .وعلى صعيد الفقرات فأن الفقرة)(x9
حققت أقل مستوى وكان متوسطا يؤكد ذلك الوسط الحسابي المعدل واالنحراف المعياري البالغين ()3,19
و ( )1,23على التوالي وكانت درجة االنسجام منخفضة االهمية ألن نسبة االتفاق في االجابات بلغت
( )%36وهذا يدل على المديرين يعملون على زرع الثقة بنفوس العاملين بمستوى متوسط .أما الفقرات
)(X8فحققت أعلى مستوى وكان عاليا مقارنة مع الفقرات اآلخرى لهذا البعد حيث بلغ الوسط الحسابي
( )3.63واالنحراف المعياري ( )1.03وكانت درجة االنسجام متوسطة األهمية يدعم ذلك نسبة االتفاق
( ،)%61.4وهذا النتائج تدعم المستوى العالي لمحاولة المديرين المستجيبين في تقديم التسهيالت تولد
أالفكار االبداعية.
 3-1-7االثارة الفكرية :استخدمت الفقرات ) (X1- X15لقياس هذا البعد ،وبلغ الوسط الحسابي المعدل
( )3.91مما يؤكد المستوى العالي وبأنحراف المعياري ( ،)0.82أما درجة االنسجام فكانت عالية االهمية
يؤكد ذلك نسبة االتفاق ( .)75.3%وساهمت الفقرة ) (X13في أغناء هذا البعد وحققت أكبر مستوى وكان
عاليا حيث أن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري بلغا ( )4.05و ( )0.90على التوالي وبدرجة انسجام
عالية االهمية حيث أن نسبة االتفاق بلغت ( ،)84.4%وهذا يدل على المستوى العالي العتماد المديرين
في المستشفيات المبحوثة على توليد االثارة لدى العاملين اثناء المناقشات.
فيما حققت الفقرة ) (X15أقل مستوى مقارنة مع الفقرات األخرى وكان المستوى عاليا حيث أن
الوسط الحسابي بلغ ( ،)3.67وبأنحراف معياري ( ،)0.85وكانت درجة االنسجام متوسطة االهمية بين
االجابات يدعم ذلك نسبة االتفاق البالغة ( ،)58.4%وهذا النتائج تدعم المستوى العالي لقيام المديرين في
المستشفيات المبحوثة بتقديم طرف جديدة لتأدية أنشطة المستشفى.
 4-1-7االعتبارات الفردية :أكدت نتائج الجدول ( )5المستوى المتوسط لفقرات هذا البعد )(X16 – X20
يدعم ذلك قيمة الوسط الحسابي المعدل البالغة ( )3.53واالنحراف المعياري ( .)0.96وعلى صعيد الفقرات
فأن الفقرة ) (X18جاءت جاءت بالمرتبة االولى وحققت مستوى عاليا اذ أن الوسط الحسابي واالنحراف
............................................................................................................................................................... .................
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المعياري بلغا ( )3.71و ( )0.78على التوالي ،أما درجة االنسجام لالجابات لهذه الفقرة كانت متوسطة
االهمية يدعم ذلك نسبة االتفاق ( ،)58%وهذا يدل على المستوى المتوسط المتالك المديرين لمعايير
واضحة لتميز العاملين الكفؤئين .أما الفقرة ) (X16والتي تنص على امتالك المستجيبين للقدرة في تميز
االختالفات الفردية في اداء العاملين ،فحققت أقل مستوى مقارنة مع الفقرات اآلخرى اذ بل الوسط
الحسابي ( )3.15واالنحراف المعياري ( )1.22وبدرجة انسجام منخفضة االهمية يؤكد ذلك نسبة االتفاق
البالغة (.)43.8%
الجدول (:)5التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لمتغير القيادة التحويلية

الحفز
االلهامي

االثارة
الفكرية

االعتبارات
الفردية

الفقرات

التأثير
الفعلي

أتفق تماما

محايد

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

االنحراف
المعياري

المتغير
الفعلي

أتفق

الأتفق

الأتفق تماما

الوسط
الحسابي

X1

9

9.4

41

43

19

20

11

12

16

17

3,17

1.25

X2

17

18

40

42

17

18

5

5.2

17

18

3.36

1.33

X3

18

19

43

45

14

15

8

8.3

13

14

3.43

1.27

X4

23

24

41

43

14

15

3

3.1

15

16

3.56

1.32

X5

19

20

36

38

20

21

7

7.3

14

15

3.41

1.29

المعدل

---

18

---

42

---

18

---

7.1

---

16

3.39

1.29

X6

11

12

38

40

24

25

20

21

3

3.1

3.35

1.04

X7

13

14

42

44

24

25

16

17

1

1

3.52

0.96

X8

20

21

39

41

18

19

19

20

0

0

3.63

1.03

X9

13

14

32

33

22

23

18

19

11

12

3.19

1.23

X10

11

12

36

38

26

27

21

22

2

2.1

3.34

1.01

المعدل

---

14

---

39

---

24

---

20

---

3.5

3.41

1.05

X11

16

17

52

54

25

25

3

3.1

0

0

3.84

0.73

X12

24

25

54

56

9

9.4

7

7.3

2

2.1

3.94

0.91

X13

30

31

51

53

6

6.3

8

8.3

1

1

4.05

0.9

X14

24

25

54

56

15

16

3

3.1

0

0

4.03

0.73

X15

16

17

40

42

32

33

8

8.3

0

0

3.67

0.85

المعدل

---

23

---

52

---

18

---

6.2

---

0.6

3.91

0.82

X16

11

12

31

32

30

31

9

9.4

15

16

3.15

1.22

X17

13

14

45

47

31

32

7

7.3

0

0

3.67

0.8

X18

16

17

39

41

38

40

3

3.1

0

0

3.71

0.78

X19

11

12

38

40

32

33

14

15

1

1

3.46

0.92

X20

24

25

32

33

22

23

17

18

1

1

3.64

0.08

المعدل
العام

---

16

---

39

---

32

---

11

---

3.5

3.53

0.96

المصدر :من اعداد الباحث

 2-7وصف وتشخيص متغيرات الميزة التنافسية
 1-2-7الكلفة :بينت نتائج الجدول ( )6المستوى العالي لفقرات هذا البعد ) (Y1-Y5حيث بلغ الوسط
الحسابي ( )3.72واالنحراف المعياري ( ،)0.86وكانت درجة االنسجام متوسطة االهمية ألجابات
المبحوثين اذ بلغت نسبة االتفاق المعدلة ( ،)63.6%وعلى صعيد الفقرات فأن الفقرة ) (Y4والتي تنص
تقديم المستشفيات لخدمات بكلفة منخفضة نتيجة لتبين نمط قيادي تحويلي ،حققت أكبر مستوى مقارنة مع
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الفقرات اآلخرى ،يدعم ذلك الوسط الحسابي ( ،)3.88واالنحراف المعياري ( ،)0.81زكانت درجة
االنسجام جيدة االهمية اذ ان نسبة االتفاق بلغت (.)75%
أما الفقرة ) (Y2فحققت مستوى متوسطا يدعم ذلك الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ()3.56
و ( )0.87على التوالي وهي أقل مستوى مقارنة مع الفقرات اآلخرى وكانت درجة االنسجام متوسطة
االهمية حيث كانت نسبة االتفاق ( ،)57.3%وهذه النتائج تدعم المستوى المتوسط لمساهمة طريقة ادارة
المستشفيات المبحوثة في تخفض كلف االشراف.
 2-2-7الجودة :استخدمت العبارات ) (Y6 – Y10لقياس هذا البعد وحققت مستوى عاليا يدعم ذلك قيمة
الوسط الحسابي المعدلة البالغة ( )3.74واالنحرافات المعياري ( ،)0.89وبدرجة انسجام متوسطة االهمية
اذ بلغت نسبة االتفاق ( ،)66.2%وحققت الفقرة ) (Y8أعلى مستوى وكان عاليا اذ بلغ الوسط الحسابي
( ،)3.10واالنحؤاف المعياري ( ،)0.80وبدرجة انسجام عالية االهمية اذ بلغت نسبة االتفاق (،)87.5%
وهذه النتائج تؤكد المستوى العالي الهتمام العينة المبحوثة بتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المستشفى.
أما الفقرة ) (Y9والتي تنص على سعي المديرون لتقديم خدمات مطابقة للمواصفات العالمية
للصحة .فحققت أقل مستوى وكان مستوى متوسطا مقارنةمع الفقرات اآلخرى يدعم ذلك الوسط الحسابي
والنحراف المعياري ( )3.34و ( )1.06على التوالي وكانت درجة االنسجام في االجابات لهذه الفقرة
منخفضة االهمية حيث أن نسبة االتفاق بلغت (.)45.8%
 3-3-7االبداع :أكدت نتائج الجدول ( )6المستوى التوسط لفقرات هذا البعد ) (Y11 – Y15حيث بلغ
الوسط الحسابي المعدل ( )3.53واالنحراف المعياري ( )0.81وبدرجة انسجام متوسطة االهمية حيث
كانت نسبة االتفاق ( ،)55.4%وعلى صعيد الفقرات فأن الفقرة ) (Y14حققت مستوى عاليا وكانت أعلى
مستوى مقارنة مع الفقرات اآلخرين وكانت تنصب على حرص المستجيبين على تنمية روح االبداع عند
العاملين ،وبلغ الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ( )3.86و ( )0.97على التوالي ،وبدرجة انسجام
عالية االهمية يدعم ذلك نسبة االتفاق البالغة ( ،)72.9%وجاءت الفقرة ) (Y11بلمرتبة األخيرة والتي
تنص على اهتمام المبحوثين بتوليد االفكار االبداعية لتطوير الخدمات في المستشفيات ،وكان المستوى
المتحقق متوسطا يدعم ذلك الوسط الحسابي ( )3.24واالنحراف المعياري ( )1.08وبدرجة انسجام
منخفضة االهمية حيث بلغت نسبة االتفاق (.)38.5%
الجدول ( :)6التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لمتغير الميزة التنافسية
المتغير
الفعلي

الكلفة

الجودة

االبداع

الفقرات

أتفق

أتفق تماما

الأتفق

محايد

الأتفق تماما

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري
0.88

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

Y1

17

18

31

32

40

41.7

8

8.3

0

0

3.59

Y2

11

12

44

46

30

31.3

10

10.4

1

1

3.56

0.87

Y3

17

18

53

55

13

13.5

12

12.5

1

1

3.76

0.93

Y4

19

20

53

55

17

17.7

7

7.3

0

0

3.88

0.81

Y5

23

24

37

39

33

34.4

3

3.1

0

0

3.83

0.82

المعدل

---

18

---

46

---

27.7

---

8.3

---

0.4

3.72

0.86

Y6

18

19

38

40

32

33.3

7

7.3

1

1

3.68

0.9

Y7

16

17

43

45

32

33.3

5

5.2

0

0

3.73

0.8

Y8

29

30

55

57

5

5.2

7

7.3

0

0

3.1

0.8

Y9

13

14

31

32

34

35.4

12

12.5

6

6.3

3.34

1.06

Y10

20

21

55

57

12

12.5

6

6.3

3

3.1

3.86

0.92

المعدل

---

20

---

46

---

23.9

---

7.72

---

2.1

3.74

0.89

Y11

15

16

22

23

33

34.4

23

24

3

3.1

3.24

1.08

Y12

16

17

37

39

30

31.3

11

11.5

2

2.1

3.56

0.97

Y13

30

31

38

40

13

13.5

6

6.3

9

9.4

3.77

0.23

Y14

24

25

46

48

19

19.8

3

3.1

4

4.2

3.86

0.97

Y15
المعدل
العام

14

15

24

25

33

34.4

19

19.8

6

6.3

3.22

1.11

---

21

---

35

---

26.7

---

12.9

---

5.1

3.53

0.81

المصدر :من اعداد الباحث

 -8تحليل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث:
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لغرض التعرف على عالقات االرتباط بين كل من نمط القيادة التحويلية والميزة التنافسية يتم
عرض الجدول ( )7والذي يشير الى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين المتغيرين يدعم ذلك قيمة
معامل االرتباط الكلية البالغة ( )0.79وعند مستوى معنوية ( )0.05وهذه النتيجة تدعم صحة الفرضية
الرئيسة االولى والتي تنص على وجود عالقة ارتباط معنوية بين المتغيرين.
الجدول ( :)7معامل االرتباط بين القيادة التحويلية والميزة التنافسية
المتغير المستقل
المتغير المعتمد

نمط القيادة التحويلية

*0.79
الميزة التنافسية
*p<0.05
المصدر :من اعداد الباحث

وبهدف اثبات الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسية االولى نعرض جدول ( )8والذي يتضمن
مؤشرات تفضيلية عن عالقة ابعاد نمط القيادة التحويلية بكل بعد من أبعاد الميزة التنافسية وعلى النحو
اآلتي:
الجدول ( :)8معامل االرتباط بين نمط القيادة التحويلية وكل بعد من ابعاد الميزة التنافسية
المتغير المستقل

المتغير المعتمد

نمط القيادة التحويلية

الكلفة
الجودة
االبداع
المصدر :من اعداد الباحث

*0.725
*0.877
*0.598
*p<0.05

 1-8عالقة االرتباط بين نمط القيادة التحويلية وبعد الكلفة :يالحظ من معطيات الجدول ( )8وجود عالقة
ارتباط معنوية موجبة بين نمط القيادة التحويلية وبعد الكلفة اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.725وعند
مستوى معنوية ( )0.05النتائج اآلنفة تدعم صحة فرضية الفرعية االولى.
 2-8عالقة ارتباط بين نمط القيادة التحويلية وبعد الجودة :يستدل من نتائج الجدول ( )8وجود عالقة
معنوية موجبة بين نمط القيادة التحويلية وبعد الجودة ،وكانت أقوى عالقة مقارنة مع العالقات اآلخرى
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.877وعند مستوى معنوية ( )0.01وبهذا يقبل الفرضية الثانية من
الفرضية الرئيسية االولى.
 3-8عالقة ارتباط بين نمط القيادة التحويلية وبعد االبداع :يتضح من نتائج الجدول ( )8وجود عالقة
ارتباط معنوية موجبة بين نمط القيادة التحويلية وبعد االبداع يدعم ذلك قيمة معامل االرتباط ()0.598
وهي معنوية عند مستوى ( )0.05وهذا النتيجة تدعم صحة الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية
االولى.
-9تحليل تأثير نمط القيادة التحويلية في الميزة التنافسية
تشير نتائج االنحدار الخطي البسيط الموضحة في الجدول ( )9الى وجود تأثير لنمط القيادة
التحويلية في الميزة التنافسية ويدعم ذلك قيمة ) )125.103( (Fوهي قيمة معنوية عند مستوى ()0.05
وحصلت القيادة التحويلية مانسبة ( )48.5%من التباين الحاصل في الميزة التنافسية وهذا ما اوضحته
قيمة معامل التحديد ) (R2أما النسبة المتبقية والبالغة ( )51.5%فتعود الى متغيرات آخرى تقع خارج
نطاق البحث .وتشير قيمة ) (Bالتي بلغت ( )0.877الى أن التغير في نمط القيادة التحويلية بوحدة واحدة
تؤدي الى التغير في الميزة التنافسية بمقدار ( ،)0.877وكانت قيمة ) (Tالمحسوبة هي ( )463.12وهي
معنوية عند مستوى ( )0.01وتشير قيمة ) (Cالبالغة ( )0.467الى وجود تغير في الميزة التنافسية حتى
اذا كانت التغير في القيادة التحويلية صفرا.
النتائج اآلنفة تثبت صحة الفرضية الرئيسية الثانية التي تنص على وجود تأثير لنمط القيادة
التحويلية في الميزة التنافسية.
الجدول(:)9تحليل تأثير نمط القيادة اتحويلية في الميزة التنافسية
المتغير المستقل
المتغير المعتمد

نمط القيادة التحويلية
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C

الميزة التنافسية

0.467

R2

B

F

0.877

125.103

(t)12.463

*(Sig)0.05

%48.50

*(Sig)0.01

المصدر :من اعداد الباحث

ولغرض تحديد تأثير نمط القيادة التحويلية في كل بعد من أبعاد الميزة التنافسية ،نعرض الجدول
( )10وعلى النحو اآلتي:
الجدول (:)10تحليل تأثير نمط القيادة التحويلية في كل بعد من أبعاد الميزة التنافسية

المتغير المعتمد

نمط القيادة التحويلية

المغير المستقل
C

الكلفة

1.328

الجودة

1.45

االبداع

0.983

B

F

0.628

85.619

(t)9.565

2

R

**(%34.50 Sig)0.01

**(Sig)0.01
0.336

53.725

(t)5.932

**(Sig)0.01

%20

**(Sig)0.01
0.438
(t)6.530

34.737
**(%18.90 Sig)0.01

**(Sig)0.01

المصدر :من اعداد الباحث

تشير نتائج الجدول ( )10الى أن هناك تأثيرا معنويا لنمط القيادة التحويلية في بعد الكلفة يدعم ذلك
قيمة ) (Fالبالغة ( )85.619وهي معنوية عند مستوى ( )0.01وقد حصل معامل التحديد ) (R2ما قيمته
( )%34.5من التباين الحاصل في الكلفة أما القيمة المتبقية فتعود الى متغيرات اخرى تقع خارج حدود
البحث ،كما أن قيمة ) (Bقد بلغت ( )0.628وبلغت قيمة ) )9.565( (tوهي معنوية عند مستوى ()0.01
وتشير قيمة ) (Cالى أن هناك تغيرا في بعد الكلفة بمقدار ( )1.328حتى واذا كان التغير في القيادة
التحويلية صفرا وهذه النتائج تدعم صحة الفرضية الفرعية االولى الفرضية الرئيسية الثانية ،أما فيما
يخص الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الثانية ،فأن معطيات الجدول ( )10تؤكد صحتها والتي تنص
على وجود تأثير معنوي لنمط القيادة التحويلية في بعد الجودة يدعم ذلك قيمة ) (Fالبالغة ( )53.725وهي
معنوية عند مستوى ( ،)0.01وتفسر معامل ) )%20( (R2التباين الحاصل في الجودة فيما تعود ()%80
الى متغيرات اخرى ،أما قيمة ) )0.336( (Bوبلغ قيمة ) )5.932( (tوهي معنوية عند مستوى ()0.01
أما قيمة الثابت ) (Cفتشير الى أن هناك تغيرا في الجودة بمقدار ( )1.450حتى اذا كان التغير في القيادة
التحويلية صفرا ،ويتضح من الجدول ( )10وجود تأثير لنمط القيادة التحويلية في بعد االبداع يدعم ذلك
قيمة ) (Fالبالغة ( )34.737وهي معنوية عند مستوى ( )0.01وتشير قيمة معامل التحديد ) (R2الى
التباين الحاصل في االبداع بنسبة ( )18.9%أما النسبة المتبقية البالغة ( )81.1%فتعود الى متغيرات
اخرى خارج نطاق البحث ،وتشير قيمة ) )0.438( (Bالى أن هناك تغيرا في االبداع بمقدار ( )0.438في
حالة التغير وحدة واحدة في نمط القيادة التحويلية ،وكانت قيمة ) (tالبالغة ( )6.530معنوية عند مستوى
( ،)0.01أما قيمة الثابت ) (Cالبالغة ( )0.983فتشير الى أن التغيرات الحاصلة في االبداع حتى اذا كان
التغير في القيادة التحويلية صفرا ،والنتائج اآلنفة تؤيد صحة الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية
الرئيسية الثانية.
االستنتاجات والتوصيات
أ -االستنتاجات
اظهرت النتائج اتفاق أغلبية المستجيبين على تبني نمط القيادة التحويلية في المستشفيات المبحوثة،
-1
بمستوى متوسط حيث جاء بعد االثارة الفكرية بالمرتبة االولى ثم االعتبارات الفردية ثم الحفز االلهامي
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وأخيرا التأثير الفعلي وهذا يدل على قدرة المديرين في التأثير على سلوك العاملين وتحويلها الى االفضل
بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية.
أظهرت نتائج البحث وجود مستوى عالي ألبعاد الميزة التنافسية في المستشفيات المبحوثة وهذه
-2
النتائج تؤكد قدرة المستشفيات على تخفيض الكلف وتقديم الخدمات الصحية بمستوى عالي من الجودة،
فضال عن توافر االبداع واالفكار االبداعية لدى هذه المستشفيات.
تشير نتائج التحليل االحصائي الى وجود عالقة معنوية موجبة بين النمط القيادي التحويلي
-3
والميزة التنافسية ،وهذا يوضح الدور الحيوي للقيادة التحويلية في تحقيق الميزة التنافسية.
تشير نتائج التحليل االحصائي الى تفاوت درجة االرتباط بين القيادة التحويلية وكل بعدمن أبعاد
-4
الميزة التنافسية حيث حصلت بعد الجودة على أعلى ارتباط ثم بعد الكلفة وأخيرا بعد االبداع ،وهذا يدل
على أن المديرين في المستشفيات المبحوثة يتبنون نمط القيادة التحويلية والذي ادى الى زيادة مستويات
أبعاد الميزة التنافسية.
أظهرت نتائج التحليل االحصائي الى أن هناك تأثيرا لنمط القيادة التحويلية في أبعاد الميزة
-5
التنافسية ،حيث جاء بعد الكلفة بأعلى تأثير ،ثم الجودة ،ثم االبداع ،وهذا يدل على أن التغيرات التي تحدث
في الميزة التنافسية وأبعادها ،تعود بدرجة كبيرة الى التأثير النمط القيادي التحويلي المتبناه من قبل مديري
المستشفيات المبحوثة.
ب -التوصيات
تنمية وتعزيز نمط القيادة التحويلية لدي مديري المستشفيات المبحوثة ،من خالل سعيهم للتأثير
-1
على سلوكيات وتصورات العاملين وتعزيز الثقة لديهم وتشجيهم وتحفيزهم ،بمقصد زيادة فاعلية أدائهم.
البحث على ابعاد اخرى للقيادة التحويلية مثل تحفيز السلوك الطوعي وتمكين العاملين التي من
-2
شأنها أن تؤثر على تحقيق الميزة التنافسية ،وضرورة تبنيها من قبل مديري المستشفيات المبحوثة ،فضال
عن المحافظة على المستويات الجيدة لالبعاد المبحوثة والسعي نحو استدامتها.
اتساقا مع نتائج البحث والتي أظهرت عالقات ارتباط وتأثير بين النمط القيادة التحويلية وأبعاد
-3
الميزة التنافسية ،يوصي الباحث بأن تولي ادارات المستشفيات اهتمام أكبر بهذا النمط القيادي ودعمها من
خالل توفير المناخ التنظيمي المساند لنجاحها.
تعزيز وعي العاملين وكافة االطراف المشاركة بأتخاذ القرارات بأهمية النمط القيادي التحويلي
-4
في ظل الظروف البيئية السائدة في عالم االعمال من منافسة وتغير في االحتياجات.
ضرورة انفتاح المستشفيات االمبحوثة ،على المستشفيات االخرى العامة منها والخاصة والسيما
-5
تلك التي تعمل في بيئات عمل مختلفة لغرض االستفادة منهم في مجاالت قيادة وادارة المستشفيات و
مساهمتها ،في بناء وتحقيق أبعاد الميزة التنافسية.
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تحليل تأثير عوامل البيئة الخارجية العامة في تحديد الخيار االستراتيجي
دراسة استطالعية ألراء عينة من المديرين العاميين في بعض وزارات حكومة إقليم
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المستخلص

تتجسد أهمية تحليل عوامل البيئة الخارجية العامة للمنظمة ،وأولويات ترتيبها ،بشكل كبير في عملية تحديد الخيار
االستراتيجي المالئم للنمو السريع للمنظمة ،إذ تساهم تلك العملية مساهمة فعالة في رسم معالم التركيز على أولويات عوامل
البيئة أعاله .لذا جاء هذا البحث للتعرف على مدى قدرة المديرين في المنظمات المبحوثة على تحليل هذه العوامل واختبار
فرضياته المتمثلة بمعرفة مدى وجود العالقة المعنوية بين تحليل عوامل البيئة الخارجية العامة وعملية تحديد الخيار
االستراتيجي في منظمات عينة البحث ،وبيان التأثير المعنوي لهذه العوامل في تحديد الخيار االستراتيجي المالئم للنمو
السريع أو المستقر للمنظمة .إذ جرى اختيار عينة من المديرين العاميين في بعض منظمات وزارات حكومة إقليم
كوردستان/العراق ،وأعتمد على برنامج ( )SPSSلغرض انجاز االختبارات اعاله .و توصل البحث الحالي الى جملة من
االستنتاجات منها معاناة المنظمات المبحوثة في الحصول على التكنولوجيا المتطورة ،فضالً عن نقص المهارات والخبرات
في استخدامها ،وعدم وجود قيود قانونية من قبل الحكومة تؤثر في أداء المنظمات المبحوثة لنشاطاتها االقتصادية ،فضالا عن
عدم مساندة المستجيبين لفكرة تبني المنظمات المبحوثة استراتيجيات النمو المستقرة وميلهم الى تبني استراتيجات النمو
السريع وعلى وجه الخصوص استراتيجية التنويع ،وتحديد مجموعة من التوصيات اهمها اعارة عوامل البيئة الخارجية
العامة أهمية أكبر من قبل المديرين العاميين من حيث التدريب والتعليم المستمر وبالتنسيق والتعاون مع الجامعات ،واختيار
أفراد مؤهلين لتولي المسؤولية والعمل على تحسين مهاراتهم باستمرار للقدرة على مواكبة التطورات التي تحصل في مجال
عملهم.

المقدمة
يحظى تحليل عوامل البيئة الخارجية العامة للمنظمة باهتمام كبير لدى متخذي القرارات
اإلستراتيجية ،وذلك بسبب الدور الذي تلعبه هذه العوامل في تحديد الخيار االستراتيجي المناسب للمنظمة.
ومن هذا المنطلق تركزت جهود الباحثين على هذا الدور الهام لهذه العوامل لما لها من عالقة وثيقة بنجاح
أو فشل المنظمات في تحديد خيارها االستراتيجي المالئم لها للنمو ضمن منظورها االستراتيجي.للمبررات
أعاله يحاول البحث الحالي دراسة هذه العوامل في منظمات حكومة إقليم كوردستان/العراق من وجهة نظر
المديرين العاميين في المنظمات المبحوثة ومعرفة مدى قدرتهم على تحليلها بالشكل الذي يسهم في تحديد
الخيارات اإلستراتيجية المناسبة لمنظماتهم مستقبالً ،وتم صياغة ثالث فرضيات لمعرفة العالقة المعنوية
بين المتغيرين ،ومدى تأثير هذه العوامل في تحديد الخيار اإلستراتيجي المناسب ،ودرجة تباين قوة تأثير
هذه العوامل في الخيارات اإلستراتيجية المناسبة في المنظمات المبحوثة .وجرى تقسيم هذا البحث الى
أربعة محاور .يتناول األول اإلطار العام للبحث ومنهجيتة ،وتضمن المحور الثاني الجانب النظري الذي
يستعرض متغيري البحث األول يتمثل بعوامل البيئة الخارجية العامة كمتغير مستقل ،والمتغير الثاني يتمثل
بالخيارات اإلستراتيجية كمتغير معتمد .بينما تناول المحور الثالث الجانب الميداني للبحث متطرقا ً الى
مجتمع البحث وعينتة ،ووصف وتشخيص متغيري البيئة الخارجية العامة ،والخيارات االستراتيجية ،ومن
ثم تحليل العالقة واآلثر بين المتغيرين للتحقق من صحة الفرضيات أو عدمها .أما المحور الرابع واآلخير
فقد تناول أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها البحث.
 -1اإلطار العام للبحث ومنهجيتة
يتناول هذا المحور اإلطار العام للبحث الحالي ومنهجيته والدراسات السابقة وعلى النحو اآلتي:
 1-1مشكلة البحث
يشخص البحث الحالي مشكلة مفادها :هل يقود اإلخفاق أو القصور في تحليل عوامل البيئة
الخارجية العامة للمنظمات المبحوثة ،الى عدم قدرة المديرين العاميين في منظمات حكومة إقليم
كوردستان/العراق وضع أولويات مناسبة لها على وفق قدراتها ومواردها المتاحة ،عند تحديد الخيار
االستراتيجي المالئم ،والى تراجع المنظمة وعدم قدرتها في اقتناص الفرص ومواجهة تحديات البيئة
المحيطة بها؟ وهل يؤدي ذلك الى ضعف قدرة المنظمات في تحديد الخيارات االستراتيجية وتقييمها
واختيار أفضلها؟ وما هو أثره في أداء الدور الفعال في تحقيق األهداف؟
لقد جاء تشخيص المشكلة أعاله في ضوء المؤشرات اإلدارية اآلتية:
ضعف االهتمام وبصورة علمية وواقعية بترتيب أولويات عوامل البيئة الخارجية العامة من قبل
أ.
المديرين العاميين في المنظمات المبحوثة.
ب .القصور في امتالك أفراد عينة البحث ثقافة تنظيمية كافية حول دور هذه العوامل في آليات تحديد
الخيار االستراتيجي للمنظمات المبحوثة.
ت .مركزية اتخاذ القرارات اإلدارية ،تؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة أمام العاملين للمساهمة الفعالة في
تحليل عوامل البيئة الخارجية العامة ،حسب الدور الذي يلعبه كل عامل في عملية تحديد
الخياراالستراتيجي.
.................................................................................................................................................
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ث .ضعف ثقة اإلدارة العليا بقدرات العاملين ومساهماتهم في عمليتي تحليل هذه العوامل ،وتحديد
الخيار االستراتيجي المالئم.
 2-1أهمية البحث وأهدافه
 1-2-1أهمية البحث :تتبلور أهمية البحث الحالي في التعرف على القوى المؤثرة المتمثلة ببعض
عوامل البيئة الخارجية العامة وتحليلها لتحديد اتجاهات تلك القوى وما تعكسه من فرص وتهديدات لتبني
استراتيجيه ناجحة من قبل المنظمات المبحوثة وذلك من خالل تحليل أراء واجابات أفراد عينة البحث،
وعلى الجوانب اآلتية:
أ -الجانب النظري الذي يستعرض األهمية األكاديمية لمتغيري البحث المتمثلة بتحليل عوامل البيئة
الخارجية العامة ،والخيارات اإلستراتيجية ،وطبيعة المفاهيم التي يتم تناولها عن المتغيرين.
ب -أما في الجانب الميداني متكمن أهميتة البحث في الوصول الى النتائج التي تفيد المنظمات المبحوثة
في عملية تحليل العوامل المعتمدة لتطوير الخيارات اإلستراتيجية المناسبة ،وذلك من خالل تقديم
استنتاجات وتوصيات بناء بهذا الصدد.
 2-2-1أهداف البحث :يهدف البحث الحالي الى تحليل بعض عوامل البيئة الخارجية العامة وتحديد
أبعادها ،ألن معظم منظمات حكومة إقليم كوردستان/العراق تواجه صعوبات في وضع حدود فاصلة بين
هذه العوامل وتأثيراتها في المنظمة وذلك من خالل مايأتي:
أ .تحديد العوامل االكثر أهمية في البيئة الخارجية العامة التي تمكن المنظمة تشخيص الفرص
واقتناصها ،ومواجهة التهديدات التي تعيق عملها وتحقيق أهدافها.
ب .قدرة المنظمة على التنبؤ بالنتائج التي تتحقق عند المفاضلة بين الخيارات االستراتيجية للنمو
السريع والمستقر.
ت .كما يستهدف البحث من خالل اإلطار الميداني التركيز على دور االدارة العليا في المنظمات
المبحوثة ،للتعرف على قدراتهم و مهاراتهم في فهم و تحليل مغزى األحداث دون التأثير بظواهر
االمور.
ث .وصف وتشخيص عينة البحث ومتغيراته من خالل أراء واجابات المستجيبين.
 -1أنموذج البحث وفرضياته
تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة البحث من خالل إطارها النظري ومضامينيها التطبيقية تصميم
أنموذج افتراضي الذي يشير الى وجود عالقة وتأثير معنويين بين عوامل البيئة الخارجية العامة ذات تأثير
غير المباشر وتحديد الخيارات االستراتيجية وكما موضح في الشكل (.)1
وفي ضوء مشكلة البحث وتحقيق أهدافه فقد أعتمد على ثالث فرضيات رئيسة مفادها:
أ -هناك عالقة معنوية بين عوامل البيئة الخارجية العامة المعتمدة وتحديد الخيار االستراتيجي وانبثق
عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 هناك عالقة معنو ية بين العوامل االقتصادية وكل من الخيارات اإلستراتيجية :التركيز ،والتنويع،والتكامل الرأسي ،والتكامل األفقي ،والنمو المستقر.
هناك عالقة معنوية بين العوامل التقانية وكل من الخيارات اإلستراتيجية :التركيز ،والتنويع،
والتكامل الرأسي ،والتكامل األفقي ،والنمو المستقر.
هناك عالقة معنوية بين العوامل السياسية والقانونية وكل من الخيارات اإلستراتيجية :التركيز،
والتنويع ،والتكامل الرأسي ،والتكامل األفقي ،والنمو المستقر.
هناك عالقة معنوية بين العوامل االجتماعية والثقافية وكل من الخيارات اإلستراتيجية :التركيز،
والتنويع ،والتكامل الرأسي ،والتكامل األفقي ،والنمو المستقر.
ب -هناك تأثير معنوي لتحليل عوامل البيئة الخارجية العامة للمنظمة في تحديد الخيار االستراتيجي
المالئم للمنظمات المبحوثة وانبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
هناك تأثير معنوي للعوامل االقتصادية في كل من الخيارات اإلستراتيجية :التركيز ،والتنويع،
والتكامل الرأسي ،والتكامل األفقي ،والنمو المستقر.
هناك تأثير معنوي للعوامل التقانية في كل من الخيارات اإلستراتيجية :التركيز ،والتنويع ،والتكامل
الرأسي ،والتكامل األفقي ،والنمو المستقر.
هناك تأثير معنوي للعوامل السياسية والقانونية في كل من الخيارات اإلستراتيجية :التركيز،
والتنويع ،والتكامل الرأسي ،والتكامل األفقي ،والنمو المستقر.
هناك تأثير معنوي للعوامل االجتماعية والثقافية في كل من الخيارات اإلستراتيجية :التركيز،
والتنويع ،والتكامل الرأسي ،والتكامل األفقي ،والنمو المستقر.
ت -تتباين عوامل البيئة الخارجية العامة المعتمدة في قوة تأثيرهافي تحديد الخيار االستراتيجي للمنظمة.
عوامل البيئة الخارجية العامة المختارة
االقتصادية

التكنولوجية

االجتماعية والثقافية

السياسية والقانونية
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إستراتيجيات النمو السريع

إستراتيجيات النمو المستقر
الخيارات اإلستراتيجية

*األسهم المتقطة تمثل العالقة.
* األسهم المتواصلة تمثل التأثير.
الشكل ( )1األنموذج األفتراضي للبحث

 4-1منهجية البحث وأدواته :تقوم منهجية البحث الحالي على استخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع
البيانات والمعلومات وتحليلها ،والجراءه أعتمد على مصدرين رئيسين هما:
أ .في الجانب النظري تم االستعانة بالمراجع والمصادر العربية واالجنبية من الكتب والبحوث العلمية
بهدف الوصول الى إطار نظري واضح يسهم في معالجة مشكلة البحث.
ب .اما في الجانب الميداني فقد أعتمد على استمارة االستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض (أنظر
ملحق ،)1/فضالً عن استخدام النظام االحصائي ( )SPSSواألساليب االحصائية مثل :النسب المئوية،
الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،ومعامل االختالف ،ومعامل االرتباط لقياس وتحليل العالقات بين
المتغيرات ،واالنحدار لغرض توضيح تأثير المتغير المستقل في المتغير المعتمد.
 5-1الدراسات السابقة :يستعرض البحث الحالي في هذه الفقرة بعض الدراسات السابقة عن متغيري البحث
وعلى النحو اآلتي:
 الدراسات السابقة المتعلقة بالعوامل البيئة الخارجية:أ -دراسة بارحمة 2006
هدفت الدراسة الموسومة " التحليل البيئي وأثره في تحديد الخيار اإلستراتيجي للمنظمة – دراسة
ميدانية في عينة من الشركات الصناعية في محافظة عدن" الى معرفة تأثير التحليل اإلستراتيجي في تحديد
الخيار اإلستراتيجي من خالل تبني أنموذج افتراضي في المنظمات الست المبحوثة ،فضالً عن معرفة مدى
ادراك المديرين فيها بأهمية تحليل البيئة الداخلية والخارجية في تحديد الخيار اإلستراتيجي لمنظماتهم،
وضعت الدراسة عدد من الفرضيات لمعرفة العالقة واألثر بين المتغيريين لذا تم ضياغة استبنانة الختبار
الفرضيات التي وزعت على ( )42مديرا ً في المنظمات المبحوثة ،وتوصلت الدراسة الى وجود تأثيرمعنوي
لتحليل البيئة الخارجية والداخلية في استراتيجيات النمو واستراتيجيات االستقرار وعدم هذا التأثير في
استراتيجيات التراجع أي (االنكماش).
ب -دراسة خليفة 2011
سعت الدراسة الموسومة (دور بعض عوامل البيئة الخارجية في مكانة المزيج التسويقي السياحي-
دراسة دراسة إستطالعية ألراء عينة من المديرين في المنظمات السياحية في مدينة أربيل) الى تشخيص
المعوقات البيئية من خالل تحليل بعض عوامل البيئة الخارجية العامة التي تحد من قدرة المنظمات
المبحوثة الى مواكبة التغيرات التي تحدث في بيئة اإلقليم ،فضالً عن تشخيص طبيعة العالقة واألثر بين
متغيري الدراسة ،ومن أجل الوصول األهداف المرجوة تم صياغة استبانة والتي وزعت على عينة من
المديرين في المنظمات المبحوثة وكانت قوامها ( )153مديرا ً ممن لهم خدمة وخبرة في مجال السياحة
للحصول على البيانات والمعلومات واختبار الفرضيات ،وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة معنوية قوية
بين المتغيرين ،فضالً عن وجود تأثير معنوي قوي لهذه العوامل في المزيج التسويقي السياحي.
 الدراسات المتعلقة بالخيار اإلستراتيجيأ -دراسة يونس 2006
تمحور هدف الدراسة الموسومة (عناصر التفكير اإلبداعي ودورها في تحديد الخيار اإلستراتيجي-
دراسة في مجموعة مختارة من المنظمات الصناعية العامة في محافظة نينوى) حول معرفة طبيعة العالقة
واألثر بين متغيري الدراسة في المنظمات المبحوثة ،وما هي الخيارات اإلستراتيجية المناسبة لهذه
المنظمات ،ألن انتقاء الخيار اإلستراتيجي األنسب يعد أحد القرارات اإلستراتيجية الذي يحقق أهداف
المنظمة ورسالتها ويسهم في تقليص الفجوة اإلستراتيجية بين األداء الحالي والمتوقع ،فضالً عن القدرة على
الموائمة بين الفرص والتهديدات من جهة ،ونقاط القوة والضعف من جهة اخرى .وضعت الدراسة لتحقيق
هذا الغرض أنموذج افتراضي تضمن محموعة من الفرضيات أختبرت عبر استخدام بعض األساليب
االحصائية التي طبقت على بيانات جمعت من خالل توزيع عدد من االستبانات على منظمات عينة
الدراسة ،وتوصلت الى ان المنظمات هذه ترغب أن تتبنى كل من استراتيجيتي تطوير المنتوج وعدم الغيير.
ب -دراسة التميمي 2009
هدفت الدراسة الموسومة ( العالقة بين الخيارات اإلستراتيجية والقيادة التحويلية وتأثيرهما في
النجاح التنظيمي :دراسة استطالعية مقارنة ألراء عينة من المديرين في مصرفي الرافدين ،والرشيد) الى
إيجاد العالقة بين المتغيرين العالقة بين الخيارات اإلستراتيجية والقيادة التحويلية ومن ثم بيان تأثيرهما في
النجاح التنظيمي ،ولمعرفة ذلك طبقت الدراسة على عينة قوامها ( )80مديرا ً موزعين على المستويات
.................................................................................................................................................
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اإلدارية الثالثة للمصارف المبحوثة ،وأعتمدت على استمارة االستبانة لجمع البيانات والمعلومات ،فضالً
عن الزيارات الميدانية الختبار الفرضيات المتعلقة بالعالقة واألثر بين المتغيرات والفروق بين المصرفين.
توصلت الدراسة الى عدم وجود عالقة قوية بين الخيارات اإلستراتيجية والقيادة التحويلية ،وحققت
استراتيجيات النمو قبوالً أكثر من استراتيجيات االستقرار واالنكماش من قبل المديرين في المصرفين.
ت -دراسة المحمدي 2011
هدفت الدراسة الموسومة (العالقة بين الخيارات اإلستراتيجية وهيكل المنظمة وتأثيرها في فاعلية
المنظمة) الى ايجاد تأثير العالقة بين الخيارات اإلستراتيجية وهيكل المنظمة في فاعلية تطبيق االستراتيجية
من خالل أراء عينة من المديرين في الشركات الصناعية العراقية كانت قوامها ( )130مديرا ً ،ودراسة
استراتيجيات :التركيز ،والكلفة األدنى ،والتماييز كخيارات استراتيجية لمعرفة مدى عالقتها بالهيكل
التنظيمي وأبعاده المتمثلة بالرسمية ،والمركزية ،والتعقيد ،والتخصص ،لبيان تأثير هما في فاعلية المنظمة
وأبعادها الستة المتمثلة بالروح المعنوية ،وقوة عمل ،والتخطيط ،والنمو والتطور ،والثبات واالستقرار،
والكفاءة اإلنتاجية ،وتوصلت الدراسة الى أن فاعلية المنظمة تزداد قوة ً باتباع الخيارات اإلستراتيجية
المبحوثة ،وتعزز من ارتفاع الروح المعنوية للعاملين وزيادة نمو الشركات المبحوثة وتطورها وتحسين
ثباتها وكفاءتها االنتاجية.
 -2اإلطار النظري
تمهيد
يستعرض البحث الحالي في هذا المحور إطار نظري لمتغيري البحث المتمثلة بالبيئة الخارجية
العامة للمنظمة ،وعملية تحديد الخيار االستراتيجي لها وعلى النحو اآلتي:
 1-2البيئة الخارجية العامة للمنظمة
 1-1-2مفهوم البيئة الخارجية العامة للمنظمة وأهميتها
تواجه المنظمات المعاصرة شبكة معقدة من العوامل من البيئة الخارجية والتي تؤثر فيها بنسب
متفاوتة سوا ًء كانت في بيئة مستقرة نسبيا ً أو غير مستقرة وتتضمن العوامل السياسية ،الحكومية والقانونية،
واالقتصادية ،واالجتماعية والثقافية ،والتكنولوجية ( ،)Wright, Kroll, & Parnell, 1998, 23لقد تناول
كتاب وباحثو اإلدارة االستراتيجية البيئة الخارجية العامة للمنظمة بتعاريف عدة ،إال أن جميع تلك التعاريف
تشترك في أنها مجموعة عوامل من البيئة الخارجية تؤثر في المنظمة بشكل أو آخر ،ويحاول البحث الحالي
استعراض بعض من تلك التعاريف ،فقد عرفها ( )Daniel, 1984, 16بأنها "تلك األحداث والمنظمات
والقوى األخرى ذات الطبيعة االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية والسياسية الواقعة خارج السيطرة
المباشرة لإلدارة العليا في المنظمة" .ويعرفها (" )Thompson, 1999, 262بأنها الضغوط البيئية التي تحتم
على المنظمة العمل السريع وبشكل ديناميكي لإلستجابة لبعض الفرص والتهديدات المحتملة ،ألن
االستراتيجية التي اتخذت في السابق قد ال تكون ناجحة أو ال يمكن تطبيقها في ظل المستجدات الحالية".
ويعرفها كل من (" )Wheelen & Hunger, 2004, 52بأنها القوى العامة التي تنعكس تأثيراتها مباشرة في
نشاطات المنظمة في المدى القصير ،ولكن يمكن في كثير من األحيان تؤثر في القرارات على المدى البعيد،
وتتكون من القوى التكنولوجية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية" ،ويرى كل من ( & Pearce
" )Robbinson, 2007, 84بأنها مجموعة كبيرة من العوامل الخارجية التي هي خارج سيطرة المنظمة
والتي تؤثر في إختيار المنظمة التجاهاتها ،والعمليات ،والهيكل التنظيمي ،والعمليات الداخلية" ،وتبرز
أهمية تحليل البيئة الخارجية من قبل االدارة العليا للمنظمات لمعرفة قدرتها على استغالل الفرص المتاحة،
وكذلك مواجهة التهديدات التي تأتي من هذه البيئة .لذلك يجب على المنظمات أن تتكيف مع تلك المواقف
اإليجابية المناسبة التي تكون لصالحها ( .)Stacey, 2000, 56( )Joyce & Woods, 1996, 105وهناك
عالقة وطيدة بين رسالة المنظمة وبين نتائج تقييم البيئة الخارجية مع االمكانات الداخلية .االمر الذي يتطلب
قيام المنظمة بإجراء التوازن بين إمكاناتها الداخلية مع المعطيات الجديدة في بيئتها الخارجية ،وذلك لكون
التشخيص الفعال للفرص والتهديدات البيئية لها أهمية قصوى للمنظمة و استخدام نتائجها في صناعة القرار
االستراتيجي.
 2-1-2مكونات البيئة الخارجية :عند دراسة مكونات البيئة الخارجية فيمكن التميز بين مجموعتين :األولى
هي العوامل الخاصة وتؤثر بشكل مباشر في المنظمات .أما المجموعة الثانية فتتضمن العوامل العامة التي
تؤثر بشكل غير مباشر في المنظمة وفي تحديد خيارها االستراتيجي ،وتتحدد بالعوامل االجتماعية،
واالقتصادية ،والثقافية ،والتكنولوجية ،والتعليمية ،والسياسية والقانونية ،والموارد الطبيعية والسكانية
(غراب )69 ،1995 ،و(ياسين .)62 ،1998 ،وبما أن البحث الحالي يعتمد على دراسة وتحليل عوامل
بيئة المنظمة ذات التعامل غير المباشر ،لذا سيتم التركيز على عرض هذه العوامل بما يتناسب مع أهداف
هذا البحث ،وعلى النحو اآلتي:
أ -العوامل االقتصادية :يعد تحليل البيئة االقتصادية للمنظمة ومؤشراتها السائدة من حيث معدالت
التضخم  ،ومعدالت الفائدة ،وحجم الناتج القومي ،وحجم الدخل ،ومستوى األرباح ،والحوافز التي تقدمها
الدولة لتحفيز المستثمرين على اإلستثمار ،وميزان مدفوعات الدولة ،والمستوى العام لألسعار ،ومتوسط
دخل الفرد ،ومعدالت البطالة ،والسياسات المالية والنقدية السائدة والمتوقعة عامالً مؤثرا ً في توجهها
المستقبلي ،وأنشطتها و فعالياتها القائمة .ألن الزيادة في معدالت نمو االقتصادي الوطني تؤثر مباشرة في
مستوى الفرص المتاحة والتهديدات التي تواجهها المنظمة ،وفي مجاالت االستثمار التي تؤدي الى الزيادة
في السلع والخدمات وفي اإلنفاق من جانب المستهلك ،والمساهمة اإليجابية نحو التعامل مع الضغوط
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التنافسية حيث تنعكس إيجابيا ً باتجاه إمكانية إتاحة الفرصة لتوسيع المنظمة في أنشطتها وزيادة االستثمار
في مجال عملها في مثل هذه البيئات .والعكس صحيح في حالة الكساد االقتصادي ،وانخفاض هذه المعدالت
للنمو .كل ذلك يحتم على اإلدارة االستراتيجية في المنظمة االخذ بالحسبان العوامل االقتصادية عند صياغة
وتصميم استراتيجياتها المستقبلية ،ألنها قد تكون قيودا ً على بعض المنظمات ،وفرصا ً لمنظمات أخرى.
(السيد )106 ،1992،و).(Wright, et. all., 1998, 27
ب -العوامل االجتماعية والثقافية ،:يمثل تغيير نمط الحياة العامة إشكالية كبيرة أمام المنظمات في فهم
أنشطة اإلستهالك واألسواق والزبائن وتحديد سياستها اإلنتاجية والسعرية ،وفي آلية الحصول على الموارد
البشرية من محيطها الخارجي وما يرتبط بذلك من نفقات إلدامة حياة األفراد والمجتمع على وفق
اإلعتبارات االجتماعية المتمثلة باألعراف والتقاليد واالطر األخالقية والمسؤولية االجتماعية للمجتمع
واألفراد ،أو إعتبارات ديمغرافية المتمثلة بالزيادة السكانية التي تؤدي الى زيادة الطلب على المنتجات
والخدمات التي تقدمها المنظمة والعكس صحيح عند تناقصها ،وخروج المرأة للعمل وزيادة الدور الذي
تلعبه يؤدي الى زيادة الطلب على بعض المنتجات التي تمكن المرأة من أداء دورها الجديد ،وزيادة
مشاركتها في القرارات الشرائية ،وارتفاع متوسط دخل األسرة ،وتوسيع نطاق اختيار المنظمات لألفراد
العاملين فيها.أما العوامل الثقافية فلها تأثير كبير أيضا ً في المنظمات ،فنظام التعليم والخبرات المتراكمة و
القيم والسلوك الفردي والجماعي وطبيعة المجتمعات وإستعدادها للتغيير والنظرة الفردية والجماعية
للماضي والحاضر تؤدي الى زيادة الطموحات والتطلعات لدى األفراد نحو مستقبل أفضل وأكثر طموحا ً
( (Wright, & at.al., 1998, 28و(ياسين )69 ، ،2002 ،و(الغالبي ،وإدريس.)256 ،2007 ،
ت -العوامل التقانية :تعطي العوامل التقانية إمكانية عالية للمنظمة في تطبيق مختلف العلوم واألفكار التي
طورت أو تتطور في حقول المعرفة المختلفة ،وتعد العامل الرئيس في ميدان المنافسة ألنها تمنح للمنظمة
موقعا ً رياديا ً في تطوير وتحسين منتوجاتها وخدماتها بإستمرار من أجل البقاء في عالم االعمال ،ألن التقانة
في تغير وتطور مستمرين وبصورة سريعة وفي ميادين مختلفة (الغالبي ،وإدريس .)257 ،2007 ،ويرى
( )Aaker, 2001, 97بأن العوامل التقانية هي أحد األبعاد الهامة في التحليل االستراتيجي للبيئة الخارجية
للمنظمة ،وأن عدم مواكبتها للتغييرات التقانية الحديثة يؤدي الى مواجهتها لتهديدات حقيقية ،وعدم القدرة
في مواجهة المنافسين واستغالل المزايا التكنولوجية وتحسين مستوى الجودة للمنتج وتخفيض التكاليف
المترتبة عليها (علي ،وأخرون .)430 ،1999 ،لذا فقد حتمت التطورات التقانية السريعة على المنظمات
أن تحافظ على المستوى التكنولوجي المقبول ،وذلك عن طريق الحصول على التقانة الحديثة التي تستخدم
في مجاالت عملها بهدف التقليل من تأثيراتها السلبية ،وتدعيم مركزها التنافسي وتحقيق رضا الزبائن من
خالل تقديم المنتوجات والخدمات بالجودة المطلوبة والكلفة المقبولة وفي الوقت المحدد.
ث -العوامل السياسية والقانونية :ال تعمل المنظمات بمعزل عما يحدث في البيئة السياسية المحيطة بها
والقوانين والتشريعات التي تصدرها الدولة والجهات المنظمة للعمل السياسي واالقتصادي في المجتمع.
فضالً عن تلك التي تنبع من البيئة الدولية أو العالمية .إذ تؤثر هذه العوامل في عملية تحديد الخيارات
االستراتيجية لمنظمات األعمال ،وفي رسم سياساتها ،وفي عالقاتها مع مختلف المجاميع بطرق وأساليب
مختلفة .وبذلك يمكننا القول بأن اإلستقرار السياسي والقانوني يوفر إمكانية أكبر للمنظمة لإلستفادة من
الفرص المتاحة في البيئة ،وعند العكس تواجه منظمات االعمال مخاطر وتهديدات عديدة في بيئتها .في
اآلونة األخيرة وبسبب اإلنفتاح والترابط العالمي والدخول في إطار النظم الديمقراطية وإزدياد الحريات في
المجتمع بفضل دور منظمات المجتمع المدني ،كذلك أثر القلق االجتماعي فيما يتعلق بالتحكم في األسلحة
والصحة والتلوث البيئي ،فإن مجمل هذه التطورات واألحداث ستنعكس على عمل المنظمات في البيئات
المختلفة (الغالبي ،وإدريس )257 ،2007 ،و (العارف.)160 ،2010 ،
 2-2الخيارات االستراتيجية
 1-2-2مفهوم الخيارات االستراتيجية وأهميتها :ان مفهوم الخيار االستراتيجي في أدبيات االدارة مشتق من
مفهوم االستراتيجية ،فاالستراتيجية في رأي ( )Stoner,1989,193لها منظورين األول هو الدور العقالني
والفعال لتحديد وتحقيق أهداف المنظمة وتنفيذ رسالتها ،ويقوم على سؤال مفاده :ماذا تبغي المنظمة أن
تعمل؟ أما الثاني هو نمط إستجابة المنظمة لتغيرات بيئتها باستمرار ،ويقوم على سؤال مفاده :ماذا تعمل
المنظمة؟ ويتفق كل ( (Boseman,1989,65و( (Thomas,1989,195و)،(Wheelen & Hunger, 1989, 203
و) )Certo,1990,85على ان الخيار االستراتيجي هو"ذلك القرار الذي تم إختياره من بين مجموعة من
الخيارات اإلستراتيجية المتاحة والذي يمثل أفضل طريق للوصول الى أهداف المنظمة ،معتمدين في ذلك
على مدخل إتخاذ القرار وعملياته كأساس في مفهومهم للخيار االستراتيجي" ،و تبرز أهمية الخيار
االستراتيجي من كونه من أهم األدوات التي تساعد متخذي القرارات االستراتيجية لتحديد االستراتيجية من
بين الخيارات المتاحة ،والتي تتالئم مع رسالة المنظمة وأهدافها االستراتيجية على وفق نتائج تحليل عوامل
البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للمنظمة ،وباالعتماد على معايير مثل :التمسك الشديد من قبل إدارة العليا
باالستراتيجيات السابقة ،اتجاهات ذوي القوة والنفوذ في المنظمة وقدرتها على إقناع العاملين ،اتجاه االدارة
نحو الخطر ،التوقيت المالئم للتصرف وتقييم الخيارات البديلة المتاحة أمام المنظمة ،والموعد النهائي
التخاذ القرار ( )Deadlineبشأن الخيار االستراتيجي ،الموارد المتاحة للمنظمة ،مراعاة القوة النسبية
للمنظمة من قبل االدارة العليا في الصناعة التي تعمل بها ،من ناحية (الركابي )224 ،2004 ،و(السالم،
 ،)210 ،2005وتنفيذ االستراتيجية التي تتخذ قرارات متعلقة باسلوب تكوين االستراتيجيات وخطط
المنظمة عمليا ً لبلوغ ما تم وضعه من أهداف من ناحية أخرى (الخفاجي .)210 ،2004 ،و الشىء المهم
فيما يتعلق بأهمية تحديد الخيار االستراتيجي هو أن هنالك بعض المنظمات تبحث باستمرار عن الفرص
المتاحة بغرض التغيير والنمو ،بينما البعض اآلخر ال تبدأ بالتغيير إال حينما تتغير الظروف .في حين هنالك
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منظمات أخرى لديها استراتيجيات مالئمة تستمر معها بنجاح ألنها حققت نتائج مرضية منها ،وبعضها
تتجاهل التغيير (.)Thompson, 1999, 463
 2-2-2الخيارات اإلستراتيجية :يتفق أغلب الكتاب والباحثون على ثالثة تصنيفات للخيارات االستراتيجية
على مستوى المنظمة وهي :استراتيجيات النمو المستقر ،استراتيجيات النمو السريع ،واستراتيجيات
االنكماش Pearce ( (David, 2011, 170) (Wheelen & Hunger, 2004, 133) Retrenchment Strategie
 ،)& Robbinson, 2007, 202وبما أن البحث الحالي يعتمد في عنوانه و فرضياته و انموذجه االفتراضي
على تحليل تأثير بعض عوامل البيئة الخارجية العامة في تحديد استراتيجيات النمو المستقر والنمو السريع ،
لذا يتم تناول هاتين االستراتيجيتين بشىء من اإليجاز:
 1-2-2-2استراتيجيات النمو المستقر  :Stabile Growth Strategiesتتناسب استراتيجيات اإلستقرار
للمنظمة الناجحة التي تعمل في بيئة يمكن التنبؤ بها نسبيا ً ،وال تتطلب هذه االستراتيجيات إحداث تغيرات
كبيرة إستنادا ً الى فلسفة الثبات في الحركة .وتوجه المنظمة كل مواردها نحو اعمالها الحالية بهدف تقوية
وتحسين ما لديها من مزايا استراتيجية وتنافسية .مع المحافظة على ذات الرسالة واألهداف ،و ببساطة تعمل
المنظمة على تحسين معدالت أدائها بنسبة ثابتة تقريبا ً سنوياً .وتعد من أكثر االستراتيجيات إنتشارا ً من
حيث االستخدام بالنسبة للمنظمات الصغيرة التي لها قطاعات محددة في السوق ومتفوقة فيها ،وغالبا ً ما
تكون مفيدة جدا ً في األجل القصير( .القطامين ،)103 ،2002 ،و(إدريس ،والمرسي،)278 ،2006 ،
و(الغالبي ،وادريس ،)408 ،2007 ،و(العارف ،) 294 ،2010 ،ومن استرايتجيات اإلستقرار:
أ -استراتيجية التقدم بالحيطة والحذر :إنها استراتيجية مؤقته ويمكن إستخدامها حتى تتغير العوامل البيئية
لتصبح أكثر مالئمة للمنظمة ،و تصبح قادرة على تقوية مواردها قبل اإلتجاه نحو النمو ،أو كفترة راحة
للمنظمة بعد نمو سريع لفترة طويلة.
ب -استراتيجية عدم التغيير :إنها االستراتيجية التي تتبنى قرار عدم القيام بشىء جديد .أي إختيار
االستمرار للعمليات اإلنتاجية والسياسات الحالية للتعامل مع المستقبل الذي قد يكون إمتدادا ً للحاضر .ونادرا ً
ما تصبح استراتيجية نهائية للمنظمة ،حيث إن استخدامها ونجاحها يتوقف على حقيقة أساسية وهي عدم
وجود تغيير ذو داللة في موقف المنظمة .واإلستمرار النسبي في وضعها التنافسي الحالي أو القيام بتعديالت
بسيطة ألجل زيادة مبيعاتها وربحيتها.
ت -استراتيجية الربح :وهي تنطلق من فكرة التضحية بالنمو في المستقبل في سبيل زيادة األرباح ،وتؤدي
هذه االستراتيجية الى النجاح في األجل القريب مصحوب بركود في األجل البعيد .أي إن اإلدارة العليا تلجأ
الى تقليل حجم اإلستثمار أو تخفيض النفقات ،أو األثنين معا ً لتحقيق اإلستقرار ألرباحها خالل هذه الفترة
لحين تخطي الصعوبات المؤقتة التي تواجهها المنظمة.
ث -استراتيجة النمو التدريجي :بموجب هذه االستراتيجية تقوم المنظمة بإنتخاب أنشطة بعناية لتكون
عمليات يمكن النمو فيها ،في حين أن باقي األنشطة األخرى تكون في وضع إستقرار.
 2-2-2-2استراتيجيات النمو السريع  :Rapid Growth Strategiesتحظى هذه االستراتيجيات باهتمام
كبير من قبل المنظمات اليوم ،القترانها بالنجاح وزيادة الحصة السوقية وزيادة المبيعات واألرباح ،وتشمل
االستراتيجيات اآلتية:
أ -استراتيجية التركيز  :Concentration Strategyتعتمد منظمات االعمال من خاللها التركيز المكثف على
جزء أو قطاع محدود من السوق االجمالية ،وعلى وفق األبعاد اآلتية :التركيز على خدمة الزبائن داخل
اختصاص السوق المستهدفة بشكل أفضل من المنافسين ،أو التركيز على سمات خاصة في المنتج تتباين
وتختلف عن مثيالتها الخاصة بالمنافسين ،أو التركيز على التكنولوجيا من خالل تطوير اآلالت والمعدات
لتحسين الكفاءة ،وتحسين جودة المنتجات/الخدمات وتطوير إستخداماتها .ومن أهم مزايا هذه االستراتيجية
هو حصول المنظمة على التداؤب ( )Synergyمن حيث الخبرة والتجربة الكبيرة في قطاع األعمال .وما
يعاب عليها هو عدم التنويع الذي يؤدي الى زيادة المخاطر التي تتعرض لها موارد وإمكانات المنطمة،
والناتجة عن تغير الظروف البيئية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والتشريعية ،المفاجئة ،أو ظهور
منافسين جدد يعملون في المجاالت نفسها (تومسون ،وستريكالند ،2006 ،ترجمة :مكتبة لبنان ناشرون،
 )179و(الغالبي ،وادريس.)408 ،2007 ،
ب -استراتيجية التكامل الرأسي  :Vertical Integrationوتقوم هذه االستراتيجية على أساسين :األول يتمثل
بالتكامل الرأسي األمامي  :Vertical Integration Forwardتقوم المنظمة بموجب هذا النوع البدء من المنتج
باتجاه أنشطة التوزيع لتعزيز القدرة على التنافس ،أي امتالك قنوات التوزيع سوا ًء من خالل انشاء وكاالت
التوزيع تمتلكها المنظمة لتجارة الجملة أو التجزئة والتحكم فيهما .ويعد حق االمتياز أحد االساليب الفعالة
لتطبيق التكامل األمامي .أما الثاني يتمثل بالتكامل الرأسي الخلفي  :Vertical Integration Backwardيتحقق
هذا التكامل عندما تتجه المنظمة نحو السيطرة على المواد االولية ،أو على التسهيالت االنتاجية وعلى وجه
الخصوص ما يتعلق بالمواد الخام المستعملة في العمليات ،أو عند رغبة المنظمة في تنمية القدرة على مواد
خام جديد ليس لها العالقة بالمنتج الحالي (تومسون ،وستريكالند ،2006 ،ترجمة:مكتبة لبنان ناشرون،
 )192و (هل ،و جونز ،2008،ترجمة :عبدالمتعال ،و بسيوني )684 ،و(الغالبي ،و إدريس،2007 ،
 )410والعارف.)289 ،2010 ،
ت -استراتيجية التكامل األفقي  :Horizontal Integrationتقوم هذه االستراتيجية على أساس تملك أو شراء
شركات منافسة ،أو االستيالء على الشركات من خالل زيادة درجة السيطرة عليها أو توسيع فعاليات
المنظمة الى مواقع جغرافية أخرى بزيادة المنتجات والخدمات المقدمة لالسواق .وتعد االندماجات (
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(Mergersواالكتساب ( )Acquisitionواالستيالء ( )Takeoverمن أهم أشكال هذه االستراتيجية التي يتم
بين المنافسين يسمح بالحصول على الوفورات االقتصادية ويحسن من انتقال الموارد ويرفع الكفاءة.
(الغالبي ،و ادريس )410 ،2007 ،و(هل ،و جونز ،2008 ،ترجمة :عبدالمتعال ،و بسيوني.)671 ،
ث -استراتيجيات التنويع  :Diversification Strategyيتم بموجبها إضافة أنشطة جديدة مختلفة عن األنشطة
التي تقوم بها .أي انها تصبح متنوعة النشاط تعمل في مجالين أو أكثر من مجاالت النشاط التجاري
المتميزة ،لذا يجب على مديري المنظمات التفكير بوضع استراتيجية التنويع عندما تمتلك المنظمة خبرة
تكنولوجية ،وكفاءات جوهرية ،ونقاط قوة في مواردها تستطيع أن تتنافس بنجاح في بيئات صناعية مختلفة،
وبالتالي تنويع المخاطر وزيادة المعدل اإلجمالي لنمو المنظمة .ويمكن تصنيف استراتيجية التنويع الى ما
يأتي:
 استراتيجيات التنويع المرتبطة (المترابطة)  :Related or Concentric Diversification Strategyتشتملعلى إضافة أو الدخول في صناعة ذات عالقة بصناعة المنظمة الحالية ،أي تمتلك سلسلة قيمة بها نقاط
توافق وترابط سلسلة قيمة األنشطة الحالية للمنظمة في جانب أو أكثر كإرتباطها بالتكنولوجيا ،أواإلنتاج،
أوالتسويق ،بما يكفي إلتاحة فرص انتقال خبرة ذات قيمة تنافسية أو مهارة تكنولوجية أو إمكانات من نشاط
الى آخر ،و التعاون عبر األعمال المتنوعة إلنشاء نقاط قوة للموارد وإمكانات ذات قيمة تنافسية ،وتوزيع
مخاطر االستثمار على قاعدة عريضة.
استراتيجيات التنويع غير المرتبط (غير المترابط)  :Conglomerate Diversification Strategyبموجبهذه االستراتيجية المنطمة لها االستعداد للتنويع والدخول في أي صناعة ال توجد بينها وبين صناعة المنظمة
الحالية أي عالقة .وتعد قرارات التنويع في صناعة معينة مقابل التنويع في صناعة أخرى ،هي محصلة
بحث اقتصادي عن المنظمات الجيدة الكتسابها وبشروط مالية جيدة ولها توقعات ربح مرضية.
 استراتيجيات المزج بين التنويع المرتبط والتنويع غير المرتبط :تقوم بعض المنظمات بموجبها بالتنويعبشكل ممتد وواسع ،حيث تكون لديها مجموعة كبيرة وواسعة النطاق من األعمال المرتبطة ،أو
غيرالمرتبطة ،أو مزيج منهما معا ً بالشكل الذي يمكن أن يالئم تفضيالت تحمل المخاطرة والرؤية
االستراتيجية الخاصة بها .ويمكن أن يتخذ الدخول في أعمال جديدة على وفق هذه االستراتيجية أحد أشكال
ثالثة وهي :االكتساب أو االستحواذ ،والشكل الثاني :هو المشروعات المشتركة والشراكات االستراتيجية،
والشكل الثالث :هو التنمية الداخلية للمشروعات ،ويتم تحقيق هذا التنويع من خالل إنشاء منظمة جديدة تحت
مظلة منظمة األم للمنافسة في صناعة مرغوبة أو مستهدفة ( .الغالبي ،و ادريس ،)410 ،2007 ،و(هل ،و
جونز ،2008 ،ترجمة :عبدالمتعال ،و بسيوني ،)759 ،و (تومسون ،ستريكالند ،2006 ،ترجمة :مكتبة
لبنان ناشرون.) 301 ،
 -3الجانب الميداني  :وصف وتشخيص مجتمع البحث ومتغيراته
 :1-3مجتمع البحث وعينته
بما أن البحث الحالي يتناول دراسة بعض عوامل البيئة الخارجية العامة ذات التعامل غير المباشر
وبيان عالقتها وتأثيرها في تحديد الخيار اإلستراتيجي للمنظمة ،فأن األمر يتطلب تحديد مجتمع يتمتع أفراده
بمقدرة ودراية ومعرفة بمضامين المتغيرين ،وفاعيلتهما في تطور المنظمة و ديمومتها .لذا جعل من
المديرين العاميين في وزارات حكومة إقليم كوردستان/العراق مجتمعا ً للبحث وعددهم ( )94مديرا ً عاماً،
وتم اختيار عينة من بينهم على وفق أسلوب العينة القصدية البالغ عددهم ( )53مديرا ً عاماً ،ومن ثم تم
توزيع ( )53استمارة االستبانة عليهم بهدف ملئها حيث تم إعتماد ( )50استمارة من بين االستمارات التي
تم إسترجاعها والتي تمثل ( )53.19%من مجتمع البحث ،وذلك لعدم صالحية ثالث إستمارات من بينها
ألغراض التحليل (ملحق رقم ،)2/ومن المبررات التي دعت الى اعتماد هذه هي:
أ .كونهم من حملة شهادة البكالوريس على األقل ،بذلك هم أكثر دراية من حيث التأهيل العلمي بأهمية
العوامل االقتصادية والقضايا اإلستراتيجية .وبعد تفريغ البيانات المتعلقة بأفراد عينة البحث ،تبين بأن
()%86منهم من حملة شهادة البكالوريس ،و( )12%منهم من حملة الماجستبر ،و( )2%من حملة
الدكتوراه.
ب .امتالكهم خبرة وتصور واسع يمكنهم ادراك أهمية صياغة اإلستراتيجيات المالئمة للمنظمة ،ورسم
السياسات العامة والبرامج والمشاريع لتنفيذها .وبعد تفريغ البيانات المتعلقة بسنوات الخدمة لهم كمدير
عام ،تبين بأن ( )60%لهم خدمة وظيفية أكثر من عشرة سنوات كمدير عام ،و ( )90%منهم أعمارهم
أكثر من ( )37سنة.
ت .لهم الدور األساس في تحديد مستقبل المنظمة ،لذا يتطلب هذا الدور منهم إجراء البحث المستمر عن
المستجدات والتغييرات الحاصلة في البيئة التي تعمل فيها  ،والسعي الدؤوب للحصول على الوسائل
الالزمة لتطوير وتنمية أنشطة المنظمة بقصد التكيف معها ،وتحقيق أهدافها بفاعلية.
ث .كونهم من متخذي القرارات اإلدارية الحاسمة و الجوهرية بإتجاه إجراء التغييرات الضرورية للمنظمة
وأنشطتها المستقبلية.
 2-3عرض و تحليل أراء المستجيبين حول متغيري البحث واختبار العالقات والتأثير بينهما:
يتناول البحث الحالي في هذه الفقرة عرض متغيرات البحث وتحليلها للتعرف على االختالفات
الموجودةفي اراءالمستجيبين ،واعطاء تصور شامل عن وجهات نظرهم حول طبيعتها باالعتماد على
االحصاء الوصفي في تحليل المتغيرات من خالل استخراج األوساط الحسابية واالنحراف المعياري
ومعامل االختالف بينها:
.................................................................................................................................................
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 1-2-3وصف وتشخيص متغيرات البيئة الخارجية :ألجل وصف وتشخيص وتحليل متغيرات البيئة
الخارجية ،ولغرض تحليل نتائج البحث وقد أعتمد لالتفاق على حاصل جمع مقياسي (أتفق تماماً ،وأتفق) و
لعدم االتفاق على حاصل جمع مقياسي (الأتفق ،والأتفق تماماً) من الجدول ( ،)1وعلى النحو اآلتي:
أ -العوامللل االقتصللادية المعتمللدة :هنللاك درجللة انسللجام عاليللة األهميللة إلجابللات المسللتجيبين عللن العبللارات
 X9,X6,X5,X3,X1الخاصة بالعوامل االقتصلادية المعتملدة فلي البحلث ،ألن النسلب المئويلة لتكراراتهلا تقلع
بين (  .) %100-%70وكانت أعلى نسلبة مئويلة لعبلارة  X1ومضلمونها (تتلأثر منظمتنلا بلالنمو السلائد فلي
القطاعات االقتصادية كافة) التي بلغت (  ،) 94%وتعزز ذلك قيم الوسط الحسابي و االنحراف المعيلاري و
معامللل االخللتالف الللذي تعطللي صللورة أوضللح عللن التشللتت داخللل مجموعللة مللن البيانللات البالغللة ()4,26
( )16,97( )0,723عللى التللوالي .واقللل نسللبة كانللت لعبللارة  X6التللي بلغللت ( )70%وبوسللط حسللابي قللدره
( )3,74وانحراف معيلاري قلدره ( )0,965ومعاملل اخلتالف قلدره ( .)25,80وهلذا يلدل عللى ملدى ادراك
المسللتجيبين (المللديرين العللاميين) بأهميللة النمللو االقتصللادي ،وتخصلليص المللورد المللالي المناسللب للتكيللف
باستمرار مع التغييرات االقتصادية فلي البيئلة المحيطلة بالمنظملة ،و هنلاك درجلة انسلجام متوسلطة األهميلة
إلجابللات المسللتجيبين عللن عبللارات  ،X10,X8,X7,X4,X2ألن النسللب المئويللة لتكراراتهللا تقللع بللين (- 50%
،)%70وكانت أعلى نسبة مئوية للتكرارات من بينها لعبارة  X2التي بلغت (،)64%وتعزز ذللك قليم الوسلط
الحسابي واالنحراف المعيلاري ومعاملل االخلتالف البالغلة ()33,75( )1,141( )3,38عللى التلوالي ،وأقلل
نسبة كانت لعبارة  X7التي بلغت ( )52%ألن درجة التشلتت لمعاملل االخلتالف لهلا أكبلر مقارنلة بالعبلارات
االخرى البالغة ( .)32,54وبلغت نسبة المتوسط العام لالتفاق لجميع العوامل االقتصادية ( )70%وهذا يلدل
على ان المستجيبين لهم دراية مناسبة بالعوامل االقتصلادية الخاصلة بتذبلذب األسلعار ،ومتوسلط دخلل الفلرد
ومسألة ارتفاع مستوى المعيشة ،والمؤشرات االقتصادية لتقييم النشلاطات االقتصلادية وعلدم اسلتقرار البيئلة
المحيطة بالمنظمة وكيفية التعامل مع تغييراتها بمرونة عالية.
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المصدر :من اعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسوب

ب -وفيما يتعلق بالعوامل التكنولوجية يظهر بوجود درجة انسجام عالية األهمية إلجابات المستجيبين
بالنسبة لعبارات  X11,X13,X14,X15,X17ألن النسب المئوية لتكراراتها تقع ما بين ()%100-70%
وكانت أعلى نسبة من بينها لعبارة  X13ومضمونها (ترغب منظمتنا الحصول على التقانة المتطورة ذات
مواصفاتعالية باستمرار) التي بلغت ( ،)86%وتعزز ذلك قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري
ومعامل االختالف البالغة ( )4,12و( )0,976و( )23,47على التوالي ،وهناك درجة انسجام متوسطة
األهمية لعبارتي  X12و  X18لوقوع النسبة المئوية لهما بين ( ،)%70-50%وهناك درجة منخفضة
األهمية لإلجابات لعبارات  X16X19, X20,ألن النسب المئوية لها أقل من ( .)50%وبلغت نسبة المتوسط
العام لالتفاق لجميع العوامل التكنولوجية ( )62%مقابل ( )21%لعدم االتفاق ،ويتضح من ذلك بأن
المنظمات المبحوثة تعاني من مشاكل الحصول على التكنولوجيا المتطورة ،ومن نقص المهارات
والخبرات في استخدامها على الرغم من رغبتها امتالك التكنولوجيا الحديثة واستقطاب األفراد ذوي
المؤهالت العلمية العالية ولو من خارج اإلقليم حرصا ً منها لتقديم خدمات ومنتوجات أفضل للمواطنين.
ت  -أما فيما تخص العوامل السياسية والقانونية يظهر بوجود درجة انسجام متوسطة األهمية الجابات
المستجيبين عن العبارات X25, X22, X21X26,X27,X28,X29,لوقوع النسبة المئوية لتكراراتها بين
( ،)%70-%50وكانت أعلى نسبة من بينها لعبارتي  X25ومصمونها (الظروف السياسية السائدة حاليا ً
تؤثر في أنشطة منظمتنا) و  X26ومضمونها (التقيد المستمر باللوائح والتعليمات تؤثر في تحقيق منظمتنا
ألهدافها بفاعلية) التي بلغت ( )64%لكل منهما ،وهذا يدل على ان أغلبية المستجيبين يؤيدون بأن
الظروف السياسية السائدة ،والتقيد المستمر باللوائح والتعليمات لها تأثير في أنشطة المنظمة وتحقيق
أهدافها بفاعلية .وهناك درجة انسجام منخفضة األهمية لالجابات لعبارتي X23و X24ألن النسبة المئوية
لتكراراتهما أقل من ( .)50%وبلغت نسبة المتوسط العام لالتفاق لجميع عوامل السياسة والقانونية
( )%55مقابل ( )30%لعدم االتفاق ،و هذا يعني ان نسبة قليلة يؤيدون بوجود قيود قانونية من قبل
الحكومة،أي ان المنظمات المبحوثة التعاني والى حد جيد من القيود القانونية على نشاطاتها االقتصادية
التي تصدرها الحكومة ،وهذا جانب ايجابي للمنظمات المبحوثة.
ث -وفيما يتعلق بالعوامل االجتماعية والثقافية يظهر بوجود درجة انسجام عالية األهمية لعبارات
X33, X31, X30ألن النسب المئوية لتكراراتها تقع مابين ( ،)100%-70%وكانت أعلى نسبة لعبارة
 X31ومضمونها (مستوى التعليم والوعي لدى الزبائن يؤثر في جودة السلعة والخدمة المطلوبة)التي
بلغت ( )84%وتعزز ذلك قيم الوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ومعامل االختالف البالغة ()4,16
و( )0,738و( )71,75على التوالي .وهذا يدل على ان المستجيبين يدركون أهمية تأثيرات التغير
الديموغرافي ومستوى التعليم ووعي المواطن والتقاليد السائدة للتنبؤ بخططهم االستراتيجية وحجم
مخرجاتهم و مبيعاتهم .وهناك درجة انسجام متوسط األهمية لعبارتي  X32X34,X39,لوقوع النسب
المئوية لتكراراتهما بين ( ،)70%-50%وهذا يعني معرفة أغلبية المستجيبين تأثر أداء المنظمة بارتفاع
مستوى المعيشة والتزامها بمسؤولياتها االجتماعية و االخالقية تجاه الفرد والمجتمع .ووجوددرجة انسجام
منخفضة األهمية لعبارات  X35X36,X37,X38,ألن النسب المئوية لتكراراتها أقل من ( ،)50%وبلغت
نسبة المتوسط العام لالتفاق لجميع عوامل االجتماعية والثقافية ( )55%مقابل ( )28%لعدم االتفاق،
وهذا يعني ان أكثرية المستجيبين في المنظمات المبحوثة تقدم مخرجاتها الى فئات مختلفة في المجتمع،
وتحرص على تقليل الفجوة بين الزبائن والمنظمة وذلك من خالل مراعاة تفضيالتهم ومواقعهم
الجغرافية ،فضالً عن ان الصراعات الفكرية ال تؤثر كثيرا ً في أداء المنظمة ووضع االستراتيجيات لها.
ج -اما إذا اعتمدنا على المتوسط العام لمعدل إجابات المستجيبين لجميع عوامل البيئة الخارجية العامة
المعتمدة يظهر من الجدول ( )1بأن ( )60,4%يتفقون مع مضامين العبارات المعتمدة في البحث ،و
( )%15,4منهم كانوا على الحياد ،و ( )23,45%ال يتفقون معها ،وهذا يدل على ان اغلبية المستجيبين
يدركون أهمية تحليل هذه العوامل عند صياغة الخطط واالستراتيجيات للمنظمة.
.................................................................................................................................................
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 2-2-3وصف وتشخيص متغيرات الخيارات االستراتيجية للنمو السريع المعتمدة :ولتحقيق هذا الغرض
يعتمد البحث على معطيات الجدول ( )2وعلى النحو اآلتي:
أ -عند وصف العبارات الخاصة باستراتيجية التركيز يتضح بأن هناك درجة انسجام متوسطة األهمية
الجابات المستجيبين ،ألن نسبة المتوسط العام لالتفاق لتكرارات جميع العبارات تقع بين ()%70-%50
التي بلغت ( ،)56%وهذا يعني أن أغلبية المستجيبين متفقين مع عبارات البحث .أما اذا اعتمدنا على
حاصل جمع نسبة تكرارات عبارتي  Y1,Y2,التي تبلغ ( )19%يفهم من ذلك بأن أكثرية المستجيبين ال
يتفقون أن تركز المنظمة على التعامل مع زبائن محددين ومعروفين وتقديم منتج واحد ،ويعد هذا االمر
جانبا ً ايجابيا ً للمنظمات المبحوثة هذا من جانب ،واذا أعتمد على حاصل جمع النسب المئوية لعبارات
 Y3,Y4,Y5التي تبلغ ( )%80,67وهذا يدل على ان أكثرية المستجيبين مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة
لتحسين جودة المنتجات واجراء البحوث العلمية لمواجهة احتياجات ومتطلبات البيئة واعتماد الوسائل التي
تساهم في تبسيط اجراءات تقديم المنتجات للزبائن من حانب اخر.
ب -وعند وصف عبارات استراتيجية التنويع يظهر بوجود درجة انسجام عالية األهمية الجابات
المستجيبين ،وذلك لوقوع نسبة المعدل العام لالتفاق لتكرارات جميع العبارات  Y10 -Y6تقع بين
( )%100-%70التي بلغت ( ،)74,4%وهذا يدل على ان اكثرية المستجيبين لهم دراية بأهمية تنويع
المنتجات واالبداع فيه واستخدام التكنولوجيا ذات أغراض متعددة ،كذلك اجراء التعديالت في
استراتيجيتها في ضوء احتياجات ومتطلبات البيئة .وكانت أعلى نسبة للتكرارات لعبارة  Y8التي بلغت
( )%86وتعزز ذلك قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف البالغة ()3,94
( )21,40( )0,843على التوالي ،أي حسب أراء المستجيبين هناك رغبة بتبني استراتيجية التنويع
وتعديلها على وفق التغييرات البيئية.
ت -وعند وصف عبارات استراتيجية التكامل الرأسي تبين بأن هناك درجة انسجام منخفضة األهمية
الجابات المستجيبين لوقوع نسبة المعدل العام لتكرارات جميع العبارات  Y15 -Y11بين ()%70-%50
التي بلغت ( ،)50,8%وتعود درجة هذا االنخفاض الجابات عبارتي  Y11و Y15التي تبلغ نسبة
تكراراتهما ( )44%و ( )30%على التوالي اي على وفق اراء المستجيبين هناك رغبة ضعيفة للمنظمات
المبحوثة للتعامل مع العديد من الموردين واالستثمار في مجاالت التوريد والتوزيع في أن واحد.
ث -أما فيما يخص وصف استراتيجية التكامل األفقي هناك درجة انسجام متوسطة األهمية الجابات
المستجيبين ألن نسبة المعدل العام لتكرارات جميع العبارات  Y20 - Y16تقع بين ()%100-70%
البالغة ( ،)62,8%وهذا يعني ان أغلبية المستجيبين يعرفون اهمية توسيع منافذ التوزيع والخول الى
ميادين عمل جديدة ،واجراء التعديالت في منتجاتها لكي تتمكن من الدخول الى قطاعات جديدة ،فضالً
عن اقامة التحالفات مع المنظمات المنافسة لتحقيق التكامل األفقي يشكل أفضل ،وكانت أعلى نسبة لعبارة
 Y17البالغة ( )80%أي هناك ادراك عالي للمستجيبين بأهمية الدخول الى قطاعات جديدة من خالل
منتجات مناسبة.
ج-اما اذا أعتمد على متوسط المعدالت العامة الستراتيجيات النمو السريع األربع (التركيز ،التنويع،
التكامل الرأسين التكامل األفقي) يظهر بأن ( )61%من أفراد العينة يتفقون على مضامين العبارات،
وهذا يدل على ان أغلبيتهم لهم الدراية والمعرفة بأهمية الخيارات االستراتيجية وعلى وجه الخصوص
استراتجيات النمو السريع لما لها من دور في تحديد توجهات المنظمة واختيار الخيار االستراتيجي
المناسب لها الذي يعد من أولويات مهام االدارة العليا في المنظمات ألنها تحدد مستقبلها التنافسي في
الصناعة أو القطاع الذي تعمل فيه ،وتعزز هذا االمر النسبة الواطئة لالتفاق الجابات المستجيبين
لعبارات استراتيجيات النمو المستقر التي تبلغ ( )28%الموضحة في الفقرة التالية والخاصة بوصف
وتشخيص عبارات استراتيجية النمو المستقر ،وهذا جانب ايجابي للمنظمات المبحوثة.
الجدول ( )2نتائج تحليل أراء المستجيبين عن الخيارات االستراتيجية للنمو السريع المعتمدة )(n=50
الفقرات

مقاييس
االجابة

أتفق تماما ً
5

ت
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
المتوسط العام

0
1
11
7
6

Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
المتوسط العام

4
13
9
8
7

Y11

1

%

أتفق
4

ت

3

%

محايد

ت

ألتفق
2

ألتفق تماما ً
1

%

ت

%

ت

%

8
10
12
10
16
11

 -1استراتيجية التركيز
4
20 10
0
5
16
8
2
6
58 29 22
5
66 33 14
8
70 35 12
46
10
 -2استراتيجية التنويع
6
3
70 35
8
12
6
52 26 26
8
4
68 34 18
16
8
52 26 16
24
12 48 24 14
13
58
17
 -3استراتيجية التكامل الرأسي
36 18 42 21
2

الوسط
الحسابي
الموزو
نx

االنحرا
ف
المعياري
S.D.

معامل
االختالف
C.V.

23
25
4
4
0

46
50
8
8
0
22

13
11
0
1
1

26
22
0
2
2
11

2.22
2.26
3.94
3.82
3.90
3.23

1.055
1.046
0.818
0.850
0.678
0.890

47.54
46.29
20.77
22.24
17.38
30.84

7
3
1
6
6

14
6
2
12
12
9

1
2
2
2
1

2
4
4
4
2
3

3.68
3.90
3.94
3.64
3.60
3.75

0.891
0.995
0.843
1.025
0.948
0.940

24.21
25.51
21.40
28.17
26.32
25.12

6

12

4

8

3.18

0.962

30.26
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Y12
Y13
Y14
Y15
المتوسط العام

3
5
7
4

Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
المتوسط العام

3
11
5
7
11

6
10
14
8
8
-4
6
22
10
14
22
15

9
12
13
20

18
24
26
40
29

58 29
48 24
44 22
22 11
43
استراتيجية التكامل األفقي
14
7
58 29
8
4
58 29
32 16 44 22
30 15 44 22
28 14 36 18
22
48

6
7
8
11

12
14
16
22
15

3
2
0
4

6
4
0
8
5

3.46
3.46
3.56
3.00
3.33

0.994
0.994
0.929
1.050
0.990

28.73
28.73
26.11
34.99
29.76

9
6
7
4
5

18
12
14
8
10
13

2
0
0
2
2

4
0
0
4
4
2

3.44
3.90
3.50
3.56
3.62
3.60

0.993
0.886
O.863
0.972
1.067
0.960

28.87
22.73
24.66
27.31
29.47
26.61

المصدر :من اعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسوب

 3-2-3وصف وتشخيص عبارات استراتيجيات النمو المستقر :يظهر من الجدول ( )3بوجود درجة
انسجام منخفضة جدا ً الجابات المستجيبين ألن نسبة المعدل العام لالتفاق لتكرارات جميع العبارات أقل من
( )%50التي تبلغ ( )28%وهذا دليل على ان المستجيبين على دراية جيدة بمسألة التمييز بين
استراتيجيات النمو السريع والمستقر ومستقبل المنظمة ،ألنهم ليسوا مع االستقرار على منتجات معينة ،بل
مع التوسع والتنوع في منتجات المنظمة وكذلك العمل في ظل ظروف عالية المخاطرة ،ويعد هذا مسألة
ايجابية الدراك المستجيبين ومستوى معارفهم وفهمهم ألهمية التطورات الحاصلة في مجال التنويع
واستراتيجياتها ،كذلك في مجال التكامل والتوسع في تقديم منتجات متنوعة للتكيف مع التغييرات البيئية
وتلبية حاجات ورغبات الزبائن في قطاعات مختلفة باستمرار.
الجدول ( )3نتائج تحليل آراء المستجيبين عن الخيارات االستراتيجية للنمو المستقرالمعتمدة ()n=50

الفقرات

مقاييس
االجابة

Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
المتوسط العام
للمتغيرات

أتفق تماما ً
5

أتفق
4

ألتفق
2

محايد
3

ال أتفق
تماما ً
1

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

0
0
0
0
1

0
0
0
0
2
0

10
16
14
12
18

20
32
28
24
36
28

20
13
9
11
4

40
26
18
22
8
23

17
16
21
23
23

34
32
42
46
46
40

3
5
6
4
4

6
10
12
8
8
9

الوسط
الحسابي
الموزون
x

االنحرا
ف
المعياري

2.74
2.80
2.62
2.62
2.78
2.712

S.D.
0.853
1.010
1.028
0.945
1.o93
0.986

معامل
االختال
ف
C.V.

31.12
36.08
39.24
36.08
39.33
36.37
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 4-2-3التحقق من معنوية العالقات بين متغيرات البحث :يستعرض البحث الحالي في هذه الفقرة التحقق
من مضامين العالقات بين المتغيرات كما في الجدول ( ،)4وعلى النحو اآلتي:
الجدول ( )4مؤشرات تحليل العالقة بين متغيرات البحث () n=50

المتغير المعتمد
المتغير المستقل

الخيارات االستراتيجية

المؤشر الكلي Y

عوامل البيئة الخارجية
العامة

التركيز

التنويع

التكامل
الرأسي

التكامل
األفقي

النمو
المستقر

االقتصادية

0.080

**0.451

*0.314

0.195

0.157

**0.397

التكنولوجية

0.028

**0.437

0.202

0.082

-0.059

0.240

السياسية والقانونية

0.018

-0.201

-0.059

-0.101

-0.151

-0.163

0.244

0.185

*0.361

0.202

0.0001

*0.311

0.139

*0.325

*0.309

0.134

-0.033

*0.289

االجتماعية والثقافية

المؤشر الكلي X

المصدر :من اعداد الباحث في ضوء نتائج الحاسوب

أ -وجود عالقة معنوية بين العوامل االقتصادية المعتمدة في البحث الحالي وكل من استراتيجيتي التنويع و
التكامل الرأسي ألن قيم معامل االرتباط لهما بلغت ( ).,451و ( ).,314على التوالي ،وهذا مما يثبت
صحة الفرضية األولى فيما يتعلق بالعوامل االقتصادية واستراتيجيتي التنويع والتكامل الرأسي ،وعالقة
غير معنوية بين العوامل االقتصادية واستراتيجيات التركيز والتكامل األفقي والنمو المستقر وهذا يثبت
عدم صحة الفرضية فيما يتعلق بهذه االستراتيجيات.
ب -ووجود عالقة معنوية بين العوامل التكنولوجية واستراتيجية التنويع ألن قيمة معامل االرتباط بلغت
( )0,437مما يثبت صحة الفرضية األولى فيما يتعلق بالعوامل التكنولوجية واستراتيجية التنويع ،وعالقة
غير معنوية بين العوامل التكنولوجية واستراتيجيات التركيز والتكامل الرأسي والتكامل األفقي والنمو
المستقر وهذا يثبت عدم صحة الفرضية فيما يتعلق بهذه االستراتيجيات.
.................................................................................................................................................
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ت -ووجود عالقة غير معنوية بين العوامل السياسية والقانونية والخيارات االستراتيجية المعتمدة ألن قيم
معامل االرتباط في الجدول ( )4تشير الى ذلك ،وهذا يثبت عدم صحة الفرضية األولى فيما يتعلق االمر
بالعوامل السياسية والقانونية ،ألن حسب اجابات المستجيبين التوجد قيود سياسية وقانونية تعترض
نشاطات المنظمات المبحوثة في تحديد خيارها االستراتيجي المناسب لها.
ث -ووجود عالقة معنوية بين العوامل االجتماعية والثقافية واستراتيجية التكامل الرأسي ألن قيمة معامل
االرتباط بلغت ()0,361وهذا ممايثبت صحة الفرضية األولى فيما يتعلق بالعوامل االجتماعية والثقافية
واستراتيجية التكامل الرأسي،وعالقة غير معنوية بين العوامل االجتماعية والثقافية واستراتيجيات التركيز
التنويع والتكامل األفقي والنمو المستقر وهذا يثبت عدم صحة الفرضية فيما يتعلق بهذه االستراتيجيات.
ج -اما فيما لو أعتمد على المؤشر الكلي لجميع عوامل البيئة الخارجية العامة المعتمدة في البحث تشير
الى وجود عالقة معنوية بين هذه العوامل وتحديد الخيارات االستراتيجية ألن قيمة معامل االرتباط بلغت
( )0,289وهذا ما يهدف البحث الحالي الى تحقيقه.
 : 5-2-3التحقق من تحليل تأثير عوامل البيئة الخارجية المعتمدة في تحديد الخيار االستراتيجي :يستعرض
البحث هنا بيان تحليل تأثير عوامل البيئة الخارجية العامة المعتمدة في عملية تحديد الخيارات االستراتيجية
بصورة منفردة ومجتمعة باالستناد على مؤشرات الجدول ( ،)5وعلى النحو اآلتي:
الجدول( )5تحليل تأثير عوامل البيئة الخارجية العامة في الخيارات االستراتيجية () n=50

المتغير المعتمد
المتغير المستقل

الخيارات االستراتيجية

التركيز

عوامل البيئة الخارجية
العامة

t:0.556
االقتصادية
R²:0.006
t: 0.191
التكنولوجية
R²: 0.001
السياسية والقانونيةt: 0.124
R²:0.0001
t:1.741
االجتماعية
R²: 0.059
والثقافية
المؤشر الكلي X

التنويع

التكامل الرأسي

التكامل اآلفقي

النمو المستقر

t:3.499
R²:0.203
t: 3.370
R²: 0.191
t:-1.425
R²:0.041
t:1.305
R²:0.034
-

t: 2.290
R²:0.98
t: 1.428
R²: 0.041
t:-0.408
R²:0.003
t:2.681
R²:0.130
-

t:1.378
R²:0.038
t: 0.570
R²:0.007
t:-0.704
R²: 0.010
t: 1.432
R²:0.041
-

t:1.101
R²:0.025
t: -0.410
R²:0.003
t:1.060
R²:0.023
t:2.297
R²:0.099
F:0.051
R²:0.001
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أ.

ب.

ت.
ث.

المؤشر الكلي
Y
F:4.378
R²:0.084

قيمة (  ) tالجدولية = ( )2,64عند مستوى معنوي ( )0,01و( )2,01عند مستوى معنوي ()0,05
قيمة ( )Fالجدولية = ( )7,88عند مستوى معنوي ( )0,01و ()5,02عند مستوى معنوي ()0,05
وجود تأثير معنوي للعوامل االقتصادية في كل من استراتيحية التنويع ألن قيمة (  ) tالمحسوبة له بلغت
( )3,499وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (  )2,64وعند مستوى معنوي ( ،)0,01ويعزى ذلك الى
قيمة (  ) R²البالغة ( )20,3%التي تدل على نسبة مساهمة العوامل االقتصادية في هذا التأثير ،وكذلك
في استراتيجية التكامل الرأسي ألن قيمة (  ) tالمحسوبة له بلغت ( )2,290وهي أكبر من قيمتها
الجدولية( )2,01وعند مستوى معنوي( ،)0,05ويعزى ذلك الى قيمة (  ) R²البالغة ( ،)0,098%وهذا
مما يثبت صحة الفرضية الثانية فيما يتعلق بتأثير العوامل االقتصادية في استراتيجيتي التنويع والتكامل
الرأسي وعدم صحتها بالنسبة لالستراتيجيات التركيز والتكامل األفقي والنمو المستقر وذلك لعدم وجود
تأثير معنوي يذكر لهذه العوامل في استراتيجيات التركيز والتكامل األفقي والنمو المستقر ألن قيم ( ) t
لها أقل من قيمها الجدولية على وفق اجابات المستجيبين والبيئة المحيطة بالمنظمات المبحوثة.
وجود تأثير معنوي للعوامل التكنولوجية في استراتيجية التنويع ألن قيمة (  ) tالمحسوبة له بلغت
( )3,370وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة (  ) 2,64وعند مستوى معنوي( ،)0,01ويعزى ذلك الى
نسية ( ) R²التي بلغت ( )19,1%التي تبين نسبة مساهمة هذه العوامل في هذا التأثير ،وهذا مما يثبت
صحة الفرضية الثانية فيما يتعلق بتأثير العوامل التكنولوجية في استراتيجية التنويع وعدم صحتها بالنسبة
لالستراتيجيات التركيز والتكامل الرأسي والتكامل األفقي والنمو المستقر وذلك لعدم وجود تأثير معنوي
للعوامل التكنولوجية في االستراتيجيات ،ألن قيم (  ) tالمحسوبة لها أقل من القيمة الجدولية.
عدم وجود تأثير معنوي للعوامل السياسية والقانونية في جميع االستراتيجيات المعتمدة في البحث ،ألن
قيم (  ) tالمحسوبة لجميع عباراتها أقل من القيمة الجدولية البالغة ( )2,01عند مستوى معنوي
(،)0,05وهذا مما يثبت عدم صحة الفرضية الثانية فيما يتعلق بتأثير العوامل السياسية والقانونية في
الخيارات االستراتيجية المعتمدة.
وجود تأثير معنوي للعوامل االجتماعية والثقافية في كل من استراتيجية التكامل الرأسي ألن قيمة ( ) t
المحسوبة له بلغت ( )2,681وهي أكبر منقيمة(  ) tالجدولية البالغة ( ) 2,64وعند مستوى معنوي
(، )0,01وان قيمة ( ) R²بلغت ( )0,130وهذا يفسر ان ( )13%من التغيرات التي تطرأ في
استراتيجية التكامل الرأسي يرجع الى تأثير هذه العوامل ،وفي استراتيجية النمو المستقر ألن قيمة ( ) t
المحسوبة له بلغت ( )2,297وهي أكبر من قيمة (  ) tالجدولية البالغة ()2,01وعند مستوى معنوي
( ،)0,05وان قيمة ( ) R²بلغت ( )0,099وهذا يفسر ان ( )9,9%من التغيرات التي تطرأ في
استراتيجية النمو المستقر يرجع الى تأثير هذه العوامل ،وهذا مما يثبت صحة الفرضية الثانية فيما يتعلق
بتأثير العوامل االجتماعية والثقافية في استراتيجيتي والتكامل الرأسي والنمو المستقر ،وعدم صحتها
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بالنسبة لالستراتيجيات التركيز والتكامل الرأسي والتكامل األفقي وذلك لعدم وجود تأثير معنوي للعوامل
االجتماعية والثقافية في هذه االستراتيجيات ،ألن قيم (  ) tالمحسوبة لها أقل من القيمة الجدولية.
ج .أما فيما يتعلق بتأثير المؤشر الكلي الذي يمثل تأثير عوامل البيئة الخارجية العامة المعتمدة مجتمعةً في
الخيارات االستراتيجية يظهر ما يلي:
 عدم وجود تأثير معنوي للعوامل مجتمعةً في استراتيجية النمو المستقر ألن قيمة (  ) Fالمحسوبة لهبلغت ( )0,051وهي أقل من قيمتها الجدولية البالغة ( )5,02عند مستوى معنوي (.)0,05
 وجود تأثير معنوي لعوامل البيئة الخارجية العامة في الخيارات االستراتيجية مجتمعةً ألن قيمة ( ) Fالمحسوبة التي بلغت ( )4,378أكبر من قيمة الجدولية لها البالغة (،) 2.41وان قيمة ( ) R²بلغت
( )0,084وهذا يفسر ان ( )8,4%من التغيرات التي تطرأ في الخيارات االستراتيجية مجتمعةً يرجع
الى تأثير هذه العوامل،وهذا مما يثبت صحة الفرضية الثانية فيما يتعلق بتأثير عوامل البيئة الخارجية
العامة مجتمعةً في الخيارات االستراتيجية.
 -4االستنتاجات والتوصيات
يستعرض البحث الحالي في هذا المحور أهم االستنتاجات و التوصيات و على النحو اآلتي:
 :1-4االستنتاجات :يمكن استعراض أهم االستنتاجات التي توصل اليها البحث الحالي باالستناد على نتائج
التحليالت االحصائية في المحور الثالث ،وعلى النحو اآلتي:
ان أكثرية المستجيبين لهم دراية واطالع مناسبين على العوامل االقتصادية وكيفية التعامل مع
أ.
تغييراتها ،وأهمية مؤشراتها في حياة المنظمات عند تقييم النشاطات االقتصادية واستمراريتها.
تعاني المنظمات المبحوثة من الحصول على التكنولوجيا المتطورة ،فضالً عن نقص المهارات
ب.
والخبرات في استخدامها ،على الرغم من رغبة هذه المنظمات في استقطاب األفراد ذوي المؤهالت العلمية
العالية واعارة هذا األمر أهمية كبيرة حرصا ً منها على تقديم خدمات أفضل الى زبائنها.
ت .تأييد عدد قليل من المستجيبين بوجود قيود قانونية من قبل الحكومة تؤثر في أداء المنظمات المبحوثة
لنشاطاتها االقتصادية ،وفي عملية الحصول على المعلومات وصياغة االستراتيجيات المناسبة لها.
ث .معرفة أغلبية المستجيبين مدى أهمية التزام المنظمات المبحوثة بمسؤولياتها االجتماعية واالخالقية
تجاه المجتمع وتقديم مخرجاتها الى مختلف شرائحه وتقليل الفجوة بينها وبين زبائنها من خالل مراعاة
تفضيالتهم ومواقعهم الجغرافية.
ج .يتفق أكثرية المستجيبين على أهمية تحليل عوامل البيئة الخارجية العامة المعتمدة في البحث في تحديد
البدائل االستراتيجية واختيار المناسب من بينيها.
ح .ان أغلب المستجيبين يؤيدون أفكار تساند تبني المنظمات المبحوثة استراتيجيات النمو السريع في
المستقبل وعلى وجه الخصوص استراتيجية التنويع نظرا ً الدراكهم بأهمية هذه االستراتيجية و مالئمتها
مع البيئة الحالية لهذه المنظمات في اإلقليم ،وهذا ما تهدف اليها المنظمات المعاصرة ،وهذا ادراك جيد
لهم لتحليل الخيارات االستراتيجية مستقبالً.
خ .عدم مساندة المستجيبين في تبني المنظمات المبحوثة استراتيجية النمو المستقر ويرجع ذلك الى ادراكهم
بعدم انسجام هذه االستراتيجية مع الظروف الحالية لمنظمات حكومة اإلقليم.
د .عدم وجود تأثير معنوي لعوامل البيئة الخارجية العامة مجتمعةً في استراتيجية النمو المستقر حسب
اجابات المستجيبين ومعرفتهم بعدم مالئمتها للمنظمات المبحوثة حاليا ً و مستقبالً.
ذ .وجود تأثير معنوي لعوامل البيئة الخارجية العامة مجتمعةً في استراتيجية النمو السريع حسب اجابات
المستجيبين ومعرفتهم بأهميتها ومالئمتها للمنظمات المبحوثة حاليا ً ومستقبالً.
ر .وجود تباين لتأثير عوامل البيئة الخارجية العامة المعتمدة منفردة ً في تحديد الخيار االستراتيجي بين
تأثير معنوي عالي وعدم وجود تأثير معنوي لهذه العوامل.
 2-4التوصيات :في ضوء االستنتاجات الواردة أعاله يوصي البحث بما يأتي:
أ .اعارة عوامل البيئة الخارجية العامة أهمية أكبر من قبل المديرين العاميين (عينة البحث) من خالل
التعليم المستمر للتعرف على تأثيراتها في مستقبل منظمات األعمال وعلى وجه الخصوص العوامل
االقتصادية ،لما لها من عالقة قوية بالمتغيرات االجتماعية ،والتربوية ،والثقافية ،والتكنولوجية،
والقانونية وقراراتها ،وفي استمراريتها ،وكيفية مواكبة التطورات الحاصلة .ألن ادراك ذلك هو من
أولويات صياغة التخطيط االستراتيجي والخطط السنوية لمنظماتهم.
ب .اطالع المديرون العامون في وزارات حكومة اإلقليم على ما هية الخيارات االستراتيجية للتعرف على
كيفية صياغة االستراتيجيات وتبني االستراتيجية المناسبة .وأن يكون لهم معرفة ودراية كافية بها وعلى
وجه الخصوص الخيارات ذات النمو السريع.
ت .اشتراك المديرون العامون في منظمات حكومة إقليم كوردستان/العراق في دورات تدريبية لزيادة
اكتساب المعرفة والخبرة عن كيفية تحليل بيئة المنظمة (الداخلية والخارجية) وتحليل البدائل
االستراتيجية واختيار األنسب من بينها.
ث .اختيار األفراد المؤهلين من ذوي الخبرة والمهارة واالختصاص لتولي المناصب القيادية في منظمات
حكومة إقليم كوردستان/العراق.
ج .التنسيق والتعاون مع الجامعات ،والمراكز البحثية ،والمكاتب االستشارية بشكل متواصل من قبل
منظمات حكومة إقليم كوردستان/العراق ،لتبادل البيانات والمعلومات واجراء البحوث والدراسات واقامة
ورش العمل الكتساب الخبرات عن كيفية صياغة اإلستراتيجيات ومواكبة المستجدات والتطورات التي
تحصل في مجال متغيرات البحث.
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تقويم عملية التطبيق لطلبة المرحلة الرابعة في الكليات التربوية _ جامعة صالح الدين من قبل
الطلبة أنفسهم و مدَرسيهم
محمد محى الدين صادق  /كلية التربية قسم العلوم التربوية
Dr.aljabbary@yahoo.com

تأريخ االستالم 2013/9/2:
تأريخ القبول 2013/11/6:
ملخص البحث
هدف البحث الحالي الى تقويم عملية التطبيق من وجهة نظر الطلبة المطبقين أنفسهم و اساتذتهم ومعرفة داللة
الفروق االحصائية في التقويم لدى الطلبة وفقا ً لمتغير الجنس و التخصص ،و قد تكونت العينة من ( )120طالبا ً و طالبة
اختيروا بصورة عشوائية ضمن المرحلة الرابعة في كليتى ( التربية للعلوم – و التربية للعلوم األنسانية ) و ()60تدريسيا ً و
تدريسية ضمن الكليتين نفسها  .من اجل تحقيق أهداف البحث تم اعداد أداة خاصة بالبحث مؤلفة من ( )30فقرة بصورتها
األولية  .تم التحقق من صدق اآلداة ظاهريا ً حيث استبعد بموجبها ()3فقرات و عدّلت بعض الفقرات و بلغ الثبات المستخرج
بطريقة اعادة االختبار (  ،)0,85و بأستخدام بعض الوسائل االحصائية ( كالوزن النسبي و االختبار التأئي لعينة واحدة و
لعينتين مستقلتين و معامل أرتباط بيرسون ) .أظهرت النتائج بأن التقييم كان إيجابيا ً من لدى الطلبة و التدريسيين بشكل عام و
عدم وجود فروق أحصائية في تقويم الطلبة لعملية التطبيق و فقا ً لمتغير الجنس و التخصص  ،على ضوء النتائج تم تقديم
بعض التوصيات و المقترحات .

 -1المقدمة
تعد مهنة التدريس من المهن الذي تصنع االنسان و تؤثر في تفكيره و يهذب عاداته و قيمه ،
فالشعب الذي يريد أن ينشئى جيالَ صالحا َ علية قبل كل شىء أن يفكر في المدرسين الذين يدَرسون ابناءهم و
ينشئون هذا الجيل .
أصبحت التربية العملية ( التطبيق جزء منها ) اليوم تحتل مكانة متميزة في برامج تاهيل المدرسين
في كليات التربية ضمن الجامعات  ،فهي تمثل المختبر الذي يقوم فية الطلبة بتطبيق جميع المفاهيم و الحقائق
و المبادئ النظرية و التي تلقوها خالل دراستهم في الجامعة بشكل عملي في الميدان ( المدرسة ) و
بأشراف مهنيين و تربويين مؤهلين باألضافة الى المدرس المختص و مدير مدرسة التطبيق ،و بهذه العملية
يستطيع الطالب الربط بين الجوانب النظرية و العملية و التعامل مع طلبة المدارس و المناهج و االدارة
المدرسية و بالتالي يتمكنون من أكتشاف جميع الصعوبات و المشاكل التي يمكن ان تواجههم في الميدان أذا
انهم يكونون أكثر استعدادا َ و عطاءا َ عندما ينتقلون الى الواقع العملي بعد التخرج .
يحتاج الموقف التعليمي داخل الصف الى نوع من االستعداد العقلي من المدرس لتوجيه سلوك
الطلبة و هذا االستعداد له أثره الكبير فى نجاح المدرس فى مهنته و ال يكتسب هذا االستعداد إال من خالل
التدريب و التطبيق الفعلي .
من جانب آخر فإن مدة التطبيق تعد مجاالَ مناسبا َ لفهم عملية التدريس و عناصرها و أنماطها
المختلفة و تحديد المواصفات و السمات و جوانب السلوك التى تؤهل الطالب من ممارسة دوره بشكل أكثر
فاعلية دونما تردد أو اخفاق  .فضالَ عن ان حقيقة التطبيق تتيح للطالب المطبق فرصته للتوافق مع مواقف
حياتية جديدة و تكوين شخصية ايجابية ذات كفاية عالية في االداء و ازالة مخاوفهم و قلقهم الذي يساورهم
قبل التطبيق ،و تعد كليات العلوم التربوية من المؤسسات التى تضطلع بمسؤولية أعداد المدرسين وان إنجاز
هذه المؤسسة لمهاتها يرتبط بمدى تشخيصها لنواحى السلوك المختلفة لطالبها و تغييرها  .ونظرا َ لكل ما
تقدم فأن البحث الحالي يسلط الضوء على عملية التطبيق الذى يقوم طلبة المرحلة الرابعة فى كليات التربية
ضمن المدارس لمعرفة الجوانب االيجابية و تشخيص الجوانب السلبية فيها من اجل تطويرها و تحقيق
اهدافها بالشكل المطلوب .
 -2مشكلة البحث
أن اهتمام اي مجتمع بالتعليم يقاس بمدى األهمية التى يوليها للمدرسين في ِه وبمدى اهتمام ِه باألرتقاء
بمستوى اعدادهم ,فأن القبول قي مؤسسات اعدداد المعلمدين أو كليدات التربيدة ينبغدي ان يكدون انتقائيدا ً بدأن ال
يقبل فيها إال الذين تتدوافر لدديهم الرةبدة الصدادقة والددافع القدوي للددخول الدى مهندة التددريس ،ونظدرا ً للددور
الفاعل الذي يقوم بد ِه المددرس البدد مدن اعدداد ِه بصدورة متكاملدة وشداملة ألحدداا النهضدة التربويدة وتعليميدة
تواكب متطلبات مرحلة التنميدة فالبدد مدن التركيدز علدى اعدداد ندوعي لتحقيدق ماننشدده مدن جعدل هدذ ِه المهندة
ممارسددة وتجديددد ،وألخددتالف االراء واألتجاهددات فددي الوقددت الحاضددر نحددو عمليددة التطبيددق لدددى الطلبددة
والتدريسيين من جهة في مدى اهمية هذا البرنامج من حيث مدت ِه وتقويم ِه واختيار المرحلة الدراسية التى يتم
انجاز ِه فيها والصعوبات التى تعترضها ,وبسبب قلة البحوا التدى ركدزت فدي هدذا الجاندب مدن حهدة أخدرى.
فأن البحث الحدالي يعدالج هدذ ِه المشدكلة وتبدرز مددى فاعليدة هدذا البرندامج مدن خدالل تقويمده مدن وجهدة نظدر
الطلبة المطبقين والتدريسيين المشرفين على هذ ِه العملية.
 -3أهمية البحث
يشهد العالم تغيرات وتطورات مستمرة في مختلف مجاالت الحياة والسيما في مجال التربية والتعليم
مما أدى الى ظهور ادوار جديدة للمدرس وتقنيات متنوعة للتدريس .وقد فرض هذا التغيدر االهتمدام بأعدداد المددرس
أعدادا اكاديميا ومهنيا وثقافيا,وأن التربية العملية جزء أساسي وجوهري من هذا األعداد,حيث أنها تعدد ركندا
هاما من اركان برامج أعداد المدرسين وتدربيهم ،وبما أن مهندة التددريس مدن المهدام التدي تحتداج إلدى إعدداد
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خاص  ،إذ لم يعد امتالك المدرس للمعرفة في مجال اختصاصه كافيا بل اصبح من الضروري التعرف على
اصددددول ومقومددددات وقواعددددد المهنددددة التددددي يعددددد لهددددا الفددددرد ويتعلمهددددا فددددي مرحلددددة األعددددداد( .السددددامرائي
والدليمي) 271، 2005،
لذا يجب االهتمام بأعداده بفاعلية وكفداءة ليكدون قدادرا علدى تنميدة مواهدب طلبتده وبنداء شخصدياتهم
ويتطلب ذلك توفير نوع من االستعداد العقلي لدى المدرس لتوجيه سلوك الطلبة  ،مما له أثر بدالغ فدي نجاحده
بعمله وسير العملية التعليمية ويمكدن اكتسداب مثدل هدذا االسدتعداد خدالل التددريب وممارسدة عمليدة التددريس
اثناء التطبيق ،ويتفق المختصون في التربيدة والمهتمدون بأعدداد المدرسدين ةلدي أهميدة التطبيقدات التدريسدية
لكونها تشكل الركن االساسي في برنامج اعداده  ،فتدربيه وتأهيله لهذا العمل يعد اكبر ضدمان لنجداح العمليدة
التعليمية والسير بها قدما لتحقيق أهدافها وةاياتها (.دمعة  ،) 109، 1987،وتساعده على الربط بين جميع
المعارف والمهارات النظرية والعملية التى تلقاهدا الطالدب داخدل أسدوار الجامعدة ومدن ثدم تطبيقهدا عمليدا فدي
الميدان  ،فضالً عدن أن التددريب الميدداني يهددف إلدى اكتشداف الطالدب المطبدق لشخصديته  ،والتعدرف علدى
خصددائص الطلبددة وقدددراتهم وأدراك الحجددم الحقيقددي للمسددؤولية التددي تقددع علددى عاتقدده كمدددرس ( .الطوي دل ،
 ،) 72، 2002وال تكمل حلقات هذا االعداد ما قبل الخدمة دون مقرر التربية العملية (التطبيق ) الذي يوفر
الفرص للطلبة المدرسين لتطبيق ما تعلموه على مقاعد الدراسة ميدانيا وبالتعاون مدع عددد مدن المددارس  ،إذ
يمكدددن اعتبدددار مرحلدددة التطبيدددق فتدددرة إنتقاليدددة بدددين الممارسدددة الفعليدددة للمهندددة والجاندددب النظدددري( .أبدددو
جادو ،)2001،1،والتطبيقات التدريسية أصبحت اليوم جزءا اساسيا من برامج وخطدط االعدداد المهندي فدي
كليات التربية  ،فهي الفرصة الوحيدة للطالب المدرس لتلقي تدريب علمي وعملي في عملية التدريس  ،ومدة
التطبيق على الرةم من كونها فترة أختبارللطالب المطبق وقياس قدرته علدى التددريس  ،أال أنهدا فدي الوقدت
نفسه فرصة له تساعده على التوافق مع الحياة الجديدة التى يتفاعل معهدا  ( .حمددان  ،) 29 ، 1981 ،وتعدد
مدة التطبيق التي يمارس فيها الطالب المطبدق مهنتده ألول مدرة علدى طريدق االختبدار مرحلدة يتعدرض قبلهدا
وأثنائها إلى الكثيدر مدن المشدكالت والضدغوط التدي تدؤثر علدى شخصديته وتضدعه أمدام تسداؤالت تشدغل بالده
وتؤثر في كفايته وقدرته في انجاز متطلبات هذة المرحلة .
لقد أشارت ابحاا عديدة إلى وجود معوقات تعترض سدبيل الطالدب المطبدق وتدؤثر فدي عملده  .ففدي
دراسة قام بها " العبيدي والتكريتي  " 1990 ،أظهدرت نتائجهدا وجدود عددد مدن المشدكالت النفسدية محدددة
بخمسددة محدداور تتعلددق باألعددداد العلمددي والتربددوي واألدارة المدرسددية ونظددام التطبيددق واجددراءات توزيددع
المطبقين على المدارس  ,ومشكالت االشراف والتقويم وهذه كلها تربك الطلبة المطبقدين وتحدد مدن قددراتهم
التدريسية .
أما دراسة "سعيد " 1987 ،كانت نتائجها تشير إلدى وجدود مشدكالت الطلبدة ومعانداتهم النفسدية مدن
المشددرف األكدداديمي ةيددر التربددوي  ،وفددي دراسددة "راشددد " 1988 ،حددول واقددع األشددراف علددى التدددريب
العملددي فددي كليتددي التربيددة بجددامعتي األزهددر وعددين الشددمس  ،أشددارت نتائجهددا إلددى أن الطلبددة المطبقددين ال
يشعرون بدور المشرف في التوجية واألشدراف  ،مدع عددم ألتدزام المشدرف بالحضدور إلدى التددريب العملدي
وشعور الطالب بعدم عدالة التقويم ( .راشد . ) 8، 1988,
بناءا على ما تقدم فأن أهمية البحث الحالي تأتي مدن أهميدة التطبيدق فدي كونهدا الحقدل الطبيعدي لبنداء
شخصية الطالدب المطبدق مدن جوانبهدا المختلفدة ومدن أهددافها الراميدة إلدى قضداء علدى الفجدوة بدين النظريدة
والتطبيق ،وفي ضوء خبرة الباحث في عمله المتصل باألشراف على برنامج التطبيقات التدريسدية فدي كليدة
التربيددة ومالحظتدده لاليجابيددات والسددلبيات الموجددودة فددي هددذا البرنددامج واخددتالف أراء الطلبددة والتدريسدديين
حوله ،مما يؤكد الحاجة إلى البحث في هذا المجال ،ولعدم وجود دراسدة _ علدى قددر علدم الباحدث _ يتنداول
تقويم عملية التطبيق برمته والوقوف على جوانب القدوة والضدعف فيده مدن وجهدة نظدر القدائمين عليهدا وهدم
تدريسيوا الجامعة ( المشرفون ) عليها علميا وتربويامن جهة ،والطلبة الذين يمارسون التطبيق فعليدا ضدمن
المدة المقررة لهم .
لقد ارتأى الباحث إجراء هذة الدراسدة التدي يمكدن أن يسداعد الطلبدة المطبقدين فدي كيفيدة التعامدل مدع
سلوكيات الطلبة ةير المناسبة في المدارس ويسهل من تطوير استراتيجيات لحل مشاكلهم وتعطي تصورات
حقيقة على عملية التطبيق وهم ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية  ،فضال عن الوقوف على مواقع الخلل
وكيفية معالجته مستفيدين من أراء المشرفين على عملية التطبيق وصوال إلى نتائج يساهم في تطويره .
 -4أهداف البحث
يهدف البحث الحالي إلى :
أوأل _ تقويم عملية التطبيق من وجهة نظر الطلبة المطبقين في المدارس المتوسطة و االعدادية .
ثانياً_ تقويم عملية التطبيق من وجهة نظر التدريسين المشرفين على المطبقين علميا وتربويا .
ثالثاً_ معرفة داللة الفروق األحصائية في عملية التقويم لدى الطلبة وفقا لمتغيري .
أ _ الجنس ( ذكور – آناا )
ب _ التخصص ( العلمي  -االنساني )
 -5حدود البحث
يقتصر البحث على الطلبة المرحلة الرابعة في الكليدات التربويدة والتدريسديون ( المشدرفون ) علديهم
في التطبيق ضمن جامعة صالح الدين للعام الدراسي . 2010 _ 2009
 -6تحديد المصطلحات
 1-6التقويم
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عرفدده " ةريددب  " 1985 ،أندده أتبدداع منهجددي ذاتددي أو موضددوعي فددي جمددع المالحظددات والبيانددات
ّ
إلصدار الحكم على تحقيق الهدف (.ةريب ، 1985،ص . ) 8
عرفه" أنه عملية إصدار إحكام والوصول إلى قرارات على ضدوء األهدداف
أما "حبيب ّ " 1996 ،
والتعرف على نواحي القوة والضعف فيها"(.حبيب.) 9، 1996،
عرفه"جامل  " 2002،بأنه عملية تشخيص وعالج ووقاية وهو عمليدة منظمدة لتحديدد مددى تحقيدق
ّ
األهداف التربوية .
عرفه"ملحم " 2002،بأنه عملية إعداد أو تخطيط على معلومات تفيد في تشدكيل احكدام تسدتخدم فدي
ّ
القرار األفضل من بين قرارات متعددة(.ملحم.)39.,2002
عرفدده "عددالم "2002،بأندده عمليددة منهجيددة تتطلددب جمددع بيانددات موضددوعية ومعلومددات مددن
بينمددا ّ
مصادر متعددة في ضوء اهداف محددة للتوصل إلى تقديرات كمية وأدلة كيفية يستند إليها في إصدار إحكدام
أو اتخاذ قرارات مناسبة تتعلق باألفراد( .عالم. ) 31، 2002،
أما التعريف األجرائي للتقويم  :فهو اصدار حكدم علدى مسدتوى التطبيدق مدن خدالل اظهدار الجواندب
األيجابية والسلبية وفقا ً للدرجات التي يحصل عليها المجيب على األداة المستخدمة في هذا البحث.
 2-6التطبيق لدى طلبة كليات التربية
عرفه"حاجى " 1984،بأنه المجال الذي يتدرب فيه الطالب عمليا علدى مهندة التددريس ومدا يدرتبط
ّ
بها من عمليات تربوية وتعليميدة مختلفدة ممدا يدؤدي إلدى إكسدابهم المهدارات والخبدرات المهنيدة واالجتماعيدة
وعرفه"البياتي " 1985،بأنه ممارسة طلبة الصفوف الرابعة للتددريس الفعلدي فدي
الالزمة لممارسة المهنة،
ّ
المدارس الثانوية علدى وفدق طرائدق التددريس التدي تلقوهدا  ،بعدد أن ينقطعدوا عدن الددوام فدي الكليدة لمددة()6
اسددابيع وتحددت أشددراف اسدداتذتهم وإدارة المدرسددة ،أمددا "العبيدددي والتكريتددي  " 1990،لقددد عرفدداه (بأندده
الممارسة العملية التطبيقية للموضوعات والمواد النظرية التي درسها الطالب في كليات التربية والتي تكسبها
مهارة التدريس والتعامل مع الطلبة ومواجهة المواقف المختلفة(.العبيدي والتكريتدي ،) 155، 1990،ولكدن
"السامرائي والدليمي " 2005،يعرفدان (بأنده الحقبدة المخصصدة لبدرامج أعدداد المدرسدين فدي كليدة التربيدة
يطبق فيها طلبة المرحلدة الرابعدة تطبيقدا جماعيدا لمدا درسدوهم مدن موضدوعات نظريدة عندد قيدامهم بالتددريس
الفعلددي بهدددف تدددربيهم وإعدددادهم لمهنددة التدددريس( .السددامرائي والدددليمي ،) 279، 2005،والباحددث يعرفدده
(بأنده المدددة المحدددة التددي يقضدديها طلبدة المرحلددة الرابعدة لكليددات التربيددة فدي ممارسددة التددريس فعليدا ً ضددمن
المدارس المتوسطة واالعدادية ويترجم فيها المواد التي درسها نظريا ً بطريقة عملية).
 -7الدراسات السابقة
هدفت دراسة "الخطيب  " 1990،التعرف إلى اثر التطبيق الميدداني لطلبدة السدنة الثانيدة فدي كليدات
المجتمع األردنية علي ممارسات الطلبة المعلمين واتجاهداتهم نحدو مهندة التددريس ،وكاندت العيندة مؤلفدة مدن
( ) 200طالب وطالبة في خمس كليات وبينت النتدائج عددم وجدود اثدر دال إحصدائيا للتطبيدق الميدداني علدى
ممارسدة الطلبدة المتددربين التدريسدية ووجددود فاعليدة للتطبيدق الميدداني علددى اتجاهدات الطلبدة المتددربين فددي
كليات المجتمع نحو مهنة التدريس .
هدفت دراسة "حسان " 1992،إلى دراسة التربية العملية في دول الخليج العربي ،واقعها وتطلعاتها ،
وكان من أهم نتائجها :
أ _ أن للتربية العملية دورا ً في تنمية اتجاهات الطلبة نحو التدريس.
ب _ أن  % 70من أفراد العينة أكدوا استفادتهم من التربية العملية .
ج _ معاناة كلية االعداد للمعلمين من تزايد اعدداد الطدالب المتددربين ،اضدافة إلدى عددم رةبدة مددارس
التطبيق في استقبال المتدربين.
هـ _ تزايد االعباء على عضدو هيئدة التددريس وصدعوبة التوافدق بدين سداعات التربيدة العمليدة وجددول
التريس بالكلية يكون عائقا للمشرفين من طالبهم بانتظام.
هدفت دراسة"المغيدي " 1998،إلى تقويم برنامج التربيدة العمليدة بجامعدة الملدك فيصدل مدن خدالل
اربعددة ابعدداد رئيسددية وهددي،دور المشددرف التربويددة ،ودور المعلددم المتعدداون ،ودور مدددير مدرسددة التطبيددق ،
ودور ورشة التربية العملية.
لقد تكونت العينة من ( ) 150طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا  ،وكان من اهم نتدائج الدراسدة هدو
وجددود فددروق ذات داللددة احصددائية بددين وجهددة نظددر الطددالب والطالبددات فددي دور المشددرف التربددوي ،ودور
المعلم المتعاون ودور مددير المدرسدة ولصدالح الطالبدات.ووجود فدروق بدين طدالب وطالبدات القسدم العلمدي
والقسم االدبي ولصالح القسم العلمي واتضح ايضاأن اتجاهات الطالب والطالبات ايجابية نحدو ابعداد التربيدة
العملية االربعة وهذة داللة على فاعلية برنامج التربية العملية .
بينما هدفت دراسة"أبو نمرة" 2002،الى معرفة اتجاهات طلبة كليتي العلوم التربوية لوكالة الغوا
الدولية في كل من عمان ورام هللا نحو برنامج التربية العملية .وكذلك معرفة الفروق في هذة االتجاهات تبعا
لمتغيرات الجنس ،والكليدة ،والمسدتوى الدراسدي  ،وتكوندت العيندة مدن ( ) 190طالبدا وطالبدة تدم اختيارهدا
عشوائيا من طالب الكليتين  .حيث استخدمت في هدذة الدراسدة اداة القيداس مكوندة مدن ( ) 61فقدرة موزعدة
على ستة مجاالت وهي :
تنظيم البرنامج ،واالهداف ،وعملية االشراف  ،والمدارس ،والتقويم ،الكفايات التعليمية .واتبعت كل
فقددرة بسددلم اجابددة (اوافددق بشدددة  ،اوافددق،الى حددد مددا ،اعددارض ،اعددارض بشدددة ) واظهددرت النتددائج بوجددود
اتجاهات ايجابيدة للطلبدة نحدو برندامج التربيدة العمليدة وعددم وجدود فدروق بدين اتجاهدات الطلبدة وفقدا لمتغيدر
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الجنس على المجاالت عدا مجال المددارس وكاندت لصدالح االنداا  ،وفدي المجدال الكفايدات التعليميدة لصدالح
الددذكور .مددع عدددم وجددود فددروق بددين اتجاهددات الطلبددة وفقددا لمتغيددر الكليددة علددى المجدداالت كافددة ،ودراسددة"
محمد" 2003،هدفت هذة الدراسة الى الكشف عدن الصدعوبات التدي تواجدد الطالبدات معهدد اعدداد المعلمدات
في التطبيق من وجهة نظرهن وضدع الحلدول المقترحدة لهدذة الصدعوبات ،واقتصدرت الدراسدة علدى طالبدات
قسددم اللغددة العربيددة  ،حيددث تكونددت العينددة مددن ( ) 152طالبددة موزعددات علددى معهدددي المنصددور والرصددافة
العددداد المعلمددات ،واعدددت اسددتبانة مؤلفددة مددن ( ) 32فقددرة او صددعوبة موزعددة علددى ( ) 6مجدداالت اهددداف
البحددث وهددي :مجددال اعددداد المطبقددة ،االشددراف والتقددويم ،التالميذ،مدددة التطبيددق ،االداراة المدرسددية ،وبنايددة
المدرسدة والوسددائل التعليميدة ،واظهددرت النتدائج بددأن الفقدرة (ضددعف العالقدة بددين الموضدوعات التددي درسددها
المطبقة في المعهد وما تدرسه في المرحلة االبتدائية) احتلت الصعوبة االولى ضمن المجال االول ،والفقرة (
التضارب بين اراء التدريسين المشرفين حول الخطة اليوميدة) المرتبدة االولدى ضدمن المجدال الثداني،والفقرة
(عدددم تحضددير التالميددذ الوجبددات اليوميددة) المرتبددة االولددى ضددمن المجددال الثالددث ،وكددذلك الفقددرة( وقددت بدددء
التطبيق ةير مناسبة في السنة الدراسية) احتلت المرتبة االولى
ضمن المجال الرابع ،والفقرة (انتقال المطبقة مدن تددريس المدادة الدى اخدرى اكثدر مدن مدرة اخدرى التطبيدق)
احتلت المرتبة االولى ضمن المجدال الخدامس  ،الفقدرة (ازدحدام الصدفوف بالتالميدذ ) المرتبدة االولدى ضدمن
المجال السادس.
 -8مجتمع البحث
يشمل المجتمع االصلي طلبة المرحلة الرابعة والتدريسيين في الكليات التربوية ضمن جامعة صالح
الدين للعام الدراسي  2010-2009موزعين على (كلية التربية للعلوم .كلية التربية للعلوم األنسانية – كلية
التربية االساسية ) ،ومن اجل تحديد مجتمع البحث وتسهيل مهام الباحث في تحقيق أهداف ِه تدم اختيدار كليتدين
منها بصورة عشوائية وهي (كلية التربية للعلدوم – وكليدة التربيدة للعلدوم األنسدانية ) ,حيدث بلدغ عددد الطلبدة
الكلددي للمرحلددة الرابعددة فددي كليددة التربيددة للعلددوم األنسددانية () 238طالبدا ً وطالبددة مددوزعين علددى ( )4أقسددام
دراسية * ,بينما بلغ عدد الطلبة الكلي للمرحلة الرابعة في كلية التربية للعلوم ( )203طالبا َ وطالبة موزعين
على ( )5أقسام دراسية  ,والجدول ( )1يوضح لك .
جدول ( :)1أعداد الطلبة في المرحلة الرابعة وفقاَللكلية والقسم والجنس

الكلية

القسم

اللغة الكوردية
اللغة العربية
التربية للعلوم
األنسانية
اللغة االنكليزية
التربية وعلم النفس
المجموع
الكيماء
علوم الحياة
الفيزياء
التربية للعلوم
الرياضيات
الكومبيوتر
المجموع
المجموع الكلي
* قسم االدراة التربوية ال توجد فيها المرحلة الرابعة

ذ

العدد

38
20
31
17
106
10
20
28
17
33
108
214

أ

51
25
21
35
132
15
26
19
23
12
95
227

المجموع
89
45
52
52
238
25
46
47
40
45
203
441

في حين بلغ اعداد التدريسيين في كلية التربية للعلوم االنسانية ( )60تدريسيا َ موزعين علدى ( )5أقسدام
دراسية ,وكذلك اعداد التدريسيين في كلية التربية للعلوم ( )116تدريسيا َ موزعين علدى ( )5أقسدام دراسدية,
والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول ( :)2أعداد التدريسسيين حسب الكلية والقسم الدراسي والجنس

الكلية

القسم

ذ

العدد

أ

المجموع

17
5
12
اللغة الكوردية
15
4
11
اللغة العربية
التربية للعلوم
10
7
3
اللغة االنكليزية
االنسانية
12
5
7
التربية وعلم النفس
6
3
3
االدارة التربوية
60
24
36
المجموع
21
9
12
الكيمياء
40
17
23
علوم الحياة
30
5
25
الفيزياء
التربية للعلوم
14
6
8
الرياضيات
11
6
5
الكومبيوتر
116
43
73
المجموع
176
67
109
المجموع الكلي
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 -9عينة البحث
تم اختيار عينة من الطلبة بالطريقة العشوائية المرحلية وحسب الخطوات الآلتية:
.1أختير ( )3أقسام من ضمن األقسام الدراسية الموجودة في كل كلية بصورة عشوائية.
.2اختير ( )20طالبا َ وطالبة من كل قسم ضمن ()1اعاله عشدوائيا َ مدع مراعداة حجدم القسدم والجدنس .وبدذلك
بلغت عينة الطلبة مؤلفة من ( )120طالبا َ وطالبة وهدذ ِه تمثدل ( )27%مدن مجمدوع الطلبدة الكلدي .والجددول
( )3يوضح ذلك .
جدول ( :)3اعداد عينة الطلبة في المرحلة الرابعة وفقا َ للكلية والقسم والجنس

الكلية

القسم

التربية للعلوم
االنسانية

اللغة العربية
اللغة االنكليزية
التربية وعلم النفس
المجموع
الكيمياء
الفيزياء
علوم الحياة
المجموع
المجموع الكلي

التربية للعلوم

ذ

العدد

7
11
8
26
11
10
7
28
54

المجموع

أ

20
20
20
60
20
20
20
60
120

13
9
12
34
9
10
13
32
66

في حين تم اختيار ( )10مدرسين من كل قسدم بصدورة عشدوائية مدع مراعداة حجدم عددد التدريسديين
أصالَ والجنس  .وبذلك بلغ عدد عينة التدريسيين ( )60بواقع ( )30تدريسا َ فدي كدل كليدة  ,وهدذ ِه عيندة تمثدل
نسبة ( )34%من اعداد التدريسيين الكلي والجدول ( )4يوضح ذلك .
جدول ( :)4اعداد عينة التدريسيين وفقا َ للكلية والقسم والجنس

الكلية

القسم

التربية للعلوم
االنسانية

اللغة الكوردية
اللغة العربية
التربية وعلم النفس
الكيمياء
الفيزياء
علوم الحياة
المجموع الكلي

التربية للعلوم

ذ

7
7
7
7
7
7
42

العدد

أ

3
3
3
3
3
3
18

المجموع
10
10
10
10
10
10
60

 -10أداة البحث
من اجل الحصول على المعلومات الالزمدة ألعدداد أداة البحدث  ,تدم توجيده اسدتبيان مفتدوح لمجمدوع
من طلبة المرحلة الرابعة والبالغ عددهم ( )30طالبا ً وطالبة مؤلف من سؤال واحد بفرعين أحدهما ( ما هي
الجوانب االيجابية في عملية التطبيدق ضدمن المددارس المتوسدطة و االعداديدة ) واآلخدر ( مدا هدي الجواندب
السلبية في عملية التطبيق ضمن المدارس المتوسطة و االعدادية )  .وكذلك االستماع الى أراء مجموعة من
التدريسيين عن هذا الموضوع  .ويعدد جمدع االجوبدة تدم اعدداد أداة خاصدة بتقدويم عمليدة التطبيدق مؤلفدا َ مدن
( )30فقرة بصورتها مع وضع ( )4بدائل متدرجة لألجابة على كل فقرة منها .
 -11صدق األداة
مددن األمددور المهمددة واالساسددية التددى يجددب علددى واضددع االختبددار أن يتأكددد منهددا هددو صدددق اختبدداره
(الغريب ،) 677 ,1996 ,واالختبار الصادق هو االختبار الذى يقيس ما أعد لقياسه  ,لذا فأن معامل الصدق
ألي اختبار يوضح مدى صالحيت ِه لقياس الصفة المراد قياسها ،ويعد االختبدار صدادقا ً ظاهريدا ً إذا كدان يبددو
ت والوظيفة التي يقيسها وتمثيدل الفقدرات المقيسده
جيدا ً في ظاهرةِ وذلك من خالل النظر الى عنوان ِه وتعليما ِ
بحيث يوحي االختبار من حيث ظاهر ِه بأن ِه مناسب للغرض المطلدوب (سدماره ,وأخدرون ،) 110 ,1989 ,
ومن اجل التحقق من الصدق الظاهري تم عرض االداة على مجموعة من الخبراء في المجال العلوم النفسية
والتربويددة و البددالغ عددددهم (( )8الملحددق  ) 1لبيددان مدددى صددالحية الفقددرات فددي قيدداس األهددداف المرجددوه (
الملحق  ) 2حيث تم االعتماد على نسبة  %75فأكثر من الموافقة الخبراء لألستبقاء علدى الفقدرة  ,وبدذلك تدم
إسددتبعاد ( )3فقددرات لعدددم حصددولها علددى النسددبة المقددررة مددع التعددديل فددي الفقددرات وهددي ()29.28,22,13
وعلي ِه تحقق الصدق لألداة واصبحت مؤلفة من ( )27فقرة بصورتها النهائية (الملحق .) 3
 -12ثبات األداة
يعد مفهوم الثبات من المفاهيم األساسية في القياس وينبغدى تدوافر ِه فدي األختبدار لكدى يكدون صدالحاً.
ويقصد بثبات األختبار أن درجة المختبر ال يتغيير جوهريا ً بتكرار إعادة األختبار ويعبر عن ثبات األختبدار
بأنه معامل أرتباط بين أفراد العينة بين مرات اجدراء االختبدار المتعدددة ( الظداهر وأخدرون ،)140,2002,
وتم إستخراج الثبات بطريقة إعادة األختبار بعد تطبيق األداة علدى عيندة مؤلفدة مدن ( )40طالبدا وطالبدة مدن
المرحلة الرابعة في كلية التربية للعلدوم االنسدانية  ,ثدم اعيدد التطبيدق علديهم بعدد فتدرة أسدبوعين وبأسدتخدام
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معامل ارتباط (ثيرسون ) بلغ معامدل الثبدات ( ) 0,85ممدا يددل علدى اسدتقرار األجابدات علدى فقدرات األداة
ويعد هذا المعامل جيدا ً وفقا للميزان العام لتقويم دالالت معامالت األرتباط .
 -13تطبيق األداة وتصحيحها
بعد التحقدق مدن الخصدائص السديكومترية ألداة القيداس تدم تطبيقهدا علدى العيندة المختدارة مدن الطلبدة
والبالغة عدددها ( )120طالبدا ً وطالبدة وتدم الحصدول علدى اسدتماراتهم جميعدا ً وكدذلك تدم تطبيقهدا علدى عيندة
التدريسين والبالغ عددهم ( )60وتم إهمال (  ) 3استمارات ولم يسترجع (  ) 6استمارات اخدرى وبدذلك تدم
الحصول على ( ) 51استمارة اجابة صالحة للتصحيح واعطيت الدرجات للبدائل كاألتى (ال اوافق = درجة
واحدة  ,أوافق لحد ما =درجتان  ,أوافق = ثالا درجات ,أوافق جداً=  4درجات ) وبدذلك يكدون أقدل درجدة
يمكن الحصول عليها المجيب هي ( )27درجة وأعلى درجة هي ( )108درجة .
 -14الوسائل األحصائية
تم استخدام الوسائل االحصائية التالية -:
.1الوزن النسبي _ لمعرفة مستوى تكرارات األجابة على الفقرات.
.2معامل ارتباط ثيرسون _ في استخراج ثبات األداة
.3األختبار التائي لعينة واحدة _ لمعرفة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لألداة.
.4األختبددار التددائي لعينتددين مسددتقلتين _ فددي اسددتخراج الفددروق بددين التخصددص والجددنس ضددمن عينددة الطلبددة
والتدريسين .
 -15نتائج البحث
الهدف االول :اظهرت النتائج بأن درجات التقويم لعملية التطبيق لدى عينة الطلبة تراوحت بين ( -51
 )101درجة و بمتوسط حسابي قدرهم (  )78,491درجة و انحراف معياري بلغ (  ) 8,83درجة ،وأن
المتوسط الحسابي أكبر من المتوسط النظري الفرضي (  ) 67,5درجة و بأستخدام  T.testلعينة واحدة
تبين وجود فروق احصائية بينهما ألن القيمة التأئية المحسوبة و البالغة (  )12,78هى اكبر القيمة التأئية
الجدولية (  )3,37عند مستوى داللة (  ) 0,001و درجة حرية ( )119و الجدول (  )5يوضح ذلك .
جدول ( :)5استخدام االختبار التأئي لعينة واحدة بين المتوسط الحسابي و المتوسط النظري الفرضي لدرجات التقويم
العينة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط النظري

الطلبة

120

78,491

8,83

67,5

القيمة التأئية

المحسوبة

الجدولية

12,78

2,373

مستوى الداللة
0,001

حيث تشير الجدول ( )5بأن مستوى تقويم الطلبة لعملية التطبيق إيجابي بشكل عام ألن ةالبية الطلبة
و عددهم ( )108تقع درجات اجاباتهم و ضمن البدائل ( أوافق جدا ً ) و ( أوافق ) بينما كان (  ) 12طالب و
طالبة اجاباتهم تقع تحت المتوسط النظري ،و لغرض عرض النتائج بشكل عام استخدم الوزن النسبي لكل
فقرة من فقرات التقويم و ترتيبها بشكل تنازلي و الجدول ( )6يوضح ذلك.
جدول (  :) 6يوضح النسبة المئوية و الوزن النسبي لتكرارات اجابات عينة الطلبة على الفقرات و مرتبة تنازليا ً
ت
1

الفقرة
18

أوافق جدا
%59,16

آوافق
%24,16

أوافق لحد ما
%10,83

ال أوافق
%5,83

الوزن النسبي
84,16

2

7

%51,66

%35

%10

%3,33

83,75

3

13

%45

% 37,5

% 13,33

% 4,16

80,83

4

22

% 40,83

% 43,33

% 12,5

% 3,33

80,41

5

15

% 51,66

% 23,33

% 18,33

% 6,66

80

6

6

% 39,16

% 40,83

% 15,83

% 4,16

78,75

7

1

% 40

% 38,3

% 15

% 6,6

77,5

8

19

%33,33

% 41,66

% 19,16

% 83 ,5

75,62

9

25

% 37,5

% 37,5

% 14,16

% 10,83

75,41

10

27

% 34,16

% 40

% 19,16

% 6,66

75,41

11

8

% 30

% 39,16

% 25,83

%5

73,54

12

2

% 31,6

%40

%18,3

%10

73,3
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13

23

%35

%28,33

%26,66

%10

72,08

14

24

%27,5

%42,5

%19,16

%10,83

71,66

15

26

%32,5

%33,33

%21,66

%12,5

71,4

16

3

%22,5

%46,6

%25

%5,8

71,4

17

11

%21,66

%44,16

%30,83

%3,33

71,04

18

14

%30

%28,33

%32,5

%9,16

69,79

19

5

%35,8

%26,6

%15

%22,5

68,9

20

9

%22,5

%38,33

%30

%9,16

68,54

21

21

%35,83

%22,5

%21,66

%20

68,54

22

17

%31,66

%26,66

%25

%16,66

68,54

23

20

%15

%45,83

%32,5

%6,66

68,33

24

12

%33,33

%29,16

%14,16

%23,33

67,08

25

10

%24,16

%33,33

%25,83

%16,66

66,25

26

4

%28,3

%30

%17,5

%24,1

65,6

27

16

%12,5

%35,83

%32,5

%1916

60,41

عند النظر الى جدول ( )6يتبين لنا أن الفقرة ( )18و مضمونها ( كثرة عدد الطلبة فى الصف
الدراسي يؤدى الى ضعف نتائج عملية التطبيق ) تحتل المرتبة األولى في الوزن النسبي مما يدَل على
أهميتها و تأثيرها في نتائج التطبيق ألن ازدياد عدد الطلبة تكثر من المقرر في الصف يجعل من المطبق
ةير قادر على ايصال المعلومات إليهم وأن الفقرة ( )7و مضمونها ( ان التطبيق عامل مهم في تطوير
الذات لدى المطبقين) احتلت المرتبة الثانية مما يعنى ان التطبيق يساعد على تنمية و تطوير امكانيات الذات
لدى المطبقين بسبب تحضيراتهم العلمية للدرس  ،و الفقرة ( )13و مضمونها ( أن التطبيق يساعد على بناء
العالقات األنسانية مع الطلبة و العاملين في المدرسة ) احتلت المرتبة الثالثة و هذا يدل على أهمية الفقرة و
فعالً التطبيق يخلق نوع من التعامل مع الطلبة و اآلخرين في المدرسة و التعرف على وجوه جديدة خالل
مدة التطبيق  ،بينما احتلت الفقرة ( )22و مضمونها ( يوفر التطبيق فرصة ألظهار المهارات و القدرات
الشخصية مجال التدريس ) المرتبة الرابعة بسبب ان التطبيق يعطي مجاالً للمطبق ألظهار كل ما لديه من
مهارات و طاقات و دافعية من الناحية العلمية في التدريس  ،و أن الفقرة ( )15و مضمونها ( يساعد
التطبيق على االلتزام بالحضور الى الدوام ضمن الوقت المحدد )احتلت المرتبة الخامسة و هذا يدل على ان
التحول نحو الجدية في العمل  ،وقد أظهر الباحث
يدرب المطبق على األلتزام بالوقت و قيمتها و
التطبيق
َ
َ
فقط الفقرات الخمسة االكثر أهمية فى الوزن النسبي وفقا ً ألجابات عينة الطلبة على فقرات أداة القياس  .و
الجدول ( )6يوضح لنا ايضا ً الفقرات اآلخرى مرتبة تنازليا ً وفقا ً ألهميتها و تعتبر الفقرات الخمسة االخيرة
اقل اهمية في الوزن النسبي و هي الفقرات ( ) 12،10،4،16، 20حيث ان الفقرة ( )20و مضمونها (تأثير
المطبقين بنظرة المدرسين الهامشية نحو التطبيق ) احتلت المرتبة الثالثة و العشرون وهذا بسبب تأثر
المطبقين بالنظرة الالبالية لبعض المدرسين في المدرسة نحو عملية التطبيق مما يؤثر سلبا ً على اداء
المطبقين و الفقرة ( )12و مضمونها ( عدد زيارات المشرفين للطبقتين ةير كافية لعملية التقييم )أحتلت
المرتبة الرابعة و العشرون و هذا يعنى ان زيارات المشرفين احيانا ً يقتصر على مرة واحدة و هذا ةير
كاف لعملية التقييم للمطبق و كذلك الفقرة ( )10احتلت المرتبة الخامسة و العشرون و مضمونها ( تستخدم
المدرسة المطبقين فى اشغال دروس مدرسيها فقط ) و هذا يدَل على ان بعض المدارس تسخدم المطبقين
ألعمال بعيدة عن تخصصاتهم و اشغال بعض الدروس بدالً من المدرسين المجازيين أو الغائبين  ،و ان
الفقرة ( ) 4و مضمونها ( تعد فقرة التطبيق مناسبة للطلبة المطبقين ألنشغالهم ببحوا التخرج بينما احتلت
الفقرة ( )16و مضمونها ( ضعف اهتمام المطبقين باالستخصارات العلمية لعملية التطبيق ) المرتبة
األخيرة فى الوزن النسبي مما يد َل على انه هناك ضعف اهتمام لدى بعض المطبقين بالتهيئة و التحضير
اليومي للدروس ربما بسبب تدني دوافعهم نحو دوافعهم نحو التدريس أو أهمالهم في هذا الجانب .
الهدف الثاني
أظهرت النتائج بأن درجات التقويم لعملية التطبيق لدى عينة التدريسيين تراوحت بين ( )53-101
درجة و بمتوسط حسابي قدرهم (  ) 80,725درجة و إنحراف معيارى بلغ (  ) 8,836درجة  ،وأن المتوسط
الحسابي أكبر من المتوسط النظري ( )67,5درجة و بأستخدام  T.testلعينة واحدة تبين وجود فروق
احصائية بينهما ألن القيمة التائية المحسوبة و البالغة (  )10,743و هي أكبر من القيمة التائية الجدولية
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( )3,460عند مستوى داللة (  ) 0,001و درجة الحرية (  ) 50و الجدول (  ) 7يوضح ذلك .
جدول ( :)7استخدام االختبار التائي لعينة واحدة بين المتوسط الحسابي و المتوسط النظري لدرجات التقويم
القيمة التأئية
المتوسط
االنحراف
مستوى الداللة
العينة العدد المتوسط الحسابي
المعياري
الجدولية
النظري المحسوبة
0,001
3,460
10,743
67,5
8,836
80,725
51
الطلبة

حيث تشير الجدول ( ) 7بأن مستوى تقويم التدريسيين لعملية التطبيق إيجابي بشكل عام ألن معظم
التدريسيين و عددهم ( )49تقع درجات اجاباتهم فوق المتوسط النظري و ضمن البدائل (أوافق جداً) و
(أوافق) بينما اثنان من التدريسيين فقط كانت درجات اجاباتهم اقل من المتوسط النظري ،و لغرض عرض
النتائج اجابات التدريسيين بشكل عام استخدم الوزن النسبي لكل فقرة من فقرات التقويم و ترتيبها بشكل
تنازلي و الجدول (  ) 8يوضح ذلك .
جدول (  :) 8يوضح النسبة المئوية و الوزن النسبي لتكرارات اجابات عينة التدريسيين على الفقرات و مرتبة تنازليا ً
ت
1
2

الفقرة
22
18

أوافق جدا
%56,86
%49,01

آوافق
%31,37
%37,25

أوافق لحد ما
%9,8
%11,76

ال أوافق
%1,98
%1,96

الوزن النسبي
85,78
83,33

3

19

%25,49

%45,09

%25,49

%3,92

82,84

4

8

%43,13

%39,21

%17,74

ــــ %

81,37

5

23

%25,49

%41,17

%25,49

%7,84

80,88

6

24

%43,13

%37,25

%19,6

ــــ %

80,88

7

21

%43,13

%41,17

%9,8

%3,92

80,39

8

6

%35,29

%50,98

%11,76

%1,98

79,9

9

13

%33,33

%52,94

%9,8

%3,92

78,92

10

3

%31,37

%52,94

%13,72

%0,83

78,43

11

5

%49,01

%23,52

%15,68

%11,76

77,45

12

12

%43,13

%27,45

%25,49

%3,92

77,45

13

27

%29,41

%50,98

%19,6

ــــ %

77,45

14

25

%27,45

%50,98

%21,56

ــــ %

76,47

15

15

%29,41

%47,05

%21,56

%1,96

75,45

16

11

%23,52

%60,78

%11,76

%3,92

75,98

17

2

%31,37

%43,13

%23,52

%0,83

75,98

18

14

%21,56

%56,86

%21,56

ـــ %

75

19

9

%31,37

%37,25

%27,45

%3,92

74,01

20

7

%50,98

%39,21

%9,8

ــــ %

72,54

21

1

%29,41

%35,29

%25,49

%9,8

71,7

22

10

%27,45

%29,41

%39,21

%3,92

70,09

23

16

%15,68

%45,09

%35,29

%3,92

68,13

24

20

%15,68

%47,05

%29,41

%7,84

67,64

25

17

%19,6

%25,49

%37,25

%17,64

61,76

26

26

%13,72

%39,21

%27,45

%19,6

61,76

27

4

%15,68

%29,41

%21,56

%33,33

56,86
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عند النظر الى جدول ( )8يتبين لنا أن الفقرة ( )22و مضمونها ( يوفر التطبيق فرصة ألظهار
المهارات و القدرات الشخصية في مجال التدريس ) أحتلت المرتبة االولى في الوزن النسبي لكون التطبيق
يعطي مجاالً ألظهار المطبق كل ما لدي ِه من مهارات و امكانيات و قدرات في مجال التدريس  ،وان الفقرة
( ) 18و مضمونها ( كثرة عدد الطلبة فى الصف الدراسي يؤدى الى ضعف نتائج عملية التطبيق ) أحتلت
المرتبة الثانية مما يدّل على ان زيادة عدد الطلبة في الصف و أكثر من المقرر يقلل من ايصال المعلومات
إليهم و يضعف من طاقات المطبق و كذلك الفقرة ( )19و مضمونها ( أن ممارسة التطبيق تعطى الصورة
الحقيقية لمهام المدرس ) أحتلت المرتبة الثالثة مما يدّل على ان ممارسة التطبيق بصورة عملية يكشف لنا
الصورة الواضحة لمهام الدرس وهى كثيرة في الصف و خارجهم ،بينما أحتلت الفقرة ( )8و مضمونها (قلة
توفر المستلزمات الضرورية ألنجاح عملية التطبيق ) المرتبة الرابعة و هى توضح لنا بأن عملية التطبيق
الى توفير المستلزمات المطلوبة من خطط و برامج و امكانيات مادية وهى قليلة التوفير .واحتلت الفقرة
( ) 23و مضمونها (كثرة عدد المطبقين تشكل صعوبة امام توزيعهم على المدارس ) المرتبة الخامسة مما
يعطى اهمية لهذه الفقرة حيث ان كثرة عدد المطبقين نتيجة لوجود كليات تربوية عديدة و ازدياد عدد
المطبقين سنويا ً تشكل فعالً صعوبات كبيرة امام األقسام في توزيعهم لعدم استيعاب المدارس هذا العدد من
جهة و عدم قبول المدارس النموذجية للمطبقين  ،و تعتبر الفقرات الخمسة األخيرة أقل اهمية في الوزن
النسبي و هي الفقرات (  )16،20،17،26،4حيث أن الفقرة ( )16و مضونها (ضعف أهتمام المطبقين
باألستحضارات العلمية التطبيق ) احتلت المرتبة الثالثة و العشرون مما يدّلل على وجود ضعف في اهتمام
بعض المطبقين بالتحضير اليومي للدروس بسبب تدنى دوافعهم نحو التدريس أو اهمالهم  ،و ان الفقرة
( ) 20و مضمونها ( تأثر المطبقين بنظرة المدرسين الهامشية نحو التطبيق ) احتلت المرتبة الرابعة و
العشرون و هذا بسبب تأثر المطبقين بالنظرة السلبية لبعض المدرسين الموجودين في المدارس نحو عملية
التطبيق  ،بينما الفقرة ( )17و مضمونها ( تقييم المشرفين للمطبقين ال يستند الى اسس علمية ) مما يدّل
على ان المشرفين ال يؤيدون األنحياز الموجود لدى بعض التدريسيين عند تقيمهم للمطبقين  .و الفقرة ()26
او مضمونها (إلزام الطلبة بالتطبيق في مركز المدينة يضعف من متعة التطبيق ) أحتلت المرتبة ما قبل
األخيرة و يدّل ذلك على أن عدم السماح للطلبة بالتطبيق فى مناطقهم قد يؤثر في مستوى اداءهم و تمتعهم
بفترة التطبيق و لكن الفقرة ( )4و مضمونها ( تعد فترة التطبيق مناسبة للطلبة المتدربين ) أحتلت المرتبة
االخيرة مما يدّل على ان فترة التطبيق اليتناسب مع الطلبة ألنشغالهم ببحوا التخرج و امور اخرى و
خاصة هم في السنة االخيرة من الدراسة .
الهدف الثالث
معرفة الفروق االحصائية في تقويم الطلبة لعملية التطبيق وفقا ً لمتغير الجنس و التخصص
جدول ( :)9نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين في تقويم الطلبة لعملية التطبيق وفقا ً للجنس و التخصص
المتغير

العدد

المتوسط
الحسابي

األنحراف
المعياري

ذكور
اناا
علمي
إنساني

55
65
60
60

78,21
78,72
78,83
78,15

9,58
8,134
8,63
9,016

القيمة التأئية
الجدولية
المحسوبة

درجة الحرية

مستوى الداللة

0,318

1,96

118

 0,05ةير دال

0,426

1,96

118

 0,05ةير دال

يتبين من الجدول ( )9الفرق بين المتوسط درجات تقويم الطلبة لعملية التطبيق وفقا ً للجنس و
األختصاص  ،حيث تشير النتائج بعد أستخدام األختبار التأئي لعينتين مستقلتين الى عدم وجود فروق دالة
احصائيا ً بين درجات تقويم الطلبة وفقا ً للجنس ( ذكور – اناا ) و االختصاص ( علمي – إنساني ) وهذه
النتيجة ال تتفق ما توصلت إليها ( المغيدي  ، ) 1988،و يعتقد الباحث بأن الطلبة من الجنسين و
المتخصصين يحملون نفس االفكار و اآلراء حول عملية التطبيق لذا فأن تقيمهم لهذه العملية متقاربة بحيث
يولد فروق ذات داللة معنوية في اجاباتهم على فقرات األداة المستخدمة في التقويم.
ال ّ
 -16التوصيات  :يوصى الباحث بما يأتي :
.1عقد لقاءات و ندوات عديدة مع طلبة المرحلة الرابعة لتكوين فكرة ايجابية عن التطبيق بعيدا ً عن تأثيرات
المدرسين السلبية الموجودين ضمن المدراس نحو التطبيق .
.2األلتزام بالمدة المقررة لعملية التطبيق المحددة ب( )6أسابيع و عدم تقليلها من قبل الكليات .
.3فسح المجال للطلبة في اجراء التطبيق ضمن المدارس الواقعة في مدنهم و مراكز محافظاتهم.
 -17المقترحات
.1اجراء دراسة تقويمية لعملية التطبيق من قبل المشرفين التربويين و االختصاصيين في مديريات التربية .
.2اجراء دراسة حول إتجاهات طلبة الكليات في جامعة صالح الدين نحو التطبيق .
 -18المصادر
.1أبو جادو  ,صالح ( ,)2001اتجاهات حديثة في التربية العملية ,معهد التربية_ أونروا /يونسكو ,عمان.
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.2أبو نمره ,محمد خميس ( ,)2002اتجاهات الطلبة نحو برنامج التربية العملية في كليات العلوم التربوية التابعة لوكالة
الغوا الدولية ,مجلة إربد للبحوا والدراسات ,مجلد 5/العدد ,2/االردن.
.3جامل ,عبد الرحمن عبد السالم ( ,)1998الكفايات التعليمية في القياس والتقويم وإكتسابها بالتعلم الذاتي ,دار المناهج للنشر
والتوزيع ,ط  ,1االردن .
.4حاجى ,محمد المنصف ( ,)1984نتائج دراسة لتقارير الدول العربية عن التربية العملية ,المنظمة العربية للتربية والثقافة ,
دار التربية  ,تونس .
.5حبيب ,مجدى عبد الكريم ( ,)1996التقويم والقياس في التربية وعلم النفس ,مكتبة النهضة المصرية القاهرة.
.6حمدان ,محمد زياد ( ,)1981التربية العملية ,مفاهيمها وكفاياتها وممارساتها ,مؤسسة الرسالة  ,ط  ,1بيروت.
.7حسان ,حسن محمد( ,)1992التربية العملية في الدول الخليج العربي_ واقعها وسبل تطويرها ,بحث منشور ,مكتب التربية
العربي لدول الخليج  ,الرياض .
.8الخطيب ,رعد عادل ( ,)1990فعالية التطبيق الميداني في البرنامج األكاديمي لكليات المجتمع األردنية في تطوير
ممارسات الطلبة المعلمين التدريسية واتجاهاتهم ,رسالة ماجستير (ةير منشورة)  ,كلية التربية ,الجامعة األردنية .
.9دمعة ,مجيد ابراهيم ( ,)1987التطبيق العملي في التدريس ,مجلة حوليات كلية التربية ,جامعة قطر ,السنة الخامسة  ,العدد
الخامس .
.10راشد ,على ( ,)1983واقع األشراف التربوي على التربية العملية في مصر من خالل آراء المعلمين ,آراء المعلمين
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الملخص

ان موضوع هذا البحث يكمن في دور مجلس االمن الدولي في تسوية المنازعات
الدولية باعتباره الجهاز الرئيسي لالمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلم واالمن الدوليين ،وله
سلطة اتخاذ القرارات الملزمة من خالل القوة التي يملكها داخل منظمة االمم المتحدة ،وبما
ان مجلس االمن الدولي يملك صالحيات واسعة لتسوية النزاعات الدولية قد تصل في بعض
االحيان الى استعمال القوة حسب ماورد في الفصل السابع من الميثاق ولكن هذا االمر النجده
متوافرا في حالة قيام دول اخرى في التوسط لحل النزاعات مما يجعل قيام مجلس االمن
الدولي بذلك اكثر فاعلية وانتاجية لتسوية النزاعات .هذا ما درسناه في نقطتين ،خصصنا
النقطة االولى لبيان مفهوم النزاع واالساس القانوني لدور مجلس االمن الدولي في تسوية
النزاعات ،و النقطة الثانية لدراسة سلطات مجلس االمن طبقا للفصل السادس والسابع من
ميثاق االمم المتحدة ،وانتهينا بعرض اهم ماتوصلنا اليه من النتائج.

 -1المقدمة
يعد مجلس االمن الدولي الجهاز الرئيسي لالمم المتحدة المسؤولة عن
حفظ السلم واالمن بين االمم .بينما ليس لالجهزة االخرة التابعة لالمم المتحدة
سوى تقديم التوصيات الى حكومات الدول االعضاء ،ولمجلس االمن سلطة
اتخاذ القرارات الملزمة التي على حكومات الدول االعضاء تنفيذها بموجب
ميثاق االمم المتحدة .وهكذا نجد ان لمجلس االمن الدولي دورا كبيرا في حفظ
االمن والسلم الدولي من خالل القوة التي يملكها داخل منظمة االمم المتحدة.
يتحمل مجلس االمن الدولي وفقا لميثاق االمم المتحدة ،السيما في
المادة 24منه  ،مسؤولية حفظ االمن والسلم الدوليين .وهو يسعى الى تفادي
وقوع النزاعات التي تهدد االمن والسلم الدوليين ،أو الحد من خطورتها
وتسويتها ،واتخاذ االجراءات الالزمة لهذا الغرض ،بما في ذلك الخطوات التي
تهدف الى تسوية النزاعات بالطرق السلمية وفقا للفصل السادس ،ولما كانت
التسوية السلمية للنزاعات وعدم استخدام القوة والتهديد بها ،أو استخدامها
أصبحت من االمور المستقرة في فقه القانون الدولي العام ،ومن المباديء
االساسية الراسخة التي تحكم العالقات الدولية ،فأن اضطالع المنظمات الدولية
بتسوية النزاعات التي قد تحدث بين الدول االعضاء التزام قانوني واخالقي يقع
على عاتقها.
ان القضايا والمشكالت التي تتجاوز حدود االقليم تتطلب استجابة
جماعية اليمكن الحد غير االمم المتحدة والمنظمات االقليمية ان يوفرها .وعلى
كل االطراف المستفيدة من تلك االستجابة ان تسهم بنصيبها من اجل ضمان
النجاح لها .وهذا هو جوهر المشاركة في العائدات والمسؤوليات .وفي توفير
قدر اكبر من االمن واالستقرار للمجتمع الدولي واالهم بين كل ما تبقى هو االمم
المتحدة ،وتلعب منظمة االمم المتحدة ،السيما مجلس االمن الدولي ،دورا
اساسيا في حل النزاعات الدولية قد يجعلها اكثر نجاحا من الدول اطراف النزاع
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ذاتها ،او الدول االخرى الن االمم المتحدة ارقى شكل للتنظيم الدولي في العالم
المعاصر حيث يتم جمع هذه الدول جميعا تحت رايته وتوجيهها لتحقيق
االهداف السلمية وبالتالي يجعل المنظمة اكثر فاعلية وجدية في معالجة
المشكالت الدولية وحل النزاعات الدولية حيث ان هذا من اهم وظائفها التي
قامت من اجلها .هذا من جانب ،ومن جانب اخر ،نجد ان الدول غالبا ماتنشغل
عن نزاعات الدول االخرى بشؤونها الداخلية او الخارجية كما يجعلها التهتم
بالمشاكل والنزاعات المتعلقة بالدول االخرى هذا على خالف المنظمة الدولية
السيما مجلس االمن الدولي الذي يفرغ للقيام بهذا العمل.
ان فكرة تدخل دولة اخرى في حل نزاع بين دولتين ،سواء اكان ذلك
بمحاولة توفيق او مساع حميدة او غيرها ،قد اليكون مقبوال لدى الدول اطراف
النزاع على اعتبار ان الدول تتحسس من تدخل الدول االخرى بشؤونها ألن هذا
االمر له صلة بسيادتها واستقاللها ،ويكون هذا التحسس اقل بكثير ان لم يكن
معدوما اذا تم الحل من خالل مجلس االمن الدولي على اعتباره الجهة المخولة
تمتلك صالحيات قانونية وفقا لميثاق االمم المتحدة بحيث ان المنظمة الدولية
تمثل كافة الدول وتتمتع بالشخصية المعنوية مستقلة عن الدول االعضاء ،وبما
ان مجلس االمن الدولي يملك صالحيات واسعة لتسوية النزاعات الدولية قد
تصل في بعض االحيان الى استعمال القوة حسب ماورد في الفصل السابع من
الميثاق ولكن هذا االمر النجده متوافرا في حالة قيام دول اخرى في التوسط
لحل النزاعات مما يجعل قيام المنظمة بذلك اكثر فاعلية وانتاجية لتسوية
النزاعات.
لذلك كله نجد اهمية ودور مجلس االمن الدولي في حل النزاعات الدولية
باعتبارها اشد االمور خطورة وتهديدا لالمن والسلم الدوليين وكان البد ان يرد
في ميثاق االمم المتحدة باعتبارها الهيئة الدولية الموكولة لها مهمة حفظ االمن
والسلم الدوليين ،نصوص تبين االطر العامة التي يقوم من خاللها مجلس االمن
الدولي في حل النزاعات الدولية حال سلميا.
 1-1مشكلة البحث
ترتكز مشكلة البحث على كيفية التمييز بين النزاعات الدولية
والنزاعات الداخلية ذات ابعاد غير دولية وذلك بوضع معيار قانوني يحدد
بموجبه نوع النزاع هل هي نزاع دولي ام هي نزاع داخلي ليتسنى لمجلس
االمن الدولي بالتدخل لحلها وفقا للصالحيات الممنوحة لها بموجب ميثاق االمم
المتحدة.
 2-1أهمية البحث
لموضوع البحث أهمية كبيرة لكونخ تدرس دور مجلس االمن الدولي
في تسوية النزاعات بشكل عام والنزاعات الداخلية ذات ابعاد دولية في الوقت
التي ازدادت فيها هذا التدخل في العصر الراهن بدافع حماية حقوق االنسان
وحرياته وحماية حقوق االقليات القومية والدينية ،مما دفع بالباحثين بالتطرق
لهذا الموضوع قي زوايا مختلفة بحسب مصالحهم ووجهات نظرهم لهذا
الموضوع.
 3-1فرضية البحث
تقوم فرضية البحث على اساس ابراز دور مجلس االمن الدولي في
مجال حل النزاعات الدولية بشكل عام والنزاعات الداخلية ذات ابعاد دولية من
خالل قراءة جديدة لنصوص ميثاق االمم المتحدة وتفسيرها على ضوء التطور
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الحاصل في مجال حقوق االنسان وبما ينسجم مع روح الميثاق اال وهو تعزيز
احترام حقوق االنسان والحريات االساسية للناس جميعا.
 4-1هدف البحث
 -1بيان مفهوم النزاع.
 -2وضع معيار قانوني لتمييز النزاعات الدولية البحتة والنزاعات الداخلية
ذات ابعاد دولية وبين النزاعات الداخلية البحنة.
 5-1حدود البحث
بما ان موضوع البحث يتعلق بدور مجلس االمن الدولي في تسوية
النزاعات ،فان حدود البحث سينحصر في التطرق الى مفهوم النزاع ودور
مجلس االمن في حله.
 6-1منهجية البحث
اعتمدنا في موضوع البحث على المنهج التحليلي ،لتحليل القواعد
والمباديء القانونية الدولية ذات الصلة بصالحيات مجلس االمن الدولي والتي
يستند عليها في حل النزاعات.
 7-1هيكلية البحث
فقد قسمنا الموضوع الى محورين ،نخصص المحور االولى لبيان
مفهوم النزاع واالساس القانوني لدور مجلس االمن الدولي في تسوية النزاعات.
اما المحور الثاني فيأتي لدراسة سلطات مجلس االمن طبقا للفصل السادس
والسابع من ميثاق االمم المتحدة.
 -2مفهوم النزاع واالساس القانوني لدور مجلس االمن الدولي في تسوية
النزاعات
 :1-2مفهوم النزاع
اوال :المقصود بالنزاع الدولي
نالحظ ان ميثاق منظمة االمم المتحدة لم يعرف النزاع المن قريب وال
من بعيد لنلجأ اليه لحسم هذا االمر ،لذا من الصعب التمييز بين النزاع والوضع
أو الحالة ،فالمادة 27 /الفقرة 3/تنص على وجوب امتناع العضو في مجلس
االمن عن التصويت ،اذا كان طرفا في النزاع المعروض والتي تنص على ان:

(( Decisions of the Security Council on all other matters shall be made
by an affirmative vote of nine members including the concurring votes
of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter
VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall
 ،))abstain from votingوالمادة 34 /تنص على وجوب قيام مجلس األمن

الدولي بفحص أي نزاع أو أي موقف الذي قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد
يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن
يعرض حفظ السلم واألمن الدولي للخطر والتي تنص على ان (( The Security
Council may investigate any dispute, or any situation which might
lead to international friction or give rise to a dispute, in order to
determine whether the continuance of the dispute or situation is likely
 .))to endanger the maintenance of international peace and securityوهنا

يطرح التساؤل حول المقصود بالوضع والمقصود بالنزاع ،أو المسائل التي
تعتبر اوضاعا والمسائل التي تعتبر منازعات .فعلى معرفة ذلك يتوقف تعيين
من له حق التصويت ومن ليس له هذا الحق من اعضاء المجلس( ،)1ولغرض
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وضع معيار موضوعي للتمييز بين مصطلح النزاع وما يشابهه البد ان نقف
على اراء الفقهاء بهذا الصدد للوصول الى تحديد المقصود بالنزاع ،فقد اورد
الدكتور جابر الر اوي تعريف للنزاع فقال(( :كثيرا من المصطلحات االخرى
التي تتميز بعدم الوضوح ويمكن ان يفسر على اساسين معينين :معنى واسع،
الذي يعني عدم االتفاق في القانون الدولي أو في الواقع كنزاع من وجهة النظر
القانونية .ومعنى ضيق ،ان احد اطراف النزاع يتقدم بأدعاء خاص يقوم على
اساس خرق القانون في الوقت الذي يرفض الطرف االخر هذا االدعاء))(.)2
انني الاتفق مع هذا الرأي فيما يتعلق بالمعنى الواسع الذي ينظر الى
النزاع بأعتباره عدم اتفاق في القانون الدولي الن النزاع يتطلب توافر طرفين
ووجود تعارض في وجهات النظر لدى كل من الطرفين واليكفي مجرد خالف
حول القانون الدولي ذاته ،ومن جهة اخرى ان ماورد في المعنى الضيق من ان
النزاع ادعاء على اساس خرق القانون نجد ان صاحب هذا الرأي قصر ذلك
على اساس خرق القانون ،اي النزاع القانوني رغم ان االدعاء قد يكون على
اساس من المصالح وليس دائما على اساس من القانون ،وهناك من يعرض
للنزاع من حيث التفرقة بين النزاع والموقف ولكن في حقيقة االمر اليعرض
تعريف محدد للنزاع ويقتصر االمر عن الحديث عن مسألة التصويت كفرق بين
النزاع والموقف(.)3
مما يجعل االمر يصعب في تحديد المقصود بالمنازعة ،ولكن مع ذلك
نجد انه المانع من اخذ التعريف الوارد للنزاعات الداخلية في القانون الدولي
االنساني حيث ان مضمون المنازعة واحد.
فقد تناول القانون الدولي االنساني في المادة الثالثة المشتركة في
اتفاقيات جنيف االربعة لعام )4( 1949والبروتوكول الثاني لعام 1977
النزاعات الداخلية( ،)5ومن هنا نجد ان المنازعة قد تتعلق بحق من الحقوق التي
للدول او اشخاص القانون العام .او قد تتعلق بمصالح هذه الدول حيث ان الدولة
قد التكون صاحبة الحق وانما تكون صاحبة مصلحة وهنا عادة مايتم حسم هذه
المنازعات على اساس المالءمة بين المصالح المختلفة .او قد يكون الخالف
حول مسألة قانونية معينة وتكون هذه المسألة واردة ضمن قواعد القانون الدولي
العام باعتباره القانون الذي يحكم المنازعات بين الدول.
اذا نستنتج من ذلك ان تحديد النزاع أمر ضروري من أجل البت في
المسائل التي تستطيع المنظمات الدولية بشكل عام ،ومجلس األمن الدولي على
وجه الخصوص ،ان تقوم بحسمها وتتدخل لحلها سلميا ،حيث اذا لم توجد
منازعة فأنه اليكون هناك اي مجال لتدخل مجلس االمن حيث يكون التصدي
غير مجد ،اضافة الى ضرورة وجود المنازعة مابين الدول باعتبارها من
اشخاص القانون الدولي وبالتالي حيثما يقوم هذا النزاع بين الدول فهنا يستطيع
مجلس االمن الدولي ،كهيئة متخصصة لحل المنازعات الدولية وفقا للميثاق
الدولي ،ان يتصدى لحل هذه المنازعات( ،)6وهذا يعني ان النزاعات الداخلية
اليختص مجلس االمن الدولي بنظرها لكونها تتعلق بالسيادة الداخلية للدولة ،اال
اذا تجاوزت هذه الحدود وشكلت تهديدا لالمن والسلم الدوليين ،هذا ما اكدته
المادة 2/الفقرة 7/سالفة الذكر.
جدير بالمالحظة ،ان هناك العديد من المسائل التي كانت تنظر اليها
كمسائل داخلية للدول خاصة بها ،ولكن المنظمات الدولية اعطتها صفة الدولية
عموما .ورأت أنها تهدد امن الدول وسالمتها كما هو الحال في مسألة
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االنقالبات واالستعمار حيث ان الدول كانت تنظر اليها كمنازعات داخلية
متعلقة بسيادتها لكنها في حقيقة االمر اعطيت الصفة الدولية ،ومن هنا تبين لنا
اهمية تحديد ان المنازعة الدولية او الداخلية امر في غاية االهمية ،وذلك لتعلقها
بمسألة االختصاص وان المادة 2/الفقرة 7/قد سلبت من االمم المتحدة صالحية
التدخل في الشؤون الداخلية للدول لما في ذلك من مساس بسيادتها وشؤونها
الداخلية.
ثانيا :صالحية مجلس االمن الدولي في التكييف القانوني للنزاع
ان مجلس االمن الدولي يتمتع بسلطة واسعة لتكييف مايعرض عليه من
نزاعات وغيرها بأعتباره الجهاز االرئيسي لالمم المتحدة المسؤولة عن حفظ
السلم واالمن بين االمم(6مكرر) ،اال ان السلطة على التكييف واضفاء المسألة
وصفا قانونيا دقيقا امر في غاية الصعوبة في القانون الدولي العام ،وهناك
مصطلحات قانونية كثيرة لم يتم حسمها لحد االن ،وخاصة في الجرائم الدولية،
فقصف أو ضرب السفينة التجارية المسلحة تسليحا دفاعيا ،أثار جدال كبيرا
خالل الحرب العالمية االولى ،حول االلتزامات الدولية المتبادلة أثناء الحرب
بين الواليات المتحدة وحلفائها الذين قالوا بعدم شرعية اغراقها ،وبين المانيا
وحلفائها الذين قالوا بأن تسليح السفينة التجارية يحولها الى سفينة حربية ويجوز
اغراقها(.)7
جدير بالمالحظة ،رغم صعوبة التمييز بين النزاع و الوضع والحالة،
اال ان ميثاق االمم المتحدة قد اعطى صالحية واسعة لمجلس االمن الدولي
للقيام بفحص اي نزاع او وضع قد يؤدي الى احتكاك دولي او قد يثير نزاعا
دوليا( ،)8كي يقرر ما اذا كان من شأن استمرار قيام هذا النزاع أو الموقف
تعريض خفظ السالم واالمن الدوليين للخطر .ثم ان لكل دولة عضو في منظمة
االمم المتحدة ان تنبه مجلس االمن الدولي الى أي نزاع أو موقف أو وضع من
النوع المشار اليه .وهذا الحق ثابت ايضا لكل دولة ليست عضوا في منظمة
االمم المتحدة متى كانت طرفا في النزاع او الموقف ،وقبلت مقدما التزامات
الحل السلمي التي نص عليها الميثاق( ،)9وحق مراجعة مجلس االمن الدولي
للنظر في نزاع او موقف ليس محصورا فقط بأطراف النزاع ،بل يمكن ألي
دولة ،ولو لم تكن طرفا في النزاع ،أن تراجع المجلس بالنزاع او الموقف(،)10
ولالمين العام حق تنبيه المجلس ،وللجمعية العامة حق المناقشة ايضا ،اال انها
تمتنع عن مناقشة النزاع او الوضع فور وضع المجلس يده على الموضوع
ومناقشته(.)11
:2-2االساس القانوني لدور مجلس االمن الدولي في تسوية النزاعات
()12
اوال :حفظ االمن والسلم الدوليين
ان ميثاق األمم المتحدة جاء خاليا من إعطاء مفهوم السلم واألمن
(،)13
الدوليين رغم كونهما الهدف االساسي من انشاء منظمة االمم المتحدة
وتدور حوله اهداف اخرى بحيث اليمكن تحقيق تلك االهداف بدونه لكونه
ضمانا للوصول الى اهداف وغايات اخرى ،فاليمكن تصور امكانية انماء
العالقات الودية بين الدول أو تحقيق التعاون الدولي في الشؤون االقتصادية
واالجتماعية والثقافية واالنسانية أو تعزيز احترام حقوق االنسان في حالة فقدان
(.)14
االمن والسلم في المجتمع الدولي
ورد مبدأ حفظ االمن والسلم الدوليين في العديد من الفقرات من ميثاق
االمم المتحدة ،لما له من أهمية خاصة ،ويعتبر مبدءا اساسيا من مباديء االمم
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المتحدة ،وهدفها االسمى( ،)15فقد ورد ذكره في الفقرة االولى من الديباجة (( :
نحن شعوب االمم المتحدة وقد الينا على انفسنا ان ننقذ االجيال المقبلة من
ويالت الحروب التي في خالل جيل واحد جلبت على االنسانية مرتين احزانا
يعجز عنها الوصف))( )16كما ذكرت كذلك الديباجة(( :وان نضم قوانا كي
نحتفظ بالسلم واألمن الدوليين)).
كما نصت المادة 1/الفقرة 1/من الميثاق على(( :حفظ السلم واألمن
الدولي ،وتحقيقا ً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب
التي تهدد السلم وإلزالتها ،وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه اإلخالل
بالسلم ،وتتذرع بالوسائل السلمية ،وفقا ً لمبادئ العدل والقانون الدولي ،لحل
المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها))( .)17وقد
خصت الهيئة مجلس االمن بسلطة تحقيق السلم واالمن الدوليين ،لما يملكه من
سلطات وفعاليات واسعة ،وعهدت الهيئة لمجلس االمن بتحقيقه ،سواء بالطرق
السلمية ام بأستخدام القوة .وبما ان مجلس االمن هو المسؤول اساسا عن
المحافظة على السلم واالمن الدوليين ،فأنه بموجب الفصل السابع من ميثاق
االمم المتحدة له الحق في حال فشل اجراءات التسوية السلمية ،ان يتخذ من
التوصيات او القرارات لحفظ السلم واالمن الدوليين او يعد عمال من اعمال
العدوان( ،)18وبما ان مفهوم االمن ،مفهوم واسع له ابعاد كثيرة بحاجة الى
تحديدها ،مثال له بعد عسكري وبعد سياسي وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي
ووبعد بيئي وهي االبعاد االساسية لألمن ،وكذلك للعولمة تأثير كبير في احداث
تحوالت كبيرة في مفهوم األمن العالمي على سبيل المثال انضمت الى المفهوم
التقليدي لألمن مفاهيم اخرى توسع طبيعة التهديدات المحتملة (االرهاب،
الجريمة المنظمة .... ،الخ) وهي تهديدات ترتبط بعوامل الخطر في المجاالت
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية ،ولذا يمكن التعامل مع هذه
التهديدات على اساس حماية حفظ السلم واالمن الدوليين ،النها تؤثر في
استقرار المجتمع الدولي وتنعكس على امنها(.)19
()20

ثانيا :الحماية الدولية لحقوق االنسان
المقصود بالحماية الدولية لحقوق االنسان قيام االمم المتحدة مع
اجهزتها المختلفة ،بدراسة اوضاع هذه الحقوق في دول العالم كافة اعضاء
وغير اعضاء في منظمة االمم المتحدة والتحقق من مدى التزامها بالقانون
الدولي العام واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان ،والكشف عن
االنتهاكات المرتكبة ،وتقديم المقترحات والتوجيهات الالزمة لحماية هذه
الحقوق وتوطيدها ،وطلب فرض العقوبة بحق المتهمين(.)21
عندما نشبت الحرب العالمية الثانية صاحبته ممارسات قمعية
والانسانية من لدن االنظمة النازية والفاشية ،وهذا ما دفع بالخبراء
والدبلوماسيين من الواليات المتحدة وبريطانيا واالتحاد السوفيتي سابقا
والصين ،بوضع القواعد االساسية لمنظة االمم المتحدة لتحل محل عصبة االمم
التي فشلت في مواجهة االحداث وانهارت اثر الحرب العالمية الثانية(.)22
كما بيننا انفا ،كانت مآسي الحرب العالمية الثانية قد ادت بالمجتمع الدولي الى
تأسيس منظمة االمم المتحدة لتحل محل عصبة االمم التي فشلت ،كان الغرض
منها النهوض بالسلم والعدل عن طريق تشجيع وتعزيز حماية حقوق االنسان،
الن حرمان االنسان من هذه الحقوق او جزء منها ،فأن الذي يتعرض للخطر
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ليس االمن الداخلي للدولة المنتهكة لهذه الحقوق وحده ،بل يترتب في الحاالت
المتسمة ببعض الخطورة اثار اخرى تهدد السلم واالمن للدول االخرى كذلك اي
تهدد السلم واالمن العالمي للخطر.
ان ميثاق االمم المتحدة يركز على هدفين اساسيين اولهما السالم المبني
على المساواة بين الشعوب وحقها في تقرير المصير ،وثانيهما كفالة حقوق
االنسان دون اي تمييز على اساس الجنس او اللغة او العرق او الدين ،وقد تم
اوال التأكيد في ديباجة الميثاق على االيمان بالحقوق االساسية لالنسان وبكرامة
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واالمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية.
وتعبر الديباجة ايضا ،عن الدفع بالرقي االجتماعي قدما ورفع مستوى الحياة في
جو من الحرية والتسامح ،ومن االحكام االخرى المتضمنة االشارة الى حقوق
االنسان مايلي :المادة االولى الفقرة الثالثة ،والمادة الثالثة عشرة الفقرة
االولى/ب ،والمادة الخامسة والخمسون الفقرة ج ،والمادة السادسة والخمسون،
والمادة اثنا وستون الفقرة الثانية ،والمادة الرابعة والستون ،والمادة السادسة
والستون ،والمادة الثامنة والستون ،والمادة السادسة والسبعون الفقرة/ج ،
وجدير بالمالحظة ،ان الدول االعضاء في منظمة االمم المتحدة تتحمل ،وفقا
للمادتين الخامة والخمسين و السادسة والستين التزاما قانونيا بأن تقوم منفردة أو
بصورة مشتركة بأتخاذ تدابير بالتعاون مع المنظمة لتحقيق االحترام العالمي
النطاق لحقوق االنسان للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو
الدين ومراعاة تلك الحقوق( ،)23وهكذا ،فأن الميثاق بأقراره وتأكيده على حقوق
االنسان مرات عديدة ،قد شكل خطوة هامة بأتجاه نقل قضية حقوق االنسان من
الصعيد الداخلي الى الصعيد الدولي( ،)24وما ترتب على ذلك من ابعاد قانونية
وسياسية لتدوين حقوق االنسان في االعالن العالمي لحقوق االنسان الذي صدر
الدوليين للحقوق المدنية والسياسية( )25والحقوق
في  ،1948/12/10والعهدين
االقتصادية واالجتماعية والثقافية( ،)26الصادرتان في . 1966/12/16
ثالثا :القيود الواردة على مبدأ السيادة
اختلفت الفقهاء حول مشروعية التدخل في سيادة الدول من لدن منظمة
االمم المتحدةوالسيما مجلس االمن الدولي بدافع انساني بين المؤيدين
والمعارضين ،فبعض يرى عدم مشروعية التدخل تحت ستار الحماية االنسانية
منهم ابراهيم زهير الدراجي و اولفيية كورتن ،واخرون يؤيدون فكرة التدخل
بدافع حماية حقوق االنسان لكونها غاية مشروعة وبوصفه احد المظاهر
المعاصرة لتطور القانون الدولي وانعكاسا واضحا لالتجاه المتنامي نحو
االعتراف بحقوق االنسان وحمايته ومن هؤالء علي صادق ابو هيف(.)27
ان تمتع الدولة بالسيادة اليعني عدم وجود قيود على سلوكها الداخلي
والخارجي السيما ان عالمنا اليوم متداخل الى حد كبير نتيجة التغيرات الجذرية
في مجال المواصالت والمعلومات واالتصاالت ،عليه اليمكن الدفاع عن
السيادة المطلقة للدولة في هذا العصر ألن الدول في ممارستها الختصاصاتها
وسيادتها تخضع لرقابة القانون الدولي واالعراف الدولية ،وقد عبر عن هذا
التطور الذي حصل في ميدان القانون الدولي ،االمين العام السابق كوفي انان
في خطابه الذي القاه في افتتاح الدورة العادية ( )54للجمعية العامة لالمم
المتحدة في نيويورك بتارخ  1999/9/20كما ورد ذلك في تقرير االمين العام
لالمم المتحدة عن دور االمم المتحدة في القرن الماضي(الينبغي ان تستخدم
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السيادة الوطنية كدرع واق لمن ينتهكون بوحشية حقوق وارواح اخوانهم من
البشر ،ففي مواجهة القتل الجماعي ،يعتبر التدخل المسلح بأذن من المجلس
خيارا اليمكن التخلي عنه)( ،)28وبناء على ماتقدم ،فان لمنظمة االمم المتحدة
خالل هيئاتها ،ومن بينها مجلس االمن ،التدخل في سيادة الدول اذا اقتضت
()29
الحاجة ،وذلك بهدف حفظ السلم واالمن الدوليين .هذا ماسماه البعض
بالتدخل االنساني واعتبروه خروجا عن مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في
يقضي بعدم تدخل اية دولة
الفقرة 7/من المادة 2/من ميثاق االمم المتحدة الذي
في الشؤون الداخلية للدول االخرى أو استثناء عليه(.)30
نحن النتفق مع هذا الرأي ،الن منظمة االمم المتحدة والسيما مجلس
االمن عندما تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ،فتتدخل لتطبيق قواعد القانون
الدولي العام ،اال وهو حفظ السلم واالمن الدولي ،ولهذا تدخلها التعتبر خروجا
عن مبدأ عدم التدخل او استثناء عليه ،بل مبدأ قائم بذاته ويختلف تماما عن
المبدأ المذكور(.)31
على صعيد المظاهر الخارجية للسيادة ،فكان من خالل تطور دور
مجلس االمن الدولي في مجال حفظ السلم واالمن الدوليين بحيث انتقصت سيادة
الدول على حساب تدخل المجتمع الدولي العادة بناء الدول بعد انتهاء
الصراعات المسلحة ،الرساء نظام ديمقراطي فيها اليشكل في ممارسته لسيادة
الدولة الخارجية في المستقبل اي مساس بالسلم واالمن الدوليين(.)32
اما على صعيد المظاهر الداخلية للسيادة ،فقد توسعت سلطات مجلس
االمن الدولي في بعض القضايا التي كانت سابقا ضمن سيادة الدول ،ولكن
بصدور ميثاق االمم المتحدة والتطور الحاصل في مجال حقوق االنسان،
اصبحت هذه القضايا من صميم صالحية مجلس االمن الدولي ومبررا مشروعا
للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بدافع انساني ،هذا ما سماه فقهاء القانون
الدولي بالتدخل االنساني ،وهناك من الفقهاء والكتاب قانونيين يرون بأن على
مجلس االمن الدولي تدويل النزاعات الداخلية ليتسنى له التدخل لحلها التي
كانت تعد قبل قيام منظمة االمم المتحدة ضمن المجال المحفوظ لسيادة الدولة
التي اليمكن ألية جهة خارجية التدخل فيها ،ولكن عملية التدويل أخرجها من
هذا المجال ،وتم تداولها على الصعيد الدولي.ومن تلك المسائل تدويل حقوق
االنسان ومراقبتها لتصل في بعض االحيان الى التدخل في الشؤون الداخلية
للدول بدافع انساني(.)33
نحن النتفق مع هذا الرأي الن مجلس االمن الدولي اليقوم بتدويل
النزاعات الداخلية ليتسنى له التدخل في تسويتها ،بل دوما له الصالحية الالزمة
للتدخل اذا تعرض االمن والسلم الدوليان للخطر ولتحقيق هذا الغرض يقوم
بتسوية النزاعات الداخلية بالوسائل التي تراه مناسبة .و ان مصطلح التدخل
االنساني اعالمي اكثر مماهو قانوني حتى التدخل االنساني ،فقد استخدمه
الكتاب وبعض الفقهاء للداللة على دور االمم المتحدة في حل المنازعات وحفظ
االمن والسلم الدوليين.
 -3سلطات مجلس االمن طبقا للفصلين السادس والسابع من ميثاق االمم المتحدة
نظم الفصالن السادس والسابع من ميثاق األمم المتحدة الصالحيات
الممنوحة لمجلس األمن لحل المنازعات حالً سلميا حيث جاء في صدر الفصل
السادس من الميثاق – في حل المنازعات حالً سلميا – وجاء الفصل السابع في
الوسائل التي تتضمن قمع أعمال العدوان ،ويعتبر مجلس األمن من أهم األجهزة
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وأكثرها فاعلية في األمم المتحدة حيث أسند إليه الميثاق المسؤولية األساسية في
حفظ السلم واألمن الدوليين فقد جاء في المادة ( )1/24من الميثاق:
"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به األمم المتحدة سريعا وفعاالً يعهد
أعضاء تلك الهيئة الى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم
واألمن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا ً عنهم في قيامه
بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات".وطالما ان الميثاق في المادة ()24
التبعة الرئيسية لحفظ األمن والسلم الدوليين
ألقى على عاتق مجلس األمن
واعتبره نائبا عن الدول في ذلك( ،)34فكان ال بد من إعطائه صالحيات وتنظيم
االجراءات التي يتبعها المجلس من اجل حفظ السلم واألمن الدوليين نجد أن
النصوص الواردة في الفصل السادس والسابع ربطت بين حفظ السلم واألمن
في العالم وبين حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وذلك انطالقا من ان
مصدر معظم الحروب منازعات او مواقف يرفض اطرافها او بعضهم حلها
سلميا او يعجز عن ذلك ،فيلجأ كالهما او أحدهما الى استعمال القوة ،لذلك جاء
في المادة ( )33من الميثاق ضرورة اللجوء للحلول السلمية  .وسوف يكون
موضوع هذا المبحث بيان سلطات مجلس األمن كجهاز في األمم المتحدة في
حل النزاعات الدولية طبقا للفصل السادس من ميثاق االمم المتحدة.
 1-3سلطات مجلس االمن طبقا للفصل السادس من ميثاق االمم المتحدة
اوال :فحص النزاع أو الموقف ورفع التوصيات
لمجلس االمن الدولي طبقا للمادة 34/من الفصل السادس من ميثاق
االمم المتحدة ،أن يفحص اي نزاع أو موقف قد يؤدي الى احتكاك دولي أو يثير
نزاعا من اجل تسويته سلميا( ،)35ويجوز له ان يوصي بما يراه مالئما من
التسوية لهذا الغرض ،اذا رأى ان الوضع أو الحالة قد
االجراءات و اساليب
يهدد السلم واالمن الدولي(.)36
يتبين من هذه النصوص بأن مجلس االمن الدولي يهدف من فحص
النزاع او الموقف التأكد من مدى تعريضه للسلم واالمن الدولي للخطر او اذا
تبين له ذلك يستطيع ان يضع يده عليه من تلقاء نفسه ويسعى الى حله حسب ما
اعطي له من صالحيات من ميثاق االمم المتحدة.
يتعلق الفصل السادس بموضوع تسوية الخالفات بشكل سلمي وهو يتضمن
ثماني مواد (.) 33-38
نجد أن النصوص الواردة ضمن الفصل السادس من ميثاق االمم
المتحدة أستهلت في المادة  33من الميثاق التي تشكل االطار العام الذي يخول
المنظمات الدولية ومن ضمنها األمم المتحدة وخصوصا مجلس األمن التصدي
لحل المنازعات حال سلميا عندما يكون من شأن هذه المنازعات أن تعرض
األمن والسلم الدولي للخطر( ،)37ومن هنا نخلص الى انه يكفي ان تلجأ أطراف
النزاع الى طريقة من الطرق الواردة في المادة ( )33حتى يستطيعوا عرض
األمر على مجلس األمن.
فقد نصت المادة ( )33من الميثاق على انه " -1يجب على أطراف أي
نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم واألمن الدوليين للخطر ان
يلتمسوا حله بادىء ذي بدء بطرق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق
والتحكيم والتسوية القضائية أو ان يلجأوا الى الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية او
غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم
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 -2ويدعو مجلس االمن أطراف النزاع الى ان يسووا مابينهم من النزاع بتلك
الطرق اذا رأى ضرورة ذلك".
من خالل تحليل المادة  33يتبين لنا ،انها استعملت لفظ ( أطراف أي
نزاع ) بدون أن تشترط أن يكون هذا الطرف عضوا أو غير عضو في منظمة
األم المتحدة ،وهذا ما ينسجم مع الفقرة ( )6من المادة ( )2التي تقضي بأن تسير
الدول غير األعضاء في األمم المتحدة على مبادىء الميثاق بقدر ما تقتضيه
ضرورة حفظ السلم واألمن الدوليين( ،)38على إعطاء الدول غير األعضاء
صالحية وحق اللجوء الى مجلس األمن لحل نزاعاتهم ,والتي تقضي بأن لكل
دولة غير عضو في منظمة االمم المتحدة ان تنبه مجلس االمن او الجمعية
العامة)39الى أي نزاع تكون طرفا فيه على ان تبدي استعداده لاللتزام بحله
سلميا(  ،وبما ان جاء ذكر اطراف النزاع بشكل مطلق ،فكان البد ان يأتي
النص بها عاما يشمل الدول االعضاء وغير االعضاء .الن المطلق يجري على
اطالقه مالم يقيد بالنص ،ونالحظ ايضا ان المادة )40( 34/من الميثاق تعطي
الصالحية لمجلس األمن بان يفحص اي نزاع او موقف من تلقاء نفسه ويضع
يده على النزاع الذي يعرض األمن والسلم الدوليين للخطر دون انتظار استنفاد
الطرق السلمية المنصوص عليها في المادة ( ،)33وذلك النه في بعض االحيان
ان ظروف النزاع ال تسمح ألطرافه بإستنفاد الطرق السلمية بحيث ال بد من
اإلسراع لحل هذا النزاع ،وهكذا ،فإن بإمكان المجلس في أي لحظة من تطور
النزاع الموصوف في المادة  33أو أي وضع مماثل ،أن يوصي بتدابير أو
بوسائل لتسوية هذا الوضع أو النزاع بالطريقة المناسبة وفقا للمادة 36/
الفقرة ،)41(11/ويأخذ مجلس األمن بعين االعتبار في ممارسته لمهمته هذه كل
التدابير المعتمدة من قبل األطراف لتسوية النزاع المذكور للمادة 36/
الفقرة ،)42(2/ووفقا للفقرة 1/من المادة )43(37/على اطراف النزاع إذا فشلوا في
تسوية خالفاتهم أن يلجئوا بأنفسهم إلى مجلس األمن بغية إيجاد حل لهذه
الخالفات ،حينها يقرر المجلس إذا كان استمرار الوضع من شأنه أن يهدد األمن
والسلم الدوليين ومن ثم يلجأ إلى تطبيق المادة  36أو يتخذ أي إجراء آخر يراه
مناسبا.
حين يكون النزاع ذا طبيعة قانونية يحال من قبل الدول األطراف فيه
إلى محكمة العدل الدولية إما بمحض إرادتهم أو بتوصية من قبل مجلس األمن
وذلك وفقا للمادة 36 /الفقرة .)44(3 /ويكون النزاع قانونيا إذا تعلق األمر بتفسير
اتفاقية أو مسألة قانونية أو انتهاك التزام دولي حيث تنظر المحكمة بطبيعة
االنتهاك وتحدد التعويض عنه ،والمحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت المسألة أو
ضمن )4صالحياتها أم ال ،وهذا ما اكد عليه نظام
الخالف المرفوع أمامها يدخل
محكمة العدل الدولية في المادة  5(36منه.
نستنتج مما تقدم أنه حسب الفصل السادس يتم تسوية الخالفات الدولية
بالطرق السلمية.
ثانيا :التكييف القانوني لقرارات مجلس االمن
ان مسألة القوة الملزمة لقرارات مجلس االمن الدولي التي يصدرها
وفقا الحكام الفصل السادس هي موضع جدل بين الفقه والقضاء الدولي .حيث
يميل الفقه الى التفريق بين القرارات التي صدرت بموجب الفصل السادس
والفصل السابعمن ميثاق االمم المتحدة ويرجع الطابع الملزم لهذه الفئة االخيرة
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من القرارات فقط .والرأي الراجح هو ان قرارات الفصل السادس ليست
ملزمة قانونا ألنها التملك الية االنفاذ.
اما القضاء الدولي ،بخالف الفقه ،فله رأي اخر ،اال وهو الزامية كافة
قرارات مجلس االمن الدولي ،سواء المصادرة منه وفقا الحكام الفصل السادس
أم الفصل السابع .فقد ورد هذا الرأي من قبل غالبية هيئة محكمة العدل الدولية
في الفتوى ناميبيا( ،)1971الذي جاء في الجزء ذي الصلة ما يلي:
وتؤكد المحكمة أن القرارات الملزمة التي تصدر عن هيئة مختصة تابعة لألمم
المتحدة ((في قرار مجلس األمن  )))1970( 276ومفادها أن وضعا غير
قانوني ال يمكن أن يبقى دون نتيجة  ...من خالل احتالل األراضي من دون
لقب ،جنوب أفريقيا تتكبدها المسؤوليات الدولية الناشئة عن استمرار انتهاك
اللتزام دولي.
ورأت المحكمة أيضا أن تفسير القرارات التي اتخذها مجلس األمن بموجب
الفصل السادس عن اإلعالنات غير ملزم من شأنه أن يجعل المادة  25ميثاق
األمم المتحدة (الذي يلزم أعضاء األمم المتحدة على قبول وتنفيذ قرارات مجلس
األمن) "زائدة ،ألن هذا ( يتم تأمين ملزم) تأثير عليها في المادتين  48و 49
من ميثاق األمم المتحدة " ،وأن" اللغة لقرار من مجلس األمن ينبغي تحليلها
بعناية قبل الختام يمكن إجراء مثل ألثر ملزم لها ".وتجدر اإلشارة إلى أن
موقف محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية لقرارات مجلس األمن الدولي
ليس بال منازع كما يحتج فيها أحيانا أن قراءة محكمة العدل الدولية من قرارات
األمم المتحدة يقوض تقسيم الهيكلية الكفاءات المنصوص عليها في الفصلين
السادس والسابع.
 2-3سلطات مجلس االمن طبقا للفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة
ال شك ان السلطات الممنوحة لمجلس االمن طبقا ً ألحكام الفصل السابع
 ،تعد من اهم هذه السلطات واخطرها شأنا ً على االطالق  .وذلك لألسباب التالية
:
أ  :تتضمن االجراءات الصادرة وفقا لها عنصر االجبار او القسر  ،بإعتبارها
قرارات لجميع الدول  ،يعتمدها المجلس في حاالت تهديد السلم الدولي او
االخالل به حقيقةً أو وقوع عدوان  ،وليست توصيات وقائية اولية غير ملزمة
يتخذها المجلس لمنع تفاقم موقف دولي متأزم او احتكاك دولي  ،كالتي تتضمنها
احكام الفصل السادس .
فضالً عن انها تختلف عن االجراءات الصادرة بموجب أحكام الفصل الثامن
كونها اجراءات تنفيذية  ،ونفس الشيء يقال بالنسبة للسلطات الممنوحة للمجلس
بموجب احكام الفصل الثاني عشر .
ب  :يتمتع مجلس االمن طبقا ً ألحكام الفصل السابع من الميثاق  ،وبموجب
واليتـــــــه العامة على الدول االعضاء  ،بسلطات تقديرية واسعة جدا ً بل
وخطيرة ضمن اطار مهمته الكبرى في حفظ السلم واالمن الدوليين  .وعلى حد
تعبير مقرر اللجنة الثالثة لمؤتمرسان فرانسيسكو اآلنف الذكر ( فأن هذه
السلطات الواسعة تمثل تطورا ً تاريخيا ً عظيما ً ) ،وتعتبر هذه السلطات اهم ما
يميز نظام االمم المتحدة بالمقارنة مع نظام عصبة االمم السابق عليه  ،الذي لم
يكن يضفي على قرارات مجلس العصبة بهذا الشأن اية صفة الزامية  ،وانما
كان يعتبرها مجرد توصيات غير ملزمة للدول المعنية  ،ان شاءت قبلتها وان
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شاءت رفضتها( .)46ويمكن تقسيم السلطات التي يتمتع بها المجلس طبقا ً ألحكام
الفصل السابع على النقاط اآلتية :
اوال :سلطة المجلس في اتخاذ االجراءات الخالية من استعمال القوة
فيما يتعلق بسلطة المجلس في اتخاذ االجراءات الخالية من استعمال
القوة ،اذا ما قرر مجلس االمن طبقا ً للمادة  )47(39من الميثاق  ،بأن ما وقع
يعتبر تهديدا ً للسلم الدولي او اخالالً به او انه من اعمال العدوان ،قامت
سلطاتـــــــه وتحركت مسؤوليته في اتخاذ االجراءات التي تتطلبها مهمة الحفاظ
على السلم واالمن الدوليين او اعادتهما الــــــى نصابهما ومنع العدوان  .ويملك
المجلس سلطات تقديريــــة واسعة بهذا المجال بحسب احكام الفصل السابع .
فله ان يقدم توصياته او يقرر مايجب اتخاذه من التدابير طبقا الحكام
المادتين  39و 40من الميثاق لحفظ السلم واالمن الدوليين او اعادتهما الى
نصابهما .وله ايضا ان يدعو اطراف النزاع الى االخذ بما يراه ضروريا او
مستحسنا من تدابير مؤقتة التخل بحقوقهم ومطالبهم او بمراكزهم( .)48او انه
يتجاوز جميع هذه االجراءات ويلجأ الى تقرير االجراءات التي ال تتطلب
استخدام القوات المسلحة لحمل االطراف المعنية على تنفيذ قراراته وفقا ً للمادة
 41من الميثاق التي نصت على انه ( لمجلس االمن ان يقرر ما يجب اتخاذه
من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته  ،وله ان
يطلب الى اعضاء االمم المتحدة تطبيق هذه التدابير  ،ويجوز ان يكون من بينها
وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية والجوية والبريدية
والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت  ،وقفا ً جزئيا ً او كليا ً وقطع
العالقات الدبلوماسية )  .ويبدو ان تعداد هذه االجراءات قد جاء على سبيل
المثال ال الحصر  ،بدليل ورود عبارة (  ...ويجوز ان يكون من بينها  ) ....في
هذا النص  .وهذا بالطبع يعطي قوة اضافية الى سلطات المجلس الواسعة ،
تتمثل بحرية اختياره لنوع التدبير( االجراء ) الذي يراه مناسبا ً للحالة المعنية
دون ان يلتزم بالتدرج او الترتيب الوارد في نص المادة  .فضالً عن ذلك  ،فأن
له ان يختار او يقرر تدابير اكثر صرامة لحمل االطراف المتنازعة على تنفيذ
قراراته  ،كوقف الصالت التجارية والعالقات الثقافية واالجتماعية  ..الخ  .كما
له أن يقرر أكثر من تدبير واحد في نفس الوقت  ،كقطع العالقات االقتصادية
ووسائل المواصالت الدبلوماسية مجتمعة .
هذا من جهة  ،ومن جهة اخرى فأن النص المتقدم للمادة  41ال يفيد
الزام الدول االعضاء على االمتثال لقرارات المجلس هذه ما لم يطلب منها
صراحة في نص القرار  .بدليل ان النص قد فصل بين مسألة اتخاذ القرار
بالتدابير  ،ومسألة مطالبة الدول االعضاء بتنفيذه بقوله ( لمجلس االمن ان يقرر
 .....وله ان يطلب  ، ) ...وفي الحالة االخيرة يكون لزاما ً على الدول االعضاء
تنفيذ مثل هذا القرار طبقا ً للمادة  25من الميثاق التي تقضي بأن(يتعهد اعضاء
االمم المتحدة بقبول قرارات مجلس االمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق).
ثانيا :سلطة المجلس في اتخاذ االجراءات التي تتطلب استعمال القوة
اما بشأن سلطة المجلس في اتخاذ االجراءات التي تتطلب استعمال
الحروب في فض المنازعات الدولية
القوة ،فان استخدام القوات العسكرية وشن
هو امر محظور في ميثاق االمم المتحدة ( ،)49ما لم يكن دفاعا ً عن النفس
وضمـن شروط خاصة ،او طبقا ً إلجراءات االمن الجماعي التي نصت عليها
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مواد الفصل السابع من هذا الميثاق  ،وفي مقدمتها المادة  42التي اجازت
لمجلس االمن اتخاذ اجراءات قسرية عن طريق استخدام القوات المسلحة
الجوية والبحرية والبرية في عمليات حربية كافية لحفظ السلم واالمن الدوليين
او العادتهما الى نصابهما  ،فيما اذا رأت بأن التدابير المنصوص عليها في
المادة  41ال تفي بهذا الغرض او ثبت انها كذلك( ،)50ويتضح من خالل نص
هذه المادة  ،بأنها قد اعطت وخولت المجلس سلطات تقديرية واسعة في هذا
المجال  .منها انه يستطيع تجاوز التدابير التي نصت عليها المادة  41اآلنفة
الذكر  ،سواء قرر بالفعل اتخاذ مثل هذه التدابير وثبت فشلها وعدم جدواها على
ارض الواقع  ،ام انه قدر ابتداءا ذلك وقرر االنتقال مباشرة الى تطبيق احكام
المادة  42القسرية  ،كما لو كان التهديد او االخالل بالسلم الدولي او وقوع
العمل العدواني حاالًّ ومباشرا ً بشكل فعلي  .علما ً ان التدخل العسكري هذا
للمجلس اليتوقف على طلب او موافقة الدولة المعتدى عليها  ،وانما يستند الى
ما عهد اليه من تبعات رئيسة في مسألة حفظ السلم واالمن الدوليين طبقا ً للمادة
 24من الميثاق( ،)51ولمجلس االمن بنا ًء على ذلك وطبقا ً للمادة  42هذه ،
سلطات كبيرة في تحديد طبيعة االعمال او العمليات العسكرية الالزمة لحماية
السلم واالمن الدوليين او اعادتهما الى نصابها .كأن يلجأ الى القيام بالمظاهرات
العسكرية او عمليات الحصار العسكري  ،او ان يتجاوز ذلك الى شن العمليات
الحربية المباشرة ضد الدولة او الدول التي اخلت بالسلم او االمن الدوليين ،
وبالشكل الذي يكفي لحفظهما او اعادتهما الى نصابهما  .ومن جهة اخرى  ،فأن
لمجلس االمن السلطة الكاملة في اختيار عدد ونوع القوات المسلحة المستخدمة
في تحقيق هذه االغراض  ،وفي تحديد قابليتها واستعدادها  ،واماكن تواجدها ،
التسهيالت المقدمة اليها  ،طبقا ً إلتفاقات خاصة تعقد مع الدول
ونوع
االعضاء( .)52كما ان له ان يضع الخطط الحربية الالزمة إلستخدام هذه
القوات بمساعدة لجنة اركان حرب استشارية مشكلة من قبل الدول االعضاء
لهذا الغرض  ،تســــــــــدي للمجلس النصائح واالرشادات والمشورات
العسكرية في كل ما يتعلق بسير هذه العمليات ابتداءا وانتهاءا كما يتضح ذلك
من خالل المادتين  46و  47من الميثاق( .)53ويقرر المجلس فيما اذا كان تنفيذ
بحفظ) السلم واالمن الدوليين يصار من قبل جميع أعضاء االمم
قراراته المتعلقة
المتحدة أو بعضهم ( ، 54ومن نافلة القول  ،ان المجلس بما يتمتع به من سلطات
تقديرية  ،يقرر فيما اذا كانت اجراءاته هذه كافية  ،أو انه يتخذ اجراءات اخرى
 .كما انه يقرر أيضا عودة السلم واالمن الدوليين الى نصابهما وانتهاء العدوان .
ويقوم االمين العام ـــ بموافقة المجلس ـــ بتبليغ الجمعية العامة بذلك(.)55
وللمجلس أن يبقي موضوع النزاع في جميع االحوال محل نظره  .وفي هذه
تمتنع) الجمعية العامة عن اصدار أية توصية بشأنه مالم يطلب المجلس
الحالة
منها ذلك(. 56
واذا كان لمجلس االمن الحق في أن يتخذ في أي وقت يشاء مايراه من االعمال
الضرورية لحفظ السلم واالمن الدوليين أو اعادتهما الى نصابهما  ،فأن ذلك
وطبقا للميثاق نفسه اليضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو
جما عات في الدفاع عن نفسها  ،اذا ما أعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء
االمم المتحدة  ،وذلك الى حين أن يتخذ المجلس التدابير الالزمة لصد أو ايقاف
أن) تبلغ هذه الدول مجلس االمن فورا بالتدابير الدفاعية
هذا االعتداء  ،وشريطة
التي أتخذتها بهذا الصدد(. 57
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-4النتائج
 -1ان تحديد النزاع من قبل مجلس االمن أمر ضروري للبت فيه ،والقيام
بحسمه و التدخل لحله سلميا ،فاذا لم توجد منازعة فأنه اليكون هناك اي مجال
لتدخل مجلس االمن حيث يكون التصدي غير مجد ،اضافة الى ضرورة وجود
المنازعة مابين الدول باعتبارها من اشخاص القانون الدولي وبالتالي حيثما يقوم
هذا النزاع بين الدول فهنا يستطيع مجلس االمن الدولي كهيئة متخصصة لحل
المنازعات الدولية وفقا للميثاق الدولي ان تتصدى لحل هذه المنازعات.
 -2ان منظمة االمم المتحدة ،والسيما مجلس االمن ،عندما تتدخل في الشؤون
الداخلية للدول ،فإن تدخلها يكون بهدف تطبيق قواعد القانون الدولي العام ،اال
وهو حفظ السلم واالمن الدولي ،ولهذا تدخلها التعتبر خروجا عن مبدأ عدم
التدخل او استثناء عليه ،بل مبدأ قائم بذاته ويختلف تماما عن المبدأ المذكور.
 -3ان مجلس االمن الدولي اليقوم بتدويل النزاعات الداخلية ليتسنى له التدخل
في تسويتها ،بل دوما له الصالحية الالزمة للتدخل اذا تعرض االمن والسلم
الدولي للخطر ولتحقيق هذا الغرض يقوم بتسوية النزاعات الداخلية بالوسائل
التي يراها مناسبة .و ان مصطلح التدخل االنساني اعالمي اكثر مماهو قانوني
حتى التدخل االنساني استخدمه الكتاب وبعض الفقهاء للداللة على دور االمم
المتحدة في حل المنازعات وحفظ االمن والسلم الدولي.
 -4أن مجلس االمن الدولي يهدف من فحص النزاع او الموقف التأكد من مدى
تعريضه للسلم واالمن الدولي للخطر او اذا تبين لها ذلك يستطيع ان يضع يده
عليه من تلقاء نفسه ويسعى الى حله حسب ما اعطي له من صالحيات من
ميثاق االمم المتحدة.
 -5من تحليل المادة  33يتبين لنا ،انها استعملت لفظ ( أطراف أي نزاع ) بدون
أن يشترط أن يكون هذا الطرف عضوا أو غير عضو في منظمة األمم المتحدة،
وهذا ما ينسجم مع الفقرة ( )6من المادة ( )2التي تقضي بأن تسير الدول غير
األعضاء في األمم المتحدة على مبادىء الميثاق بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ
السلم واألمن الدوليين .على إعطاء الدول غير األعضاء صالحية وحق اللجوء
الى مجلس األمن لحل نزاعاتهم ,والتي تقضي بأن لكل دولة غير عضو في
منظمة االمم المتحدة ان تنبه مجلس االمن او الجمعية العامة الى أي نزاع تكون
طرفا فيه على ان تبدي استعداده لاللتزام بحله سلميا .وبما ان ذكر اطراف
النزاع قد جاء بشكل مطلق ،فكان البد ان يأتي النص عاما يشمل الدول
االعضاء وغير االعضاء .الن المطلق يجري على اطالقه مالم يقيد بالنص.
الهوامش

 -1احمد سيف الدين :مجلس االمن ودوره في حماية السالم الدولي ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،ط ،2012 ،1/بيروت -لبنان ،ص.75
 -2المحامي زيد حسين العفيف :حل المنازعات الدولية في اطار مجلس االمن والجمعية
العامة ،متاح على االنترنت في الموقع:
.2012/8/11http:Lllaw-dz>bplaced.netLindex.
 -3احمد سيف الدين :مصدر سابق ،ص.75
 -4ان المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف االربعة لعام  1949المشتركة في اتفاقيات
جنيف االربعة لعام 1949تنص على ان:
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(( في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة,
يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى األحكام التالية:
 -1األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية ,بمن فيهم أفراد القوات
المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ,واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو
الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر ,يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية ,دون أي
تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون ,أو الدين أو المعتقد ,أو الجنس ,أو المولد أو الثروة
أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض ,تحظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله ,وتبقى
محظورة في جميع األوقات واألماكن:
أ -االعتداء على الحياة والسالمة البدنية ,وبخاصة القتل بجميع أشكاله ,والتشويه ,والمعاملة
القاسية ,والتعذيب,
ب -أخذ الرهائن,
ج -االعتداء على الكرامة الشخصية ,وعلى األخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة,
د -إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيالً
قانونيا ً ,وتكفل جميع الضمانات القضائية الالزمة في نظر الشعوب المتمدنة.
 -2يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ,كاللجنة الدولية للصليب األحمر ,أن تعرض خدماتها على
أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ,عن طريق اتفاقات خاصة ,على تنفيذ كل األحكام
األخرى من هذه االتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق األحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني ألطراف النزاع)).
 -5انظر افقرة 1/من المادة 1/من البروتوكول الثاني لعام  1977والتي تنص على ان:
((يسري هذا اللحق " البروتوكول " الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات
جنيف المبرمة في  12آب  /أغسطس  1949دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها
على جميع المنازعات المسلحة التي ال تشملها المادة األولى من اللحق " البروتوكول "
اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في  12آب  /أغسطس  ,1949المتعلق بحماية ضحايا
المنازعات الدولية المسلحة اللحق " البروتوكول " األول والتي تدور على إقليم أحد
األطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية
مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من
القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة ,وتستطيع تنفيذ هذا اللحق " البروتوكول ((.
 -6المحامي زيد حسين العفيف :مصدر سابق.
6مكرر -د.غازي حسن صباريني :الوجيز في مباديء القانون الدولي العام ،منشورات دار
الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،1/االصدار الثالث ،اردن ،2009 ،ص 158ومابعدها.
 -7د.محمد المجذوب :التنظيم الدولي ،النظرية والمنظمات العالميةواالقليمية والمتخصصة،
منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2005 ،ص.263
 -8انظر المادة 34 /من ميثاق االمم المتحدة التي تنص على انThe Security (( :
Council may investigate any dispute, or any situation which might
lead to international friction or give rise to a dispute, in order to
determine whether the continuance of the dispute or situation is likely
.))to endanger the maintenance of international peace and security
 -9احمد سيف الدين :المصدر السابق ،ص.77
 -10احمد سيف الدين ،نفس المصدر ،ص.77
 -11احمد سيف الدين ،نفس المصدر ،ص.77
United Nations Peacekeeping Operations 2008 p17-18 -12
 -13احمد سيف الدين :مصدر سابق ،ص.38-37
 -14ع بد الفتاح عبد الرزاق :مبدأ عدم التدخل والتدخل في القانون الدولي العام ،منشورات
مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر ،ط ،1/مطبعة وزارة التربية ،اربيل  ،2002ص.267
 -15ن ظرا الهميته اشير اليه في اماكن ومواد عدة في الميثاق ،كالديباجة والمواد ،2 ،1
.52 ،51 ،43 ،42 ،39 ،37 ،34 ،33 ،26 ،11
 -16ان الفقرة االولى من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان:
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We the peoples of the united nations determined to save
succeeding generations from the scourge of war, which twice in
our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and
 -17ان المادة 1/الفقرة 1/تنص على ان:

To maintain international peace and security, and to that
end: to take effective collective measures for the prevention and
removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of
aggression or other breaches of the peace, and to bring about by
peaceful means, and in conformity with the principles of justice
and international law, adjustment or settlement of international
disputes or situations which might lead to a breach of the peace
 -18هيفي امجد :اثر عولمة حقوق االنسان على مبدأ السيادة ،اربيل ،2005 ،ص.229
 -19فرسةت سوفى على :الوسائل القانونية لمجلس االمن في تدويل النزاعات الداخلية
وتسويتها ،اطروحة الدكتوراه مقدمة الى كلية القانون والسياسة بجامعة صالح الدين-اربيل
كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في القانون العام عام  ،2012ص.46
Cf. Reisman, "The Constitutional Crisis in the United Nations', 87 -20
AJIL (1993)p 83, 89
 -21د.محمد المحجوب :القانون الدولي العام ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،6/بيروت-
لبنان ،2007 ،ص.382-381
 -22في  1945/4/25اجتمع ممثلون عن خمسين دولة في مؤتمر سان فرانسيسكو ،وبعد
شهرين من المناقشات ،انهى المؤتمر اعماله في  1945/6/26بتوقيع المشتركين على ميثاق
منظمة االمم المتحدة ،واصبح نافذ المفعول في  1945/10/24بعد ان تم تصديق اغلبية
الدول الموقعة عليه ،لمزيد من التفصيل انظر د.عصام عطية :القانون الدولي العام ،ط،4/
منشورات كلية القانون ،جامعة بغداد ،الشركة العراقية للطباعة الفنية المحدودة ،بغداد،
 ،1987ص.180
 -23أ.د .صالح الدين احمد حمدي :دراسات في القانون الدولي العام ،ط ،3/منشورات
جامعة جيهان الخاصة -اربيل ،اربيل ،2011 ،ص 125ومابعدها.
 -24محمد غازي ناصر الجنابي :التدخل االنساني في ضوء القانون الدولي العام ،منشورات
الحلبي الحقوقية ،ط ،1/بيروت -لبنان ،2010 ،ص 239ومابعدها.
 -25اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار الجمعية العامة
لالمم المتحدة رقم ( )2200أف (د )21-المؤرخ في  1966/12/16ودخل حيز التنفيذ في
 1976/3/23وفقا الحكام المادة.49 /
 -26اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب قرار
الجمعية العامة لالمم المتحدة رقم ( )2200أف (د )21-المؤرخ في  1966/12/16ودخل
حيز التنفيذ في  1976/1/3وفقا الحكام المادة.27 /
 -27د.سامح عبد القوى السيد :التدخل الدولي بين المنظور االنساني والبيئي ،منشورات دار
الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2012 ،ص 36ومابعدها.
 -28فرسةت سوفى على :مصدر سابق ،ص.150
 -29عبد الفتاح عبد الرزاق :مصدر سابق ،ص ،428ود.سامح عبد القوى السيد :التدخل
الدولي بين المشروعية وعدم المشروعية وانعكاساته على الساحة الدولية ،منشورات دار
الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،2012 ،ص 143ومابعدها ،وليلى نقولى الرحباني :التدخل
الدولي مفهوم في طور التبدل ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،1/بيروت -لبنان،2011 ،
ص 40ومابعدها.
 -30ان الفقرة 7/من المادة 2/من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان(( :ليس في هذا الميثاق
ما يسوغ ”لألمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة
ما ،وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا الميثاق،
على أن هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع)).
 -31انظر نص الفقرة 7/من المادة 2/من ميثاق االمم المتحدة سالفة الذكر والتي تقضي
بصالحية االمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول من خالل فرض االجراءات الواردة في
الفصل السابع.
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 منشورات مكتبة، تدويل مظاهر السلم واالمن الدوليين: ابراهيم محمد صالح نعمو-32
.236ص،ن اربيل1/ ط،التفسير لنشر واالعالن
.237-236 ص، نفس المصدر: ابراهيم محمد صالح نعمو-33
Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States -34
p111.
. من ميثاق االمم المتحدة سالفة الذكر34/ انظر نص المادة-35
: من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان1 / الفقرة36 / ان المادة-36
The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature
referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend
appropriate procedures or methods of adjustment
Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States -37
Authorship United Nations • New York, 1992p111.
: من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان6/ الفقرة2/ ان المادة-38
The Organization shall ensure that states which are not Members of
the United Nations act in accordance with these Principles so far as
may be necessary for the maintenance of international peace and
security
: من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان2/ الفقرة35 / ان المادة-39
A state which is not a Member of the United Nations may bring to the
attention of the Security Council or of the General Assembly any
dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes
of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the
present Charter
38- Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States
p112.
. من ميثاق االمم المتحدة سالفة الذكر1/ الفقرة36/ انظر المادة-40
: من ميثاق االمم المتحدة اتنص على ان2/ الفقرة36/ ان المادة-41
The Security Council should take into consideration any procedures
for the settlement of the dispute which have already been adopted by
the parties
: من ميثاق االمم المتحدة اتنص على ان1/ الفقرة37/ ان المادة-42
Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33
fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it
to the Security Council
: من ميثاق االمم المتحدة اتنص على ان3/ الفقرة36/ ان المادة-43
1.
In making recommendations under this Article the Security
Council should also take into consideration that legal disputes
should as a general rule be referred by the parties to the
International Court of Justice in accordance with the provisions of
the Statute of the Court.
: من نظام محكمة العدل الدولية تنص على ان36/ ان المادة-44
 كما تشمل جميع، تشمل والية ا لمحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون- 1
المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق "األمم المتحدة" أو في المعاهدات
.واالتفاقات المعمول بها
 بأنها بذات، في أي وقت، للدول التي ه ي أطراف في هذا النظام األساسي أن تصرح- 2
 تقر للمحكمة بواليتها الجبرية في نظر جميع،تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص
 متى كانت هذه المنازعات،المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل االلتزام نفسه
:القانونية تتعلق بالمسائل اآلتية
.(أ) تفسير معاهدة من المعاهدات
.(ب) أية مسألة من مسائل القانون الدولي
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.(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا ً اللتزام دولي
.(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض
 يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفا ً دون قيد وال شرط أو أن تعلق على شرط- 3
.التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة
 تودع هذه التصريحات لدى األمين العام "لألمم المتحدة" وعليه أن يرسل صوراً منها- 4
.إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام األساسي وإلى مسجل المحكمة
 من النظام األساسي للمحكمة الدائمة36  التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة- 5
، فيما بين الدول أطراف هذا النظام األساسي، تعتبر، المعمول بها حتى اآلن،للعدل الدولي
 وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه.بمثابة قبول للوالية الجبرية لمحكمة العدل الدولية
.التصريحات ووفقا ً للشروط الواردة فيها
. في حالة قيام نزاع في شأن والية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها- 6
–  القاهرة،  دار النهضة العربية، 2  ط،  المنظمات الدولية،  مفيد محمود شهاب. د-45
.303ص، 1974
: من ميثاق االمم المتحدة اتنص على ان39/ ان المادة-46
The Security Council shall determine the existence of any threat to
the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make
recommendations, or decide what measures shall be taken in
accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore
international peace and security.
: من ميثاق االمم المتحدة اتنص على ان40/ ان المادة-47
In order to prevent an aggravation of the situation, the Security
Council may, before making the recommendations or deciding
upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties
concerned to comply with such provisional measures as it deems
necessary or desirable. Such provisional measures shall be without
prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned.
The Security Council shall duly take account of failure to comply
with such provisional measures.
: من ميثاق االمم المتحدة التي تنص على ان1/ الفقرة33/ انظر نص المادة-48
1.
The parties to any dispute, the continuance of which is
likely to endanger the maintenance of international peace and
security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry,
mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to
regional agencies or arrangements, or other peaceful means of
their own choice.
 يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه ال يجعل السلم-3
.واألمن والعدل الدولي عرضة للخطر
 يمتنع أعضاء الهيئة جميعا ً في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها-4
ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد
.""األمم المتحدة
: من ميثاق االمم المتحدة اتنص على ان42/ ان المادة-49
Should the Security Council consider that measures provided for
in Article 41 would be inadequate or have proved to be
inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as
may be necessary to maintain or restore international peace and
security. Such action may include demonstrations, blockade, and
other operations by air, sea, or land forces of Members of the
United Nations.
–  القاهرة،  دار المعارف في االسكندرية،  التنظيم الدولي،  محمد طلعت الغنيمي.  د-50
. 398 ص،1971
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: من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان43/ ان المادة-51
1.
All Members of the United Nations, in order to contribute to
the maintenance of international peace and security, undertake to
make available to the Security Council, on its call and in
accordance with a special agreement or agreements, armed forces,
assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for
the purpose of maintaining international peace and security.
2.
Such agreement or agreements shall govern the numbers and
types of forces, their degree of readiness and general location, and
the nature of the facilities and assistance to be provided.
3.
The agreement or agreements shall be negotiated as soon as
possible on the initiative of the Security Council. They shall be
concluded between the Security Council and Members or between
the Security Council and groups of Members and shall be subject
to ratification by the signatory states in accordance with their
respective constitutional processes.
:  من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان46 / ان المادة-52
Plans for the application of armed force shall be made by the Security
Council with the assistance of the Military Staff Committee.
: منه تنص على ان47 /و المادة
1. There shall be established a Military Staff Committee to
advise and assist the Security Council on all questions relating to
the Security Council's military requirements for the maintenance
of international peace and security, the employment and command
of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and
possible disarmament.
2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of
Staff of the permanent members of the Security Council or their
representatives. Any Member of the United Nations not
permanently represented on the Committee shall be invited by the
Committee to be associated with it when the efficient discharge of
the Committee's responsibilities requires the participation of that
Member in its work.
3. The Military Staff Committee shall be responsible under the
Security Council for the strategic direction of any armed forces
placed at the disposal of the Security Council. Questions relating
to the command of such forces shall be worked out subsequently.
4. The Military Staff Committee, with the authorization of the
Security Council and after consultation with appropriate regional
agencies, may establish regional sub-committees.
: من ميثاق االمم المتحدة اتنص على ان38/ ان المادة-53
Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council
may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to
the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.
: من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان2/ الفقرة12/ ان المادة-54
2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall
notify the General Assembly at each session of any matters relative to the
maintenance of international peace and security which are being dealt
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with by the Security Council and shall similarly notify the General
Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly
is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with
such matters.
 -55المادة 12/الفقرة 1/من ميثاق االمم المتحدة تنص على ان:
1.While the Security Council is exercising in respect of any dispute or
situation the functions assigned to it in the present Charter, the General
Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or
situation unless the Security Council so requests
 -56انظر المادة  51من ميثاق االمم المتحدة والتي تنص على ان:
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or
collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the
United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to
maintain international peace and security. Measures taken by Members in
the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the
Security Council and shall not in any way affect the authority and
responsibility of the Security Council under the present Charter to take at
any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore
international peace and security.
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ملخص البحث

يكشف هذا البحث عن منهج أبي حنيفة في االستدالل بالسنة النبوية ،وقد برهن البحث على تمسك االمام أبي حنيفة
بما رسمه الكتاب والسنة من ترتيب األدلة ،شأنه شأن باقي علماء األمة ،ااال أنه كان يتمتع بمنهج خاص في االستدالل بسنة
اآلحاد ،حيث اشترط لقبولها أن ال يكون مما تعم به البلوى ،أي ما يكثر وقوعه ،وتتوفر الدواعي على نقله بطريق التواتر،
وأن ال يعمل الراوي بخالف روايته ،كما رجح بعض الرواة على بعض بناء على فقه الراوي ،وكان يستنبط علل األحكام
في األحاديث ويقيس عليها.
كما فند البحث اآلراء القائلة بأنه كان قليل البضاعة في الحديث ،وأنه كان يقدم القياس والرأي عليه ،حيث أجمع
العلماء على أن االمام أبا حنيفة من المجتهدين الكبار ،ومن شروط المجتهد أن يكون متمكنا ً في الحديث ،كما أن آراءه تؤخذ
في علم الحديث ،وقد جمع تالمذته وأصحابه في المذهب مسانيده مما يثبت تمكنه في هذا المجال ،وتقديم القياس على
الحديث ليس ب قوله ،وانما قال عيسى بن أبان بتقديم القياس على خبر اآلحاد اذا كان الراوي غير فقيه ،لكن أبا حنيفة كان
يحتاط في األخذ بالروايات ،نظرا ً للبيئة التي كان يعيش فيها ،والنتشار الوضع في األحاديث ،فالبحث بيان لمنهجه الذي
يعتمد على معرفة علل األحكام لفهم النصوص وتوسيع دائرتها ،اضافة الى جمعه بين أدلة النقل والعقل ،وهذا المنهج له
أهمية كبيرة في االجتهاد في القضايا المعاصرة ،واستيعاب المستجدات.

بسم هللا الرحمن الرحيم

 -1المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه الى يوم
الدين ،أما بعد:
فان األئمة األعالم هم حملة الشريعة االسالمية المطهرة ،وهم هداة األمة الى الطريق المستقيم،
وهم القائمون على بيان هذه الشريعة للناس ،وقد بذلوا جهدهم في سبيل نشر هذا الدين وبيانه عقيدة وفقها ً
وأخالقاً ،وصرفوا أعمارهم وشبابهم في هذا السبيل فجزاهم هللا خير الجزاء ،ومن هؤالء العلماء العاملين
االمام أبو حنيفة النعمان ،الذي م ْ
ال الدنيا فقها ً وعلماً ،وان كان فضل هذا العالم معلوما ً لدى أغلب الناس،
سارت به الركبان ،اال أنه لم يسلم من الذم ،واالنتقاد لدى طائفة من الناس ،وخاصة فيما يتعلق باستدالله
بالسنة النبوية ،ومدى تمكنه في هذا الميدان ،لذا شمرت عن ساعد الجد للبحث في موضوع (منهج أبي
حنيفة في االستدالل بالسنة النبوية).
 1-1أسباب اختيار الموضوع
-1اتهام االمام بقلة بضاعته في السنة النبوية ،وتقديمه القياس على السنة.
-2عزوف كثير من الشباب عن أقوال واجتهادات هذا االمام الجليل بحجة العمل بالسنة.
-3بيان منهج االمام في االستدالل بالسنة ،ليكون منارا الستنباط االحكام من السنة.
الهدف من البحث
-1بيان حقيقة التهم الموجهة الى االمام أبي حنيفة ،وبيان مكانة السنة عنده.
-2تبصير الباحثين بمنهج هذا االمام الجليل وأهميته لالجتهاد في القضايا المعاصرة.
-3تنبيه أهل العلم الى ضرورة التثبت في األقوال المنسوبة الى األئمة الكبار ،وعدم التسرع في الحكم
عليهم.
 1-2الدراسات السابقة
بحث العلماء مكانة السنة عند االمام أبي حنيفة في مؤلفات عدة ،سواء ما يتعلق بكتب المناقب أو
الكتب األصولية ،وكذلك الكتب المعاصرة عن السنة النبوية ،ومنها السنة النبوية ومكانتها في التشريع
االسالمي للدكتور مصطفى السباعي ،ومناهج االجتهاد عند الفقهاء للدكتور محمد سالم مدكور ،كما
وجدت اطروحة قدمت من قبل صهيب عباس الى كلية االمام األعظم بعنوان :منهج االستدالل في السنة
عند األصوليين الحنفية ،اال أني لم أعثر على بحث مستقل عن منهج أبي حنيفة خاصة ،لذلك وجدت من
الجدير افراد الموضوع بالبحث.
 1-3منهجية البحث
سلكت في اعداد هذا البحث منهج االستقراء ،حيث تتبعت النصوص واألدلة المتعلقة بالموضوع
من مصادرها القديمة والحديثة ،كما خرجت األحاديث والروايات الواردة في ذلك.
..........................................................................................................................................................
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 1-4خطة البحث
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على ثالثة مباحث كاآلتي:
أوالً :نشأة االمام أبي حنيفة ومناقبه ومكانته العلمية.
 :1-1والدته ونسبه ونشأته.
:2-1صفاته ومناقبه.
:3-1مقدرته ومكانته العلمية.
ثانيا ً:المنهج الفقهي ألبي حنيفة وموقف العلماء من آرائه.
:1-2منهجه االجتهادي واستدالله بالسنة.
:2-2موقف العلماء من آرائه وتوجيه أقوالهم.
:3-2أسباب الطعن في آرائه.
ثالثا ً:التهم الموجهة الى آرائه وتحقيقها.
:1-3تهمة قلة بضاعته في الحديث.
:2-3تهمة تقديمه القياس على الحديث.
ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات ،نرجو من هللا أن يوفقنا للحق والصواب واالخالص انه
سميع مجيب.
 -2نشأة االمام أبي حنيفة ،ومناقبه ومكانته العلمية
 2-1والدته ونسبه وكنيته
هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي( )1بن ماه ،الفقيه الكوفي ،مولى بني تيم هللا بن ثعلبة(.)2
وهو من رهط حمزة الزيات ،كان خزازا ً يبيع الخز ،وجده من أهل كابل ،وقيل من أهل بابل ،وقيل من
أهل األنبار ،وقيل من أهل من نسا ،وقيل من أهل ترمذ ،وهو الذي مسه الرق ،فاعتق ،وولد ثابت على
االسالم( ،)3وقال اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة(( :انا اسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان
بن المرزبان من أبناء فارس من األحرار ،وهللا ما وقع علينا رق قط ،ولد جدي سنة ثمانين ،وذهب ثابت
الى علي بن أبي طالب  وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته ،ونحن نرجو أن يكون هللا تعالى قد
الذي) أهدى لعلي بن أبي طالب 
استجاب ذلك لعلي فينا))( ،)4والنعمان بن المرزبان والد ثابت هو
(5
الفالوذج في يوم المهرجان ،وقيل في يوم النيروز ،فقال مهرجونا ً كل يوم .
كان والدة أبي حنيفة في الكوفة سنة ثمانين للهجرة ،وقيل احدى وستين ،واألول أصح ،وتوفي في
عشرة خلت من جمادي األولى من السنة ،وقيل
رجب ،وقيل في شعبان سنة خمسين ومائة ،وقيل الحدى
سنة احدى وخمسين ،وقيل ثالث وخمسين ،واألول أصح( ،)6وكانت وفاته ببغداد في السجن ليلي القضاء
السجن )،وقيل :توفي في اليوم الذي ولد فيه االمام
فلم يفعل ،هذا هو الصحيح ،وقيل :انه لم يمت في
الشافعي ،ودفن بمقبرة الخيزران ،وقبره هناك مشهور يزار(. 7
كنيته
كنيته أبو حنيفة ،وسبب هذه الكنية أن حنيفة مؤنث الحنيف ،والحنيف هو المائل الى الدين ،قال
صدَقَ ه
ِيم َحنِيفًا َو َما َكانَ ِمنَ ْال ُم ْش ِركِينَ ]( )8ولذلك تسمى الشريعة بالحنيفية
تعالى[ :قُ ْل َ
اَّللُ فَاتهبِعُوا ِملهةَ إِب َْراه َ
( )9
ً
السمحة كما قال (( :بعثت بالحنيفية السمحة))  ،ولكن المرء يتساءل لماذا لم تكن أبا حنيف بدال من أبي
حنيفة؟
واذا انث الحنيف في شأن من كنوا بكنيته تشبها ً به ،فلماذا أنث كنيته هو؟
هناك قول آخر أورده ابن حجر ،وردده صاحب عقود الجمان ،وهو أن سبب تكنيته بذلك هو مالزمته
للدواة ،ألن الدواة تسمى حنيفة بلغة أهل العراق(.)10
نشأته
عاش أبو حنيفة أكثر حياته في الكوفة متعلما ً ومجادالً ومعلما ً(.)11
يروى أن الشعبي مر يوما ً بأبي حنيفة في صباه ،فتفرس في وجهه مخائل النجابة ،فقال له :الى
من تختلف؟ فقال :الى فالن وفالن بالسوق ،فقال الشعبي :أسأل عمن تختلف اليه من العلماء؟ قال :اني
قليل االختالف اليهم ،قال الشعبي :عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء ،فاني أرى فيك يقظة
وحركة(.)12
بدأ حياته العلمية بدراسة علم الكالم ،وتنقل كثيرا ً بين الكوفة والبصرة ،ومن أجل ذلك ،فقد روى
عنه أنه قال :كنت أعطيت جدالً في الكالم وأصحاب األهواء في البصرة كثير ،فدخلتها نيفا ً وعشرين مرة،
وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل ظنا ً مني أن علم الكالم أجل العلوم ،فلما مضى مدة من عمري تفكرت
وقلت :السلف كانوا أعلم بالحقائق ولم ينتصبوا مجادلين وخاضوا في علم الشريعة ورغبوا فيه فتركت
الكالم واشتغلت بالفقه(.)13
أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة  وهم أنس بن مالك ،وعبد هللا بن أبي أوفى ،وسهل بن سعد
الساعدي بالمدينة ،وأبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة ،ولم يلق أحدا ً
منهم ،وال أخذ عنهم ،وأصحابه يقولون
لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم ،ولم يثبت ذلك عند أهل النقل(.)14
أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان ،وسمع عطاء بن أبي رباح ،وأبا اسحاق السبيعي ،ومحارب
بن دثار ،والهيثم بن حبيب الصواف ،ومحمد بن المنكدر ،ونافعا ً مولى عبد هللا بن عمر  ،وهشام بن
عروة ،وسماك بن حرب.
..........................................................................................................................................................
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عبد هللا بن المبارك ،ووكيع بن الجراح ،والقاضي أبو يوسف ،ومحمد بن الحسن
وروى عنه
(.)15
الشيباني ،وغيرهم
فأبو حنيفة يعد من تابعي التابعين اذا صح أنه لم يلق من ذكر من الصحابة ،وقيل انه تابعي ورأى
بن)17مالك  ،وروى عنه حديث(( :طلب العلم فريضة على كل مسلم))( )16وبهذا يكون من
أنس
التابعين( .
 2-2صفاته ومناقبه
ربعة من أحسن الناس
حنيفة
أبو
((كان
قال:
أنه
يوسف
أبي
عن
روى
فقد
لقية
الخ
أما صفاته
ِ
صورة ،وأبلغهم نطقاً ،وأكملهم ايراداً ،وأحالهم نغمة ،وأبينهم حجة على ما يريد))( ،)18وقال حماد بن أبي
((كان) أبي جميالً تعلوه سمرة ،حسن الهيئة ،هيوباً ،ال يتكلم اال جواباً ،وال يخوض-رحمه هللا -فيما
حنيفة:
ال يعنيه))( ، 19وعن عبد هللا بن المبارك(( :ما رأيت رجالً أوقر في مجلسه وال أحسن سمتا ً وحلما ً من أبي
حنيفة))
وقال شريك(( :كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل))(.)20
أما ورعه وتقواه فقد اشتهر أمره في ذلك وأكثر الناس من مدحه ،فقد كان عالما ً عامالً زاهدا ً عابدا ً
ورعا ً تقيا ً كثير الخشوع دائم التضرع الى هللا تعالى ،نقله أبو جعفر المنصور من الكوفة الى بغداد ،فأراده
على أن يلي القضاء فأبى ،فحلف عليه ليفعلن ،فحلف أبوحنيفة أن ال يفعل ،فقال الربيع بن يونس الحاجب:
((أال ترى أمير المؤمنين يحلف؟)) فقال أبو حنيفة(( :أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على
كفارة أيماني)) ،وأبى أن يلي ،فأمر به الى الحبس في الوقت( ،)21وقال ابن المبارك :قلت لسفيان الثوري:
((يا ابا عبد هللا ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة ،ما سمعته يغتاب عدوا ً له قط)) ،فقال(( :هو أعقل من أن يسلط
على حسناته ما يذهبها))(.)22
ينام
قال أبو يوسف(( :بينما أنا أمشي مع أبو حنيفة اذ سمع رجالً يقول لرجل :هذا أبو حنيفة ال
الليل ،فقال أبو حنيفة :وهللا ال يتحدث عني بما ال أفعل ،فكان يحيي الليل صالة ودعا ًء وتضرعاً))(،)23
صالته))( ،)24وقال مليح بن وكيع :سمعت أبي
وقال أبو عاصم النبيل(( :كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة
يقول(( :ما لقيت أحدا ً أفقه من أبي حنيفة ،وال أحسن صالة منه))( ،)25وروى يحيى بن عبد الحميد الحماني
عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة ستة أشهر قال(( :فما رأيته صلى الغداة اال بوضوء عشاء اآلخرة ،وكان
عة ُ
يختم كل ليلة عند السحر))()27،)(26وعن القاسم بن معن أن أبا
حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالىَ [ :ب ِل ال ه
سا َ
()28
عةُ أ َ ْدهَى َوأ َ َمر]  ،ويبكي ويتضرع الى الفجر .
َم ْو ِعدُ ُه ْم َوال ه
سا َ
 2-3مقدرته ومكانته العلمية
عرف أبو حنيفة بجودة الفقه والقدرة على استنباط األحكام الشرعية ،ولذا فانه كان ال يهاب
الفتوى ،فكان يمتاز بجودة الفكر وحسن االستنباط والغوص على المعاني ،قوي الحجة واسع األفق ،لبقا ً
في حواره ،وقد مكنته من ذلك دراسته لعلم الكالم أوالً ،وكتب المناقب مليئة بما يبرز مقدرته على سرعة
االدراك(.)29
وهو يرى عدم
يروى أنه وفد عليه جمع من المدينة يجادلونه في موضوع القراءة خلف االمام
صت ُوا لَ َعله ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ ]( ،)30وما روي
القراءة أخذا ً من عموم قوله تعالىَ [ :و ِإذَا قُ ِر َ
ئ ْالقُ ْرآ َ ُن فَا ْست َِمعُوا لَهُ َوأ َ ْن ِ
()31
عن عبد هللا بن شداد من أن النبي  قال(( :من كان له امام فقراءة االمام له قراءة))  ،بينما هم يقولون
بالقراءة ،فقال لهم(( :هل ستناقشونني جميعا ً في وقت واحد ،أال تتخيرون منكم واحداًعنكم؟ فاختاروا عنهم
وتعتبرونه كالما ً لكم؟ قالوا نعم ،قال :لقد أجبتم ففيم النقاش
واحدا ً منهم ،فقال أبو حنيفة :أترضون كالمه
(،)32
ً
وكان اماما في القياس ،قال علي بن عاصم(( :دخلت
والجدل؟ وهكذا فان قراءة االمام قراءة للمأموم))
على أبي حنيفة وعنده حجام يأخذ من شعره ،فقال للحجام :تتبع مواضع البياض ،فقال الحجام :ال تزد،
السواد لعله يكثر ،وحكيت لشريك هذه الحكاية فضحك وفال:
فقال :ولم؟ قال ألنه يكثر ،قال:فتتبع مواضع
لو ترك أبو حنيفة قياسه لتركه مع الحجام))( ،)33وقد أثنى عليه العلماء ،قال محمد بن سعيد العوفي :سمعت
يحيى بن معين يقول(( :كان أبو حنيفة ثقة ال يحدث بالحديث االا بما يحفظه وال يحدث بما(35ال) يحفظ))(.)34
وقال صالح بن محمد سمعت يحيى بن معين يقول(( :كان أبو حنيفة ثقة في الحديث)) .
وروى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن ابن معين(( :كان أبو حنيفة ال بأس به))(.)36
وقال مرة(( :هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب))(.)37
ً
وقال الشافعي :قيل لمالك بن أنس :هل رأيت أبا حنيفة؟ قال(( :نعم ،رأيت رجال لوكلمك في هذه
السارية أن يجعلها ذهبا ً لقام بحجته))(.)38
()39
وقال الشافعي(( :الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة)) .
وقال ابن المبارك(( :لوال أن هللا أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس)) ،وقال(( :كان أبو
حنيفة آية))(.)40
(.)41
وقال ابن عيينة(( :ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة))
وقال حجر بن عبد الجبار قيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود :ترضى أن تكون
 )43أبي حنيفة))( ،)42وقال له القاسم:
من غلمان أبي حنيفة؟ قال(( :ما جلس الناس الى أحد أنفع من مجالسة
تعال معي اليه فجاء فلما جلس اليه لزمه ،وقال(( :ما رأيت مثل هذا))( .
وقال أبو بكر بن عياش(( :أبو حنيفة أفضل أهل زمانه))(.)44
(.)45
وقال الذهبي(( :االمامة في الفقه ودقائقه مسلمة الى هذا االمام ،وهذا أمر ال شك فيه))
..........................................................................................................................................................
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 -3المنهج الفقهي ألبي حنيفة ،وموقف العلماء من آرائه
 3-1منهجه االجتهادي واستدالله بالسنة
قبل بيان المنهج االجتهادي ألبي حنيفة ،ال بد من توضيح معنى السنة ،وأقسامها عند الحنفية،
فالسنة في اللغة :السيرة والطريقة المعتادة ،سواء كانت حسنة أم سيئة (.)46
وفي اصطالح األصوليين -وهو مانقصده في هذا البحث -ما صدر عن الرسول  من قول أو فعل أو
تقرير( ،)47وتنقسم السنة عند الحنفية باعتبار السند على ثالثة أقسام :سنة متواترة ،وسنة مشهورة ،وسنة
آحاد(. )48
الجمهور فالسنة قسمان :سنة متواترة ،وسنة آحاد ،أما السنة المشهورة فهي عندهم قسم
أما عند
()49
من أقسام سنة اآلحاد
فالسنة التواترة :هي ما رواها عن الرسول  جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب.
والسنة المشهورة :ما كان من األخبار آحاديا في األصل ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة
فصار ينقله قوم ال يتوهم تواطؤهم على الكذب(.)50
وحكم السنة المشهورة :أنها قطعية الورود عن الصحابة الذين رووها ولكنها ليست قطعية
اليقين ،ويفسق جاحدها ،ويخصص بها
الثبوت عن الرسول  وهي انما تفيد الطمأنينة ،والظن القريب من
عام القرآن عند الحنفية ،ويقيد بها مطلقه ،كما هو حكم السنة المتواترة( .)51
وسنة اآلحاد :هي ما رواها عن الرسول  آحاد لم تبلغ عدد التواتر كأن رواها واحد أو اثنان
فصاعدا ً دون المشهور والمتواتر في العصور الثالثة األولى( )52وحكمها أنها تفيد الظن ال اليقين وال
()53
العلماء
الطمأنينة ،ويجب العمل بها ،ال االعتقاد للشك في ثبوتها ،وهذا هو مذهب أكثر
()54
واختار اآلمدي أن خبر اآلحاد يفيد العلم اليقيني اذا احتفت به القرائن
ِب الرأي اليهم منذ أن ظهر فقه
لقد نشأ أبو حنيفة بالكوفة ،وقد اطلق على الكوفيين أنهم أهل
رأي ،ونُس َ
(.)55
أبي حنيفة الذي تميز بالقدرة على تشقيق المسائل والقياس عليها
يقول الشهرستاني(( :أصحاب الرأي وهم أهل العراق هم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت ،ومن
أصحابه محمد بن الحسن ،وأبو يوسف يعقوب بن محمد القاضي ،وزفر بن هذيل ،والحسن بن زياد
اللؤلؤي ،وابن سماعة وعافية القاضي ،وأبو مطيع البلخي ،وبشير المريسي ،وانما سموا أصحاب الرأي
ألن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس ،والمعنى المستنبط من األحكام ،وبناء الحوادث عليها))( ،)56وقد
قال أبوحنيفة(( :علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه ،فمن قدر على غير ذلك فله رأيه ولنا ما
رأينا))(.)57
معرفتهم)58بالحالل والحرام واستخراجهم المعاني من
ويقول البزدوي(( :انما سموهم بذلك التقان
النصوص لبناء األحكام ودقة نظرهم ،وكثرة تفريعهم عليها))( .
وقد اجتمع لفقهاء هذه المدرسة ما يجعل الرأي ينتشر بينهم ويشيع حتى سموا بذلك ،فقد كانت
العراق بعيدة عن موطن الحديث الذي لم يكن قد دون بعد ولم يصلهم اال ما جاءهم مع الصحابة الذين
انتقلوا اليهم كعبد هللا بن مسعود وعلي بن أبي طالب ،وسعد بن ابي وقاص ،وأبي موسى األشعري،
والمغيرة بن شعبة ،ممن دخلوا العراق مع جيش المسلمين(.)59
كان فقيه مدرسة الرأي األول عبد هللا بن مسعود الذي تشبع برأي عمر في األخذ بالرأي والبحث
عن العلل ،حقا ً ان االمام عليا ً دخل الكوفة وكانت عاصمة الخالفة في عهده ،االا أن قصر المدة وما
صاحبها من فتن وانقسامات جعل أثره الفقهي غير واضح ،وكان من أصحاب ابن مسعود في الكوفة وعمد
مدرسته علقمة بن قيس النخعي م 62هـ ،واألسود بن يزيد النخعي م 75هـ ،ومسروق بن األجدع الهمداني
م  ،63وعبيدة بن عمرو السلماني م 72هـ ،وشريح بن الحارث م 82هـ ،والحارث األعور ،وتزعم هذه
المدرسة بعد ذلك ابراهيم النخعي وكان لسان فقهاء الكوفة ،وكان فقيها ً ألمعيا ً له أثر واضح في مدرسة
الكوفة ،فقد طبعت بطابعه الذي يتجلى بفقه الرأي ،ومن بعدع حماد بن سليمان ،ثم آلت الزعامة الى االمام
بوضوح ،وقد جمع فقهاء هذه المدرسة
أبي حنيفة النعمان ،والذي ظهرت فيه شخصية ابراهيم النخعي
آراء أئمتهم بقدر ما تيسر لهم جمعه ،وخرجوا عليها الشيء الكثير(.)60
أما منهجه االجتهادي فان األدلة التي كان يأخذ منها االمام أحكامه كما أفادته الفروع الفقهية هي
ورد).ت عليه
الكتاب والسنة واالجماع وقول الصحابة ،والقياس واالستحسان والعرف ،وعلى هذا فانه اذا
(61
مسألة فيها حديث صحيح اتبعه ،واذا كان فيها قول عن الصحابة اتبعه ،واالا قاس فأحسن القياس
كتب اليه الخليفة أبو جعفر المنصور :بلغني أنك تقدم القياس على الحديث؟ فقال :ليس األمر كما
بلغك يا أمير المؤمنين ،انما أعمل أوالً بكتاب هللا ،ثم بسنة رسوله،ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان
وعلي ،ثم بأقضية باقي الصحابة ،ثم أقيس بعد ذلك اذا اختلفوا( ،)62وأما استدالله بالمصلحة فالمختار في
المصالح المرسلة مطلقاً ،وأن عدم اعتبارها ال يفضي بخلو الوقائع من الحكم ألن العمومات
المذهب رد
(.)63
واألقيسة شاملة
أما االستصحاب فلم يذكره ضمن أدلته ،والحنفية يتجهون الى أن االستصحاب حجة دافعة(.)64
والفقه الحنفي قريب من الفقه الشافعي في عدم اعتبار الذريعة التي تفضي الى مفسدة  ،وأن
المعتبر في أوامر هللا المعنى ،والمعتبر في أوامر العباد االسم واللفظ(.)65
()66
وأما موقفه من االجماع فما نقل عنه يفيد اعتبار اعتباره لالجماع السكوتي ،والعرف .
أما القياس فكان يستعمله بمهارة ،والواقع أن أبا حنيفة أول من حاول تنظيم الفقه على أساس
القياس(.)67
كما أنه لم يقف في اجتهاده عند المسائل الواقعية ،بل كان يفترض المسائل ،ويقلبها على جميع
وجوهها ،ثم يستنبط أحكام كل ذلك ،مما وسع دائرة الفقه ،وكان بحق خير من اشتغل بالفقه التقديري،
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كما)68عرف بالمهارة في فقه الحديث ،فسرعان ما يفرع من الحديث ويستخرج األحكام
وفرض المسائل،
بعد أن تصح روايته(  ،فكان ((يمضي األمور على القياس ،فاذا قبح القياس يمضيها على االستحسان ما
دام يمضى له ،فاذا لم يمض له رجع الى ما يتعامل المسلمون به))(.)69
ومن استحسانه أنه استفتى فيمن قضى بجلد لثبوت الزنى عليه فلم يكمل عليه الحد ،أو اكمل حتى
شهد شاهدان باحصانه ،وعقوبة المحصن الرجم ،فقال :القياس أن يرجم ،ولكن يدرأ عنه حد الرجم ،وما
بقي من حد الجلد استحساناً ،ألني أكره أن أرجمه وقد أقمت عليه حد الضرب ،فيكون قد أقيم عليه حدان
في زنى واحد ،فهذا قبيح ال يستقيم في االستحسان ،واذا بقي عليه شيء من حد الضرب فانه ال يوقع عليه،
ألنها عقوبة غير مستحقة(.)70
أما منهجه في االستدالل بالسنة فقد سبق أنه يرجع بعد القرآن الى السنة ألنها منه في األصل
بمنزلة البيان ،وأنه يرى كغيره أن المتواتر منها قطعي الثبوت ،بل يذهب الى أن المشهور يرفع الى مرتبة
اليقين ،أو مرتبة قريبة من اليقين وأنه يزاد به على الكتاب(.)71
أما خبر اآلحاد فانه ظني الثبوت ،ولذا فانه يخصه بشروط للتثبت من صحته ،واعتباره من سنة
أنه72ق)ال(( :كذب وهللا
الرسول  ،فهو في الحقيقة ال يخالف السنة ،وال يقدم عليها قياساً ،بل أثر عنه
وافترى علينا من يقول أننا نقدم القياس على النص ،وهل يحتاج بعد النص الى قياس))( .
فليس في المذهب الحنفي من يقدم القياس على خبر اآلحاد مطلقاً ،اإال عيسى بن أبان الفقيه الحنفي
خبر)73اآلحاد اذا كان الراوي غير فقيه ،أما اذا كان
المتوفى سنة 221هـ ،حيث ذهب الى تقديم القياس على
فقيهاً ،فهو أيضا ً يقدم خبر اآلحاد ،كما حققه بعض الباحثين( .
فكل ما في األمر أن االمام أبا حنيفة ومدرسته يتشددون فيما يشترط في الراوي لالستيثاق من
صحة روا ية الحديث ،فهم كغيرهم يشترطون فيه العدالة والضبط ،لكنهم شددوا في تفسير معنى الضبط،
اذ التزموا ضبط المتن وضبط معناه فقها ً وشريعة ،واضافة الى ما اشترطه اآلخرون لقبول خبر اآلحاد
فهم اشترطوا شروطا ً أخرى ،منها:
-1أن ال يكون الحديث واردا ً على ما تعم به البلوى ،أي فيما يتكرر وقوعه ويحتاج كل مكلف الى
معرفة حكمه ،ألن ما يكون كذلك تتوافر الدواعي على نقله بطريق التواتر ،أو الشهرة ،فاذا ورد بطريق
اآلحاد كان أمارة على عدم ثبوته عن الرسول  ،ولهذا لم يعملوا بحديث رفع اليدين في الركوع في
الصالة (.)74
وقد رد الجمهور بأن كون األمر الذي جاءت به السنة كثير الوقوع ال تأثير له في رد أخبار اآلحاد ،ألن
الحاجة لمعرفة حكم ما يقل وقوعه كالحاجة لمعرفة حكم يكثر وقوعه ،وكالهما قد ينقله اآلحاد(.)75
 -2أن ال يعمل الراوي بخالف روايته ،فان عمل بخالف ما رواه فالعبرة بعمله ال بروايته ،اذ هو قرينة
اناء
على عدم صحة الرواية( ،)76ولهذا (لم)77يعملوا بالحديث الذي رواه أبو هريرة (( :إذا ولغ الكلب في
()78
احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار))  .قالوا :ان أبا هريرة اكتفى بالغسل ثالثا ً كما روى الدار قطني
ً
وقد رد الجمهور بأن العبرة بما يرويه الراوي ال بما يعمل به ،اذ ربما يعمل بخالف ما روى خطأ أو
نسياناً ،أو تأويالً ،فهو غير معصوم(.)79
-3أن ال يكون الحديث مخالفا ً للقياس واألصول الشرعية اذا كان الراوي غير فقيه ،ومن الرواة غير
الفقهاء عندهم :أبو هريرة ،وسلمان الفارسي ،وأنس بن مالك  ،)80(لهذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة
(( ال تصروا االبل والغنم ،فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ،ان شاء أمسكها ،وان شاء
ردها وصاعا ً من تمر)) ( )81قالوا :ان رد صاع من تمر بدل اللبن مخالف للقياس ولقواعد الشريعة ،فهو
()82
مخالف لقاعدة الضمان وهو المثل في المثليات والقيمة للقيميات ،ومخالف لقاعدة (الخراج بالضمان)
التي تجعل الغلة الناتجة من العين ملكا ً لمن هي في ضمانه ،ومقتضى ذلك أن اللبن للمشتري ،فاألمر برد
(.)83
صاع من تمر مخالف لهذه القاعدة
ورد بأن السنة هي التي تؤصل األصول ،فاذا جاءت بحكم يخالف األصول الثابتة فانها تعد أصالً
(.)84
قائما ً بنفسه يعمل به في دائرته
والحقيقة أن هذا الشرط هو رأي عيسى بن أبان وبعض المتأخرين من الحنفية كما سيأتي تحقيقه ،وأن
أبا هريرة كان فقيها ،وأبو حنيفة نفسه يعترف بفقهه ،فقد أخذ بحديثه في افساد الصيام وهو قول الرسول
(( :من أكل (أو)86شرب ناسيا ً فليتم صومه ،فانما أطعمه هللا وسقاه)) ( ،)85قال أبو حنيفة(( :لوال الرواية
لقلت بالقياس))  ،ولكن كثيرا ً ما أخذ أبو حنيفة بأخبار اآلحاد وبنى فقهه عليها ،واستخرج علل األحكام
منها ثم يقيس عليها ،بل كثيرا ً ما رجع عن رأيه وعدل عنه لما علم في المسألة خبرا ً صحيحا ً يعتمد عليه
في االستنباط ،ومن ذلك ما روي أنه كان يقيم دية اليد على منافع األصابع ،فيوجب في الخنصر دون ما
يوجبه في االبهام حتى بلغه أن رسول هللا قال فيما رواه ابن عباس(( :هذه وهذه سواء ،يعني الخنصر
واالبهام))( ،)87فترك رأيه واتبع الحديث ،ومن جهة أخرى يقبل الحديث المرسل ،وهو يشمل عنده ارسال
الصحابي ،والتابعي ،وتابعي التابعي أيضاً ،كل ذلك اذا كان الراوي محل ثقة عنده ،ويطمئن الى روايته،
أمثال ابراهيم النخعي ،والحسن البصري الذي قال :متى قلت لكم حدثني فالن فهو حديث ال غير ،ومتى
بو)88حنيفة حينما يأخذ بمثل هذه المراسيل يأخذ بها ثقة
قلت :قال رسول هللا  فقد سمعته من جمع غفير ،فأ
في رواتها ،وعلما ً منهم بأنها نقلت اليهم من طرق عدة( .
 3 -2موقف العلماء من آرائه وتوجيه أقوالهم
اثر أقوال متناقضة في أبي حنيفة عن كبار العلماء في عصره ،وقد نقل الخطيب البغدادي روايات
في الطعن بابي حنيفة منها ما روي عن يوسف بن أسباط قال(( :رد أبو حنيفة على رسول هللا  أربعمائة
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حديث ،أو أكثر)) ،و روي عن حماد بن سلمة قال(( :ان أبا حنيفة استقبل اآلثار والسنن فردها برأيه)) ،و
روي عن االمام الشافعي أنه قال(( :أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها))
وقد ذهب عيسى بن أبي بكر األيوبي الى كذب هذه الروايات المنسوبة الى األئمة في الطعن بأبي حنيفة في
كتابه (السهم المصيب الى كبد الخطيب) ،االا أننا ال نستغرب أن يكون قد صح عنهم شيء من هذا بسبب
تناقل الناس أشياء عن أبي حنيفة ،منها ما الظل له من الحق ،ومنها ما لم يفهمه الناس على حقيقته من
طرائق أبي حنيفة في االجتهاد ،ولقد وصل ذلك الى أسماع العلماء البعيدين عن أبي حنيفة ،كما بلغتهم
بعض فتاويه التي خالفهم فيها وهم ال يعرفون وجها ً لمخالفته ايااهم ،مع اعتقادهم بأن ما بين أيديهم من
اآلثار يخالف ما أثر عنه ،فتنطلق ألسنتهم أحيانا ً بما ينم عن سوء رأيهم فيه ،ولكن سرعان ما يرجعون الى
فيه حين يجتمعون به ،ويطلعون على وجهة نظره ،ويرون من دينه ودقة فهمه ما يحملهم على الثناء
الحق
عليه( ،)90ومما يدل على ذلك أن األوزاعي كان يسيء الظن بأبي حنيفة حين بدأ يشتهر أمره ،ولم يكن قد
اجتمع به بعد ،حتى قال مرة لعبد هللا بن المبارك :من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة ويكنى أبا حنيفة؟ فلم
يجبه ابن المبارك ،بل أخذ يذكر مسائل عويصة ،وطرق فهمها والفتوى فيها ،فقال األوزاعي :من صاحب
هذه الفتاو ى؟ فقال :شيخ لقيته بالعراق .فقال األوزاعي :هذا نبيل من المشايخ ،اذهب فاستكثر منه ،قال ابن
المبارك :هذا أبو حنيفة.
ثم اجتمع األوزاعي وأبوحنيفة بمكة فتذاكرا المسائل التي ذكرها ابن المبارك فكشفها ،فلما افترقا،
قال األوزاعي البن المبارك(( :غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله ،واستغفر هللا تعالى ،لقد كنت في
(.)91
غلط ظاهر ،الزم الرجل فانه بخالف ما بلغني عنه))
فهذا هو المحمل الصحيح لما قد يصح من أخبار في ذم أبي حنيفة من بعض علماء عصره ،وال
شك أن آخر األمرين منهم كان تحسين الظن به والثناء عليه ،واالشادة بفضله بعد أن كثرت رحالته الى
المدينة ،ومكة ،والبصرة ،وبغداد ،حتى ذكروا أنه حج خمسا ً وخمسين حجة ،وال شك أنه كان في جميعها
يجتمع بالعلماء ،ويدارسهم ،ويبدي لهم ما عنده ،ويأخذ ما عندهم ،ولهذا أثره بال شك في فهمهم لطريقة
االمام في االجتهاد ،واطالعهم على حقيقة عذره فيما ترك من أخبار ،وأحاديث فليس غريبا ً بعد ذلك أن
تتواتر شهاداتهم له بالفقه ،واعترافاتهم باستقامته على المحجة التي سار عليها أهل العلم من قبله( ،)92ومن
ذلك ما أخرجه القاضي عياض من أن أبا حنيفة ومالكا ً اجتمعا ذات يوم في المدينة ،ثم خرج مالك وهو
عرق)اً ،فقال الليث بن سعد(( :أراك تعرق؟ قال مالك :عرقت مع أبي حنيفة انه لفقيه يا
يتصبب
مصري))( ، 93وقد اعترف أصحاب االمام مالك ،وكبار المؤلفين في مذهبه بثناء مالك على أبي حنيفة،
وأجابوا عما نقل عنه من ذمه ،وقدحه أجوبة مختلفة.
فاالمام أبو جعفر الداودي صاحب (النامي على الموطأ) يعتذر بأن مالكا ً قال ذلك في حالة غضب،
وقد يقول العالم حين يضيق صدره ما يستغفر هللا منه بعد ذلك(.)94
فيما نفى أبو الوليد الباجي في شرحه على الموطأ نسبة هذه األقوال الى االمام مالك ،وقال(( :وعندي
أن هذه الرواية غير صحيحة عن مالك ،ألن مالكا رضي هللا عنه على ما يعرف من عقله وعلمه وفضله
ودينه وإمساكه عن القول في الناس إال بما يصح عنده وثبت لم يكن ليطلق على أحد من المسلمين ما لم
يتحققه))( ،)95واستدل لذلك بما بلغ من اجالل مالك لعبد هللا بن المبارك ،وقد كان من أخص أصحاب أبي
حنيفة( ،)96وأما االمام الشافعي فال نشك في كذب ما نقل عنه في ذم أبي حنيفة ،ألنه لم يدركه( ،)97وهو
القائل فيه(( :الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة))(.)98
(،)89

 3-3أسباب الطعن في آرائه
اذا كان أبو حنيفة قد استدل بالحديث ،وأخذ به فلماذا أثيرت هذه الضجة حول آرائه؟
هناك أسباب عدة نبينها فيما يأتي:
 -1ان أبا جنيف ة كان أول من توسع في استنباط الفقه من أئمة عصره ،وفي تفريع الفروع على األصول،
وافتراض الحوادث التي لم تقع ،وقد كان العلماء من قبله يكرهون ذلك ،ويرون فيه ضياعا ً للوقت،
ومشغلة للناس فيما ال فائدة ،وقد كان زيد بن ثابت اذا سئل عن مسألة يقول :هل وقعت؟ فان قالوا :ال ،قال:
يرى غير ذلك ،اذ وظيفة المجتهد تمهيد الفقه للناس والحوادث ،وان
ذروها حتى تقع ،أما أبو حنيفة فكان
لم تكن واقعة من المجتهد لكنها ستقع( ،)99ومما يعبر عن وجهة نظره أنه عندما نزل قتادة الكوفة ،قال أبو
حنيفة لما سأله عن مسألة اللعان :ان قال فيها برأيه ليخطئن ،وان قال فيها حديثا ً ليكذبن ،فقال قتادة :أو
وقعت هذه المسألة؟ قال :ال ،قال :فلم تسألوني عما لم يكن؟ قال أبو حنيفة :ان العلماء يستعدون للبالء
ويتحرزون منه قبل نزوله ،فاذا نزل عرفوه ،وعرفوا الدخول فيه والخروج منه( ،)100وبهذا التوسع الذي
سار عليه أبو حنيفة في التفريع ،واالستنباط حتى بلغت المسائل التي عرفت في فقهه حدا ً كبيرا ً جدا ً،
أوصلها صاحب العناية في شرح الهداية الى ألف ألف ومائتي ألف وسبعين ألفا ً ونيفاً ،وهو عدد ضخم،
ولو قيل انه على سبيل المبالغة فالقدر الثابت على أقل تقدير هو أكثر مما أثر عن أي امام آخر ،وقد عبر
بعض)101الناقمين على أبي حنيفة عن سخطه لكثرة تفريعه بقوله :انه أجهل الناس بما كان ،وأعلمهم بما لم
يكن( .
-2كان أبو حنيفة يتشدد في قبول األخبار ،ويشترط لذلك شروطا ً صعبة ،نظرا ً النتشار الوضع في
الحديث ،وكان العراق في عصره مصدر الحركات الفكرية ،والثورية في العالم االسالمي ،ومن ثم كان
مصدرا ً خصبا ً للوضع ،ومرتعا سهالً للوضاعين مما دعا أبا حنيفة الى التثبت واالحتياط ،فلم يقبل اال
مما) ذهب المحدثون اليه في
األحاديث المشهورة الفاشية في أيدي الثقات ،وهو في ذلك يذهب الى أوسع
االحتياط ،والتشدد ،مما دعاه الى تضعيف أحاديث هي عندهم صحيحة مقبولة(. 102
-3وكان يذهب الى االحتجاج بالمرسل اذا كان الذي أرسله ثقة ،خالفا ً لما ذهب اليه جمهور المحدثين ،مما
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جعله يستدل بأحاديث هي عندهم ضعيفة ال يعمل بها(.)103
-4نتيجة لتضييق أبي حنيفة من دائرة العمل بالحديث في الحدود التي رسمها ،واطمأن اليها ،اضطر الى
القياس واعمال الرأي ،وقد آتاه هللا فيه موهبة عجيبة فذة ال مثيل لها ،وال ريب أن استعماله القياس الى
)104بينه وبين أهل الحديث ،كما باعد بينه وبين بعض الفقهاء الذين ال يستعملون القياس
مدى واسع باعد الشقة
االا في نطاق ضيق( .
-5وكان أبو حنيفة دقيق المسلك في االستنباط دقة عجيبة ،بعيدة المدى ،قادرا ً على تقليب وجوه الرأي في
كل مسألة ،لدرجة تذهل وتدهش ،حتى ال يكون مغاليا ً فيه مثل االمام مالك الذي قال عنه(( :رأيت رجالً لو
كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا ً لقام بحجته))(.)105
فال بدع اذا كان في استنباطه ما يخالف رأي غيره من العلماء ورأي الجمهور من أهل الحديث،
الذين كانوا يقفون غالبا ً عند ظواهر النصوص ،ويكرهون تعليلها ،ورد بعضها الى بعض ،خصوصا ً وقد
كان في غمار المحدثين عوام يقول عنهم يحيى بن اليمان(( :يكتب أحدهم الحديث وال يتفهم وال يتدبر فاذا
سئل عن مسألة جلس كأنه مكاتب))(.)106
ً
لقد كان منهم أميون في تفكيرهم وثقافتهم ،كثيرا ما أوقعتهم أميتهم في تصحيفات ،وفتاوى
مضحكة ،فقد صلى احدهم الوتر بعد االستنجاء من غير احداث وضوء ،واستدل على هذا العمل بقوله 
((من استجمر فليوتر))( )107فهم منه صالة الوتر ،مع أن المراد منه ايتار الجمار عند االستنجاء(،)108
صالة الجمعة أربعين سنة ،على ما فهم من حديث نهي رسول هللا  عن
وظل أحدهم ال يحلق رأسه قبل
()109
الحلق بفتح الالم ،والمراد منه النهي عن عقد الحلقات المؤدي
أن
مع
الحلق قبل الصالة يوم الجمعة
(.)110
الى مضايقة الناس يوم الجمعة في المسجد
ال شك أن مثل هؤالء-وهم من عوام المحدثين -ال يستسيغون ،بل ال يفهمون دقة أبي حنيفة في
)111الناس الى اساءة الظن
االستنباط ،وغوصه العميق في استخراج األحكام من النصوص ،ومن ثم فهم أسرع
به ،والصد عنه ،واشاعة قالة السوء عن تدينه ،ورميه باالستخفاف في األحاديث( .
-6لقد كان ألبي حنيفة أقران ،وفي عهده علماء ،ومن طبيعة التنافس في بني االنسان أن تضيق صدورهم
بمن يمتاز عليهم بفهم ،أو يزيد عنهم في شهرة ،أو يوضع له القبول عند الناس أكثر منهم ،تلك طبيعة ق ال
أن يخلو منها انسان ،حتى العلماء ،االا من رفع هللا نفسه عن الصغار ،ومأل قلبه بالحكمة ،وأورثه هدى
(.)112
النبييان ،وطمأنينة الصدايقين
 -4التهم الموجهة اليه وتحقيقها
 4-1تهمة قلة بضاعته في الحديث
يروي لنا الخطيب البغدادي نقوالً متعددة يرمي فيها أصحابها أبا حنيفة بقلة البضاعة في الحديث،
أبو).حنيفة يتيما ً في الحديث))(.)113
وضعفه فيه ،ومن ذلك ما نقله عن ابن المبارك أنه قال((:كان
(114
وقد فند الكوثري هذه الروايات في كتابه (تأنيب الخطيب)
وهذه الفكرة الزال يرددها خصوم أبي حنيفة وخصوم السنة معاً ،ورددها بعض المؤرخين عن طيب
خلدون في مقدمته اذ ذكر-بصيغة التمريض والضعف-أن مروياته بلغت على ما يقال
قلب ،كما فعل ابن
سبعة عشر حديثا ً( ،)115وال شك أن من الخطورة بمكان أن نرى اماما ً من كبار أئمة المسلمين ،صاحب
مذهب من أوسع المذاهب الفقهية فروعا ً ،واستنباطا ً يدين بمذهبه عشرات الماليين من المسلمين في
مشارق األرض ومغاربها ،ثم ال تزيد ثروته في الحديث عن بضعة عشر حديثاً ،أو مائة وخمسين ،فهل
هذا صحيح؟ (.)116
بغض النظر عن الروايات ،فان هذه الفكرة مردودة ،وقد نقدها العلماء والمحققون بما يأتي:
-1ان أبا حنيفة امام مجتهد باجماع الموافقين والمخالفين ،ومن شرائط االجتهاد أن يحيط المجتهد باحاديث
األحكام وهي آالف ،وعلى أقل تقدير بضع مئات ،كما ذهب اليه بعض الحنابلة ،فكيف جاز ألبي حنيفة أن
اعتبر)117األئمة اجتهاده ،وعنوا بفقهه ،ونقلوه
يجتهد وهو لم يستكمل أهم شرط من شروط االجتهاد؟ وكيف
في اآلفاق ،واشتغلوا به تقريرا ً أو نقداً ،وهو قائم على غير اساس؟ ( .
-2ان من يطالع مذهب االمام يجده قد وافق األحاديث الصحيحة في مئات من المسائل ،وقد جمع شارح
القاموس السيد مرتضي الزبيدي كتابا ً جمع فيه هذه األحاديث سماه (عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب
االمام أبي حنيفة)( )118فكيف وافق اجتهاد االمام مئات األحاديث الصحيحة ،وليس عنده االا بضعة عشر
(.)119
حديثاً ،أو مائة وخمسون أخطأ في نصفها؟
ً
-3لقد أفرد ابن أبي شيبة في مصنفه الكبير بابا لما خالف فيه أبو حنيفة ما صح من األحاديث فبلغت مائة
وخمسة وعشرين مسألة( ،)120فلو سلم البن أبي شيبة جميع ما أخذه على أبي حنيفة ،كانت بقية المسائل
التي أثرت عنه موافقة للحديث في كل مسألة ورد فيها حديث ،واذا كانت مسائل أبي حنيفة على أقل تقدير
ثالثا ً وثمانين ألف مسألة -وهناك روايات تبلغ العدد الى ألف ألف ومائتي ألف -فهل هذا العدد الضخم
الباقي من المسائل التي يعترف ابن أبي شيبة أن أبا حنيفة لم يخالف فيها السنة جاءت فيها سنة أم ال؟ فان
جاءت فيها ،أو في بعضها سنة لزم ذلك أن يكون ما عند أبي حنيفة من الحديث مئات أو آالف ،وان لم
يجيء فيها سنة لزم أن يكون ما ورد من السنة ال يزيد على مائة وخمسة وعشرين حديثا ً فقط ،وال يقول
(.)121
هذا أحد من أئمة المسلمين وأهل العلم بالحديث
-4ان أبا حنيفة ممن تذكر أرائهم في مصطلح الحديث ،فكيف يكون قليل البضاعة فيه ،ثم يعتبر عند علماء
ذلك الفن من األئمة الذين تدون آرائهم في قواعد الحديث ورجاله ،ويعتمد مذهبه بينهم ،ويعول عليه ردا ً
ً(.)122
وقبوال
-5لقد كتب أبو حنيفة عن أربعة آالف شيخ ،حتى عده الذهبي في ثبت الحفاظ ،وحدث عنه يحيى بن نصر
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عليه) .في بيت مملوء كتباً ،فقلت له ما هذا؟ فقال(( :هذه األحاديث ما حدثت بها االا اليسير
فقال(( :دخلت
(123
الذي ينتفع به))
-6ان أبا حنيفة وان لم يجلس للتحديث كعادة المحدثين ،وان لم يصنف في األخبار واآلثار كما ألف مالك،
االا أن تالميذه جمعوا أحاديثه في كتب ،ومسانيد بلغت بضعة عشر مسنداً ،وأشهر هذه المصنفات
والمسانيد (كتاب اآلثار) ألبي يوسف ،و(كتاب اآلثار المرفوعة) لمحمد ،و(مسند الحسن بن زياد) و(مسند
حماد بن االمام أبي حنيفة) وممن صنف في مسانيده :الوهبي ،والبخاري ،والحارثي ،وابن المظفر،
ومحمد بن جعفر ،وأبو نعيم األصبهاني ،والقاضي أبوبكر األنصاري ،وابن أبي العوام السعدي ،وابن
خسرو البلخي ،ثم جمع أكثر هذه األسانيد قاضي القضاة أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي ،المتوفى
سنة  665هـ ،في كتاب ضخم سماه (جامع مسانيد االمام األعظم) رتبه على أبواب الفقه ،مع حذف المعاد،
وعدم تكرير االسناد ،قال في خطبته ((وقد سمعت بالشام عن بعض الجاهلين مقداره أنه ينقصه،
ويستصغره ،ويستعظم غيره ،ويستحقره ،وينسبه الى قلة رواية الحديث ،ويستدل باشتهار المسند الذي
جمعه أبو العباس محمد بن يعقوب األصم للشافعي ،وموطأ مالك ،ومسند االمام أحمد رحمهم هللا ،وزعم
أنه ليس ألبي حنيفة رحمه هللا مسند ،وكان ال يروى االا عدة أحاديث ،فلحقتني حمية دينية ربانية ،وعصبية
(،)124
حنفية نعمانية ،فأردت أن أجمع بين خمسة عشر من مسانيده التي جمعها له فحول علماء الحديث))
ومما يدل على كثرة ما عند أبي حنيفة من الحديث ما سرده صاحب (عقود الجمان) من أسانيده في رواية
مسانيد أبي حنيفة السبعة عشر بجامعيها-وذكر أسماءهم -تدليالً على كثرة حديثه ،وكذلك الشمس الحافظ
ابن طولون ،اذ ساق أسانيد تلك المسانيد السبعة عشر أيضا ً في (الفهرست األوسط) بل كان الخطيب حينما
رحل الى دمشق استصحب معه مسند أبي حنيفة للدار قطني ،ومسنده البن شاهين ،ومسنده للخطيب نفسه،
وهذه غير تلك المسانيد السبعة عشر( ،)125وبهذا تسقط فرية قلة بضاعة أبي حنيفة من الحديث ،وتسقط
أيضا ً الفرية التي تدعي أنه لم يصح عنده االا بضعة عشر حديثاً.
فان ماصح عن أبي حنيفة من المسانيد التي ذكرت أحاديثه ،وما روي عنه في فقهه من الحديث
يكذب هذا القول ،اضافة الى أن هذا القول ال ورود له في كتاب
الذي عمل به يبلغ المئات كما ذكرنا ،مما
()126
معتبر ،االا ما ذكره ابن خلدون في مقدمته
 4 -2تهمة تقديمه القياس على الحديث
هذه تهمة أخرى أتهم بها أبوحنيفة ،نبين فيما يأتي حقيقتها ،ووجهة نظره فيها:
أخرج ابن أبي العوام بسنده ال ى أبي يوسف قال(( :كان أبو حنيفة اذا وردت عليه المسألة قال :ما
عندكم من اآلثار؟ فاذا روينا اآلثار وذكرنا ،وذكر هو ما عنده ،نظر ،فان كانت اآلثار في أحد القولين أكثر
أخذ باألكثر ،فاذا تقاربت وتكافأت نظر فاختار))(.)127
.)128قال(( :كذب وهللا وافترى علينا من يقول أننا نقدم القياس على النص
وذكر الشعراني عن أبي حنيفة (أنه
وهل يحتاج بعد النص الى قياس))
وقال ابن القيم(( :وأصحاب أبي حنيفة رحمه هللا مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف
الحديث عنده أولى من القياس والرأي ،وعلى ذلك بنى مذهبه ،كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على
القياس والرأي ( ،)129ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم ،والحديث فيه ضعف ( ،)130وقدم حديث
الحيض عشرة أيام
السفر مع ضعفه على الرأي والقياس ( ،)131وجعل أكثر
الوضوء بنبيذ التمر في
()133
 ،وترك القياس
والحديث فيه ضعف ( ،)132وشرط في اقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك
المحض في مسائل آلثار فيها غير مرفوعة ،فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي
السلف هو الضعيف في اصطالح
قوله ،وقول االمام أحمد ،وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطالح
ً (.)134
المتأخرين ،بل ما يسميه المتأخرون حسنا ً قد يسميه المتقدمون ضعيفا))
فاعتراف مثل ابن القيم بأن مذهب أبي حنيفة تقديم الخبر الضعيف على القياس مفيد فيما نحن بصدده.
لقد أخذ ابن أبي شيبة على أبي حنيفة مخالفته للحديث في مائة وخمس وعشرين مسألة ،أي مائة
وخمسة وعشرين حديثا ً( ،)135فكيف جاز ذلك ألبي حنيفة مع مانقل الشافعي من اجماع أهل العلم ،أنه ال
يجوز لمسلم مخالفة حديث صح عن رسول هللا  ،ومع أن أبا حنيفة نفسه يقول(( :ما جاء عن رسول هللا
 فعلى الرأس والعين))()136؟ لقد أجاب المحققون على ذلك ومنهم الدكتور مصطفى السباعي بما يأتي:
-1ان األنظار قد تختلف في تصحيح حديث ،أو تضعيفه من حيث الرواة ،فمن يراه أبوحنيفة مثالً عدالً ثقة
قد يجد فيه غيره مغمزاً ،وال شك أن أبا حنيفة أدرى بشيوخه الذين أخذ عنهم ،وهو متقدم في الزمن عمن
نقد شيوخه من بعده ،وكثيرا ً ما اليكون بينه وبين الصحابي االا راويان فقط ،وفي هذه الحالة يسهل عليه أن
ينقد هذين الراويين لقرب عهدهم به ،ولوجود من يعرفهم ،فيسأل أبو حنيفة عنهم ،أما غير شيوخه من
رواة الحجاز والشام مثالً ،فقد يتوقف كثيرا ً في أمرهم ،وقد يرى فيهم غير ما يراه تالميذهم ،ومن ثم ترك
(
العمل ببعض األحاديث التي صحت عند غيره ،كما ترك غيره العمل ببعض األحاديث الذي صح عنده

)137

-2ان المجتهد قد يرى في الحديث -الذي صح عنده وعند غيره -ما يخرجه عن ظاهره الى وجه آخر لدليل
قام عنده ،أو ما يدعوه لترك العمل به لعلة خفية ،أو معارضة لدليل أقوى منه عند المجتهد ،أو العتقاده
وهم الراوي ،أو نسخ الحديث ،أو تخصيص عمومه ،أو تقييد مطلقه ،فيترك حينئذ العمل به ،فيراه المحدث
أوغيره تركا ً للعمل بالحديث ،وقد عد الليث بن سعد في كتابه الى مالك سبعين حديثا ً صحيحا ً ترك مالك
أخرجها مالك في الموطأ ،وقل أن تجد اماما ً االا وقد ترك أحاديث صحت عنده ألدلة
العمل بها ،وهي ما
أخرى قامت في نفسه(.)138
فهذه المواقف ال يعرفها المحدث ،وال يقف على سرها ،ومن هنا كان الفرق بينه وبين الفقيه ما
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أخرجه ابن عبد البر عن أبي يوسف صاحب االمام قال :سألني األعمش عن مسالة وأنا وهو ال غير،
فأجبته فقال لي :من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت بالحديث الذي حدثتني أنت ثم حدثته ،فقال لي :يا يعقوب
اني ألحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك ما عرفت تأويله اال اآلن( ،)139وأخرج بسنده الى عبيد هللا
بن عمرو قال :كنت في مجلس األعمش ،فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يجبه فيها ،ونظر فاذا أبوحنيفة،
فقال يا نعمان قل فيها ،قال :القو ل فيها كذا ،قال :من أين؟ قال :من حديث كذا أنت حدثتناه ،قال :فقال
(.)140
األعمش(( :نحن الصيادلة وأنتم األطباء))
-3ال ننكر أن أبا حنيفة قد خفي عليه شيء من السنة لم تصل اليه ،فان الصحابة تفرقوا في األمصار ،وفي
كل مصر حديث قد ال يكون عند المصر اآلخر ،ولم يدع أحد في زمن الصحابة والتابعين وال من بعدهم
أنه أحاط بالسنة كلها ،بل لقد خفي على عدد من جلة الصحابة كثير من األحاديث مع قربهم من رسول هللا
.)141
( .
فقد خفي على عمر  حديث الجزية على المجوس ،وحديث الوباء ،حتى أخبره بهما عبد الرحمن
بن عوف ،وخفي عليه حديث االستئذان ،حتى أخبره به أبو موسى ،وخفي عنه ،وعن ابن مسعود حديث
التيمم ،وكان علمه عند عمار وغيره ،وخفي على عائشة ،وابن عمر ،وأبي هريرة حديث المسح ،بينما
علمه علي ،وحذيفة ،وخفي على عمر ،وزيد بن ثابت حكم االذن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف،
بينما علمه ابن عباس ،وأم سليم ،وخفي على ابن عباس ،وطلحة ،وابن عمر حديث الصرف ،بينما علمه
عمرو ،وأبو سعيد وغيرهما ،ومثل هذا كثير وقع من الصحابة( ،)142فلم يعبهم بذلك أحد ،وال رماهم
وكثيرا ً ما حكموا بخالف ما روى لهم قبل أن يبلغهم ذلك ،فأبو حنيفة
بأنهم جهلة بحديث رسول هللا ،
(.)143
أحق أن يعذر في مثل هذا الموطن
-4ان ألبي حنيفة شروطا ً دقيقة في قبول األخبار ،حمله عليها فشو الكذب في الحديث في عهده ،فأراد أن
يحتاط لدين هللا عز وجل ،فتشدد في قبول األخبار ،وقد بيانا ذلك فيما سبق-في الحديث عن منهجه
االجتهادي -وال شك أن المحدثين ال يوافقونه على أكثر هذه الشروط ،ان لم نقل كلها ،وغيره من األئمة
يخالفونه في بعضها ،فما يتهم به أبو حنيفة من تركه السنة ،وأخذه بالرأي ان كان عن هوى وعناد ،فحاشا
هلل أن يفعل ذلك أبو حنيفة ،وهو الذي ثبتت امامته وورعه ،وان كان ذلك عن اجتهاد ورأي ،فال حرج
(.)144
عليه ،وقد فعله أئمة قبله ،وأئمة بعده
وهناك أمثلة كثيرة تدل على ما سبق من وجهة نظره في بعض األحاديث ،نختار منها مثالين:
-1اجتمع أبو حنيفة باألوزاعي في دار الخياطين بمكة وتباحثا في العلم ،فقال األوزاعي ألبي حنيفة :ما
بالكم ال ترفعون أيديكم في الصالة عند الركوع وعند الرفع منه؟ فقال أبو حنيفة :ألنه لم يصح عن رسول
هللا  شيء ،قال األوزاعي :كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه ((أن رسول هللا  كان يرفع يديه
اذا افتتح الصالة ،وعند الركوع وعند الرفع منه))()145؟ فقال أبوحنيفة :حدثني حماد عن ابراهيم عن
علقمة واألسود عن عبد هللا بن مسعود ((ان رسول هللا  كان ال يرفع يديه االا عند افتتاح الصالة وال يعود
الى شيء من ذلك))( ،)146فقال األوزاعي :أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وتقول حدثنا حماد
عن ابراهيم؟ فقال أبو حنيفة :كان حماد أفقه من الزهري ،وكان ابراهيم أفقه من سالم ،وعلقمة ليس بدون
ابن عمر ،وان كان البن عمر صحبة فاألسود له فضل كبير ،وفي رواية أخرى :ابراهيم أفقه من سالم،
ولوال فضل الصحبة لقلت :ان علقمة أفقه من عبد هللا بن عمر ،وعبد هللا( أي ابن مسعود) هو عبد هللا،
فسكت األوزاعي( ،)147يقول السرخسي بعد أن ذكر هذه المناظرة(( :فرجح حديثه بفقه رواته ،وهو
المذهب ،ألن الترجيح بفقه الرواة ال بعلو االسناد))(.)148
-2اجتمع سفيان ابن عيينة بأبي حنيفة فسأله :هل صحيح أنك تفتي بأن المتبايعين ليس لهما الخيار اذا انتقال
من حديث البيع الى حديث آخر غيره ولو ظال مجتمعين في مكان واحد؟ قال :نعم ،قال سفيان :كيف وقد
صح الحديث عن رسول هللا (( :البيعان بالخيار مالم يتفرقا))()149؟ قال أبو حنيفة :أرأيت ان كانا في
سفينة ،أرأيت ان كانا في سجن؟ أرأيت ان كانا في سفر كيف يفترقان؟(.)150
فأبو حنيفة لم يرد الحديث ،ولكنه فهم من التفرق تفرق األقوال ،ال األجسام ،مراعاة للمقصود من
العقود ،وللحكمة من هذه الرخصة ،حتى تشمل كثيرين كالمسافرين في سفينة واحدة ،أو في سفر واحد ،أو
الموجودين في سجن واحد ،فهؤالء قد يظلون معا ً أياما ً وشهوراً ،فهل نقول انهما ماداما مجتمعين في مكان
واحد فالبيع لم يتم ،ولكل واحد منهما الخيار في فسخه متى شاء؟ وحمل التفرق الوارد على األقوال جائز،
َص ُموا ِب َح ْب ِل ه
اَّللِ َج ِميعًا َو َال تَفَ هرقُوا]( ،)151ومثل قوله :
ووارد في القرآن ،والسنة ،مثل قوله تعالىَ [ :وا ْعت ِ
((تفرقت اليهود على احدى وسبعين فرقة ،)152())...يقول الدكتور البلتاجي(( :راجعت كل ما صحت نسبته
الى أبي حنيفة من فقه ورأي وقول فلم أجد منها جميعا ً مسألة واحدة رفض فيها أبو حنيفة خبرا ً روي له
عن رسول هللا  لمحض الرأي والقياس))(.)153
 -5الخاتمة
في ختام هذا البحث أوجز اهم النتائج التي توصلت اليها:
-1ان االمام أبا حنيفة عالم من األئمة األعالم في الفقه ،وهو امام ورع ،تقي ،دقيق المسلك ،قوي الحجة،
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وقد شهد بذلك معاصروه ومن بعدهم.
-2ان الروايات التي جاءت في ذمه أكثرها غير صحيحة ،وقد فندها العلماء ،وبعضها رجع عنها
أصحابها ،وبعضهم لم يفهم طريقة االمام في االستدالل باآلثار.
-3ان نهجه االجتهادي يساير منهج األئمة اآلخرين من أهل السنة في عدم التقديم بين يدي هللا ورسوله.
-4ان القول بقلة بضاعته في الحديث غير صحيح ،وقد جمع العلماء مسانيده ،وأدلته التي اعتمد عليها في
فقهه.
ً
-5ان القول بتقديمه القياس على الحديث غير صحيح أيضا ،وانما قال عيسى بن أبان وبعض المتأخرين
من الحنفية بتقديم القياس على خبر اآلحاد اذا كان الراوي غير فقيه ،وختاما ً يدعو الباحث المجامع الفقهية
ولجان الفتوى الى االستفادة من منهج هذا االمام في معالجة القضايا المعاصرة ،وخاصة في بالدنا ،وكذلك
يدعو األوساط العلمية المختصة الى االهتمام بدراسة منهج هذا االمام في معالجة القضايا المتوقعة ،وهي
من ضرورات العصر ،نظرا ً لسرعة التغيرات والمستجدات ،مما يتطلب االستعداد لها قبل وقوعها.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
الهوامش

( )1زوطى :بضم الزاي وسكون الواو وفتح الطاء المهملة وبعدها ألف مقصورة ،وهو اسم نبطي ،ينظر :وفيات األعيان،
ج.404/5
( )2تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ،ج ،324/13سير أعالم النبالء ،ج ،531/5وفيات األعيان ،ج.404/5
( )3تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ،ج ،326-325/13سير أعالم النبالء ،ج ،533/5وفيات األعيان ،ج.405/5
( )4سير أعالم النبالء ،ج.533/5
( )5المصادر نفسها.
( )6تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ،ج ،330/13وفيات األعيان ،ج414/5
( )7المصدرين نفسيهما
( )8سورة آل عمران ،اآلية.95 :
( )9المعجم الكبير للطبراني ،ج ،170 /8رقم.7731 /
( )10الخيرات الحسان في مناقب االمام أبو حنيفة النعمان ،ص ،23عقود الجمان في مناقب االمام األعظم أبو حنيفة
النعمان ،ص.59
( )11المدخل الى دراسة االديان والمذاهب ،ج.110/3
( )12مناقب االمام أبو حنيفة للموفق المكي ،ج.59/1
( )13ينظر :سير أعالم النبالء ،ج ،534/5وفيات األعيان ،ج406/5
( )14ينظر :سير أعالم النبالء ،ج ،531/5وفيات األعيان ،ج.406/5
( )15وفيات األعيان ،ج.406/5
( )16رواه ابن عبد البر عن أنس  ،جامع بيان العلم وفضله ،ص ،14وابن ماجه في سننه ،ص ،49رقم ،224/ورمز
السيوطي الى صحته في الجامع الصغير ،ج.54/2
( )17مناقب االمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي ،ص ،14تأنيب الخطيب للكوثري ،ص 32وما بعدها.
( )18الخيرات الحسان ،ص.23
( )19عقود الجمان ،ص.62
( )20سير أعالم النبالء ،ج536/5
( )21تأريخ بغداد ،ج ،328/13سير أعالم النبالء ،ج ،537/5وفيات األعيان ،ج.406/5
( )22وفيات األعيان ،ج.411/5
( )23تأريخ بغداد ،ج ،355/13سير أعالم النبالء ،ج535/5
( )24المصدرين نفسيهما.
( )25تأريخ بغداد ،ج345/13
( )26سير أعالم النبالء ،ج536/5
( )27سورة القمر ،اآلية.46 :
( )28سير أعالم النبالء ،ج ،536/5مناقب االمام أبو حنيفة وصاحبيه للذهبي ،ص.23
( )29ينظر :مناقب االمام أبو حنيفة للموفق المكي ،ج 101/1وما بعدها.
( )30سورة األعراف.204 :
( )31السنن الكبرى للبيهقي ،باب من قال ال يقرأ خلف االمام على االطالق ،ج/2ص ،160رقم ،2724/وقال :المحفوظ
وقفه على جابر ،سنن الدارقطني باب ذكر قوله  من كان له امام فقراء االمام له قراءة ،ج ،323 /1رقم 1/وقد ضعف
الحديث ،سنن ابن ماجه ،باب اذا قرأ االمام فانصتوا ،ص ،143رقم.850/
( )32مناهج االجتهاد في االسالم ،ص.591-590
( )33تأريخ بغداد ،ج ،347 /13وفيات األعيان ،ج ،407/5مناقب االمام أبوحنيفة للمكي ،ج.106/1
( )34سير أعالم النبالء ،ج.533/5
( )35المصدر نفسه ،ج533/5
( )36المصدر نفسه ،ج533/5
( )37المصدر نفسه ،ج.533/5
( )38تأريخ بغداد ،ج ،338/13سير اعالم النبالء ،ج.535/5
( )39تأريخ بغداد ،ج ،346/13سير اعالم النبالء ج.538/5
( )40سير أعالم النبالء ،ج535/5
( )41مناقب االمام أبو حنيفة وصاحبيه للذهبي ،ص.30
( )42المصدر نفسه ،ج535/5
( )43المصدر نفسه ،ج535/5
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( )44تأريخ بغداد ،ج.336/13
( )45سير أعالم النبالء ،ج.538/5
( )46لسن العرب ،مادة :سنن ،ج.،273 /13
( )47اصول الفقه االسالمي ،الدكتور وهبة الزحيلي ،ج450-449 /1
( )48التلويح الى كشف حقائق التنقيح ج7-6 /2
( )49ينظر :ارشاد الفحول ،ص.188
( )50كشف األسرار ،ج.534 ،522 /2
( )51المصدر نفسه ،ج.534 /2
( )52المصدر نفسه ،ج.538 /2
( )53التلويح الى كشف حقائق التنقيح ج ،7-6 /2اصول الفقه االسالمي ،ج.454-451 /1
( )54االحكام في أصول األحكام لآلمدي ،ج/2ص.252
( )55مناهج االجتهاد ،ص.117
( )56الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل ،ج ،46/2مناهج االجتهاد ،ص.117
( )57المدخل لدراسة االديان والمذاهب ج ،117/3مناهج االجتهاد ،ص.117
( )58كشف األسرار عن أصول فخر االسالم البزدوي ،ج.29 /1
( )59مناهج االجتهاد ،ص.117
( )60المرجع نفسه ،ص.119-118
( )61كشف االسرار ،ج ،30/1المدخل الى مذهب االمام أبو حنيفة النعمان ،ص.198
( )62الميزان الكبرى للشعراني ،ج66/1
( )63التقرير والتحبير ،ج.45 /6
( )64المصدر نفسه ،ج ،55 /6المدخل الى مذهب االمام أبو حنيفة النعمان ،ص.224
( )65مناهج االجتهاد ص.598
( )66المرجع نفسه ،ص ،598أبو حنيفة لمحمد أبو زهرة ،ص.354
( )67المرجع نفسه ،ص.597
( )68المرجع نفسه ،ص597
( )69مناقب االمام أبوحنيفة للمكي ج.82/1
( )70مناهج االجتهاد في االسالم ،ص.593-592
( )71ينظر :كشف األسرار ،ج.534 ،522 /2
( )72الميزان الكبرى للشعراني ج.65/1
( )73ينظر :مناهج االجتهاد في االسالم ،ص ،594المدخل الى مذهب االمام أبوحنيفة النعمان ،ص.195
( )74ينظر :كشف األسرار ،ج ،24 /3والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ،باب رفع اليدين في التكبيرة ،رقم،702/
ج.257/1
( )75االحكام في أصول األحكام لالمدي ،ج.311 /2
( )76ينظر :كشف األسرار ،ج ،26 /3وما بعدها.
( )77صحيح مسلم ،باب حكم ولوغ الكلب ،ج ،161/1رقم.674 /
( )78ينظر :سنن الدار قطني ،باب ولوغ الكلب في االناء ،ج ،66/1رقم.17 /
( )79ارشاد الفحول ،ص.230 ،218
( )80ينظر :كشف األسرار ،ج.556 /2
( )81صحيح البخاري ،رقم ،2041/ج ،755/2صحيح مسلم ،باب حكم بيع المصراة ،رقم ،3912 /ج.7/5
( )82السنن الكبرى للبيهقي ،باب المشتري يجد بما اشتراه عيباً ،،ج ،321/5رقم ،10519/سنن الترمذي ،باب ج،581/3
رقم.1285 /
( )83ينظر :كشف األسرار ،ج.556 /2
( )84ينظر :ارشاد الفحول ،ص ،216الوجيز ،الدكتور عبد الكريم زيدان ،ص.176
( )85صحيح البخاري ،باب الصائم اذا أكل أو شرب ناسياً ،رقم ،26/ج ،681/2صحيح مسلم ،باب أكل الناس وشربه
وجماعه ال يفطر ،رقم ،2772 /ج.160/3
( )86كشف األسرار ،ج.558/2
( )87صحيح البخاري ،باب دية األصابع ،رقم ،6500/ج.2526/6
( )88مناهج االجتهاد ،ص.604-603
( )89تأريخ بغداد ج 390 /13وما بعدها.
( )90ينظر :مناقب االمام األعظم ،للكردري ،ج ،39/1السنة ومكانتها في التشريع ،ص.370
( )91تأريخ بغداد ج ،338 /13مناقب االمام األعظم للكردري ،ج39/1
( )92السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ص.372
( )93ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم مذهب مالك ،ج.131/1
( )94ينظر :المنتقى شرح موطأمالك ،ج.463/9
( )95المصدر نفسه.
( )96المصدر نفسه.
( )97السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،ص.373-372
( )98سير أعالم النبالء ج.538 /5
( )99السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،ص.367
( )100مناقب االمام أبوحنيفة ج.104-103 /1
( )101تاريخ بغداد ج.405/13
( )102السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،ص.368
( )103المرجع نفسه ،أبو حنيفة لمحمد أبو زهرة ،ص.338
( )104المرجع نفسه.
( )105تاريخ بغداد  ،338/13سير اعالم النبالء ج.535 /5
( )106جامع بيان العلم وفضله ،ص.410
( )107صحيح البخاري ،باب االستجمار وتراً ،رقم ،160/ج ،72/1صحيح مسلم ،باب االيتار في االستنثار واالستجمار،
..........................................................................................................................................................
147

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى ..................................................................
ذمارة (............................................................................... )58
رقم ،585 /ج.146/1
( )108تأنيب الخطيب ،ص.12
( )109أخرجه ابن ابي شيبة ،المصنف ،467/1 :رقم ،5408 /وابن خزيمة في صحيحه ،باب الزجر عن الحلق يوم
الجمعة قبل الصالة ،ص ،422رقم.،1816 /
( )110السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،ص.370
( )111المرجع نفسه .
( )112أبو حنيفة امام األئمة الفقهاء ص ،267وقد عقد ابن عبد البر في كتابه(جامع بيان العلم وفضله) فصالً لتنافس
العلماء ،ينظر :ص ،434وما بعدها.
( )113تاريخ بغداد ج.415/13
( )114ينظر :تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من األكاذيب ،للكوثري ،ص 30وما بعدها.
( )115مقدمة ابن خلدون ،ص.444
( )116السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ص372
()117المرجع نفسه ص()372
( )118ينظر :عقود الجواهر ،ج ،17 /1وما بعدها.
()119السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ص.372
( )120ينظر :المصنف ،ج.277 /7
( )121السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،ص.373
( ) 122المرجع نفسه 374
( )123المرجع نفسه.
( )124جامع مسانيد االمام األعظم ،ج.4/1
( )125ينظر :عقود الجمان ،ص ،297السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ص.374
( )126مقدمة ابن خلدون ،ص ،444السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،ص.377
( )127تأنيب الخطيب للكوثري ،ص.274
( )128الميزان الكبرى للشعراني ،ج.65 /1
( )129أخرجه البيهقي في السن ن الكبرى ،قال البهقي :وهو من مراسيل أبي العالية ،ومراسيل أبي العالية ليست بشيء،
كان ال يبالي عمن أخذ حديه ،ج ،146 /1رقم.660 /
( ) 130ضعفه البيهقي  ،وقال الترمذي :اسناده ليس بمتصل ،ينظر:سنن الترمذي ،باب ما جاء في كم تقطع يد السارق،
ج ،25/4رقم ،1446/السنن الكبرى للبيهقي ،ج ،260/8رقم16970 /
( )131سنن الترمذي ،باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ ،ج ،147 /1رقم ،88 /قال الترمذي :وفيه أبو زيد ،وهو مجهول
عند أهل الحديث ال يعرف له رواية غير هذا الحديث.
( )132سنن الدارقطني ،ج ،210/1رقم ،28 /وقدضعفه ،ينظر :ج.218/1
( )133أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ،باب القرى الصغار ،ج ،169 /3رقم.5181 /
( )134اعالم الموقعين عن رب العالمين ،ج.85/1
( )135ينظر :المصنف ،ج.277 /7
( )136الميزان الكبرى للشعراني ج.65 /1
()137السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،ص384
( )138المرجع نفسه ،ص.384
( )139جامع بيان العلم وفضله ص.410
( )140المرجع نفسه ص ،410مناقب االمام أبو حنيفة للمكي .163 /1
( )141السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ص385
( )142احكام األحكام البن حزم.143 /2 ،
( )143السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،ص.384
( )144المرجع نفسه ،ص386
( )145صحيح البخاري ،باب رفع اليدين في التكبيرة ،رقم ،702/ج.257/1
( )146مسند االمام أبوحنيفة ،رقم ،374/ص.144
( )147مسند االمام أبوحنيفة رقم ،374/ص ،144وينظر :حجة هللا البالغة ج.268 /1
( )148المبسوط ،ج.24/1
( )149صحيح البخاري ،باب السهولة والسماحة في الشراء ،رقم ،1973 /ج ،732/2صحيح مسلم ،باب الصدق في البيع
والبيان ،رقم ،3937/ج.10/5
( )150تاريخ بغداد ج.389 /13
( )151سورة آل عمران ،اآلية.103 :
( )152مسند االمام أحمد ،رقم ،8396/ج ،124/14سنن أبي داود ،باب شرح السنة ،ج ،323/4سنن ابن ماجه ،باب
افتراق األمم ،رقم ،3991/ص ،643المستدرك على الصحيحين ،كتاب االيمان ،رقم ،10/ج ،47/1المعجم الكبير
للطبراني ،رقم ،14838/ج.70/18
( )153مناهج التشريع االسالمي في القرن الثاني الهجري ،ص.239

المصادر والمراجع

 -1أبو حنيفة النعمان ،امام األئمة الفقهاء ،وهبي سليمان غاوجي ،دار القلم-دمشق ،ط1413 ،5هـ1993-م.
 -2أبو حنيفة ،حياته وعصره ،آراءه وفقهه ،محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي-بيروت.
 -3احكام األحكام ،أبو محمد علي بن حزم األندلسي الظاهري ،مطبعة االمام-مصر ،د.ت.
 -4االحكام في أصول األحكام سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي اآلمدي ،المكتبة العصرية-بيروت ،ط،1
1431-2010هـ.
 -5ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم األصول  ،محمد بن علي الشوكاني(1255هـ) ،تحقيق :محمد صبحي
حالق ،ط ،1دار ابن كثير-دمشق1421 ،هـ2000-م.
 -6أصول الفقه االسالمي ،الدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر-بيروت ،اعادة الطبعة الثانية1424 ،هـ2004-م.
 -7اعالم الموقعين عن رب العالمين ،شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية(م 751هـ) ،تحقيق :طه عبد
الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية-القاهرة1488 ،هـ1968-م.
 -8تاريخ بغداد ،أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي(م 463هـ) ،دار الكتاب العربي-بيروت ،د.ت.
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 -9تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من األكاذيب ،محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري(م 1371هـ)،
1410هـ1990-م.
 -10ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم مذهب مالك للقاضي عياض(م 544هـ) ،تحقيق :أحمد ثلير
محمود ،دار مكتبة الحياة-بيروت ،د.ت.
 -11التقرير والتحبير ،محمد بن محمد ابن أمير الحاج ،دراسة وتحقيق :عبد هللا محمود محمد عمر ،دار الكتب
العلمية-بيروت ،ط1419 ،1هـ1999-م.
 -12التلويح الى كشف حقائق التنقيح ، ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (م 791هـ)  ،دار األرقم بن أبي األرقم-
بيروت ،ط1419 ،1هـ1998-م
 -13الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن لسيوطي(م 911هـ) شركة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده-مصر ،ط1957 ،4م.
 -14جامع بيان العلم وفضله ،أبو عمرو يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي( م 463هـ) تحقيق:
مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،دار الكتب العلمية-بيروت ،ط1428 ،2هـ2007-م.
 -15جامع مسانيد االمام األعظم لالمام قاضي القضاة أبي المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي م،665
مطبعة مجلس دائرة المعارف الكائنة بالهند ،ط1332 ،1هـ.
 -16حجة هللا البالغة ،أحمد شاه ولي هللا بن عبد الرحيم الدهلوي(م 1176هـ) ،دار الكتب العلمية-بيروت ،ط،1
1421هـ2001-م.
 -17الخيرات الحسان في مناقب االمام أبو حنيفة النعمان ،شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي م 972هـ ،مطبعة
السعادة-مصر1324 ،هـ
 -18السنة ومكانتها في التشريع االسالمي ،الدكتور مصطفى السباعي ،مطبعة المدني-مصر ،ط1380 ،1هـ1961-م.
 -19سنن ابن ماجه ،ألبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني (م 275هـ) ،دار الكتب العلمية -بيروت ،ط2008 ،3م.
 -20سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني (م 275هـ) ،دار احياء التراث العربي-بيروت ،د.ت
 -21سنن الترمذي  :محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (م 279هـ) تحقيق :أحمد محمد شاكر وآخرون ،دار
إحياء التراث العربي – بيروت.
 -22سنن الدار قطني علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ،تحقيق :السيد عبد هللا هاشم يماني المدني ،دار
المعرفة  -بيروت1386 ،هـ 1966 -م.
 -23السنن الكبرى للبيهقي ،حمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،مكتبة
دار الباز  -مكة المكرمة 1414 ،هـ 1994 -م.
 -24سير أعالم النبالء ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبـي (م  ،)748دار الكتب العلمية-بيروت ،ط،1
1425هـ2004-م.
 -25صحيح ابن خزيمة ،أبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (م  ،)311مكتبة األعظمي-الرياض،
ط1430 ،3هـ2009-م
 -26صحيح البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل البخاري ،تحقيق :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثير –
بيروت ،ط1407 ،3هـ 1987 -م.
 -27صحيح مسلم ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،دار الجيل ،ودار اآلفاق الجديدة-
بيروت.
 -28عقود الجمان في مناقب االمام األعظم أبو حنيفة النعمان ،شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الصالحي الدمشقي
الشافعي(م 942هـ) تحقيق ودراسة :مولوي محمد مال عبد القادر األفغاني ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز،
1399-1398هـ
 -29عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب االمام أبي حنيفة ،محمد مرتضى الحسيني(م 1205هـ) ،المطبعة الوطنية
بثغر سكندرية ،ط1292 ،1هـ.
 -30كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي ،عالء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (م 730هـ) ،تحقيق:
عبد هللا محمود محمد عمر ،دار الكتب العلمية-بيروت1418 ،هـ 1997 -م.
 -31لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،دار الكتب العلمية-بيروت ،ط،1
1424ه2003،م.
 -32المبسوط ،شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ،تحقيق:خليل محي الدين الميس ،دار الفكر-بيروت،
الطبعة األولى1421 ،هـ 2000م.
 -33المدخل الى مذهب االمام أبي حنيفة النعمان ،الدكتور أحمد سعيد حوى ،دار األندلس الخضراء-جدة ،ط،1
1423هـ2002-م.
 -34المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري (م 405هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية – بيروت1990 – 1411 ،
 -35مسند االمام أبوحنيفة ،رواية أبي محمد عبد هللا بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثي(م 340هـ) دار الكتب
العلمية-بيروت ،ط1429 ،1هـ2008-م
 -36المسند ،أحمد بن جنبل الشيباني(م 241هـ) ،ط ،1دار الحديث-القاهرة1416 ،هـ1995 -م.
 -37المصنف ،أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي(م 235هـ) ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،دار
التاج-بيروت ،ط1409 ،1هـ1989-م.
0-38مصنف عبدالرزاق ،أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي ،المكتب
االسالمي-بيروت ،ط1403 ،2هـ
 -39المعجم الكبير ،سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (م 360هـ) ،تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ،ط،2
مكتبة العلوم والحكم-الموصل1404 ،هـ1983 -م .
 -40مقدمة ابن خلدون ،دار القلم-بيروت ،ط1978 ،1م.
 -41الملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل ،أبو الفتح عبد الكريم الشهرستاني(م 548هـ) ،مكتبة المثنى-بغداد،
د.ت.
 -42مناقب االمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (م
748هـ) ،تحقيق محمد زاهد الكوثري ،وأبو الوفاء األفغاني ،لجنة احياء المعارف النعمانية ،بيروت ،ط1408 ،3هـ.
 -43مناقب االمام األعظم أبو حنيفة ،الموفق بن أحمد المكي(568هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة
بالهند ،ط1321 ،1هـ.
 -44مناقب االمام األعظم ،الحافظ محمد بن محمد بن شهاب ابن البزار الكردري (م 827هـ) المطبوع بحاشية مناقب
االمام األعظم أبو حنيفة ،للموفق المكي(568هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بالهند ،ط1321 ،1هـ .
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 -45مناهج االجتهاد في االسالم في األحكام الفقهية والعقائدية ،د .محمد سالم مدكور ،الناشر جامعة الكويت-ط،1
1393هـ1973-م.
 -46مناهج التشريع االسالمي في القرن الثاني الهجري ،الدكتور محمد بلتاجي ،دار السالم-القاهرة ،ط1425 ،1هـ-
2004م.
 -47المنتقى شرح موطأ مالك ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي(م 494هـ) ،تحقيق محمد عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية-بيروت ،ط1420 ،1هـ1999-م.
 -48الميزان الكبرى ،أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده-
مصر ،ط ،1د.ت.
-49الوجيز في أصول الفقه ،الدكتور عبد الكريم زيدان ،نشر احسان -طهران ،ط2000 ،5م.
 -50وفيات األعيان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (م 681هـ) ،تحقيق :احسان عباس،
دار الثقافة-بيروت1968 ،م.
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خان عادلة خاتون في قوش تبة
دراسة تاريخية أثرية
2

1
نرمين علي أمين
عماد عبد السالم رؤوف
 -1جامعة صالح الدين /كلية اآلداب-قسم التاريخ imad.rouf48@yaioo.com
 -2جامعة صالح الدين /كلية اآلداب -قسم اآلثارnarminaliamin@yahoo.fr

تاريخ االستالم2013/10/7 :
تاريخ القبول2013/12/10 :
ملخص
يتناول هذاا البحث خان عادلة خاتون في قوش تبة ،من الجانبين التاريخي
واألثري ،وقد أسست الخان السيدة عادلة خاتون (المتوفاة سنة 1182هـ1768/م) زوجة
والي بغداد سليمان باشا األول (1175 -1161هـ1761 -1759/م) ليكون محطة للقوافل
التجارية على الطريق المؤدي بين كركوك وبغداد من جهة ومن أربيل من جهة أخرى،
ويشبه الخان الخانات التجارية الموجودة في كردستان والعراق في ذلك العصر ،وذلك من
حيث العناصر المعمارية ،فهو يتكون من طابقين ومدخل وحجرات وغرف وفناء واصطبل
ومطبخ وبئر للماء.
تبرز أهمية البحث في أن الخان لم يذكر في دليل المواقع األثرية ،وغير مسجل في
مديرية آثار كردستان ،ولم تعلن أثريته من قبل ،مع أنه موقع يستحق العناية والترميم.

مقدمة
تقع بلدة قوش تبّة على الطريق التاريخي المؤدي من بغدداد إلدى أربيدل،
على مسافة ال تتجاوز  30كم عن مركز األخيرة ،وقد نسبت البلدة إلدى تدل عدال
س د ّمي بهددذا االسددم (الصددورة  ،)17ويعنددي تددل الطيددر ،وهددي اليددوم بلدددة
مجدداور ُ
زاهددرة متناميددة (الصددورة  ،)18وأصددل تكددون هددذ البلدددة خددان قددديم يرقددى إلددى
القرن الثامن عشر ،ظل يؤدي وظيفته في استقبال المسافرين بدين بغدداد وأربيدل
أكثر من قرن ونصف ،فيقدم لهدم مدا يحتاجونده مدن أمدن ومدووى وطعدام مجاندا،
لكنه تحول ،بعدد أن انتهدى عهدد القوافدل فدي مطلدع القدرن العشدرين ،إلدى مركدز
للشرطة في هذ الناحية ،ثدم مدا لبدث أن ُهجدر هدو أيضدا ،فلبدث المبندى متروكدا،،
وأحاطت به الدكاكين ،فاختفى عن األنظار وبات نسيا  ،منسيا ،فلم تسجل أثريتده،
ولم يعنى به اآلثاريون والباحثون.
توسيس الخان
وكنددا قددد التفتنددا إلددى هددذا المبنددى العتيددد ،فرجعنددا إلددى ملفددات دائددرة آثددار
أربيل ،وراجعنا أطلس المواقع األثرية الذي أصددرته مديريدة اآلثدار فدي بغدداد،
فلم نجد له ذكدرا ،ثدم أنندا رجعندا إلدى كتد الرحدالين الدذين مدروا بهدذا الطريدق،
فوجدنا أنه الخان الذي شيدته السديدة عادلدة خداتون ،أحددى أشدهر خدواتين بغدداد
في عصرها ،في منتصف القرن الثامن عشر.
ذلك أن الرحالة الدانيماركي كارستن نيبدور الدذي زار هدذ المنطقدة فدي
صرح بون الفضل في توسيس بلددة قدوش تبده ،
سنة 1765م وسلك هذا الطريقّ ،
يعود إلى هذ السيدة وإلى أبيها والي بغداد أحمدد باشدا ،فقدال فدي رحلتده "وقريدة
قوش تبَّه تسدمى خدان عادلدة أيضدا ،ومدع أن جميدع أراضدي هدذ المنطقدة كثيدرة
الخص إالّ أنها كانت إلى قبل بضعة اعوام صحراء قاحلة ،خاليدة مدن السدكان،
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ما خال بعض األكراد الذين يتجولون فيها في أوقات معلومة من السنة ،وقد أمدر
أحمد باشا والي بغداد بحفر بئر وإقامة دار للراحة في هذا المكدان وذلدك لتسدهيل
سعاة وموظفي البريد .كما أمرت ابنته عادلة خداتون بتشدييد خدان
الطريق على ال ُّ
لتومين راحدة المسدافرين والمسدتطرقين" ،ويفهدم مدن نيبدور أيضدا  ،أن انشداء هدذا
الخان كان جزءا  ،من مشدرو كبيدر لتكدوين بيئدة اجتماعيدة – اقتصدادية جديددة
قادرة على النماء في هذ الناحية ،وقوام هذا المشرو تشجيع العشائر المجاورة
على االستقرار ،وتحويل نشاطها االقتصادي من الرعي إلدى الزراعدة ،هدذا مدع
توفير الحماية العسكرية الكافية .وهو يذكر أن الباشا أصدر فرمانا  ،يقضدي بمدن
الحرية وحق زر األراضي المحيطة بهذا المكان لكل مدن يرغد السدكنى فيهدا
من الفالحين ،و"بهذ الطريقة تكونت قرية كبيدرة فدي مددة وجيدزة مدن الدزمن".
وكان مما جرى انشاؤ في قدوش تبده قشدلة عسدكرية لمبيدت الجندد الدذين أنيطدت
بهم مهمة حماية الطرق التجارية بين الموصل وأربيل وكركوك و بغدداد ،وأدى
ذلك إلى ازدياد رغبة العشائر المرتحلدة فدي المنطقدة إلدى االسدتقرار فيهدا ،وممدا
شجعهم على ذلك تكليف السلطة العثمانية لرؤسائهم بتولي جباية الضرائ على
المواشي وغيرها ،ولم نجد إشارة إلى هذا الخان في الرحالت األخرى.
مؤسسة الخان
والبد لنا هنا أن نلقي ضوءا  ،على من كدان لهدا فضدل انشداء هدذا الخدان،
المبرات األخرى ،وهي السيدة المحسنة عادلة خاتون بندت والدي
وعدد كبير من
ّ
بغداد القوي أحمد باشا بن واليها حسن باشا ،وهما اللذان أسسا نظام المماليك في
بغددداد وتوابعهددا بعددد أن اسددتقدما أعدددادا كبيددرة مددنهم مددن بددالد جورجيددا حيددث تددم
تدددريبهم وإعدددادهم فددي سددرايات خاصددة فددي بغددداد ،ولدددت فيمددا نددرج فددي سددنة
وزوجها أبوها مدن أقدرب
1132هـ1719/م ،وتلقت تربية عالية في قصر ابيهاَّ ،
مماليكدده إليدده وأنددبههم س دليمان باشددا ابددو ليلددة (المتددوفى سددنة 1175هددـ1761/م)
وذلك فدي سدنة / 1145دـ1732م ،فكدان هدذا أول مدن تدولى الحكدم مدنهم ليسدتمر
بويديهم حتى سنة 1247هـ1831/م .وقد عرفت عادلدة خداتون بقدوة شخصديتها،
ورجاحة عقلها ،وثقافتها الواسعة ،فشجعها هدذا علدى التددخل فدي شدؤون الحكدم،
وكانت ترجو من وراء هذا التدخل الحفاظ على النظام من األخطار الكثيرة التي
تحيط به ،فونشوت تنظيما خاصا بهدا ،ضدم إليده كبدار القدادة فدي الجدي وزعمداء
المماليك فضال عن زعماء القبائل والمتنفذين ،وكان لهدؤالء اجتماعدات خاصدة،
يتميزون خاللها بعالمة تصنعها الخداتون بيدديها ،واتهمدت بدالتخلص مدن بعدض
المتآمرين على النظام ،ومنهم زوجان الختهدا الصدغرى عائشدة خداتون ،ولكنهدا
كانت بالمقابل ُمحبَّة ألعمال الخير علدى نحدو عجيد  ،فقدد اعتدادت علدى توزيدع
األعطيددات السددخية علددى المحتدداجين يوميدا ،،كمددا أنهددا شددغفت بانشدداء المؤسسددات
الخيرية فدي بغدداد وفدي خارجهدا أيضدا ،حتدى ضدربت رقمدا قياسديا فدي عددد مدا
أنشوت منها ،وضخامة ما أنفقته عليها ،منهدا مدن المسداجد :جدامع عادلدة خداتون
الصغير ،وجامع العادلية الكبير في بغداد ،وجدامع الريحانيدة فدي مداردين ،ومدن
المدارس :المدرسة العادلية في بغداد ،ومن خزائن الكت ما وقفته فدي مدرسدتها
المددذكورة ،ومددن الخانددات التجاريددة عدددد مددن الخانددات الكبيددرة فددي بغددداد ،ومددن
مشاريع شرب الميا مشروعان مهمان في األقل في بغداد أيضا ،عمرت جوان
من جامع الكوفة على سعته ،وأنشوت مرافق مدنية وخدمية مختلفة.
عنيددت بانشدداء سلسددلة مددن الخانددات فددي الطددرق الخارجيددة ،تحددول
كمددا ُ
بعضها خالل وقت قصير إلى قرى فبلدات نامية ،منها خان قدوش تبدة موضدو
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هددذا البحددث ،وخددان المحموديددة علددى طريددق بغددداد -الحلددة ،ووقفددت علددى هددذ
المنشآت أعدادا كبيرة من المشاريع االستثمارية ،ومنها أسواق كاملدة ،ودكداكين
كثيرة ،ودور متفرقة ،ومقا عدة ،وحقول شاسعة وبساتين مثمدرة حدوالي بغدداد.
عيّندت فدي هدذ العقدارات عدددا ضدخما مدن العداملين ،مدنهم أئمدة ومدرسدين
وقد َ
وقراء وخدم ووعّاظ وحراس فضال عن الزرا والمهندسدين
ومؤذنون
وخطباء
ّ
والفنيين ،مما كان يشكل مؤسسة خيرية متكاملة قائمة بذاتها .وتوفيت هذ السيدة
سنة 1182هـ1768/م ودفنت في مقبرة اإلمام أبي حنيفة ببغداد ،ثم نقل جثمانها
سنة  1934في ليدفن في المحكمة الشرعية التي تعد واحدة من المؤسسدات التدي
جددتها وأضافت إليها اضافات مهمة.
تصميم الخان
يشددغل الخددان أرضددا مسددتطيلة أبعادهددا 26×35م ،وقددد بقددي مددن مبانيدده
الجزء األمامي فقط ،وهو الجزء الذي يضم المدخل وبعض الحجرات عن يمينده
وشماله ،ويعلو طابق علوي يتخذ مخطط الطابق األرضي تقريبا (الصورة .)1
وللخددان فندداء مربددع الشددكل بوبعدداد 26×26م أمددا مبدداني األجددزاء األخددرى مددن
الخان ،التي كانت تشغل مساحات من أطراف الفناء فقد تهدمت بشكل كبير ،فلدم
يعددد ممكنددا التعددرف علددى هيآتهددا األصددلية ،ومددن ال دراج أنهددا كانددت صددفا مددن
الحجرات التي أعدت لنزول المسافرين علدى وفدق مدا ندرا فدي خدان المحموديدة
التي أمرت بإنشائه عادلة خاتون أيضا .،
الطابق األرضي
ال يظهر من مدخل الخان إال جزء يُطل على الطريق العام ،وسب ذلدك
هو التجاوزات الكثيرة التي جرت على القسم األمامي من الخان ،ببناء صف من
الدكاكين حجبت جدار تماما ،،بل تجاوزت على حجرة المددخل فاقتطعدت جدزءا
منها(الصورة  ،)14ولحجرة المدخل  Aعقد كبير مددب  ،وهدي ذات قبدة واطئدة
متدرجة التقوس ال رأس لها  ،وتبلغ أبعداد الحجدرة 4,20 × 4,60م وهدي تبدرز
عن كتلة بناء القسم األمامي للخان بنحو خمسة أمتار ،ولها عقد مددب خدارجي،
سد نحو نصدفه األيمدن بجددار حدديث ،وعقددان مشدابهان عدن يمدين ويسدار ،سدد
أولهمددا بجدددار حددديث أيض دا ،،فصددله عددن صددف الدددكاكين التددي تحدديط بالجدددار
األمددامي للخددان ،وقددد وضددع فيدده أصددحاب الدددكاكين المجدداورة بعددض بضددائعهم
فوصددب يشددبه أن يكددون مخزنددا ،وينفددت العقددد األيسددر علددى مسدداحة مسددتطيلة
مكشوفة تتصل بالبناء يظهر أنها كانت زريبة أو َمعلفا  ،لدواب القوافل التي كانت
تتوقف عند  ،وتفضي هذ الحجرة إلى الحجرة  Bفال يفصل بينهما إال عقد قليدل
التقوس غيدر مددب  ،ثبدت فيده بداب مدن الخشد ذو مصدراعين (الصدورة، )13
وتبلغ أبعاد هذ الحجرة 4,20 × 4,60م فهي تماثل مساحة سابقتها تماما ،،وهدي
مقببة بقبة مشابهة لسابقتها ومفتوحة عن طريق عقد مقوس آخر على فناء الخان
الداخلي .وتضم هذ الحجرة من جهة اليمين سدلما مبنيدا بداآلجر ،يلتصدق بجددار
الحجرة المجورة  Fيؤدي إلدى الطدابق العلدوي (الصدورة  .)4ويتدولف هدذا السدلم
مددن  12درجددة عاليددة ،وهددو بعددر 1،30م .ويرتكددز السددلم علددى نصددف قددوس
صدداعد إلددى األعلددى ،وقددد بلددط باألسددمنت فددي عهددد متددوخر .وتتصددل الحجددرة B
بحجرات من الجهتين فمن جهة اليمين ثمة عقد مدب يفضي إلى باب الحجرة F
وتبلددغ أبعدداد هددذ الحجددرة 4×4م ،ولهددا نافددذتان تطددالن علددى الفندداء الددداخلي سددد
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جان د منهمددا فددي وقددت متددوخر .أمددا مددن جهددة اليسددار فتتصددل حجددرة المدددخل
بالحجرة  Cوتماثل في أبعادها الحجرة  ،Fولها نافذتان تطالن على الفناء أيضا .،
توجددد فدددي هدددذا الجددزء مدددن الخدددان حجددرات خدَميدددة تشدددكالن جنددداحين
متوازيين ،وقد تهدمت أجدزاء منهدا ،وال ينفدذ إلدى هدذين الجنداحين مدن المددخل،
وإنمددا مددن أبددواب تطددل علددى الفندداء الددداخلي للخددان ،فددالحجرة  Gتقددع علددى يمددين
الحجرة  Fوهي بوبعاد  4×4م وتتصل عن طريق باب بالحجرة  Hوهدي حجدرة
صغيرة تبلغ أبعادها 2,60×2,80م مفتوحة على الفناء على هيئدة إيدوان كبيدر،
يظهر أنها أعدت لراحة الندازلين .وقدد أضديفت فدي وقدت متدوخر ثدال حجدرات
إلددى هددذا الجندداح ،مددن آجددر ندديء وفُصددل اإليددوان المددذكور بجدددار فددي وسددطه
(الصورة .)11
أما الحجرة  Dفهي بوبعداد 4×4م وتجداور الحجدرة  Bمدن جهدة اليسدار،
وتتصل عن طريق باب بالحجرة  Eوهي ذات أبعاد مماثلدة ،ولهدا بداب ينفدذ إلدى
الفناء الداخلي للخان( ،الصورة  )6ونعتقد أن هاتين الحجرتين كانتا تؤديان دور
المطبخ ،ولم نجد آثار موقد ضمن البناء .وتوجد عند هذا الباب ،وبمدوازاة جددار
الحجرة ،حجرة صغيرة بوبعاد 0,70×2م كانت تستخدم كمرفق صحي.
كما لم نجد مكانا مخصصا للصالة ،ويظهر أنها كانت تؤدى دون تعيين
مكان خاص بها.
الطابق العلوي
ذكرنا أن الطابق العلوي الذي يصدعد إليده عدن طريدق السدلم الكدائن فدي
الحجرة  Bيتخذ في تصدميمه شدكل الطدابق األرضدي ،فثمدة الغرفدة  Iوهدي تعلدو
حجدرة المدددخل  Aولدذا فإنهددا تبدرز عددن مبنددى الخدان بنحددو خمسدة أمتددار ،بينمددا
تتصل الحجرة  Jوهي التي تضم النهاية العلوية للسلم بالغرفة  Kوهي تطل على
الفناء عن طريق عقد مقوس كبير منداظر للعقدد فدي الحجدرة األرضدية  ،Bوهدذ
تتصددل عددن طريددق بدداب بالغرفددة  ،Lوهددي غرفددة ال نوافددذ فيهددا .أمددا مددن الجهددة
اليسرى ،فتتصل الغرفة  Jبالغرفة  Mولها نافذتان مطلتدان علدى الفنداء الدداخلي،
وتتصل األخيرة بغرفدة أخدرى إال أن هدذ الغرفدة متهدمدة بشدكل كلدي ولدم يتبدق
منها إال جزء من الجدار (الصورتان 2و.)8
العناصر المعمارية
العقود
مدددن المالحددد وجدددود عددددد مدددن العقدددود الشدددائعة فدددي العمدددارة الدينيدددة
والخدميددة ،تتمثددل بالعقددد نصددف الدددائري ،والعقددد المدددب  ،وعقددد حدددوة الفددرس،
والعقددد المدددني الددذي يمددز بددين العقددد المدددب والعقددد المنددبط ذي االلتددواءات
والمنبسددط فددي أعددال  ،وطريقددة بندداء هددذ العقددود تجددري عددن طريددق قال د مددن
الخش  ،بينما توضع قطع اآلجر في طبقات حلقية بشدكل عمدودي مائدل ،بحيدث
تقع الطبقة األولى على الجدار الحامل ،والطبقة الالحقدة تسدتخدم كسدقالة للطبقدة
التي تليها .استخدمت في الخان ثالثة أنوا من العقود بُنيَت باآلجر ،األول عقود
واسعة مدببة من أعالها وجدت في المدخل  ،وتشدبه هدذ العقدود شدكل األواويدن
مما كان سائدا في العصدر العثمداني ،ويفسد هدذا الندو المجدال لددخول الضدوء
إلددى الددداخل ،ويبلددغ اتسددا العقددد مددن قاعدتدده  3,50م وارتفاعدده نحددو متددرين.
ويالح هنا أن بناء هذ العقود قد تم باآلجر كسائر المبنى .ويبلغ عدر قاعددة
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العقد نحو متر ،ويبدأ تقوس ضلع العقد منذ القاعدة تقريبا ،،وهو يصعد إلدى نحدو
المترين ليصدب مسدتندا للقبدة التدي تغطدي الحجدرة ،وهكدذا فدإن القبدة تسدتند إلدى
أربعة عقدود أصدلية ،ولكدن أضديف بدين كدل عقددين عقدد فدي الجددار علدى شدكل
زاوية منفرجة  ،يكون رأسها إلى أعلدى ،ويسدتند ضدلعاها علدى ضدلعي العقددين
المجاورين ،فيشكل الجميع ،العقود األصلية ،وهذا العقود المضدافة ،مدا يشدبه أن
يكدون شددكال َمعينيددا ثُمدداني األضددال تسدتند إليدده القبددة المددذكورة (الصددورة .)15
ويحدديط بكددل عقددد حافددة صددقيلة مددن الجددص ،إلضددفاء نددو مددن الجماليددة علددى
المكددان ،والنددو الثدداني عقددود واسددعة علددى هيئددة نصددف دائددرة (ويسددمى عقدددا
منفوخددا) ،باالتسددا نفسدده ،اثنددان منهمددا يفصددالن بددين الحجددرة  Bوالحجددرتين
المجاورتين  Cو Fوينفت الثالث المواجه لعقد الباب على الفناء الداخلي .ويناظر
هذا الوضع ما في الطابق العلوي .كما ترى مثل هذ العقدود فدي بقايدا الحجدرات
التي كاندت فدي فنداء الخدان ،والندو الثالدث يتمثدل بالعقدد الدذي ثبدت عليده البداب
الخشبي في المددخل ،وهدو يتميدز بونده نصدف دائدري ولكدن يتضدمن فدي وسدطه
دخلة شدبه مسدتطيلة مدن أعدال (ويعدرف بدالقوس المددني)  ،ومثلده العقدد ال ُمطدل
على الفناء الداخلي ،في الحجرة  Jمن الطابق األعلى (الصورة .)10
السقوف والقباب
تتميددز القبدداب فددي خددان عادلددة خدداتون بونهددا مددن النددو المسددط مددن
الخددار  ،بينمددا اسددتخدم الجددبس فددي تغطيددة القبددة مددن الددداخل ،حيددث تبنددى فوقهددا
الغددرف ،وهددذا النددو مددن القبدداب مسددتخدم فددي البيددوت التراثيددة فددي كردسددتان،
ويوجد نموذ للقبة المسطحة في خان الل  ،حيدث يحتدوي علدى أعمددة وعقدود
متعامدددة ويكددون سددط القبددة منبسددطا ،،ألندده يتددي اسددتخدام سددط القبددة كورضددية
للغرف في الطابع العلوي .ويظهر شكل القبة على نحدو كدروي أو مخروطدي أو
مدب في حالة أن يكون المبنى من طابق واحد ،مثل خان (قيسريان) في كويه.
األبواب
وما زال جان من باب الخان القديم موجدودا ،،وهدو مدن خشد الجدوز،
وله مصراعين ،وعليه صفوف مدن مسدامير كبيدرة فدي نهاياتهدا أنصداف كدرات
حديدية ،وهذا البداب جدزء أصدلي بداق مدن الخدان .ويددور مصدراعا البداب علدى
محورين من الخش  ،وثبت المحوران من األعلى في عارضة خشبية أفقية تعلو
عقد الباب تماما ،،ويتولف كل مصرا من صف مرصوص من األلواح الخشدبية
األفقية  ،تم اسنادها بعوار خشبية متعامدة لغر التقوية (الصورة  .)13أما
في سائر الخان فينفذ إلى الحجرات والغرف من خالل فتحات ذات عقود مقوسة
منخفضة (الصورة  ،)8ويبلغ عر فتحات االبدواب بدين متدر واحدد و0,70م،
إال أنه لم يتبق من األبواب التي كانت على هذ الفتحات اليوم شيئا .،
النوافذ
هنداك  18نافدذة إلضداءة الخددان وتهويتده 8 ،فدي الطدابق األرضددي و10
فددي الطددابق العلددوي ،وتتخددذ كددل شددكل عقددد دائددري .وفددي الواجهددة المطلددة علددى
الطريق (الحجرة  (Iيالح وجود ست نوافذ ،في كدل جددار نافدذتان ،يظهدر مدن
كثرة النوافذ فدي هدذ الحجدرة أنهدا كاندت تسدتخدم لغدر مراقبدة الطريدق ،وقدد
بنيت عقود هذ النوافذ من اآلجر ،ويحيط بها افريز عريض من الجدص .وتتخدذ
شددكال مسددتطيال طوليددا يبلددغ ارتفاعدده 1,50م وعرضدده 80سددم ،وثمددة نافددذتان
................................................

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

159

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى........................................................................
ذمارة (................................................................................................)58

مستطيلتان معقودتان مطلتدان علدى الفنداء الدداخلي (الصدورتان  3و )4لهمدا مدن
األعلى عقد مزين بوفريز بارز ،ومن األسفل دكدة مدن قطدع اآلجدر المرصدوص
عموديا  .،وقد أغلق القسم األسفل منها بجدار خفيف من اآلجر.
الروازين
توجد في جدران حجرات الخان وغرفه مواضع غائرة (روازين) ،يبدو
أنها كانت تستخدم لوضع بعض األغرا  ،وربما لوضع المصابي  ،ونجد هدذ
الددروازين فددي الحجددرات  Cو  Fمددن الطددابق السددفلي ،وفددي الغددرف  Kو Lمددن
الطددابق العلددوي .وهددي تتخددذ شددكل النوافددذ وأبعادهددا تمامددا حيددث يبلددغ ارتفاعهددا
1,50م ،وعرضها 80سم.
الفناء الداخلي
فندداء الخددان مربددع الشددكل كبيددر المسدداحة كانددت تحدديط بجوانبدده األربعددة
أجنحددة ،بقيددت منهددا آثددار عقددود ملتصددقة بجدددران السددور (الصددورة  ،)11ومددن
المؤكدددد أن هدددذ الحجدددرات كاندددت السدددتراحة الندددازلين فدددي الخدددان ،أو مبيدددتهم،
ويالح أن قطع اآلجر التي بنيت بهدا حجدرات تلدك األجنحدة لدم يعدد اسدتخدامها
فددي الخددان بعددد نقضددها ،ويالحد أيضددا وجددود بقايددا لقتحددات أو تقددوب فددي جدددار
الجددزء الخدداص بالمدددخل مددن جهددة الفندداء ،ونددرى أنهددا ليسددت إال لتثبيددت فددرو
األشجار لتكون دعائم تثبت عليها سقيفة من حصير أو نحدو لغدر درء أشدعة
الشمس أو األمطار عن النازلين هناك ،وثمة بقايا بئر في وسدط الفنداء ذي فتحدة
مربعة مطمدورة ،كدان يسدتخدم لسدد حاجدة المسدافرين علدى الطريدق فضدال عدن
النددازلين فددي هددذا الخددان مددن المدداء .وقددد بلددط جاند مددن الفندداء بقطددع مددن اآلجددر
الفرشي (الصورة .)15
العناصر الزخرفية
يخلو الخان من أية عناصر زخرفية نباتية أو نقوش كتابيدة ،وال نسدتبعد
وجودها على الواجهة الخارجية للمدخل أسوة بما هو موجدود علدى واجهدة خدان
المحموديدة الدذي أنشدوته عادلدة خداتون فدي العهدد نفسده ،إال أنهدا زالدت مدع تهدددم
أجزاء من المددخل .ومددخل الخدان الكبيدر فدي كويده وخدان قلعدة كركدوك وخدان
قيردار في كركوك أيضا  ،،ويوجد في قبة مدخل الخان عناصر زخرفيدة هندسدية
علددى شددكل خطددوط منكسددرية زكزاكيددة الشددكل تعدديط مددن الددداخل بالقبددة والعقددود
األربعددة ،مددع وجددود مثلثددات نصددفية فددي الزوايددا الركنيددة للقبددة .وقددد اسددتخدمت
الخطوط المسنقيمة بشكل بسيط في زخرفة المكدان .كمدا اسدتخدم اآلجدر بطريقدة
معماريددة متناسددقة ال سدديما علددى العقددود فددي الحجددرات المحيطددة بالمدددخل حيددث
وضددعت بصددورة مائبددة متوازيددة فددي الشددكل والحجددم ممددا منحتهددا شددكال جماليددا،
ويمكن اعتبار توظيف اآلجر جزءا من عناصر الزخرفة المعمارية الشدائعة فدي
أربيل وتسمى بالطراز اإلربيلي (قلعة أربيل أنموذجا .)،
مواد البناء وطريقته
شيد البناء كله بقطع اآلجر المفخور  ،من أحجام مختلفة ،مربعة الشكل،
وهددي بوبعدداد  8×12×24سددم ،و 6×12×18سددم ،و20×20م ،وأكثددر رديء
الصنع ،ألنه مشوس بطريقة سديئة ،يبددو أنده أعدد فدي ( ُكدور ) أنشدئت خصيصدا ،
لهذا الغر  ،حيث تشتهر منطقة أربيل بصناعة اآلجر في (كور) على نوعين،
................................................

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

160

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى........................................................................
ذمارة (................................................................................................)58

األول على شكل قبة تستند إلى قاعدة دائرية محفورة في األر  ،والنو الثاني
علددى شددكل بندداء مضددلع ذي أقددواس متوازيددة ،مددع وجددود فتحددات للتهويددة ،وهددذ
األنوا من األفران ما زالت مستعملة فدي منطقدة سدهل شدمامك ومخمدور .وهدو
مصددنو مددن الطددين المحلددي المخلددوط بددالتبن ،وقددد كسدديت الجدددران بطبقتددين
ثخينتين من الجص .ويبلغ ثخن الجدران نحو  60سدم ،عددا الجددار الدذي يفصدل
بين الحجرتين  Bو  ،Cفإنه يصل إلدى نحدو متدر واحدد .ويالحد أن قاعددة العقدد
بنيت من جدارين مستقلين ُحشي ما بينهما بقطع أفقية من اآلجر المثبت بدالجص
على طريقة (الشد وال َحل) ،ثم توخذ الحشوة ،ال سيما فدي الطدابق العلدوي ،شدكال
عشوائيا (الصورة  )6على وفق طريقة البناء المتبعة في بغدداد (المسدماة محليدا :،
شكنَّك).
مقارنات
يعد الخان أنموذجا آخر على خانات الطرق التي أنشوتها عادلدة خداتون،
من حيث المتانة والسعة ووفرة الخدمات ،ال سيما خان المحموديدة الكدائن علدى
طريق بغداد -الحلة ،فهذا الخان يشغل أرضا  ،مسدتطيلة ،ولده مددخل عدال يتدولف
من طابقين ،يبرز عن سور الخان الخارجي ،ويوجد في الطابق األرضي ايدوان
كبير من الخار ُ ،مدبّ الرأس ،ينفذ منده ،مدن خدالل بداب ،إلدى الدداخل ،ويعلدو
الباب من الداخل عقد مدب  ،وهو مفتوح على فناء الخان.
أمددا الطددابق العلددوي لخددان المحموديددة فيوجددد فيدده إيددوان مشددابه لإليددوان
السفلي ،ولكن ال يوجد على جانبيه جناحان كما في خان قدوش تبدة ،وإنمدا يُدزيّن
صدف مدن الزيندة اآل ُجريّدة علدى هيئدة أواويدن صدغيرة
هذا الطابق مدن خارجدهَ ،
ُمص د َمتة ،وثمددة نافددذتان علددى شددكل عقدددين مدددببين عددن يمددين البدداب الخارجيددة
وشدمالها .ويحدديط بالفنداء أواويددن معقدودة علددى شدكل نصددف دائدري يبلددغ عددددها
( )34ايوانا  ،في جناحيه الشمالي والجنوبي يقابلها ( )40ايوانا  ،اخر في الجناحين
الشرقي والغربي ،وأمام كل إيوان معلف وحلقة حديدية مثبتة بعمود من الخشد
تُستخدم لربط الحيوانات .ويتوسط الفناء أيضداُ ،،مصدلّيان بشدكل مسدتطيل يرتفدع
كددل منهمددا نحددو  1,5م عددن سددط االر وقددد فُرشددت أرضدديتهما بالطددابوق
صدر تسدتند علدى دعدائم
الفرشي ،وتتقدم أواوين الخان سقيفة خشببية مغطداة بال ُح ُ
من الخش  ،وكانت ُمعدّة لسكنى من ينزلون فيه واستراحتهم .وفي وسدط الخدان
كان ثمة بئر يستخدم إلرواء الناس والدواب .ويالح أن الخان يخلو من موضع
خاص بالدواب عن شمال المددخل ،كمدا فدي قدوش تبّده ،وإنمدا تدربط الددواب فدي
ركن يلي المدخل من الداخل مباشرة .والبناء كله مشيد باآلجر المفخور ،وبحجم
واحد في أغلبه ،مما يدل على أنه أُعد خصيصا  ،لبنائه ،ولم يكن منقوال ،من مبدان
أخرى .وهو ما وجدنا في خان قوش تبة.
مددا زال الخددان شاخصدا ،،وقددد أحاطددت بجدراندده صددفوف مددن الدددكاكين،
وهو يُعَد أكثر المواقع التراثية أهمية في مديندة المحموديدة اآلن (الصدورة ،)16
ويظهر أن خان عادلة خاتون في قوش تبة كان من المتاندة وإحكدام البنداء بحيدث
لبث يصار الددهر ،عدامرا  ،آهدال ،،نحدو قدرن ونصدف مدن الدزمن ،ثدم اتخدذ فدي
عهددد الدولددة العراقيددة مخفددرا  ،للشددرطة ،وأجريددت فيدده تحددويرات محدددودة ليوافددق
وظيفته الجديدة ،إال أن شيئا كثيرا من الخراب لحدق ببنائده ،منده تهددم جدزء مدن
الجندداح األيمددن ،وبندداء حجددرات صددغيرة فددي مكاندده بقواطددع مددن اآلجددر الني د ،
مسددقوفة بجددذو األشددجار ،ومندده نقددض الحجددرات التددي فددي الجهددة المقابلددة مددن
الفناء الداخلي ،وردم البئر التدي فدي وسدط الفنداء .وقدد أحديط الخدان مدن خارجده
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بصف من الدكاكين أخفته عن األنظار ،وغيرت من شكل مدخلده .والخدان اليدوم
متروك تماما ،،و ُمع َّر إلى مزيد من التجاوزات.
الخاتمة
على الرغم من فخامة بناء الخان ،وضخامته ،وأهمية وظيفته وموقعده،
فإن أهماال كبيرا لحقده فدي العهدود التدي تعاقبدت علدى العدراق ،إذ وظدف توظيفدا
سيئا كان سببا في تخريبه ،بل وهدم أجزاء مهمة منده ،وقدد خدر البحدث بعددد
من النتائج يمكن أن نجملها كاآلتي:
 -1كشف البحث من خالل الدراسة المعمارية للخان عن أنده يمثدل تطدورا مهمدا
في عمارة خاندات الطدرق الخارجيدة فدي الدبالد ،ووضدحت عناصدر المعماريدة
المتميزة ،وتتشابه من حيث التصميم المعماري مع تصميم الخانات األخدرى فدي
كركوك وكويه والل .
 -2تتصددف الخانددات ف دي كردسددتان بونهددا خلدديط مددن خصددائص محليددة وإقليميددة
وقديمة ،موروثة عبدر العصدور ،مثدل اسدتخدامات العقدود المدببدة وعقدود حددوة
الفرس والعقود المدنية وغيرها .وهو ما يتجلى في خان عادلة إلى حد كبير.
 -3إن طريقددة بندداء األبددواب والشددبابيك والمددداخل تطددورت بحسد حاجددة البيئددة
المناخية المحيطة ومواد البناء وطريقة اإلنشاء .وقد جاء تصميم الخان مسدتجيبا
لهذ الحاجات.
 -4كان الرحالة نيبور قد ذكر في رحلته سنة 1765م أن خان قوش تبة هدو مدن
آثار السيدة عادلة خاتون بنت والي بغداد أحمد باشا ،فوكددت الدراسدة هدذا القدول
بمقارنة عمارته بعمدارة خدان المحموديدة الكدائن فدي بلددة المحموديدة فدي جندوب
بغداد ،وهو من انشاء عادلة خاتون.
 -5ألقت الدراسة الضوء على سيرة مؤسسة الخان المذكورة بوصفها أكثر نساء
عصرها اهتماما بعمارة المنشآت الخيرية والخدمية في العراق آنذاك.
 -6يعد الخان من المعالم المهمة في كردستان ومع ذلك لم يسدجل بصدفة رسدمية
بوصفه أثرا  ،من قبل الجهات المعنية باآلثار ،وقدد اسدتطا الباحثدان دعدوة دائدرة
آثار أربيل لتسجيله ومسحه فقامت بذلك مشكورة.
 -7يدعو الباحثان الجهات المعنية إلى ترميم الخدان وصديانته بإزالدة التجداوزات
المستمرة علدى مسداحته والتدي باتدت تخفدي معالمده بصدورة كاملدة ،والنظدر فدي
إمكان توظيفه ثقافيا وسياحيا ليكون معلما مهما من معالم المنطقة.
الهوام
 1الكلمتان بالتركية ،و ذكرت الدكتورة رافدة عبدد عبدد الصدمد ،التدريسدية فدي قسدم اآلثدار
بآداب السليمانية بون تسمية قوش تبة ليست تركية وإنما وردت في نصدوص تدل شمشدارة مدن
زمن الملك شمشي أدد األول (1781-1812ق.م وذلك بصيغة كاش تبي .KA-AS-TEPE
 2نيبور ،كارستن :رحلدة نيبدور إلدى العدراق فدي القدرن الثدامن عشدر ،ترجمدة محمدود أمدين،
بغداد  ،1965ص88.
 3الفرمان هو األمر الصادر من السلطان حصرا ،،وكان األولى ان يسميه (بيوراولددي) وهدو
مصطل تركي بمعنى (تفضل بـ) ويختص باصدار الوالة.
 4نيبور :رحلة ص.89
 5ظلت بقايا هذ القشلة ماثلة إلى وقت قري .
 6عبد  ،هوشديار :د زيدي وناوجده دز ييايده تدي د شدتي هده وليدر ،بالكرديدة ،مجلدة (هده
ولير) ،الصادرة في أربيل ،العدد  ،7السنة  ،2000ص129.
 7إن أكثر هذ العشائر من قبيلة د زيي الكردية المشهورة بقوة شكيمتها
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 8أشدداد المؤرخددون بسددخائها الفددذ وخلقهددا الجددم ،فنددو عبددد الددرحمن السددويدي معاصددرها بمددا
اتصفت به من العلدم والكدرم واألخدالق القويمدة ،حديقدة الدزوراء فدي سديرة الدوزراء ،بتحقيدق
عماد عبد السالم رؤوف ،بغداد  ،2002ص ،330وقال أخدو محمدد سدعيد السدويدي "أسدخى
نساء عصرها بل فاقت على أغل الرجال" ،ورود حديقة الوزراء ،بتحقيق عماد عبد السدالم
رؤوف ،دمشددق  2012ص ،77وقددال السدديد محمددود شددكري اآللوسددي"وكانت هددي مددن أهددل
التقوى والصالح محبة ألهل العلم والزهد كثيرة الصددقات ،مسداجد بغدداد ،مخطدوط ،الورقدة
 ،43ووصفها عبد الحميد عبادة بونها "كثيرة الصدقات محبة ألهدل العلدم والصددقات"  ،العقدد
الالمددع بآثددار بغددداد والمسدداجد والجوامددع ،بتحقيددق عمدداد عبددد السددالم رؤوف ،بغددداد ،2006
ص ،102ونددو ابددراهيم الدددروبي بعلمهددا وثقافتهددا الواسددعة فقال"كددان بيتهددا مجمددع األدبدداء
والعلماء والفضالء ،وكانت تحضر بنفسها مجالس العلم والفضل والحديث والتفسير" ،فهرس
الوقفيات المسجلة في سجالت المحكمة الشرعية ،الورقة .341
 9اعتمدنا في هذ الترجمة لمؤسسة الخان على الكتاب الذي وضعه الدكتور عماد عبد السالم
رؤوف في سيرة عادلة خاتون وصدر ببغداد سنة  ،1997ثم على الطبعة الثانية التي ضدمت
مباحث عديدة ،استقاها من وثائق ومخطوطات جديددة ،ووسدع فيهدا مادتهدا العلميدة ،وهدي فدي
طريقها للطبع إن شاء .
 10الحجرة ما يبنى في الطابق األرضي ،والغرفة ما يبنى في الطابق العلوي.
 11عماد عبد السالم رؤوف :عادلة خاتون ،طبعة ثانية معدة للنشر.
 12نيبور هام الصفحة نفسها.
المصادر
 -1ابراهيم الدروبي :فهرس الوقفيات المسجلة في سجالت المحكمة الشدرعية .نسدخة بخطده
مصورة لدى السيد زين النقشبندي.
-2أوسكار رويتر :البيت العراقي في بغداد ومدن عراقية أخرى ،ترجمة محمود كبيبو ،لندن،
2006
 -3حميد محمد حسن الدراجي :خانات بغداد تخطيطها وعماراتها ,مجلدة سدومر ,المجلدد ,25
.2010
 -4زيدان رشيد خان برادوستي  :الخانات والقيساريات فدي كويسدنجق فدي العصدر العثمداني,
دراسة مقارنة ,رسالة دكتورا غير منشورة ,جامعة دمشق.2011 ,
-5عبد الحميد عبادة :العقد الالمع بآثار بغداد والمساجد والجوامدع ،بتحقيدق عمداد عبدد السدالم
رؤوف ،بغداد 2006
 -6عبددد الددرحمن السددويدي :حديقددة الددزوراء فددي سدديرة الددوزراء ،بتحقيددق عمدداد عبددد السددالم
رؤوف ،بغداد .2003
 -7عبد  ،هوشيار :د زيي وناوجده دز ييايده تدي د شدتي هده وليدر ،بالكرديدة ،مجلدة (هده
ولير) ،الصادرة في أربيل ،العدد  ،7السنة  ،2000ص.129
 -8عماد عبد السالم رؤوف  :عادلة خاتون صفحة من تاريخ العراق ،بغدداد  1997والطبعدة
الثانية الموسعة وهي معدة للطبع.
 -9عيسى سلمان و اخرون :العمارات العربية االسالمية في العراق ,2 ,بغداد .1982
 -10عماد عبدالسالم رؤوف :دراسات وثائقية من توريخ الكرد الحدديث وحضدارتهم ,الطبعدة
االولى.2012 ,
* اوسكار وايلد ،البيت العراقي في بغداد ومددن عراقيدة أخدرى ،ترجمدة محمدود كبيبدو ،لنددن
 ،2006ص.76 ،67-65
 -11فريددد محمددود شددافعي :العمددارة العربيددة اإلسددالمية ماضدديها وحاضددرها ومسددتقبلها ،ط،1
جامعة الملك سعود ،الريا .1982 ،
 -12محمد سعيد السدويدي :ورود حديقدة الدوزراء بدذكر مدواليهم فدي الدزوراء ،بتحقيدق عمداد
عبد السالم رؤوف ،دمشق 2013.
 -13محمددددود شددددكري اآللوسددددي :مسدددداجد بغددددداد ،مخطددددوط .نسددددخة فددددي المركددددز الددددوطني
للمخطوطات ببغداد.
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 -14نيبور ،كارستن :رحلة نيبور إلى العراق في القرن الثدامن عشدر ،ترجمدة محمدود أمدين،
بغداد .1965
 -15نرمين علي محمدامين :خانات كركوك فدي العصدر العثمداني متدوخر ,بحدث قددم لمدؤتمر
العلمي كردستان في العهد العثماني.2013 ,
 -16نرمين علي محمد :المواقع القديمة والعصور الوسطى في كردستان فدي العدراق ,رسدالة
ماجستير غير منشورة ,جامعة فرساي فرنسا.1997 ,

الخرائط والصور

المخطط :دائرة االثار اربيل.2013 ,
الصور :د .نرمين علي محمدامين ,خالل زيارتنا الميدانية الى الموقع في شهر مارس وشهر
ايار من سنة  2013وتم خاللها تسجيل الموقع من قبل دائرة االثار اربيل.
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أحمد البدوي وفاطمة بنت بري
نيشتمان بشير محمد

كلية االداب – قسم التاريخ – جامعة صالح الدين /أربيل
Missives99@yahoo.com

تاريخ االستالم2013 / 10 / 27 :
تاريخ القبول2013 / 12 / 9 :

ملخص

انتشر التصوف في العصر المملوكي انتشارا ً واسعاً ،ولقي المتصوفون تشجيعا ً من السالطين واألمراء،
وكانت في مصر أماكن خاصة لخلوة الصوفية حيث ينقطعون فيها للعبادة واالعتزال عن الناس ،ومن هؤالء
المتصوفين أحمد البدوي (٦٧٥-٥٩٦هـ١٢٧٦-١١٩٩/م) ،وهو قطب من أقطاب الصوفية خالل العصر المملوكي
وصاحب الطريقة األحمدية ،ويتناول البحث عالقة البدوي مع فاطمة بنت بري وتأثيره في هدايتها.

 -1المقدمة
إن نظرة سريعة لبعض من صفحات التاريخ المملوكي كافية للتعرف على سيطرة التصوف
على العصر المملوكي والسيما عصر الدولة المملوكية البحرية (٧٨٣-٦٤٨هـ١٣٨٢-١٢٥٠/م) ،فقد
أنتشر التصوف انتشارا ً واسعا ً  ،ولقي علماؤه تأييدا ً وتشجيعا ً من السالطين واألمراء ،لذا كثرت
مدارس الصوفية وأخذت موقعها ألى جانب المساجد والمدارس ،كما وجدت في مصر أماكن لخلوة
الصوفية وهي األماكن التي كانوا ينقطعون فيها للعبادة والتأمل ،ورغم أن كثيرا ً من الدراسات
التاريخية تجعل من حقبة الدولة المملوكية حقبة التراجع واالنحطاط بالنسبة للعالم اإلسالمي ،فان هذا
الوضع لم يكن يشمل كل جوانب الحياة ،فقد شهدت الحياة الفكرية ازدهارا ً ملحوظا ً وتشجيعا ً من
السالطين واألمراء ،وما بقي من العمارة المملوكية والذي ال يزال يزين مدن مصر حتى اآلن من
المساجد والمدارس والزوايا والخوانق والربط ،دليل على ما بلغته الحضارة في عصرهم ،والتصوف
الذي نحن بصدد دراسة أحد أقطابه والمتمثل أحمد البدوي (٦٧٥-٥٩٦هـ١٢٧٦-١١٩٩/م) بلغ هو
اآلخر منزلة رفيعة في مصر خالل عصر المماليك ،فالبدوي يعتبر من أقطاب المتصوفة الذين تركوا
أثرا ً عميقا ً في تاريخ مصر من النواحي الدينية واالجتماعية والفكرية ،ورغم كثرة الدراسات عن
حياة البدوي فقد ارتأينا تخصيص دراستنا للعالقة بين األخير وفاطمة بنت بري.
فهذه المرأة المغمورة بين طيات صفحات التاريخ لم يتناولها الباحثون بالدراسة .من خالل
اطالعنا على المصادر التاريخية وجدنا الوقع الكبير الذي تركه البدوي عليها ،ففاطمة بنت بري
عرف عنها انشغالها بحياة المجون واستمالة الرجال وسلب أحوالهم ،غير أن البدوي تمكن من
هدايتها فتركت حياتها السابقة واختارت طريق اإليمان باهلل والتعبد كما آمنت بطريقة البدوي ،ونظرا ً
لتناول شخصيتين في هذا البحث ،فقد كان من األفضل إعطاء فكرة موجزة عن حياة أحمد البدوي
وفاطمة بنت بري ،ثم التطرق إلى دور البدوي في هدايتها ،واعتمدنا في هذه الدراسة على عدد من
المصادر الرئيسية ومن أبرزها كتاب الشعراني (تهذيب الطبقات الكبرى) وكتاب (طبقات األولياء)
البن الملقن ،ومن المراجع أيضا ً كتاب علي باشا مبارك (الخطط التوفيقية) وغيرها.
 -2سيرة أحمد البدوي
ولعل ذلك راجع إلى عدم وجود مؤرخ
البدوي
أحمد
نسب
في
الباحثون
أختلف
 2-1اسمه ونسبه:
ربط نسبه باإلمام علي بن أبي طالب( )١بينما اكتفى آخرون بذكر اسمه دون
من
معاصر له ،فمنهم
إلى أهل البيت( ،)٢وقد أورد هؤالء اسمه على أنه أحمد بن علي بن ابراهيم...المقدسي
تنسيبه
عرب) بني بري الذين
كل من ابن الملقن والمناوي بالقول إن البدوي ينتمي إلى
األصل( ،)٣وينفرد
(٥
()٤
كانوا يقطنون الشام  ،وإن والده رحل بأسرته إلى المغرب وأقام في مدينة فاس  ،وبهذه الرواية
الباحثين من أن البدوي ينتمي إلى اسرة علوية
التي أشارا إليها يخرجان على ما أجمع عليه بعض من
شريفة تنتهي باإلمام علي بن أبي طالب كانت تقطن في مكة( ،)٦وفيما بعد اضطرت إلى الرحيل عنها
وذلك عندما اقتحم الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاز ووصلت األسرة إلى المغرب واستقرت في فاس
وكانت تاريخ هجرتهم سنة ٧٣هـ٦٩٣/م ،وبقيت فيها إلى سنة ٦٠٣هـ١٢٠٦/م حين قررت األسرة
العودة من جديد إلى الحجاز( ،)٧وليس من المستغرب أن تجري المحاولة من قبل أتباعه أو من قبل
المؤرخين إلرجاع نسب البدوي إلى أهل البيت ،فبهذا االنتساب ازداد أعداد التابعين لطريقته فيما
بعد ،ولعل أغلب المتصوفين الذين ظهروا خالل التاريخ اإلسالمي حاول أتباعهم إرجاع نسبهم إلى
أهل البيت ،وذلك إلضفاء هالة من القدسية على شخصية المتصوف.
فيما يخص اسرته كان والده وبإجماع المصادر التاريخية هو علي بن ابراهيم بن محمد بن
فاطمة بنت
أبي بكر وينتهي نسبه إلى زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب ووالدته هي
عالية القدر في المغرب( ،)٨وولد
محمد بن أحمد بن عبدهللا بن شعيب المزنية وكانت تنتمي إلى أسرة
(.)٩
أحمد في فاس سنة ٥٩٦هـ١٢٠٠-١١٩٩/م وكان أصغر إخوته الستة
عاش البدوي طفولته في المغرب غير أن نشأته لم تستمر هناك فقد اضطربت أحوال
المغرب) وذلك على أثر قيام دولة الموحدين فقرر والده الهجرة إلى مكة بحجة تأدية فريضة
الحج( ، ١٠وكان تاريخ خروجهم سنة ٦٠٣هـ١٢٠٦/م ،وأثناء انتقالهم استقرت األسرة في مصر
لبض ع سنين ،وكان مرور أسرة البدوي بمصر في عهد الملك العادل أخ السلطان صالح الدين
األيوبي( ،)١١وصلت أسرة البدوي إلى مكة سنة ٦٠٩هـ١٢١٣/م وقد حج بيت هللا مع اسرته وهو ال
...............................................................................................................................................
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يزال طفالً ،وبقي هناك حتى توفي والده سنة ٦٢٧هـ١٢٣٠/م ودفن بالمعالة( )١٢وكان لهذه الوفاة أثر
الفقه
كبير على مجرى حياة أحمد فقد عكف على العبادة وقراءة القرآن وتعلم القراءات ودرس
()١٣
الشافعي وأخذ يعتزل عن الناس وكانت تلك البدايات األولى لدخوله في االعتكاف
والتصوف(.)١٤
 2-2ألقابــــــه :كانت لمرحلة استقرار أحمد البدوي في مكة أهمية كبيرة في تحديد مسار حياته في
مجال التصوف فقد تلقى فيها تربية دينية خالصة ،وبدأ يميل إلى الزهد والتعبد ليل نهار كما مال إلى
الخصوص ينقل الشعراني على لسان حسن وهو أخ
العزلة ،وعرفت عنه الشجاعة والجرأة فبهذا
قائالً " كان أحمد أصغرنا سنا ً وأشجعنا ً قلباً"( )١٥ويضيف "ولم يكن في فرسان مكة أشجع
أحمد
منه"( ،)١٦ونظرا ً
األلقاب) تصور مكانته
وهذه
لقابه،
أ
بكثرة
رف
ع
الحميدة
وخصاله
صفاته
لكثرة
وشخصيته وجانبا ً من حياته ،فضالً عن الصورة التي أرادها له مريدوه وأتباعه( ، ١٧ونكتفي بذكر
أبرز تلك األلقاب وتأتي في مقدمتها لقب السيد فال يذكر اسم البدوي إال بعد وضع كلمة السيد معه لذا
عرف دائما ً بالسيد أحمد البدوي .المصطلح يعني سيد القوم رئيسهم وأكرمهم( ،)١٨وكانوا يسمونه في
مكة بالعطاب( .)١٩ويذكر فولرز أن العطاب هو لفظ مغربي معناه الفارس المقدام(.)٢٠
كما اشتهر صاحب الترجمة بعدد من األلقاب التي رافقت اسمه على الدوام منها لقب البدوي،
وذكر المؤرخون ان هذا اللقب نسبة إلى البادية .وقد لقبه قومه بالبدوي ألنه على عادة البدو كان
يحرص على وضع اللثام على وجهه بحيث ال يفارقه( ،)٢١ويبدو أن نشأته األولى في بالد المغرب
وبين المرابطين الملثمين لها تأثير في وضعه اللثام على وجهه( ،)٢٢وعرف أيضا ً بلقب
السطوحي( )٢٣نسبة إلى السطوح ألنه مكث على السطوح مدة أثنتي عشرة سنة أثناء اعتزاله عن
الناس ،ومن ألقابه األخرى أبو الفتيان( ،)٢٤وتعني الشجاعة والقوة والمروءة وقد لقب أحمد بأبي
الفتيان ألنه جمع في شخصه خصائل الفتوة جميعاً ،حتى وصفه بعض مريديه بأنه "فارس األولياء
بالديار المصرية"(.)٢٥
فضالً عن ما ذكرناه آنفا ً أوردت المصادر عددا ً آخر من األلقاب التي ال يتسنى لنا من خالل
هذا البحث الحديث عنها جميعا ً ونكتفي بذكر بعض منها ،الشريف ،الزاهد ،القدسي ،مجيب األسارى،
الصمات ،الملثم ،أبو العباس ،اإلمام ،أبو الفتوح...والخ(.)٢٦
 -3سيرة فاطمة بنت بري
في الوقت الذي تسهب فيه المصادر التاريخية في الحديث عن سيرة أحمد البدوي ،تكتفي
تلك المصادر بإشارات مختصرة جدا ً إلى فاطمة بنت بري والتي كانت محطة مهمة من محطات حياة
البدوي وتعمقه في حياة الزهد والتصوف .وبذلك ال نملك معلومات وافية عن مراحل حياتها على
عكس حياة البدوي وربما يعود ذلك إلى شهرة األخير ،وفي هذا السياق ال نعرف من تاريخ والدتها
وكيفية نشأتها سوى ما ذكره البعض عن اسم عشيرتها والتي كانت تعرف باسم بري وهي إحدى
العشائر البدوية التي كانت تقطن في شمال العراق بالقرب من الموصل( .)٢٧واشتهرت فاطمة من
بين أفراد هذه العشيرة بجمالها وسطوتها ومالها الوفير ،وفي هذا الصدد ذكر الشعراني أنها "كانت
امرأة لها حال عظيم وجمال بديع وتسلب الرجال أحوالهم"(.)٢٨
إن اغلب المعلومات التاريخية التي بين أيدينا تؤكد على جمال هذه المرأة وسلوكها غير
السوي( ،)٢٩أي أنها استخدمت تلك الجمال في إغراء واستمالة الرجال وسلب أحوالهم ،وحتى
األولياء والمتصوفون لم يستطيعوا مقاومة إغرائها( ،)٣٠ولعل قصة فاطمة بنت بري تشبه كثيرا ً
قصة رابعة العدوية( )٣١التي عاشت في البصرة والتي هداها هللا إلى طريق اإليمان فغدت من
النساء الصالحات وعرفت بشهرتها في العشق اإللهي(.)٣٢
إذن كانت فاطمة بعيدة كل البعد عن هللا واإليمان والتقوى فجل أعمالها كانت في الفجور ،أي
أنها كانت "امرأة صاحبة حال ،وقد أعجبت بنفسها في الفعال ،وبجمالها تسلب الرجال ،وتقتل
األبطال"( ،)٣٣إلى أن التقت بالسيد أحمد البدوي فأنقلب حالها انقالبا ً جذريا ً وغدت من المتصوفات.
 -4رحلة البدوي للعراق ولقاؤه بفاطمة بنت بري
عكف أحمد البدوي في أثناء عزلته على دراسة تعاليم إمامي الصوفية في العراق وهما الشيخ
أحمد الرفاعي(( )٣٤ت ٥٧٠هـ١١٧٥-١١٧٤/م) وعبدالقادر الجيالني(( )٣٥ت٥٦١هـ-١١٦٥/
١١٦٦م) وشغف بهما ،والمعروف أن أرض العراق كانت منبعا ً للمتصوفين خالل التاريخ
اإلسالمي ،فقرر البدوي الرحيل إلى العراق وذلك لزيارة قبري القطبين المذكورين وقبور غيرهما
من األولياء الصالحين.
ومع أن الجيالني والرفاعي كانا متوفيين أثناء رحلة البدوي فإن المصادر التاريخية تذكر أن شيخي
العراق قد تلقوا البدوي فقاال له :يا أحمد مفاتيح العراق والهند واليمن والمشرق والمغرب بأيدينا فخذ
أي مفتاح شئت منها .فقال لهما أحمد :ال حاجة لي لمفاتيحكما .ما آخذ المفتاح إال من الفتاح( .)٣٦إن
هذه الرواية تدل على علو منزلة الجيالني والرفاعي في العراق ،كما أن الرواية على األرجح من
وضع مريدي البدوي إلضفاء هالة من القدسية على شخصيته حيث رفض المفتاح من أقطاب العراق
وآثر أخذه من هللا ،ويشير فولرز إلى ان البدوي رحل مع أخيه األكبر الحسن إلى العراق سنة
٦٣٣هـ١٢٣٦/م وحال دخوله إلى هذه البالد يبدأ الغموض في الرحلة( ،)٣٧والسيما قصة لقائه
بفاطمة بنت بري وبعض الروايات األخرى .ولكن دخول البدوي إلى العراق كان أمرا ً حقيقيا ً إذ
يشير أحد المؤرخين وهو من أقارب الشيخ الرفاعي لقاءه بأحمد في أم عبيدة( )٣٨في الجنوب ،حيث
أخبره البدوي عن زيارته لقبر الشيخ أحمد الرفاعي فما أن شارف على الرواق األحمدي حتى بدأ
ينشد قائالً:
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هذي الخيام فليت شعري ما الذي يجري علينا من عطاء كرامها()٣٩
وأخذ يكرر هذا البيت الشعري إلى الليل ،فلما نام رأى الرفاعي في منامه وأنشده قائالً:
ته بالقبول وجر ذيلك زاهيا ً
ولك المراد بأرضنا وخيــــــامها()٤٠
والجدير باالشارة أن البدوي كان يهدف من زيارته هذا إلى أخذ العلم من شيوخها .فيقول
ابن الملقن بهذا الصدد إن البدوي كان أحد تالمذة أبي نعيم( )٤١أحد مشايخ العراق وهو من أصحاب
الشيخ الرفاعي( ،)٤٢ولم يكتف بذلك فحسب بل قام بزيارة قبور األولياء وتوجه إلى قبر
الحالج( )٤٣المتوفى سنة ٣٠٩هـ٩٢٢-٩٢١/م ثم ذهب منفردا ً إلى الموصل لزيارة قبر عدي بن
مسافر الهكاري( )٤٤المتوفى سنة ٥٥٨هـ١١٦٣-١١٦٢/م ،وقد أثرت هذه الزيارات في نفس أحمد
فاتجه وجدانه الديني اتجاها ً جديداً(.)٤٥
بعد االنتهاء من زيارة قبور األولياء قرر أخوه الحسن العودة إلى مكة ،غير أن أحمد بقي في
العراق وهنا تبدأ قصته مع فاطمة بنت بري .فحسب قول المصادر التاريخية بينما كان أحمد يقضي
ليلته في أم عبيدة والتي فيها ضريح الشيخ الرفاعي جاءه في المنام طالبا ً منه السير إلى فاطمة التي
اتخذت طريق الضالل .وجاء في نص الرواية "ياأحمد يا بطال ،ما هكذا فعل الرجال ،فنحن أهل
االحتمال باسم المحبة واالستدالل....فإن جميع الرجال واألبطال قد نظروا في تواريخ الرجال فما
وجدوا من ال تهيج له روحانية وال ينظر إلى النساء بشهوة إال أنت...فسر إلى فاطمة بنت بري في
أسرع وقت بال إهمال ،فانها صاحبة حال ،وقد أعجبت بنفسها في الفعال ،وبجمالها تسلب الرجال
وتقتل األبطال ،فسر إليها وأدبها وتعال.)٤٦(...
إن الرسالة التي تلقاها البدوي في منامه من الشيخ الرفاعي لها مدلوالت كثيرة في مقدمتها
زهد البدوي وقوة ايمانه ،فاألخير لم يتزوج قط في حياته وعندما كان يطلب منه أحدهم الزواج
يجيب أنه أختار طريق هللا لذا فعلى األرجح أن الشيخ الرفاعي كان متأكدا ً من نجاحه في ترويض
هذه المرأة التي تبدو أنها قد أفسدت حال القبائل التي كانت تقطن بالقرب منها أيضا ً ،وحسب الرواية
فإنه توجه إلى شمال العراق حيث تسكن العشائر السبع ومن بينها عشيرة بري التي كانت تنتمي إليها
فاطمة ،وقد أعدت األخيرة خطة لإليقاع به ،فحاولت إغراءه بجمالها كعادتها مع الرجال كما عرضت
عليه الزواج فامتنع( ،)٤٧وأدركت بأن هذا األمر يحدث لها ألول مرة ،فقد نجحت طوال حياتها في
االيقاع بالرجال ،إال أن قوة اإليمان الذي عرف به البدوي أنتصر على جمالها ،فلم تنفع كل محاوالتها
في إقناعه ،لذا أدركت أخيرا ً أنه البد أن تسلك طريق هللا وهو المنتصر دوماً .فتابت على يديه
وأقسمت أن ال تتعرض ألحد بعد اليوم ،وبذلك تفرقت القبائل التي كانت اجتمعت حولها إلى أماكنها
وكان ذلك اليوم يوما ً مشهودا ً بين األولياء( ،)٤٨ولم تكن فاطمة الوحيدة التي تابت على يديه بل آمنت
عشيرتها بواليته وصالحه( ،)٤٩وبذلك اختارت فاطمة وأبناء عشيرتها طريق البدوي وهذا ملخص
القصة التي جمعت هذا الصوفي مع هذه المرأة رغم أن كثيرا ً من تفصيالتها تبدو قريبة من الخيال
وعدم الوضوح ولكن الذين دونوا سيرته أرادوا إبراز قوته وزهده ،فانتصاره على المرأة ونجاحه في
هدايتها كان أمرا ً في بالغ األهمية ألتباعه.
 4-1رحلتــــــــــه إلى مصر :كان لرحلة العراق أثر بالغ على البدوي ،فقد ازداد ميله إلى الزهد
والعبادة ،فمال إلى الصمت حيث كان يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر من قرأة القرأن ،وبعد نجاحه
في هداية فاطمة قرر العودة إلى مكة حيث مكث فيها لفترة وجيزة ،ثم رأى في منامه من يقول له "
ياأحمد سر إلى طندتا(( )٥٠طنطا الحالية) فإنك تقيم بها وتربي بها رجاالً وأبطاالً"( )٥١وكان تاريخ
تلك الرؤية في شهر رمضان من سنة ٦٣٤هـ١٢٣٦/م ،لذا قرر التوجه إلى مصر( ،)٥٢وصل
البدوي إلى مصر ،وتعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في حياته الصوفية ،كما أن شهرته وصلت
إلى القمة في العالم اإلسالمي ،ويبدو أن شهرته قد سبقته إلى مصر ،حتى أن السلطان المملوكي
الملك الظاهر بيبرس البندقداري (٦٧٦-٦٥٨هـ١٢٧٧-١٢٥٩/م) كان يعتقد في البدوي اعتقادا ً
عظيماً ،فلما قدم من العراق خرج هو وعسكره الستقباله ،فتلقاه وأكرمه غاية اإلكرام ،كما أن
السلطان كان يزوره في طندتا بين الحين واألخر(.)٥٣في طندتا قصد البدوي دار شخص من مشايخ
البلد اسمه ابن شحيط( ،)٥٤فصعد إلى سطح غرفة وكان طول نهاره وليله شاخصا ً ببصره إلى
السماء وقد انقلب سواد عينيه إلى حمرة تتوقد كالجمر ،وكان يمكث أربعين يوما ً أو أكثر ال يأكل وال
يشرب وال ينام( ،)٥٥واشتهر هو وأتباعه الذين اجتمعوا معه على السطح بالسطوحية( ،)٥٦وبذلك
اتخذ البدوي طريق الصوفية ،فلبس خرقة التصوف ،وأتخذ الخرقة الحمراء شعاره وشعار
أتباعه( ،)٥٧ويبدو ان عادة الجلوس على السطح كانت متبعةً من قبل الرفاعية في العراق وقد أخذها
البدوي منهم(.)٥٨
 -5كرامات أحمد البدوي
كثر أتباع البدوي في مصر السيما مع انتشار التصوف السني فيها وذلك في عهد دولة
المماليك البحرية ،فالقرن السابع الهجري/الثالث عشر الميالدي يعتبر عصر ازدهار صوفي في
مصر ،كما أن كثرة المدارس والزوايا والخوانق والربط للصوفية كان لها دور فعال في انتشار
الطريقة األحمد ية بسهولة بين عامة المصريين ،ونالت مدينة طندتا شهرة كبيرة نتيجة تمركز هذه
الطريقة فيها(.)٥٩
بقي البدوي اثنتي عشرة سنة فوق السطوح ،حيث كرس كل حياته للعبادة وقد أشار أكثر
المؤرخين إليه فقد أصبح من األولياء المشهورين وصاحب كرامات ومناقب جمة( ،)٦٠وكان في
حياته مبجالً عند الناس يثقون به ويحبونه فغزت شهرته اآلفاق ،واتسم بالهيبة والوقار ،وقد أخذ
طريق الصوفية عن الشيخ عبدالجليل ابن الشيخ عبدالرحمن النيسابوري( ،)٦١حيث ألبسه خرقة
الصوفية وأخذ عليه العهد في الطاعة والمتابعة لكتاب هللا وسنة رسوله (صلى هللا عليه وسلم)(،)٦٢
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وبذلك جمع البدوي علومه عن الصوفية من منبعين أحدهما العراق حيث تخرج هناك على يد الشيخ
بري تلميذ الشيخ علي بن نعيم خليفة اإلمام الرفاعي( ،)٦٣ومصر حيث تتلمذ على يد الشيخ
عبدالجليل النيسابوري كما أسلفنا ،لذا ذكر النبهاني عنه أنه "بحر ال يدرك له قرار"( ،)٦٤لغزارة
علمه وتقواه وزهده ،وكراماته تتجاوز الحد والعد فمنها على سبيل المثال وليس الحصر قصة المرأة
التي أسر الفرنج ابنها فاستغاثت بالبدوي فأحضره في قيوده( ،)٦٥كما كان إذا لبس ثوبا ً أو عمامة ال
يخلعها لغسل وال لغيره حتى تذوب فيبدلونها له بغيرها( ،)٦٦وفي وقت قياسي وخالل شهور قليلة
استطاع أن يجمع من حوله أربعين شيخا ً من المريدين واألتباع ،وسمح لهم بالصعود إلى حيث كان
يجلس على السطح وكا ن على رأس هؤالء المريدين الشيخ عبدالعال الذي أصبح خليفته بعد
وفاته(.)٦٧
 -6وفـــــــــــاة البدوي
استمرت شهرة أحمد البدوي في مصر وغيرها من البالد اإلسالمية وكما أشار الشعراني فإن
"شهرته في جميع أقطار األرض"( ،)٦٨تغني عن تعريفه في تلك البالد ،وبعد حياة حافلة بالتصوف
والعبادة واالنعزال والكرامات توفي في الثاني عشر من شهر ربيع األول سنة ٦٧٥هـ١٢٧٦/م عن
عمر ناهز تسعا ً وسبعين سنة( ،)٦٩ودفن في داخل منزل ابن شحيط حيث كان منعزالً فيها عن
الناس ،وفيما بعد أقام تلميذه وخليفته عبدالعال بجوار القبر خلوة أصبحت فيما بعد زاوية وعرفت
باألحمدية وبقيت إلى عصر السلطان قايتباي( ،)٧٠وفي عهد األخير أقيمت قبة على ضريح البدوي
كما أقيمت للزاوية مئذنة( ،)٧١وهذه المدينة أي طندتا زادت شهرتها منذ دفن البدوي فيها فزاد وجود
قبره بها من مكانتها ،حيث يحتفل فيها سنويا ً بإحياء ذكرى مولده( ،)٧٢ويجتمع في المولد خلق
كثيرون يأتون من بالد بعيدة ،ويأتي هؤالء لزيارة القبر والتبرك به( ،)٧٣وقد قام خليفته عبدالعال
ببناء مقام البدوي والذي تحول فيما بعد إلى مسجد ويعتبر من أعظم مساجد مصر وال يفوقه في
التنظيم وحسن الوضع والمعمارية من المساجد إال القليل( ،)٧٤ففيه مقام البدوي وعلى ضريحه
مقصورة من النحاس األصفر في أحسن شكل ،وقبة عالية مثل قبة اإلمام الشافعي( ،)٧٥وبداخله
ايضا ً مقام تلميذه وخليفته عبدالعال ،وله في تدريس العلوم شبه بالجامع األزهر ،ولها شيخ كشيخ
األزهر( ،)٧٦وتعتبر أقامة المولد من المناسبات الدينية المهمة في مصر ،وفي هذا االحتفال يلبس
الخليفة عمامة البدوي والتي اتخذها األخير حمراء اللون فقد قال لخليفته عبدالعال" اعلم اني اخترت
هذه الراية الحمراء لنفسي في حياتي وبعد مماتي وهي عالمة لمن يمشي على طريقتنا من
بعدي"( ،)٧٧وقد خلفه عبدالعال الذي سار سيرة حسنة وعمر المقام والمنارات ورتب الطعام للفقراء
وأرباب العشائر وقد عمر طويالً حيث توفي سنة ٧٣٣هـ١٣٣٣-١٣٣٢/م) ( .)٧٨أما مؤلفات
البدوي فيبدو انها كانت قليلة ويعود هذا األمر إلى انعزاله وانشغاله وتكريس حياته للتعبد ،وقد ترك
بعض المؤلفات أشهرها (صلوات) و(وصايا) و(الحزب)( ،)٧٩كما صنف (نسب القطب النبوي
والشريف العلوي)( ،)٨٠وأخيرا ً يشير فولرز إلى ان خلفاء البدوي كانوا يسيرون في موكب سالطين
المماليك الدينية جنبا ً إلى جنب مع كبار علماء الدين في الدولة(.)٨١
 -7الخــــــــــاتمة :مع نهاية البحث توصلنا إلى بعض من النتائج أهمها:
 -١شغل التصوف بال الباحثين قديما ً وحديثاً ،كما أثيرت نقاشات طويلة حول أصل التسمية ،فاختلفت
اآلراء في إعطاء تعريف موحد ،فبين قائل إنه نسبة إلى أهل الصفة وهم الفقراء من الصحابة الذين
كانوا يقيمون في فناء ملحق بمسجد الرسول (صلى هللا عليه وسلم) ،وبين فريق آخر نسب الكلمة إلى
الصوف لكونه لباس الزهاد والعباد ،وفريق ثالث يقول إن التسمية كانت لقوم في الجاهلية يقال لهم
صوفية وكانوا يخدمون الكعبة.
 -٢رغم كثرة اآلراء واختالف وجهات النظر نرى من خالل اطالعنا على تاريخ التصوف
والمتصوفين ومن خالل هذا البحث أن التصوف عموما ً هو السير في طريق الزهد واالبتعاد عن
زينة الحياة واتباع التقشف واالنشغال بالعبادة ،وتخصيص حياة المتصوف للصالة والصوم وبذلك
يضعف اإلنسان الجانب الجسدي له ويقوي الجانب النفسي أو الروحي.
 -٣إن دراستنا تتناول قطبا ً من أقطاب التصوف المشهورين في العالم اإلسالمي أال وهو أحمد البدوي
والذي عرف تصوفه بالطريقة البدوية أو األحمدية أو السطوحية ،وبرز المذكور في عصر السلطان
بيبرس البندقداري أي في عهد الدولة المملوكية األولى (البحرية) ،وتزين عصر بيبرس أسماء
أقطاب التصوف ومن بينهم البدوي الذي نال شهرة كبيرة في تاريخ مصر.
 -٤حاولنا في هذا البحث التركيز على أحد الجوانب الخفية من حياة البدوي ،وهذا الجانب يتعلق
بالمرأة ودورها في مسيرة التصوف في حياته ،وبإجماع المؤرخين والباحثين فإنه لم يتزوج ولكن
ربطت قصة رائعة حسب تعبير فولرز بين البدوي وفاطمة بنت بري ،ورغم أن المعلومات الواردة
عن هذه المرأة تكاد تكون معدومة مقارنة مع الكم الهائل عن البدوي ،فإننا تمكنا من إعطاء فكرة
موجزة عنها ومحاوالتها في إغراء البدوي والتي لم تنجح فيها.
 -٥إن من أهم نتائج هذا البحث هو هداية فاطمة بنت بري .فمهما بلغت قوة اإلنسان وجبروته
وجماله فإن األجمل من كل ذلك اتباعه طريق هللا .فهذه المرأة كان لها حال عظيم وجمال بديع لكنها
أدركت في النهاية أن الهداية أفضل لها ،وكان يوم هدايتها يوما ً مشهودا ً بين األولياء.
 -٦إن وفاة البدوي لم يقلل من مكانته ال في المجتمع المصري بشكل خاص وال في العالم اإلسالمي
بشكل عام .فرغم مرور السنين تقام احتفاالت المولد كل عام وهذا دليل على شهرته ،حيث تجتمع
أعداد كبيرة ال تحصى من مصر وبالد أخرى إلقامة المولد في مسجد البدوي حيث يلبس أتباعه
الخرقة الحمراء وهي الشعار الخاص باألحمدية ،ويعتبر المسجد من أهم المساجد في فن العمارة،
وتقام فيها حلقات الدروس وهو يشبه الجامع األزهر في هذا التقليد.
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الهوامش

 -١علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،القاهرة٢٠٠١ ،م ،ج ،١٣ص ،١٣٧-١٣٦سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر،
القاهرة١٩٧٧ ،م ،ج ،٢ص.٣٠١
 -٢ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،القاهرة( ،د.ت) ،ج ،٧ص ،٢٥٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،تحقيق :محمد
مصطفى ،القاهرة١٩٨٢ ،م ،ج ،١ق ،١ص.٣٣٥
 -٣ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،٧ص ،٢٥٢السيوطي ،حسن المحاضرة ،تحقيق :محمد أبو الفضل ابراهيم،
القاهرة١٩٦٧ ،م ،ج ،١ص ،٥٢٢-٥٢١المنوفي ،جمهرة األولياء وأعالم التصوف ،القاهرة١٩٦٧ ،م ،ج،٢
ص.٢٣٧
 -٤الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى) ،تحقيق :محمد أديب الجادر ،بيروت١٩٩٩ ،م ،ج،٢
ص ،٣٨٦طبقات األولياء ،تحقيق :نورالدين شريبه ،القاهرة١٩٧٣ ،م ،ص.٤٢٢
 -٥فاس :مدينة من أهم مدن بالد المغرب ،وهي حاضرة البحر وكانت من أجل المدن قبل ان تختط مراكش .ياقوت
الحموي ،معجم البلدان ،تحقيق :فريد عبدالغني الجندي ،بيروت١٩٩٠ ،م ،ج ،٤ص.٢٦١
 -٦علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص ،١٣٧-١٣٦سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠١
 -٧الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،تحقيق :محي الدين الطعمى ،القاهرة٢٠٠٩ ،م ،ج ،١ص،٣٧٣-٣٧٢
المنوفي ،جمهرة األولياء ،ج ،٢ص ،٢٣٧فولرز ،دائرة المعارف اإلسالمية ،مادة أحمد البدوي ،القاهرة١٩٦٩ ،م،
مجـ ،٢ص.٣٠٥
 -٨السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج ،١ص ،٥٢١سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠١
 -٩ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،١ق ،١ص ،٣٣٥المناوي ،الطبقات الكبرى ،ج ،٢ص.٣٨٦
 -١٠الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٣-٣٧٢علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٣٧
 -١١الملك العادل٦١٥-٥٤٠( :هـ١٢١٨-١١٤٥/م) أبو بكر محمد بن أبي الشكر أيوب بن شادي بن مروان الملقب
بالملك العادل أخو السلطان صالح الدين حكم الديار المصرية من (٦١٥-٥٩٦هـ١٢١٨-١١٩٩/م) ،كان ملكا ً عظيما ً
ذا رأي ومعرفة تامة ،حسن السيرة حازما ً في األمور محبا ً للعلماء ،دفن بمدرسته العادلية .للمزيد ينظر :ابن خلكان،
وفيات األعيان ،تحقيق :يوسف علي طويل ،مريم قاسم طويل ،بيروت١٩٩٨ ،م ،ج ،٤ص ص ،٣٢٦-٣٢٢الذهبي،
تاريخ اإلسالم ،تحقيق :عمر عبدالسالم تدمري ،بيروت١٩٩٧ ،م ،ج ،٤٧ص.٢٦٨
 -١٢المعالة :اسم مقبرة بمكة وفيها قبور كثير من الصحابة والتابعين .الفاسي ،شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام،
بيروت١٩٨٠ ،م ،ج ،١ص ص ،٢٨٦-٢٨٤الفاسي ،العقد الثمين في تاريخ البلد األمين ،تحقيق :محمد عبدالقادر
أحمد عطا ،بيروت١٩٩٨ ،م ،ج ،٣ص.٢٦٤
 -١٣ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب ،بيروت١٩٨٠ ،م ،ج ،٥ص ،٣٤٥سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج،٢
ص.٣٠٢-٣٠١
 -١٤التصوف :أخت لفت األراء حول إعطاء تعريف موحد للتصوف ،فمنهم من ذكر ان النسبة إلى الصوف ،إذ كان
لباس الفقراء والزهاد ،في حين يرجع كثير من الصوفية أصل اللفظ إلى الصفاء ألن الصوفي هو من صفا هلل قلبه،
ومن األراء األخرى إرجاع التصوف إلى مصدر مسيحي لمشابهة الصوفية في حياتهم وعزلتهم بالرهبان .للمزيد عن
التصوف ينظر :ابن خلدون ،المقدمة ،تحقيق :ا.م.كاترمير ،بيروت١٩٧٠ ،م ،ص ،٣٥-٢٥ابراهيم محمد تركي،
التصوف اإلسالمي أصوله وتطوراته ،اإلسكندرية٢٠٠٧ ،م ،ص ص ،٣٥-٢٥أحمد صبحي منصور ،التصوف
والحياة الدينية في مصر المملوكية ،القاهرة٢٠٠٢ ،م ،ص.١٧-١٢
 -١٥تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص.٣٧٢
 -١٦ن.م.س
 -١٧سعيد عبدالفتاح عاشور ،السيد أحمد البدوي شيخ وطريقة ،القاهرة١٩٦٧ ،م ،ص.١١٤
 -١٨ن.م ،ص.١١٥
 -١٩الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٢المناوي ،الطبقات الكبرى ،ج ،٢ص ،٣٨٦المنوفي ،جمهرة
األولياء ،ج ،٢ص.٣٢٧
 -٢٠دائرة المعارف اإلسالمية ،مجـ ،٢ص.٣٠٥
 -٢١السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج ،١ص ،٥٢١ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،١ق ،١ص ،٣٣٥المناوي ،الطبقات
الكبرى ،ج ،٢ص.٣٨٦
 -٢٢سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠٢
 -٢٣ابن الملقن ،طبقات األولياء ،ص ،٤٢٢ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،٧ص.٢٥٢
 -٢٤ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،٧ص ،٢٥٢السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج ،١ص ،٥٢١علي باشا
مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٣٦
 -٢٥سعيد عبدالفتاح عاشور ،السيد أحمد البدوي ،ص.١١٧
 -٢٦لمزيد من التفاصيل عن القابه يراجع :عزيزة فوال بابتي ،موسوعة األعالم العرب والمسلمين والعالميين،
بيروت٢٠٠٩ ،م ،ج ،١ص ،٢٩٢سعيد عبدالفتاح عاشور ،السيد أحمد البدوي ،ص ص.١٢٠-١١٤
 -٢٧سعيد عبدالفتاح عاشور ،المصدر نفسه ،ص.٦٦
 -٢٨تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص.٣٧٤
 -٢٩ن.م.س ،علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص ،١٣٨سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠٢
 -٣٠سعيد عبد الفتاح عاشور ،المصدر السابق ،ص.٦٦
 -٣١رابعة العدوية :ولدت في مدينة البصرة وعرفت برابعة إلنها كانت الرابعة بعد ثالث بنات ،عمرت حيث عاشت
نحو ثمانين عاماً ،وكانت موالة آل عتيك عرف عنها الصالح والعبادة ،وأختلف في تاريخ وفاتها ،ولكن ذكر ابن
الجوزي انها توفيت سنة ١٣٥هـ٧٥٢/م ودفنت بظاهر القدس .للمزيد عنها ينظر :المنتظم في تاريخ الملوك واألمم،
تحقيق :محمد عبدالقادر عطا ،مصطفى عبدالقادر عطا ،بيروت١٩٩٢ ،م ،ج ،٧ص ،٣٢٨-٣٢٧ابن خلكان ،وفيات
األعيان ،ج ،٢ص ص ،٣٤٠-٢٣٨زينب بنت علي ،الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ،بيروت١٩٩٩ ،م ،ج،١
ص ص.٣٥٤-٣٥١
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 -٣٢صهيب الرومي ،التصوف اإلسالمي ،بيروت٢٠٠٧ ،م ،ص.٥١٥
 -٣٣محمد فهمي عبداللطيف ،السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر ،القاهرة١٩٧٩ ،م ،ص.٦٧
 -٣٤الشيخ أحمد الرفاعي :أحمد بن أبي الحسين الرفاعي ،منسوب إلى بني رفاعة قبيلة من العرب ،وسكن أم عبيدة
بأرض البطائح (قرى مجتمعة وسط الماء بين واسط والبصرة) ،وهو من كبار المتصوفين وأئمة الزاهدين مؤسس
الطريقة الرفاعية األحمدية ،توفي سنة (٥٧٠هـ١١٧٥-١١٧٤/م) .ابن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،تحقيق:
عبدالعليم خان ،بيروت١٩٨٧ ،م ،ج ،٢ص ،٥فؤاد صالح السيد ،المبدعون والمجددون في التاريخ اإلسالمي،
بيروت٢٠١١ ،م ،ص.٣٩
 -٣٥عبدالقادر الجيالني :محي الدين أبو محمد عبدالقادر الجيالني الحسن الحسيني من سبط اإلمام علي بن أبي طالب
(رض) ،انتسب إلى جيالن لمولده في إحدى قراها سنة ٤٧١-٤٧٠هـ١٠٧٨/م ،بين اسرة معروفة بالعلم ولها مكانة
روحية ثم دخل بغداد سنة ٤٨٨هـ١٠٩٥/م ودرس الفقه والحديث وتوفي سنة ٥٦١هـ١١٦٦-١١٦٥/م وقبره في
بغداد .ينظر :السيد محمد بن عبدالقادر الجيالني ،أبواب التصوف مقاماته وآفاته ،قام بشرحه :ميعاد شرف الدين
الكيالني ،بيروت٢٠١٠ ،م ،ابن الملقن ،طبقات األولياء ،ص.٢٤٦
 -٣٦الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٣ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب ،ج ،٥ص.٣٤٥
 -٣٧دائرة المعارف اإلسالمية ،مجـ ،٢ص.٣٠٦
 -٣٨أم عبيدة :ق رية من قرى مدينة البصرة وهي بلدة الشيخ الرفاعي .سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج،٢
ص.٣٠٢
 -٣٩عزالدين الر فاعي الحسيني ،المعارف المحمدية في الوظائف األحمدية ،تحقيق :عاصم مصطفى جهدو والشيخ
عمر عبدالكريم الرحمون ،دمشق٢٠١١ ،م ،ص.١٩٥
 -٤٠م.ن .ص.١٩٦-١٩٥
 -٤١لم نعثر في المصادر التاريخية على ترجمته.
 -٤٢طبقات األولياء ،ص.٤٢٣-٤٢٢
 -٤٣الحالج :أبو مغيث الحسين بن منصور الحالج من أهل البيضاء بفارس ،نشأ في واسط بالعراق والناس في أمره
مختلفون فمنهم من يبالغ في تعظيمه ومنهم من يكفره قتل سنة ٣٠٩هـ٩٢٢-٩٢١/م .ابن خلكان ،وفيات األعيان،
مجـ ،٢ص ،١٤٠المنوفي ،جمهرة األولياء ،ج ،٢ص.١٦٤
 -٤٤عدي بن مسافر الهكاري٥٥٧-٤٦٧( :هـ١١٦٣-١٠٧٤/م) عدي بن مسافر بن اسماعيل الهكاري ،من ذرية
مروان بن الحكم األموي ،ومن شيوخ المتصوفين ،تنسب إليه الطائفة العدوية ،بنى زاوية في جبل الهكارية شرقي
الموصل فأنقطع للعبادة وتوفي ودفن بها .النبهاني ،جامع كرامات األولياء ،ضبطه وصححه :الشيخ عبدالوارث محمد
علي ،بيروت١٩٩٦ ،م ،ج ،٢ص ص ،٢٤٧-٢٤٣خيرالدين الزركلي ،األعالم( ،د.ت.م) ،ج ،٥ص.١١
 -٤٥فولرز ،دائرة المعارف اإلسالمية ،مجـ ،٢ص.٣٠٦
 -٤٦الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٤سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص ،٣٠٢سعيد
عبدالفتاح عاشور ،السيد أحمد البدوي ،ص.٦٧
 -٤٧السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج ،١ص ،٥٢٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،١ق ،١ص ،٣٣٥سعاد ماهر محمد،
مساجد مصر ،ج ،١٣ص.٣٠٢
 -٤٨الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٤علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٣٨
 -٤٩سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠٢
 -٥٠طندتا :مدينة مشهورة في مصر وهي قاعدة مديرية الغربية وتعرف اليوم باسم طنطا ،وهي من المدن المصرية
القديمة واسمها المصري (تتناسو) ووردت في الكتب العربية باسماء (طنطة) (طندتا) ثم طنطا ،ازداد شهرتها بحلول
أحمد البدوي فيها .علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٢٨
 -٥١الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٤علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٣٨
 -٥٢السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج ،١ص ،٥٢٢ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب ،ج ،٥ص،٣٤٦-٣٤٥
النبهاني ،جامع كرامات األولياء ،ج ،١ص.٤١٧
 -٥٣الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٦ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب ،ج ،٥ص،٣٤٥
المناوي ،الطبقات الكبرى ،ج ،٢ص.٣٨٧
 -٥٤لم نعثر في المصادر على ترجمة له.
 -٥٥السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج ،١ص ،٥٢٢المناوي ،الطبقات الكبرى ،ج ،٢ص ،٣٨٧المنوفي ،جمهرة
األولياء ،ج ،٢ص.٢٣٧
 -٥٦ابن الملقن ،طبقات األولياء ،ص ،٤٢٢ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،٧ص ،٢٥٢سعاد ماهر محمد،
مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠٣
 -٥٧علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٣٩
 -٥٨سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠٣
 -٥٩ن .م ،ص.٣٠٢
 -٦٠ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،٧ص.٢٥٣
 -٦١لم نعثر على ترجمة له في المصادر.
 -٦٢علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٣٩
 -٦٣عزالدين الرفاعي ،المعارف المحمدية في الوظائف األحمدية ،ص.١٩٥
 -٦٤جامع كرامات األولياء ،ج ،١ص.٤١٦
 -٦٥ن .م ،ص ،٤١٩ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب ،ج ،٥ص.٣٤٦
 -٦٦الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٦ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب ،ج ،٥ص.٣٤٦
 -٦٧محمد فهمي عبداللطيف ،السيد البدوي ،ص.٤٦-٤٥
 -٦٨تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص.٣٧٢
 -٦٩السيوطي ،حسن المحاضرة ،ج ،١ص ،٥٢٢ابن إياس ،بدائع الزهور ،ج ،١ق ،١ص ،٣٣٦النبهاني ،جامع
كرامات األولياء ،ج ،١ص.٤٢٠
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 -٧٠قايتباي :السلطان األشرف قايتباي (٩٠١-٨٧٢هـ١٤٩٦-١٤١٢/م) سلطان الديار المصرية من ملوك الجراكسة،
كانت مدة سلطنته حافلة بالعظائم والحروب وسيرته من أطول السير ،أهتم بالعلم واتبع طريق الصوفية في التقشف،
وكان قايتباي من مقدسي البدوي المتحمسين وقد زار قبره سنة ٨٨٨هـ١٤٨٣/م ،ثم وسع مقامه توسعة حافلة .ابن
إياس ،بدائع الزهور ،ج ،٣ص ص ،٥-٣فولرز ،دائرة المعارف اإلسالمية ،مجـ ،٢ص ،٣٠٨خيرالدين الزركلي،
األعالم ،ج ،٦ص.٢٥-٢٤
 -٧١سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠٤
 -٧٢ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،ج ،٧ص ،٦٧٥هامش رقم (.)١
 -٧٣ن ،م ،ج ،٧ص ،٢٥٣علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٢٨
 -٧٤علي باشا مبارك ،الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٣٠
 -٧٥ينظر الصور الخاصة بمسجد البدوي الملحقة مع البحث.
 -٧٦الخطط التوفيقية ،ج ،١٣ص.١٣٠
 -٧٧ن ،م ،ج ،١٣ص.١٣٩
 -٧٨الشعراني ،تهذيب الطبقات الكبرى ،ج ،١ص ،٣٧٧-٣٧٦المناوي ،الطبقات الكبرى ،ج ،٢ص.٣٨٩
 -٧٩سعاد ماهر محمد ،مساجد مصر ،ج ،٢ص.٣٠٣
 -٨٠اسماعيل باشا البغدادي ،هدية العارفين ،استانبول١٩٥١ ،م ،مجـ ،١ص.٩٨
دائرة المعارف اإلسالمية ،مجـ ،٢ص.٣٠٨
قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المصادر
ابن إياس :أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي المصري (ت ٩٣٠هـ١٥٢٣/م)
 -١بدائع الزهور في وقائع الدهور ،حققها وكتب لها المقدمة :محمد مصطفى ،ط ،٢الهيئة المصرية العامة للكتاب،
القاهرة١٤٠٢ ،هـ١٩٨٢/م.
ابن تغري بردي :جمال الدين أبو المحاسن يوسف األتابكي (ت ٨٧٤هـ١٤٦٩/م)
 -٢النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة ،القاهرة( ،د.ت).
ابن الجوزي :أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ١٢٧٥/م)
 -٣المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ،تحقيق :محمد عبدالقادر عطا ،مصطفى عبدالقادر عطا ،ط ،١دار الكتب العلمية،
بيروت١٤١٢ ،هـ١٩٩٢/م.
ابن خلدون :أبو زيد ولي الدين عبدالرحمن بن محمد األشبيلي التونسي (ت ٨٠٨هـ١٤٠٥/م)
 -٤المقدمة ،تحقيق المستشرق الفرنسي :ا.م.كاترمير ،طبعة باريس ،بيروت١٩٧٠ ،م.
ابن خلكان :أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان (ت ٦٨١هـ1282/م)
 -٥وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :يوسف علي طويل ،مريم قاسم طويل ،ط ،١دار الكتب العلمية،
بيروت١٤١٩ ،هـ١٩٩٨/م.
الذهبي :الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨هـ1347/م)
 -٦تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،تحقيق :عمر عبدالسالم تدمري ،ط ،١دار الكتاب العربي ،بيروت،
١٤١٨هـ١٩٩٧/م.
السيوطي :الحافظ جالل الدين عبدالرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ1506/م)
 -٧حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،١دار إحياء الكتب العربية،
القاهرة١٣٨٧ ،هـ١٩٦٧/م.
الشعراني :عبدالوهاب بن أحمد بن علي األنصاري الشافعي المصري ( من أعيان القرن العاشر الهجري).
 -٨تهذيب الطبقات الكبرى ،هذبه :محي الدين الطعمى ،ط ،١دار الروضة للنشر والتوزيع ،القاهرة،
١٤٣٠هـ٢٠٠٩/م.
ابن العماد الحنبلي :الفقيه أبي الفالح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ1678/م)
 -٩شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،دار الكتب العلمية ،بيروت١٩٨٠ ،م.
عزالدين الرفاعي :عزالدين أحمد الصياد الرفاعي الحسيني (ت ٦٧٠هـ1271/م)
 -١٠المعارف الم حمدية في الوظائف األحمدية ،تحقيق :عاصم مصطفى جهدو ،الشيخ عمر عبدالكريم الرحمون،
ط ،١دار الفرقد للطباعة والنشر ،دمشق١٤٣٢ ،هـ٢٠١١/م.
ابن قاضي شهبة :أبي بكر بن أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت ٨٥١هـ١٤٤٨/م)
 -١١طبقات الشافعية ،اعتنى بتصحيحه وعلق عليه :الحافظ عبدالعليم خان ،ط ،١عالم الكتب ،بيروت،
١٤٠٧هـ١٩٨٧/م.
الفاسي :تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي (ت ٨٣٢هـ١٤٢٨/م)
 -١٢شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ،حقق أصوله وعلق حواشيه :لجنة من كبار العلماء واألدباء ،بيروت١٩٨٠ ،م.
 -١٣العقد الثمي ن في تاريخ البلد األمين ،تحقيق وتعليق :محمد عبدالقادر أحمد عطا ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت،
١٤١٩هـ١٩٩٨/م.
ابن الملقن :سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري (ت ٨٠٤هـ1402/م)
 -١4طبقات األولياء ،حققه :نورالدين شريبه ،ط ،١مطبعة دار التآليف ،القاهرة١٣٩٣ ،هـ١٩٧٣/م
المناوي :زين الدين محمد عبدالرؤوف المناوي (ت ١٠٢١هـ1610/م)
 -١5ا لكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى) ،تحقيق :محمد أديب الجادر ،ط ،١دار صادر
للطباعة والنشر ،بيروت١٩٩٩ ،م.
محمد بن عبدالقادر الكيالني :العارف باهلل حكيم الصوفية السيد محمد ابن عبدالقادر الكيالني
 -١6أبواب التصوف مقاماته وآفاته ،قام بشرحه :السيد ميعاد شرف الدين الكيالني ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت،
٢٠١٠م.
النبهاني :القاضي الشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني (ت ١٣٥٠هـ1931/م)
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 -١7جامع كرامات األولياء ،ضبطه وصححه :الشيخ عبدالوارث محمد علي ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت،
١٤١٧هـ١٩٩٦/م.
ياقوت الحموي :شهاب الدين أبو عبدهللا الرومي البغدادي (ت ٦٢٦هـ١٢٢٨/م)
 -١8معجم البلدان ،تحقيق :فريد عبدالعزيز الجندي ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤١٠ ،هـ١٩٩٠/م.
ثانيا:المراجع
 -١إبراهيم محمد تركي ،التصوف اإلسالمي أصوله وتطوراته ،ط ،١دار الوفاء للطباعة والنشر ،اإلسكندرية،
٢٠٠٧م.
 -٢أحمد صبحي منصور ،التصوف والحياة الدينية في مصر المملوكية ،ط ،١مركز المحروسة للنشر ،القاهرة،
٢٠٠٢م.
 -٣اسماعيل باشا البغدادي ،هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المصنفين ،طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في
مطبعتها البهية ،استانبول١٩٥١ ،م.
 -٤خيرالدين الزركلي ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ،ط،٢
(د.ت.م).
 -٥زينب بنت علي فواز العاملية ،الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ،وضع حواشيه وعلق عليه :محمد أمين
ضناوي ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت١٤٢٠ ،هـ١٩٩٩/م.
 -٦سعاد ماهر م حمد ،مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ،يشرف على اصدارها :محمد توفيق عويضة ،مطابع
األهرام التجارية ،القاهرة١٩٧٧ ،م.
 -٧سعيد عبدالفتاح عاشور ،السيد أحمد البدوي شيخ وطريقة ،ط ،٢دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة،
١٩٦٧م.
 -٨صهيب الرومي ،التصوف اإلسالمي ،ط ،١بيسان للنشر والتوزيع واالعالم ،بيروت٢٠٠٧ ،م.
 -٩عزيزة فوال بابتي ،موسوعة األعالم العرب والمسلمين والعالميين ،ط ،١دار الكتب العلمية ،بيروت٢٠٠٩ ،م.
 -١٠علي باشا مب ارك ،الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبالدها القديمة والشهيرة ،ط ،٢مطبعة دار
الكتب والوثائق القومية ،القاهرة١٤٢٢ ،هـ٢٠٠١/م.
 -١١فؤاد صالح السيد ،المبدعون والمجددون في التاريخ اإلسالمي ،ط ،١مكتبة حسن العصرية ،بيروت،
١٤٣٢هـ٢٠١١/م.
 -١٢فولرز ،دائرة المعارف اإلسالمية ،إعداد وتحرير :إبراهيم زكي خورشيد ،أحمد الشنتناوي ،عبدالحميد يونس،
دار الشعب ،القاهرة١٩٦٩ ،م.
 -١٣محمد فهمي عبداللطيف ،السيد البدوي ودولة الدراويش في مصر ،مطابع سجل العرب ،القاهرة١٩٧٩ ،م.
 -١٤محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني ،جمهرة األولياء وأعالم أهل التصوف ،ط ،١مطبعة المدني ،القاهرة،
١٣٨٧هـ١٩٦٧/م.
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تاريخ االستالم 2013 / 10 / 30 :
تاريخ القبول 2013 / 11 / 24 :
الملخص
فمما الشكَّ فيه أن العلم المس ّمى بـ(علم القراءات القرآنية) هو من أقدم العلوم القرآنية تاريخا ً وتأليفاً ،وكان ألغل
ع طوي ٌل في اللغة ،وأجمع العلماء على شروط ثالثة ،يكون مقياسا ً لقبول القراءات أو ردّها ،ولو اختل شرط من هذه
القُ َّراء با ٌ
الشروط في قراءةٍ ما فال يُ ْعتَدُّ بها ،وتدخل في دائرة القراءات الشاذة.
تتناول هذه الدراسة حقبة تأريخيّة مه ّمة في تأريخ اللغة العربية بصورة عا ّمة ،والنحو العربي على وجه
الخصوصّ ،
القراء الذين خدموا القران وعلومها قبل ظهور معالم الدرس النحوي على يد يونس
ألن مادّتها متعلقة باللغويين ّ
بن حبي والخليل وسيبويه وغيرهم م ّمن جاؤوا بعدهم.
يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة مباحث ،تناول التمهيد مختصرا ً عن القراءات السبع ومصطلح (الفَ ْرش) ،أ ّما
ّ
المباحث األربعة فتدرس الظواهر اللغوية من صوت وصرف ونحو وداللة ،مع بيان مدى تأثر اختالف القراءات بعضها
واختص المبحث الثاني بالمستوى الصرفي ،في حين وقف المبحث
ببعض ،حيث تناول المبحث األول المستوى الصوتي،
ّ
الثالث عند المستوى النحوي ،وأما المبحث الرابع واألخير فقد تناول المستوى الداللي في الظواهر اللغوية الواردة في فرش
القراءات السبع في السورة المحد ّدة ،وذكرنا في نهاية البحث أه ّم نتائج الدراسة ،وذُيّل البحث بقائمة المصادر والمراجع التي
اعتمد عليها في الدراسة.

 -1المقدّمة
صالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وأصحابه و َم ْن وااله ،أما بعد:
الحمد هلل ربّ العالمين ،وال ّ
الشك فيه أن العلم المس ّمى بـ(علم القراءات القرآنية) هو من أقدم العلوم القرآنية تاريخا ً
َّ
فمما
وتأليفاً ،وهو من أشرف العلوم لتعلّقه بكتاب هللا الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من
لدن حكيم حميد ،وهو ذروة سنام العلوم القرآنية ،لذا اهتم به كوكبة من العلماء اهتماما كبيراً ،وألّفوا فيه
المؤلّفات ،منذ بدء عصر التدوين إلى العصر الحديث ،ومن بينهم أهل اللغة ،وكان هذا تحقيقا ً للوعد اإللهي
الذي تكفّل بحفظ كتابه الكريم من التحريف والتبديل ،بقوله  [:



{]الحجر.}9/





فجاءت هذه الدراسة لتبين الظواهر اللغوية من صوت وصرف ونحو وداللة في اختالف فرش
القراءات القرآنية في سورة األنعام ،مع بيان مدى تأثير اختالف القراءات بعضها على بعض ،واقتضت
طبيعة هذه الدراسة توزيع محتوياتها على أربعة مباحث وخاتمة ،تناول المبحث األول منها الظواهر
اللغوية التي تندرج ضمن المستوي الصوتي ،أما المبحث الثاني فقد تناول المستوى الصرفي في حين
اختص المبحث الثالث ببيان الظواهر اللغوية في المستوى النحوي ،أما المبحث الرابع واألخير فقد تناول
متلوة بقائمة المصادر
المستوى الداللي في الظواهر اللغوية ،وجاءت الخاتمة لتبيّن أهم نتائج الدراسةّ ،
والمراجع التي اعتمد عليها في الدراسة.
ختاما ً أقول :هذا ما استطعنا إليه سبيالً ،فإن كان التوفيق من نصيبنا – وهوالمبتغى -فهو من هللا
ي فيصاب األجر....
ج ّل وعال ،وإن كان األمر خالف ذلك فحسبنا أنّنا خدمنا القرآن الكريم والدرس اللغو ّ
وهللا المستعان.
 -2التمهيد
 2-1القراءات القرآنية السبع وفرشها
ي
مر ّررت القررراءاتُ القرآنيّررة بمراح ر َل ع ردّة برردءا ً مررن نررزول القرررآن علررى سرربعة أحرررف علررى النب ر ّ
ومرررورا ً بتعلرريم النبرري الصررحابة هررذه القررراءات واإلذن بهررا ،وأخررذ التررابعين هررذه القررراءات مررن الصررحابة،
دونا ً له مبادؤه وأصوله وأساتذته.
وهكذا إلى أن
ّ
استقرت ِع ْلما ً ُم َّ
ً
ّ
فنزول سيّدنا جبريل باألحرف السبعة على النبي  يُعَد بداية لنشوء هذا العلم وظهوره ،وقد كان
بحرفين أو أكثر،
النبي  يُعلّم الصحابةَ القرآنَ بأحرفه ،فمنهم من أخذ عنه بحرف واحد ،ومنهم من أخذه
( )1
ي
ومنهم الموافق لصاحبه ومنهم
المخالف له ،كما في قراءة عمر وهشام وغيرهما  جميعا  ،وكان النب ّ
تفرق الصحابةُ إلى ما
 قد و ّجه بعضهم إلى األمصار ليعلّموا الناس القرآن والدين ،وبعد
يّ 
وفاة النب ّ
ي يُ ْق ِر ُ
ئ أهل ذلك المصر بالقراءة التي
يعلّمون
افتتح من األمصار ،وبدؤوا ِ
َ
الناس القرآنَ  ،وكان ك ُّل صحاب ّ
ي()2الذي أخذ منه ،فاختلفت بسب ذلك قراءة أهل األمصار على
الصحاب
من
ي  أو
ّ
أخذها وتعلّمها من النب ّ
الصحابة الذين علّ
.
موهم
نحو ما اختلف قراءة
فأجمعت األمة على شروط ثالثة ،تكون مقياسا ً لقبرول القرراءات أو ردّهرا( ،)3ولرو اخترل شررط مرن
اختلرف المؤرخرون فري ّأول
هذه الشروط في قراءةٍ ما فال يُ ْعتَدُّ بها ،وتدخل في دائرة القراءات الشراذة ،وقرد
َم ْ
رف فري علررم القررراءات فرذه األكثريررة( )4إلرى أنرره أبررو عبيرد قاسررم برن سررالم( ،)5ثر ّم تروالى التررأليف فرري
رن أَلَّر َ
القراءات بعد تسبيع ابن مجاهد السبع وت ُ َعدُّ هذه المرحلة النقطة الفاصلة للتفرقة برين القرراءات الصرحيحة و
القراءات الشاذة ،ثم جاءت مرحلة تفريد القراءات وتسديسها وتثمينهرا وتعشريرها ،دفعرا ً للتروهم الرذي ذهر
الكثير)رر مررن أن المررراد بررالقراءات السرربعة الترري جمعهررا ابررن مجاهررد هرري األحرررف السرربعة الررواردة فرري
إليرره
الحديث(. 6
ش ،وه(ر7رو) بمعنررى البسر ،
ش :لُغرةً :مصرردر لفعررل فَر َررش يَ ْفر ُرر ُ
مصططح حا " الفططر " و"األصطط" " :الفر ْرر ُ
ش فالن ت ُ َرابا ً أو ثوبا ً تحته ،وافترش فالن لسانَه :إذا تكلَّم كيف شاء أي :بسطه  ،وقولره تعرالى:
يقال :ا ْفت ََر َ
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{]البقررة}22/؛ أي :وطرراء ،ولرم يجعلهررا حزنررة غليظرة( ،)8واصررطالحا ً :الكلمررات القرآنيررة
التي اختلف فيها القُ ّراء ،والتي ال تندرج ضمن قواعد ّ
س ِ ّميت بالفرش النتشارها وتفرقها في
مطردة غالبا ،و ُ
السور؛ وألنّها لما كانت مذكورة في أماكنهرا مرن السرور فهري كالمفروشرة ،فرإن الفررش إذا ذكرر فيره حررف
برذكر الفررش مرن
القرراء
فإنه ال يتعدّى أول حرف من تلك السورة إال بدليل أو إشارة أو نحو ذلك ،ويبتردئ ّ
أول سررورة البقرررة إلررى آخررر النرراس ،وقررد س ر ّمى بعضررهم الفرررش فروعررا مقابلررة ل صررول( ،)9وقررال الشرريخ
عبدالفتاح القاضي في شرحه للشاطبية " :وسمي الكالم على كل حرف في موضعه من الحروف المختلرف
فيها بين القُ ّراء فرشا ً؛ النتشار هرذه الحرروف فري مواضرعها مرن سرور القررآن الكرريم ،فكأنهرا انفرشرت فري
رالف) .األصررول فررإن الحكررم الواحررد منهررا ينسررح علررى الجميررع وهررذا باعتبررار الغالر فرري الفرررش
السررور بخر
(10
واألصول"
أ ّما األصول فجمع أصل ،وهو لغة :أصل كل شيءٍ  ،أو هو مرا ينبنري عليره غيرره(،)11واصرطالحا ً:
هي القواعد الكلية ال َّ
التي تنطبق على كل ما تحقق فيه شرطه ،والتري يكثرر دورهرا وتطررد ،ويردخل
مط ِردة
()12
في القرآن فيها
ترد
ة
كلم
كل
في
مطردا
يكون
مثال
المفتوحة
للراء
فالتفخيم
،
الجميع
في حكم الواحد منها
س ِ ّميت األصول أصوالً ألنها تكثر دورها ويطرد حكمها علرى كرل جزئياتهرا( ،)13واألصرول
راء مفتوحة ،و ُ
اإلستعاذة والبسملة ،واإلظهار ،واإلدغرام،
هي:
القراءات
علماء
يذكرها
كما
القراءات
اختالف
الدائرة على
(.)14
والصلة ،والمد ،واإلمالة ،وياءات اإلضافة ،وياءات الزوائد....
 -3المستوى الصوتي
إن دراسة المستوى الصوتي تعدّ األساس ألي دراسة لغوية ،لذا أهتم بها العلماء إهتماما ً كبيرا ً
ّ
إيمانا ً منهم بأنها الركيزة األساسية التى تقوم عليها الدراسات األخرى الصرفية  ،والنحوية  ،والداللية،
بحيث يعطي وضوح التعبيرفي وصول فكرة المتكلم أو التأثير بها في السامع ،إذ يحدث بين األصوات
المتقاربة والمتجاورة في الكلمة تفاعل وانسجام يؤدي كل واحد منها الوصول إلي نتائج ذات أهمية في
التطور الصوتي ،ومن أه ّمها:
 3-1اإلدغام
القرررراء فررري قرررراءة ( )فررري قولررره تعرررالى:
اختلرررف
ّ



[
...      
األولى قراءة نافع و ابن عرامر برالتخفيف( :أ َ ت ُ َحرا ُّجونِي) ،والثانيرة قرراءة براقي
 ]على قراءتين:
السبعة بالتشديد( :أَت ُ َحا ُّجو ِنّ
ي)( ، )15)16فالوجه للقراءة بالتخفيف :إن أصل الكلمة (أ تحراجونني) فحرذفت إحردى
(
النونين كراهة الجمع بينهما  ،كقوله تعرالى[ ] [ :الحجرر،]54/
تحراجونني) األولرى عالمرة الرفرع والثراني نرون الوقايرة
والوجه لمن قرأ بالتشديد :أن األصل فيهرا نونران (أ
()17
القراءة أي التشديد البدّ من مدّ الواو
هذه
وعلى
،
التشديد
فلما اجتمعا ،أُدغم النون األولى في الثانية فوقع
مدّا ً مشبعا ً قدره ست حركات والذي يسمى (المد الرالزم بسر السركون)(ّ ، )18
لرّلال يجتمرع السراكنان ،الرواو
وأول المشدد فصار المد هو الفاصل بين الساكنين كما تفصل الحركة بينهما(.)19
ّ
 كمرررا ورد فررري لفظرررة ) (:مرررن قولررره تعرررالى  [ :



 ])قراءترررران :األولررررى :قرررررأ
....    
نافع ( َم ِيّتا) بتشديد الياء وكسرها ،وقرأ الباقون ( َميْتا) بإسكان الياء وتخفيفها( ، 20فالوجه لمن قرأ بالتشرديد:
وسربقت)21الرواو السركون ،فقلبرت
على األصل ،ألن أصرله( َم ْي ِوت) علرى وزن (فَ ْي ِعرل)؛ فراجتمع اليراء والرواو،
الواو يا ًء ،فصارت (ميْيتاً) ،وأدغمت الياء الساكنة في الياء الثانية ،فصارت :ميِّت( .
والوجه لمن قررأ برالتخفيف :علرى أ(نّ22ره).مخفرف مرن المشردّد ،وذلرك بحرذف اليراء األخيررة المنقلبرة عرن الرواو،
علّوها بالقل
أعلّوها بالحذف كما أ َ َ
ررررراء فرررري لفظررررة ( )مررررن قولرررره تعررررالى .... [ :
 كمررررا واختلررررف القُ ّ    





صرعَد)
]...  على ثالث قراءات :انفرد ابن كثير بقراءة( :يَ ْ

عد) بتشرديد الصراد وبعرده ألرف
بإسكان الصاد وتخفيف العين ،وانفرد عاصم في رواية شعبة
بقراءةَ ( :ي َّ
صرا َ
صعَّد) بتشديد الصاد والعين(.)23
وتخفيف العين ،وقرأها الباقون( :ي َّ
صر ِعدَ) علررى وزن
(
رارع
ر
مض
ره
ر
أن
رى
ر
عل
رين:
ر
الع
رف
ر
وتخفي
راد
ر
الص
ركان
ر
بإس
صر َعد)
فالوجرره لمررن قرررأ (يَ ْ
َ
ارتَفَرررررررر َع(َ ،)24وي َُؤ ِيّررررررررده قولرررررررره تعررررررررالى  [:
(فَ ِعررررررررلَ) بمعنررررررررىْ :
 []  فاطر .]10/شبّه هللا -ج ّل ذكره -حال الكرافر فري
عن اإلسالم واإليمان وثقلهمرا عليره بمنزلرة مرن تكلَّرف مرا ال يُطيقره ،كمرا أن صرعود السرماء شريء ال
نفوره
()25
صرراعد) بتشررديد الصرراد وبعرردها ألررف وتخفيررف العررين :علررى أنرره مضررارع
ي
(
ررأ
ر
ق
رن
ر
لم
ره
ر
والوج
،
راق
يطر
َ َّ
َ
(ت َ
عدُ) ،أي :يتعراطى الصرعودَ ،ويتكلَّفره ،ثرم أُدغمرت الترا ُء فري الصراد تخفيفًرا ،والرذى
را
ص
ت
ي
(
وأصله
)
د
ع
ا
ص
َ
َّ
َ
َ َ
َ
سوغ هذا اإلدغام وجود التقارب بينهما في المخرج واتفاقِهما في بعض الصفات ،وذلك َّ
أن التا َء تخرج مرن
)26تخررج مررن طررف اللسران مرع أطرراف الثنايررا
طررف اللسران مرع مرا يليره مررن أصرول الثنايرا العليرا ،والصرادَ
السفلى ،كما أنهما مشتركان في الهمس والشدة واإلصمات( .
صعَّد) الدّال على التكلّف بمعنى المعاناة والممارسة
أما
صعَّد) :على أنه مضارع (ت َ َّ
الوجه لقراءة (ي َّ
()27
َ
فأدغمت التا ُء في الصا ِد كذلك ،وهو كالذي قبله في معنراه :يتكلَّرف مرا
ُ)،
د
ع
ص
ت
ي
(
وأصله
،
ليحصل
للفعل
َّ
َ َ
يتجرع( ،)28كمرا ورد فري قولره تعرالى[ :
ال يطيق شيّلًا بعد شيءٍ مثل قولك:
ّ
[ ]ابرررراهيم .]17/أي " :يتكلَّرررف ُ
 
ررربَه مررررة ً بعرررد مررررةٍ
شر ْ
بالشدة والقهر ،إلطفاء عطشه ،وال يكاد يبتلعه"( ،)29فالقراءات الثالث متواترات متكرامالت ،فرالمفهوم مرن
صعَّد) وهو االرتفاع إلى السماء ،إالّ ّ
والثالثرة فيهمرا مرن الكلفرة والمشرقة فري الصرعود
أن القراءتين الثانية
( َي َّ
أكثر من القراءة األولى ،فالتشديد كما قيل للمبالغة والتكرير(.)30
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 3-2فتح األصوات الحلقية وتسكينها

ورد في لفظة )( :قراءتان في قوله تعالى[ :





 :]...  حيث قرأ ابن

بسكون) العين( ،)31وهاتان
كثير وأبو عمرو وابن عامر (ال َمعَ ِز) بفتح العين ،وقرأ الباقون (ال َم ْع ِز)
القراءتان كما ذكرها ابن عاشور تدور حول فتح الصامت الحلقى"العين" أو تسكينه(. 32
فالوجه للقراءتين (ال َم َع ِز -ال َم ْع ِز)  :أنهما لغتان من لغات العرب المشهورة ،فمن قرأ بالفتح جعله
جمع) (خادِم) ،ومن قرأ بالسكون جعله جمع (ما ِعز)
جمع (ماعز) كـ(حرس) جمع (حارس) ،و( َخدَم)
و(صاح )( ، 33وم ّما يَدل على جمع (المعز) قوله تعالى:
صحْ )
ِ
تاجر) ،و( َ
أيضا كـ(تَجْ ر) و ( ِ
 ] فلو كان واحدا ً لم يقل فيه
[ 
هذاّ ،
وقال)35ابن خالويه بعد أن ذكر أنهما لغتان" :واألصل
ألن الواحد ال يجوز أن يكون منه اثنان(،)34
(
اإلسكان وإنما جاز الفتح فيه ،لمكان الحرف الحلقى"  ،أي  :فيكون وجه قراءة الفتح للتخفيف ّ
ألن
النطق بالحرف الحلقي ساكنا ً بعد فتح فيه ثقل.
 3-3اتباع الحركة (المماثلة في الصوائت)
وردت قراءترررررران فرررررري لفظررررررة )( :مررررررن قولرررررره تعررررررالى[ :
    





     
 : ] قرأها نافع وابن كثير في رواية البزي وأبو عمررو وعاصرم فري روايرة

شعبة وحمزةُ ( :خ ْ
طوات) بسكون الطاء ،وقرأها الباقونُ ( :خ ُ
طوات) بضم الطاء(.)36
لمن قرأ بالس كون :للتخفيرف ،وذلرك الجتمراع ضرمتين مترواليتين وواو وذلرك ثقيرل ،فحرذفت
فالوجه
()37
الموجرود)38فري المفررد ،ففري الجمرع السركون
سركون
غيرر
الجمرع
فري
الموجود
والسكون
،
استخفافا
الضمة
والوجررررره لمرررررن قررررررأ
للتخفيف )،أما سكون المفرد فهو أصلي( ،
به
جيء
إنما
أصلي
غير
عارض
بالضم :فعلى األصل ،وهي جمع ُخ ْ
للجمرعّ ،
ألن األسرماء
طوة( 39على وزن فُ ْعلَة ،فإذا جمعت ُح ِ ّر َكت العرين
()40
ُ
ُ
َ
َ
يلزمها الضم في الجمع ،كما فعل باألسماء التي على هذا الروزن ،نحرو :غ ْرفرة وغ ُرفرات  ،قرال تعرالى[ :
[ ]    سبأ.]37/
هـ)":خطوات يقرأ بضم الطاء على إتباع الضم الضرم وبإسركانها
يقول أبو البقاء العكبري (ت616
 ،)41)(42ونَس البناء الدّمياطي قراءة إسكان الطاء إلى لغة تميم ،كمرا
للتخفيف ،ويجوز في غير القرآن فتحها"
ضم إلى لغة أهل الحجاز( 0
نس قراءة ال َّ
 3-4اإلبدال بين الصوائت القصيرة
 -1بين الفتح والكسر
مما جاء فيه لفظة( )في قوله تعالى  ... [ :















 ] فورد فيها قراءتان :األولى منها قراءة نافع وابن

صادِه) بفتح الحاء(.)43
كثير وحمزة والكسائي ِ
صادِه) بكسر الحاء ،والثانية منها قراءة الباقين ( َح َ
(ح َ
كالجداد وال َجداد وال ِقطاف
صادِه) :أنّهما لغتان في المصدر
فالوجه
 )44للقراءتين ِ
ِ
صادِه َ -ح َ
(ح َ
(
بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال :فِ َعا ِل،
ا
وجاءو
"
هـ):
180
سيبويه(ت
وقال
،
والقَطاف
)
45
(
وربَّما دخلت اللغة في بعض هذا فكان فيه فِعال وفَعال"  ،فأشار سيبويه إلى أنّ
لغتان)46عن العرب،
هما
وقد نس الدكتور عبده الراجحي :الفتح إلى أهل الحجاز ،والكسر إلى تميم وأسد وأهل نجد(  ،فالقراءتان
متواترتان ،وهما بمعنى واحد.
 -2بين الفتح والضم :
القرررررراء فررررري لفظرررررة ( )مرررررن قولررررره تعرررررالى[ :
اختلرررررف
ّ





  
 ]  ...علررى قررراءتين :األولررى :انفرررد ابررن عررامر بقررراءة ضررم الغررين

الدال ،والواو مكان األلف (بالغُدْوة) ،والثانية :قرأها الباقون بفتح الغين والدال واأللف مكان الواو:
وسكون
(بالغَدَاة)( ،)47والغُد َْوة ُ والغَداة ُ في اللغة :أول النّهارَ ،وقُو ِب َل الغُد ُُّو في القرآن باآلصا ِل كمرا فري قولره تعرالى:
[]  
اب يَ ْنشَأ ُ ُ
العرب الغُدْوة :البُ ْك َرة
غد َْوة ً( ،)48وفي لسان
يِ ،والغادي ِ ِِةُ :الَّس َح ُ
[الرعد ،]15/كما قُوبِ َل الغَدَاة ُ بِالعَ ِش ّ
()49
صالة الغَداة وطلُوعِ الشمس ،وهي علم للوقت ،والغَداة كالغُدْوة ،وجمعها َ
غدَوات  ،وبذلك فيكرون
ما بين َ
الوجه للقراءتين  " :الغُ
َ
مرن حيرث
بينهما
فرق
وال
واحد
بمعنى
العرب
لغات
من
ن
لغتا
انهما
"
اة
د
غ
وال
ْوة
د
َ
()50
المعنى فكالهما وقت دا ّل على ّأول النهار ،ويتبين ذلك من مقابلة " الغداة " " بالعشى " فى اآلية
 كمرررررا اختلرررررف القرررررراء فررررري لفظرررررة ) ( :مرررررن قولررررره تعرررررالى:



[



    
 ]...  علررررى قررررراءتين :حيررررث انفرررررد الكسررررائي

و(الز ْع ُم) من المثلّثات َّ
َّ
بقراءةُ :
(الزعْم،
(بزعمهم) بضم الزاي ،وقرأها الباقون( :بزَ عمهم) بفتح الزاي(،)51
()52
والزعم :القو ُل إما حقا ً وإما باطالً
الزعْم) ّ
الزعْمّ ِ ،
ُّ
ُّ
ُ
.
فيه
َك
ش
ي
فيما
ل
يقا
ما
كثر
وأ
،
ُ
ُ
عم()54،()53فالضم لغة بني
فالوجه للقراءتين ال ّ
ع َم و زَ ُ
ض ُّم والفَتح :أنّهما لغتان من لغات العرب ،يقال :ز َ
أسد ،والفتح لغة أهل الحجاز ،وهما مصدران ،وقيل :الفتح في المصدر ،والضم في االسم .
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 -3بين الكسر والضم :

 ورد فررررررررررررررري قولررررررررررررررره تعرررررررررررررررالى   [:


 ] ...   فررري لفظرررة
(خ ْفيرة) بكسرر الخراء،
( )قراءتان :األولى ما انفرد بها عاصم فري روايرة شرعبة بقرراءة ِ

والقراءة الثانية هي قراءة الباقين حيث قرؤوها ( ُخ ْفية) بض ِ ّم الخاء(.)55
ْروة ،
فالوجه للقراءتين (خِ ِِ ْفية) ( ُخ ْفية) :أنهما لغتان بمعنى واحد ،يقالِ :
(خ ْفية – ُخ ْفية) كإِس َْوة وأُس َ
فهما قراءتان متواترتان وال خالف بينهما من حيث المعنى ،بل هما لغتان تدالن على معنى واحد( ،)57وهو
الدعاء باالستتار والخفاء كما يدعونه ظاهرا ً مظهرين الدعاء.
()56

صرفي
 -4المستوى ال ّ
 4-1أبنية األفعال بين
 -1فَ َعل وأ َ ْف َع َل
ورد فررري لفظرررة (يَحْ ر ُ
ررزن) فررري قولررره جررر ّل شرررأنه  [ :
 ،]...    فقرررررررررررررد
السربعة)58بقرراءة ضرم اليراء وكسرر الرزاي:
القراء في قراءتها على قرراءتين :إذ انفررد نرافع عرن سرائر
اختلف ّ
ُحزنُك) ،وقرأها الباقون من السبعة بفتح الياء وضم الزاي( :ليَ ُ
حزنُك)( .
(لي ِ
الوجه لمرن قررأ بضرم اليراء وكسرر الرزاي :أنره أخرذه مرن :أَحْ رزَ نَ يُحْ ِرز (نُ )–59حزنراً ،أي أنره أراد تغيرر
رالهمزة وهرري لغررة قليلررة وغيررر فاشررية وإن كرران القيرراس يوجبرره  ،فأصرربح معنررى أَحْ زَ نت ُرهُ
( َح ر ِزن) فنقلرره بر
61ت ُ)ه ِل ْل ُحزن( ،)60يقال :أَحْ زَ نَهُ َج َعلَهُ َح ِزيناً ،و َحزَ نَهُ َج َع َل فيه ُحزناً ،كـ :أَفت َنه َج َعلَه فَاتناً ،وفَتَنَه َج َع َل فِير ِه
ض
ع َّر ْ
َ
فتنَةً(  ،والوجره لمرن قررأ بفرتح اليراء وضرم الرزاي :أنّره أخرذه مرن َحرزَ نَ يَحرزَ ُن ُحزنرا و َحزنرا ،قرال تعرالى:
[      
[])63النمل ،]70/وهذه لغة مشرهورة( ،)62وقرد ذهر أغلر المفسررين
 
إلى أن اللفظتين لغتان بمعنى واحرد(  ،وهرذا يعنري أن قرراءة األغلر جراءت علرى اللغرة األكثرر واألفشرى
راب
استعماالً وهي لغة قريش كما قال الجوهري ،وهذا يتفق مع مرا جراء
عرن)64سريّدنا ُ
عثمران  حرين أ َ َم َرر ُكت َّ َ
شيء أن يكتبوه بلغة قريش فإنّه أنزل بلغتهم( .
الوحي أنهم إذا اختلفوا في
ِ
 -2فَعَل وفَعَّل

ء في لفظة ( )من قوله تعالى [ :
اختلف القُ ّرا ُ
     
] ....  على قراءتين:فاألولى ما انفرد بها ابن عامر بقراءة

التشديد (فَتَّحْ نا) ،والثانية قراءة الباقين بالتخفيف (فَتَحْ نا)(.)65
مررة ً بَ ْعردَ َمررة ،وح ّجتره أبرواب ُكر ّل
فالوجه لمن قرأ بالتشديد :أنه أراد معنى التّكثير والتّكريرر ،أيّ :
ررررريء فَررررررذَ َكر األبررررررواب ومررررررع األبررررررواب تُشررررررد ّد ،كقولرررررره تعررررررالى [ :
َ
شر ِ
[ ]ص ،]50/وقرررال ابرررن عاشرررور" :
 
فتّحنا بالتشديد للمبالغة في الفتح ِبكثرته"( ،)66فتكون قراءة ابن عامر موافقة آلية (مفت َّ َحةً لهم األبرواب) َّ
ألن
مفتَّحة من فتَّح ،ووجه من قرأ بالتخفيف :أنه أخذه مرن األصرل أي :مرن (فَرت َح – َيفرت َح) ،وهرذا يردل علرى ّ
أن
يكرون للقليرل والكثيرر ،فررد ّل التخفيرف علرى مرا يردل عليرره
مررة واحردة ( ،)67أو أنرره يصرلح أن
التخفيرف يكرون ّ
()68
التشديد من الكثرة ،فضالً عن داللته على معنى القلة .
 -3فَعَّ َل وأ َ ْف َعلَ

 اختلف القُ ّراء في لفظة ( ) فري قولره جر ّل شرأنه[ :



    
   
 ،]  على قراءتين :حيث قرأها نرافع والكسرائي (ال يَ ْكرذبونك) بإسركان

الكاف وتخفيف الذال ،وقرأها الباقون (ال يُ َكذَّ ِِبونك) بفتح الكاف وتشديد الذال(.)69
فالوجررره لمرررن قررررأ برررالتخفيف أخرررذه مرررن (أ َ ْكرررذَب – يَ ْكرررذِب) :حملررره علرررى معنرررى المصرررادفة أي :ال
يصررادفونك وال يجرردونك كاذب راً ،وهررو مررن برراب أ َح َم ردْتُ الرجررل وأَبخ َْلت ُرهُ إذا وجدترره محمررودا ً أو بخرريالً ّ
ألن
ب) حمرالً
الرسول ( )iكان معروفا ً عندهم بالصادق األمين( ،)70ووجه من قرأ بالتشديد أخرذه من(كرذّب-يكرذّ ُ
()71
ّ
وخطأته ،نسبته إلى الفسق وإلى الخطأ ،
سقته
على المعنى ،أي :إنهم ال ينسبونك الى الكذب ،كما يُقال :ف ّ
ويُؤيّررررد قررررراءة التّشررررديد التّشررررديد ُ فرررري اآليررررة الترررري بعرررردها [ :
     
   
[ ]االنعام.]34/

فالقراءتان صحيحتان وقد قرأ بكل منهما جماعة من القُ ّراء ،فاإلكذاب يشترك مع التكذي في رواية
)72الّ أن التكذي بمعنى الرمي بافتراء الكذب ،أما اإلكذاب فوجدان المحدث كاذبا ً فيما قالره ال بمعنرى
الكذب ،إ
افتراه ( .
رراء أيض را ً فرري ( )مررن قولرره تعررالى [:
 -كمررا واختلررف القُر ّ

     
 ]  علررى قررراءتين :قرررأ نررافع وابررن كثيررر وأبررو

عمرو بالتخفيف ( :يُ ْن ِجي ُكم) ،وقرأها الباقون بالتشديد( :يُن ِ َّجي ُكم)(.)73
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ذمارة (.................................................................................................. )58
)74قولررره تعرررالى قبلررره:
ررتهم
فالوجررره لمرررن قررررأ برررالتخفيف :أنهرررم جعلررروه مرررن (أَنجرررى – ينجررري) ،وحجر
(
[ ] بالتخفيف ولم يقل ن ّجيتنرا بالتشرديد  ،والوجره لمرن قررأ
جرري) ،وحجررتهم تشررديد مررا قبلرره وإجمرراعهم عليرره [ :
بالتشررديد :أنهررم جعلرروه من(ن ّجررى -ين ّ




[]األنعرررام ،]63/فكررران إلحررراق النظيرررر لفظررره بررره أولرررى مرررن المخالفرررة برررين

اللفظين(.)75
فالتخفيف والتشرديد عنرد أغلر ()76أهرل التفسرير واللغرة أنهمرا لغتران بمعنرى واحرد كمرا قرال األزهرري:
(يقررال أ ْن َجيتُرره ونَ ّجيتُرره بمعنررى واحررد)  ،وقررد فرررق آخرررون بررين اللفظررين فقررال مكرري بررن أبرري طالرر
نجراة)(.)77
(ت437هـ) ،بعد أن وصفهما بانّهما لغتان (:أن التشديد فيه معنى التكرير على معنى نجراة بعرد
وقال في موضع آخر( :أن التشديد فيه معنى التكثير والتكرير)( ،)78وبه قال القرطبي (ت671هـ)(.)79
ويقررول د .فاضررل السررامرائي " :أن المالحررظ أن القرررآن كثيرررا مررا يسررتعمل(ن ّجى) للتلبررث والتمهررل فرري
النتيجة ،ويستعمل (أنجى) لإلسراع فيهماّ ،
فإن أنجى أسرع من ن ّجى في التخلص مرن الشردة والكررب ،وأن
َّ
ي
الصررف
الروزن
الخرتالف
أولرى
بينهمرا
بالتفرقرة
القرول
ل
ولعر
البناء اللغوي لكل منهما يدل على ذلرك"(،)80
ّ
الدّا ّل على مقتضى األصل على االختالف في المعنى وال سيّما في القرآن الكريم.
عل
 -4فَعَل وفَا َ

جررراء فرررري قولرررره تعررررالى  [ :
   
    
 ] قراءتان في لفظة ( َجعَلَ) :األولى منها قراءة نافع وابرن كثيرر

وأبرري عمرررو و ابرررن عررامر حيرررث قرؤوهررا (جا ِعرر ُل الليررر ِل) بإثبررات الرررف بعررد الجرريم وكسرررر العررين ورفرررع
والثانية منها قراءة باقي السبعة ( َجعَ َل الليلَ) بحذف األلف بعد الجيم وفرتح
الالم(جاعلُ) وكسر الم (اللي ِل)،
العين و الالم ،ونص (الم الليل)(.)81
فالوجه لمن قرأ (جا ِع ُل اللي ِل) بصيغة اسم الفاعل :أن فيه تناسبا بينره وبرين مرا فري أول هرذه اآليرة،
ومررررررررا فرررررررري اآليررررررررة الترررررررري قبلهررررررررا ،ففرررررررري أول هررررررررذه اآليررررررررة قولرررررررره تعررررررررالى[ :
 ،]وفرررررى اآليرررررة التررررري قبلهرررررا [ 
قبله في اللفظ ،وخفض
[]األنعام ،]95/بصيغة اسم الفاعل فشاكل بينه وبين ما
الليل على اإلضافة ،ويقوي هذه القراءة أن حكم االسم أن تعطف عليها أسماء مثلها(.)82
أمررا الوجرره لمررن قرأَ (:ج َعررر َل الليررلَ) :أنرره عطررف علرررى اسررم الفاعررل الررذي قبلررره مررن قولرره تعرررالى:
بمعنرى) المضري ،والمعنرى :فلرق اإلصرباح وجعرل
[ ،] ألنه
الليل سكنا ،فهو في التقدير عطف فعل ماض على فعل ماض( ، 83كما وأن فيه تناسبا مع األفعرال الماضرية
المرررررذكورة فررررري اآليرررررات الرررررثالث التررررري بعرررررده ،حيرررررث ابتررررردأت باألفعرررررال الماضرررررية[ :

[]    األنعررررررررررررررررررررررررررررررررررررام،]97 /




[
[ ] األنعررررررررررررررررررررررررررام  [ ،]98 /
[]  األنعام ،]99/ونص الليل على أنه مفعرول بره

ثان(.)84
ّأول و(س َكناً) مفعول به ٍ
فالقراءتان متواترتان فلم ينشأ عن اختالف القراءتين اختالف في المعنى.
عل
 -5فَعَّل وفَا َ
من قوله تعالى[ :
ورد في لفظة) (:



   
 )85حمزة
 ] ...   قراءتان :قرأها
والكسائي (فارقوا) بألف بعد الفاء وتخفيف الفاء ،وقرأها الباقون (فَ َّرقُواْ) بغير ألف وتشديد الراء( .
فالوجه لمن قرأ (فارقوا) :على أنه فعل ماض من (المفارقرة) ،و(الفرراق) التررك ،أي :أنهرم تركروا
دينهم القيم وكفروا به وانصرفوا عنه بالكلية( ،)86والوجه لمن قررأ (فَ َّرقُرواْ) :علرى أنره فعرل مراض مضرعف
العررررررين مررررررن (التفريررررررق) ،والمعنررررررى :أنهررررررم أمنرررررروا برررررربعض وكفررررررروا برررررربعض ،كمررررررا قررررررال تعررررررالى:
[  
[ ] البقرة ،]85/ومن كان هذا أمرره فقرد
(
،))87ومما يقويهرا قولره تعرالى)  (:
ترك الدين القيم
ّ (88
أي :فرقرا ً شرتى  ،فررالقراءة األولررى دلررت علررى مفارقررة الرردين بالكليررة ،والثانيررة دلررت علررى أن تفريررق الرردين
فرق بعضه فهو كمن فارقه بالكلية.
باإليمان ببعض والكفر ببعض ،فأفادت القراءتان أ ّن من َّ
 4-2أبنية األسماء
 -1المصادر
 منها ما جاء في قوله تعالى   [:   
قراءتان ،حيث قرأها ابن كثير وأبو
 ،]...حيث ورد في لفظة)( :
()89
.
القاف
عمرو (ف ُم ْست َ ِق ٌّر) بكسر القاف ،وقرأها الباقون (ف ُم ْستَقَ َِ ٌّر) بفتح
واستقر) بمعنى(،)90
(قر-
فـ
األرحام،
في
قار
ّ
فالوجه لمن قرأ بكسر القاف :على أنّه اسم فاعل ،بمعنى ٍ ّ
ورفعه على االبتداء وخبره محذوف ،والتقدير :فمنكم مستقر ومنكم مستودع( ،)91وتو ُّجهُ الباقين للقراءة
بفتح القاف :على أنه اسم مكان ،أو مصدر ميمي ،ورفعه على اإلبتداء أيضا ً
وخبره) محذوف ،والتقدير:
فلكم مستقر أي( :مكان تستقرون فيه) ولكم مستودع ،أو لكم استقرار واستيداع( ، 92كما ويُستدل على

[
تعالى:
بقوله
بالفتح
القراءة

....................................................................................................
195
......................................................

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى ...................................................................................
ذمارة (.................................................................................................. )58
[ ]هود ]6/بالفتح فيهما( ،)93فالقراءتان صحيحتان متكاملتان
في المعنى؛ ّ
أقرهُ هللا.
أقره
أستقر ،والري إنه ال يستقر إالّ إذا َّ
َّ
ألن هللا سبحانه إذا َّ
 ومما جاء فيه اختالف القراء في قوله تعالى   [ :    
 ،]   في لفظة:
عمرو (قَ ِيّماً) بفتح القاف وكسر الياء
( )قراءتان :األولى قراءة نافع وابن كثير وأبي
مشددة ،والثانية قراءة بقية السبعة (قِ َي َماً) بكسر القاف وفتح الياء مخففة(.)94
فالوجه لمن قرأ (قَ ِيّما) بفتح القاف وكسر الياء مشددة :جعله صفة (للدين) أي :دينا مستقيما ً خالصا،
[]  البينة،]5/
ودليله قوله تعالى[ :
أي دين الملة قيما ،فالملّة هي الدين( ،)95أما وجه القراءة (قِيَ َما ً
مخففة :أنه صفة
الياء
وفتح
القاف
بكسر
)
والح َول وال ِشبَع والتأويل دينا ً ذا قيم( ،)96باعتبار ّ
أن
لـ(دينا ً) وهو مصدر قام بمعنى القيام
كالصغَر وال ِكبَر ِ
ِ
الوصف يكون بالمشتق.
فالقراءتان متكاملتان متقاربتا المعنى ،فمن قرأه بالتشديد على أنه بمعنى المستقيم ،ومن قرأه
بالتخفيف على معنى القيام ،فأفادت القراءتان بان دين اإلسالم هو الدين المستقيم ،القائم على أصول ونظام
ثابتة ،فال اعوجاج فيه.
 اختلف القُ ّراء في قراءة ( )من قوله تعالى  ...[ :



    
 ]  ...على قراءتين :قرأ نافع وعاصم في رواية شعبةَ ( :ح ِرجا) بكسر الراء ،وقرأ

الباقونَ ( :ح َرجا) بفتح الراء.
وجزع ،ومعناه الضيق ،والمعنى :يجعل
كفزع
بكسر
فالوجه لمن قرأ
ِ
الراء :أنه جعله اسم فاعلِ ،
()97
الراء :جعله مصدرا ً من حرج حرجاً ،فوصف به،
،
ق
ي
ض
ال
صدره ضيقا ً مبالغا ً في
ْ
ّ
ووجه من قرأ بفتح ّ
ِ
ف( )98وقَ ِمنَ ()101،)(100()99فالقراءتان مشهورتان متواترتان ،فالحرج هو المتزايد في
أي :ذا حرج ،كدَ ِن َ
الضيق ،فك ّل حرج ضيّق من غير عكس .
 -2التذكير والتأنيث
 اختلف القُ َّراء في ( )   من قوله تعالى[:      
    
 ]على ثالث قراءات :األولى منها قراءة حمزة والكسائي فقد قرؤوا (ث ُ ّم ل ْم َي ُك ْن فتنَت َ ُهم) بالتذكير

)102رواية شعبة (ث ُ َّم لم ت َ ُك ْن فِتْنَت َ ُهم) ،بالتأنيث
والنص  ،والثانية وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في
والنص  ،وقرأها الباقون (ث َّم لَ ْم ت َ ُك ْن فِتْنَت ُ ُهم) بالتأنيث والرفع( .
فالوجرره لمررن قرررأ بالتررذكير :إن الفعررل مسررند إلررى المررذكر ألن (أن) ومررا بعرردها فرري قولرره تعررالى:
( )  مررذكر ،ويجرروز التررذكير علررى التقرردير بر َّ
رأن الفتنررة بمعنررى
(القرررول) والقرررول مرررذكر فَرررذ ُ ِ ّكر الفعرررل لرررذلك( ،)103ومرررن ذلرررك فررري قولررره تعرررالى [:










[]النمرررررل ،]56/وقولررررره   [ :
]
  
[الجاثية ، ]25/فرـ (أن قرالوا) فري محرل الرفرع اسرم (يكرن) مقردم ،و(فتنرتهم) خبرر (يكرن) مرؤخر( ،)104والوجره

للقراءة بتأنيث (تكن) ّ
أن اسمها (أن قالوا) ،وإن كان مرذكرا ً فري اللفرظ إالّ أنَّره هرو الفتنرة فري المعنرى ،وذلرك
نظيررررررررررررر التأنيررررررررررررث فرررررررررررري اسررررررررررررم العرررررررررررردد فرررررررررررري قولرررررررررررره تعررررررررررررالى [ :



[])105االنعرررام ،]160/ولرررم يقرررل عشررررة إذ كانرررت األمثرررال هررري الحسرررنات فررري

(
معنى) ما قالوه وهو الفتنرة ،فحمرل علرى المعنرى ،وهرو براب
إلى
وليس
القول
لمعنى
كان
فالنظر
،
المعنى
(106
(الخصائص)  ،وقيرل :إن التأنيرث فيهرا علرى معنرى (المقالرة) ،وهرو
في
جني
ابن
ذكره
كبير
العربية
في
من قبيل جاءته كتابي أي :رسالتي(.)107
أما الوجه لمن قرأ بالتأنيث والرفع -:وذلك لتأنيث لفظ (الفتنة) فإنها مؤنثرة للحاقهرا بعالمرة التأنيرث
عالمة التأنيث في الفعل المسند إليها  ،وتكون (فتنرتهم) اسرم (تكرن) و(أن قرالوا)
وهي (التاء) ،فحسن إثبات
المصدر المؤول خبر (تكن)( ،)108فالقراءتان متواترتان ولم ينشأ عن اختالف في المعنى بين قراءة التذكير
والتأنيث مع نص (فتنتهم) ،وأ ّما قراءة الرفع فإن االختالف في المعنى حاصل من جعل الفتنة مسرندا ً إليره
)109فقراءة النص بمعنى أن قولهم هو الفتنة ،وأمرا قرراءة الرفرع فتكرون الفتنرة
و (أن قالوا) مسنداً ،أي  :خبراً،
في قولهم ومقالتهم ،وهللا أعلم( .
 -3صيغ الجمع
تعالى...[:
 -ورد في لفظة ) (:قراءتان في قوله





     
 :]   فقد قرأ حمزة والكسائي

(ث ُ ُمره) بضم الثاء والميم ،وقرأ الباقون (ث َ َمره) بفتح الثاء والميم(.)110
شبَة) على ( ُخ ُ
ش )( ،)111أو أن يكون
فَ َوجْ هُ القراءةِ بالض ِ ّم (ث ُ ُم ِرهِ) :أنّه جمع (ث َ َم َرة) ،كما جمعت ( َخ َ
ٌ
َ
ُ
مار جمع ث َ َم َرة فيكون ( ث ُ ُمر) جمع الجمع ،تقول ث َ َم َرة ٌ وثِ َمار وث ُم ٌر ،كما تقول :أ َك َمة وإِكا ٌم
جمع (ثِمار) ،وثِ ُ
وأ ُ ُكمٌِ ( ،)112أما الوجه لمن قرأ بالفتح (ث َ َمرهِ) :على أنه جمع (ث َ
ش َجر)،
جمعت
كما
ٍ)
ة
ر
م
ش َجرةٌ) على ( َ
َ ( )113
َ
َ
متواترتان
و(ت َ َم َرةٌ) على (ت َ َمر) ،وهو اسم جنس ،والفرق بين الواحد والجمع إسقاط التاء(  ،والقراءتان
()114
وال فرق بينهما من حيث أصل المعنى كما قاله األزهري ":من قرأ ث َ َمرا ً وث ُ ُمرا ً فمعناهما واحد"  ،وأ ّما
فإن (ث ُ ُمر) بالضم أكثر معنى من (ث َ َمر) بالفتح؛ على اعتبار ّ
من حيث الزيادة في المعنى ّ
أن جمع الجمع
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.)115الجمع  ،وهما لغتان من لغات العرب الواردة في القرآن الكريم ،فالضّم لغة تميم والفتح لغة
أكثر (من
كنانة
 وجرراءت فرري لفظررة )( :فرري اآليررة الترري تخبرنررا بصرردق القرررآن الررذي أنررزل علررىالرسرررررررررول فررررررررري قولررررررررره تعرررررررررالى  [ :
      
)116قراءتررررررران:
]   
فقد قرأ نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ( َك ِل َماتُ ) بالجمع ،وقرأ باقي السبعة ( َك ِل َمتُ )( .
فالوجرره لمررن قرررأ كلمررات علررى الجمررع :إطالقررا علررى القرررآن باعتبررار مررا يشررتمل عليرره مررن الجمررل
ووعي)ررد ،وثررواب وعقرراب ،واحتجرراج،
واآليررات( ،)117أو باعتبررار أنررواع أغراضرره مررن أمررر ونهررى ،ووعررد
(118
وإرشاد ،فمعناها جمع ألنها ضروب مختلفة فوجر الجمرع فري اللفرظ  ،وإلجمراع الكرل علرى جمرع مرا
 ،)119(] والوجه لمن قرأ َك ِل َمتُ باإلفراد:
بعدها [
علررى إرادة الجررنس( ،)120وإلجمرراع الجميررع علررى القررراءة بالتوحيررد فرري قولرره تعررالى[ :





]    
[األعرررررررررررررررراف ،]137/وقولررررررررررررررره تعرررررررررررررررالى [ :
 )121


[] الفتح ،]26/فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه( .

كما ّ
)122زهير في كلمتره ،يعنري :قصريدته ،وقرال
وأن الكلمة تطلق ويراد بها الجمع ،كقول العرب :قال
قيس في كلمته ،يعني :خطبته ،فلما كان كذلك أغني عن الجمع(  ،قرال أبرو منصرور األزهرري " :الكلمرة
 )123فري قصريدته ،والقررآن كلُره كلمرة هللا ،و َك ِلرم هللا،
تنوب عن الكلمات ،تقول العررب :قرال فرالن فري كلمتره أي
وكالم هللا ،وكلمات هللا ،وكله صحيح من كالم العرب"( .
فهررذا يررد ّل أن الكلمررة برراإلفراد والكلمررات بررالجمع لفظرران بمعنررى واحررد وال خررالف بينهمررا مررن حيررث
أن (كلمت) باإلفراد وإن أُريد بها اسم الجنس َّ
المعنى على اعتبار ّ
فإن اسم الجنس يرد ّل علرى الجمرع لزومرا ً،
والمراد بهما في اآلية القرآن الكريم(.)124
 4-3المبني للمعلوم والمبني للمجهول
 وردت فرررررري لفظررررررة ( )فرررررري قولرررررره تعررررررالى [      
 ]  قراءترررررران ،فقررررررد قرررررررأ حمررررررزة
صرف) ،وقرأها الباقون بضم الياء وفتح الراء
والكسائي
وعاصم في رواية شعبة بفتح الياء وكسر الراء (يَ ِ
ص َرف)(.)125
(ي ُ ْ
فالوجه لمن قرأ بفتح الياء وكسر الراء على البناء للفاعل :أنه جعرل فعرل الصررف هلل تعرالى ،وهرو
رافع للضمير العائد إلرى ربري المتقردم ذكرره    [ ،
 ،]     فيكررون المعنررى
من يصرف الرب عنه العذاب يومّلذ فقد رحمه ،ويؤيّد هرذا المعنرى قرراءة ابرن مسرعود علرى معنرى (( :مرن
كذلك) (( :من يصرفه ربي عنه)) ،ومفعول يصرف محذوف وهو
ي بن كع
يصرف هللا عنه)) وقراءة أُب ّ
ضرررررمير العرررررذاب لداللرررررة الكرررررالم عليررررره( ، 126كمرررررا ّ
)127
أن مرررررا بعرررررده مرررررن جرررررواب الشررررررط ((
 )فعل مسند إلى ضمير اسم هللا تعالى ،فاتفق الفعالن فري اإلسرناد  ،أي :أن
يكون المسند إليه في (يصرف) و (رحمه) واحدٌ ،وهو الضمير العائد إلى (ربّي).
أما الوجه لمن قرأ بضم الياء وفتح الراء :أي أنه بنى الفعل لما لم يسم فاعله ،فأضمر ذكرر العرذاب
القرراءة محرذوف ،أمرا
صرف) فالمفعول فري هرذه
فيه ،لتقدم ذكره ،وأقامه مقام الفاعل ،وهذا ليس كقراءة (يَ ِ
ُصرف) فإنه مضرمر لريس بمحرذوف 0والتقردير :مرن يصررف عنره عرذاب يومّلرذ( ،)128والقرراءة ببنراء
في (ي َ
الفعل للمفعول أقل إضمارا ً في الكالم من القراءة ببناء الفعل للفاعل ،فالتقدير في األول يكون :من يُصررف
)129رون :مررن يَصرررف هللا عنرره العررذاب ،وكلمررا ق ر ّل
عنرره العررذاب ،أمررا فرري الثرراني قررراءة (يَصر ِررف) ،فالتقرردير يكر
اإلضمار في الكالم كان أولى ،وعليه قرراءة أكثرر القرراء(  ،وهرذه القرراءة فيهرا إلتفاترة عجيبرة ،وهري أن
ص َرف) بالبناء للمفعول تد ّل على ّ
أن صرف العذاب يكون من هللا ّأوالً وابتدا ًء ،أو بسب شرفيع أو عمر ٍل،
(ي ُ ْ
ي للمعلروم والفاعرل ضرمير يعرود
وأ ّما ّ
الرحمة فال تكون ّإال من هللا سبحانه ،ولهذا وردت علرى صريغة المبنر ّ
إلى (ربّي).
فالقراءتان متواترتان متكاملتران فري الداللرة ،بيردَ ّ
أن قرراءة المبنري للمفعرول ترد ّل علرى االتسراع فري
الصارف.
 واختلررررررررف القررررررررراء أيضررررررررا ً فرررررررري  ...(: ) مرررررررررررررن قولررررررررررررره تعرررررررررررررالى [ :




 ] ...  علرررى قرررراءتين :فقرررد

قرأ ابن عامر ( ُز ِيّنَ  ...قَتْ ُل ْأوالَدَ ُه ْم ُ
ش َر َكآئِ ِه ْم) بضم الرزاي وكسرر اليراء(زيّن)  ،ورفرع الالم(قترل) ،ونصر
َ
ْ
َ
َ
ُ
زَ
ررر َكاؤُ ُهم) بفرررتح الرررزاي
ر
ش
م
رر
ر
ه
د
ال
و
أ
ل
رر
ر
ت
ق
...
رر
ر
ي
(
:
رربعة
ر
الس
رراقي
ر
ب
رررأ
ر
ق
و
الررردال(أوالدهم) ،وخفرررض الهمرررزة،
ِ
نَ
َّ
َ ْ(َ ْ ِ )130
.
والياء(زيّن)  ،ونص الالم(قتل) ،وخفض الدال ،ورفع الهمزة(أوالدهم)
فالوجه لقراءة ابن عامر( ُز ِيّنَ  ...قَتْ ُل ْأوالَدَ ُهر ْم ُ
ش َرر َكآئِ ِه ْم) بضرم الرزاي ،وكسرر اليراء :علرى أنره بنرى
الفعررل للمفعررول ،وجعررل (قت رلُ) بررالرفع نائر فاعررل لررـ( ُز ِيّنَ ) ،وأعمررل القتررل الررذي هررو مصرردر عمررل الفعررل،
للمصدر (قتلُ) و ( ْأوالَدَ ُه ْم) بالنص  ،مفعرول للمصردر(قتلُ) ،وفصرل
وأضافه إلى الشركاء ،وجعله فاعال
باألوالد بين المضاف والمضاف إليه( ،)131وقد اعترض عدد مرن علمراء النحرو والتفسرير فري هرذه القرراءة،
كالطبري ،واألزهري ،وأبي علي الفارسي ،والمكي ،والزمخشري(ت538هـ) وغيررهم ،زعمرا ً مرنهم أنهرا
خارجة عن القواعد المقررة في اللغة العربية من منع الفصرل برين المضراف والمضراف إليره برالمفعول ،إالّ
في الضرورات الشعرية ( ،)132وأُجي عن هذا االعتراض فري قرراءة ابرن عرامر مرن قبرل علمراء القرراءات
والتفسرررير والنحرررو ،كالنيسرررابوري (ت 468هرررـ)،وابن وثيرررق األندلسررري(ت )654وأبررري حيررران األندلسررري
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(ت745هـ) ،وابن الجزري ،والسمين الحلبي (ت 756هـ) ،ومحمرد سرالم المحيسرن ،وغيررهم ،حيرث ردوا
على القائلين بضعف هذه القراءة بدفع اإلشكال عنها ببيان الح ّجة التي ال تدع لل ّ
شك فيها مجاالً.
فالصواب هو جواز الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصريح الشرائع الرذائع
اختيرارا ،وال يخررتص ذلررك بالضرررورات الشررعرية ،ألنّرره ورد فرري لسران العرررب مررا يشررهد لهررذه القررراءة نثرررا ً
ونظماً ،فقد نقل بعض األئمة الفصل بالجملة فضالً عن المفرد في قولهم :غال ُم إن شاء هللا أخيك ،يريردون:
ررار ُكون ِلرري
غررال ُم
أخيررك) وقررال عليرره الصررالة والسررالم ،وهررو أفصررح العرررب علررى اإلطالق[:هررل أ َ ْنررتُم ت َ ِ
صررل بالجررار والمجرررور بررين اسررم الفاعررل ومفعولرره ،فهررذا دليررل علررى ّ
أن قررراءة ابررن عررامر
أ ُ َمرائِرري]( ، 133فف ّ
صحيحة من حيث اللغة ،فضالً عن كونها قراءة متواترة منقولة عرن األئمرة السربعة ،ومتصرلة برالنبي عليره
السالم ،ومنسوبة البن عامر وهو من كبار التابعين الذين أخرذوا عرن الصرحابة كرـ :عثمران برن عفران وأبري
العرب ،وكالمه ح ّجة وقولُهُ دليل ،فَضالً عرن هرذا ُك ِلّره فرإ ِ ّن هرذه
الدرداء  ،وهو عربي صريح من صميم
القرراءة موافقرة لرسرم المصرحف ال ّ
َرك َّ
شرامي( ،)134والش َّ
أن القررآن هرو ح ّجرة علرى غيرره ولريس غيرره ح ّجررة
عليه ،والقراءات السبع كلها متواترة ،فغيرر ممكرن تخطّلرة بعضرها ،فراذا ورد فري القررآن المعجرز مثرل هرذا
)135غير تردد ،وال يُلتفت إلى أنّه هل ورد لهُ نظيرر فري كرالم العررب
التركي لَ ِزم القو ُل بصحته وفصاحته (من
َ
ْ
َ
َ
ُ
فكثير أ َ ْم ال  ،والوجه لمن قرأ (زَ يَّرنَ  ...قتر َل أ ْوال ِدهِر ْم ش َرر َكاؤُ ُهم) بفرتح الرزاي
وأشعارهم أم ال ،وإن ورد
ٌ
والياء مبنيا للفاعل :أنه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به ،ونصر القترل بتعردي الفعرل إليره علرى أنره مفعرول،
(قتل) إليهم ،والتقدير :زيَّن لكثير مرن المشرركين شرركاؤهم قترل أوالدهرم
وخفض أوالدهم بإضافة المصدر
خوف الفقر ،أو الوأد خوف العار(.)136
فالقراءترران سرربعيتان متواترترران ،والمررراد بالشررركاء هررم خرردم األصررنام مررن اإلنررس وشررياطين الجررن
زيّنرروا للمشررركين أن يَقتلرروا أ َوالدَ ُه رم خرروف الفقررر أو يررأدونهم خرروف العررار ،فعلررى قررراءة ابررن عررامر يكررون
ال ُّ
هرم) صراروا كرأنهم كرانوا هرم القراتلين فري المعنرى،
شركا ُء هم القاتلين ألنَّهم ل َّما زيَّنروا للمشرركين قترل أوال ِد
َ
زَ
سوا قاتلين(. 137
ي
ل
و
ّنين
ي
م
الشركاء
يكون
ة
م
العا
قراءة
وعلى
َ ُ
ّ
ُ
 -5المستوى النحوي
بنى النحاة قواعدهم على أسالي القرآن الكريم وما ورد فيه من قراءات فتعدّ القراءات القرآنية
أصالً وح ّجةً في النحو العربي ،وقد شغلت القراءات القرآنية أذهان النحاة منذ بداية نشأة النحو ألن هذه
القراءات من أوثق المصادر التى استقى منها النحاة قواعدهم ،ومن أهم ماورد في هذا البحث من المسائل
النحوية وتوجيهها ما يأتي:
 5-1التوجيه النحوي في األسماء بين
 -1ماورد بالرفع والنص
رراء فرري ( )مررن قولرره تعررالى  [:
 اختلررف القُر َّ




 ]    علررررى قررررراءتين:

)138في رواية شرعبة قرراءة وحمرزة والكسرائي فقرد قررؤوا (فتنَرت َ ُهم)
األولى منها قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم
بالنص  ،وقرأها الباقون (فِتْنَت ُ ُهم) بالرفع ( .
فالوجه لمن قرأ بالنص  :فهو أنه وقع بعد كان معرفتان ،وهما (الفتنة) و ( أن قالوا) ،ولما كانرت
(أن) أثبت في المعرفة من الفتنة نص (فتنت َهم) ،ألن (أن) إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشربهت المضرمر
بامتناع وصفها ،فأجريت في التعريف مجراها والمضمر إذا اجتمع مع المظهر كان األولى جعرل المضرمر
اسررما ً والمظهررر خبرررا ً( ،)139ولررذلك أجمعررت السرربعة علررى ذلررك فرري قولرره تعررالى [ :






    
[] النمررررررررررررررررررررل ،]56/وقولرررررررررررررررررررره    [ :
]


[الجاثية ،]25/فـ (أن قالوا) فري محرل رفرع اسرم (يكرن) مقردم ،و(فتنرتهم) خبرر (يكرن) مرؤخر( ،)140أمرا الوجره

برررالرفعّ :
إن الفتنرررة معرفرررة وتقررردمت علرررى القرررول فجعلرررت اسرررم كررران فررري محرررل رفرررع ،وخبرهرررا (
))141في محل النص  ،والتقدير :ث ّم لم تكن فتنتهم إالّ مقالتهم ،فأتى برالكالم علرى رتبتره

االفتتران برالتبرؤ ،ولهرذا وصرفها أبرو السرعود (ت 951هرـ)،
من غير تقديم والتأخير(  ،فأراد أن يخبر عرن
()142
.
باألنس فقال" :ورفعها أنس بحس المعنى"
 كمرررا واختلفررروا فررري لفظرررة ( )مرررن قولررره تعرررالى[ :


 ]  على قراءتين :حيرث قررأ ابرن كثيرر
وابن عامر وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي( :سربيلُ) برالرفع ،وانفررد نرافع بقرراءة النصر ( :سربيلَ)
(.)143
)
144
(
145ره) اسررند الفعررل الررى السرربيل علررى أن (تسر ُ
رتبين) فعررل مضررارع مررن
فالوجرره لمررن قرررأ ب رالرفع :أنر
(استبان) الالزم ،والسبيل فاعل له(  ،أما الوجه لقرراءة نرافع بالنصر  :علرى ّ
أن (تسرتبين) فعرل مضرارع
والفاعل المخاط هرو الرسرول عليره الصرالة والسرالم،
من (استبنتُ الشيء) المعدّي ،و(سبي َل) مفعول به،
أي :لتبيّن ولتستوضح يا مح ّمد ( )iسبيل المجرمين( .)146
للطل  ،أ ّما على قرراءة الرفرع
فعلى قراءة النص لـ(سبيل) على أنه مفعول به ،يكون السين والتاء
لرـ(سبيلُ)على أنره فاعرل ،بحيرث ال تكرون السرين والتراء للطلر برل للمبالغرة( ،)147إذ بمجررد تفصريل اآليررات
وتتب)ررين سرربيل المجرررمين ويظهررر الحررق ،فهرري فاعلررة اإلبانررة ولشرردة إبانتهررا ال تحترراج إلررى فاعررل
تتضررح
يستبينها(. 148
القراء في لفظرة ) ( :مرن قولره تعرالى ...[ :
اختلف ّ
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وابرن عرامر
 ]  على قراءتين :حيث قرأهرا ابرن كثيرر
وأبو عمرو وعاصم في رواية شعبة وحمزة (بَينُ ُكم) بالرفع ،وقرأها الباقون (بَينَ ُكم) بالنص (.)149
فالوجه لمن قرأ بالرفع :جعله اسما بمعنى الوصل ،فأسند الفعل إليه فرفعه علرى أنره فاعرل (تقطرع)
والمعنى :لقد تقطع وصلكم( .)150وعلّق مكي بن أبي طالر علرى هرذه القرراءة بقولره" :ويقروي جعرل (برين)
اسررررررما ً دخررررررول حرررررررف الجررررررر عليرررررره فرررررري قولرررررره تعررررررالى [ :
[ ]  فصرررررررررررررررررررررررلت ]5/وقولررررررررررررررررررررررره[ :
[]   الكهررررف ]78/وال يحسررررن أن يكررررون
ألنه يصير المعنى ،لقرد تقطرع افترراقكم ،وإذا انقطرع افترراقهم لرم يفترقروا ،فيحرول
مصدراً ،وترفعه بالفعل،
المعنى ،وينقل المراد"( ،)151وإنما جاز أن يعني به الوصل ألن اللفظ يسرتعمل فري شريّلين بينهمرا مشراركة
بيني وبينه شركة أو بيني وبينه رحم وصداقة ،ولهرذا السرب حسرن
ومواصلة من بعض الوجوه ،كما يقال:
استعمال البين بمعنى الوصل في اآلية(.)152
اما من قرأ بالنص  :فعلى الظرفية أي :أنره ظررف لرـ(تقطع) والفاعرل مضرمر يعرود علرى الوصرل
َّ
النص َّ
(تقط َع) يستلزم وجود (وصرل أو اتصرال) ،والتقردير :لقرد تقطرع وصرلكم بيرنكم ،وقرد
ألن
المفهوم من
ّ
يقال االتصرال وإن لرم يكرن مرذكورا ً حترى يعرود عليره الضرمير إالّ أنّره تقردّم مرا َيردُل علرى حذفره ،وهرو قولره
تعرررررررررررررررررررررررررررررالى    [:




 ،]فهذا القول فيه داللة التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركاءهم ،إذ تبرؤوا
يكونروا معهرم ،وتقراطعهم لهرم هرو تررك وصرلهم لهرم ،فحسرن إضرمار الوصرل بعرد (تقطرع) لداللرة
منهم ولم
الكالم عليه( ، )153وقيل :إن الظرف صلة لموصول محذوف ،تقديره :لقرد تقطرع مرا بيرنكم ،وفري حررف ابرن
فاعرل التقطرع ذكرر،
154إ)الّ النصر  ،ألن
مسعود ما يدل عليه(( :لقد تقطع ما بيرنكم)) ،إال أن هرذا ال يجروز فيره
()155
فقرد منعروا أن
وهو (ما) كأنه قال :لقد تقطرع الوصرل بيرنكم .هرذا مرذه الكروفيين(  ،أمرا البصرريون
تكون (ما) موصولةّ ،
واحد فال يجوز حرذف أو ِلره وإِبقرا ُء اخرره ،فجعلروا (مرا) نكررة
صلة والموصول
ألن ال ّ
موصوفة و(بينكم) صفته ،وحذف الموصوف( ،)156وقيل :أن هذا المنصوب هو المرفروع فري المعنرى ألنّره
فاعرل تقطرع ،وإنمرا بقري منصروبا ً لمرا جررى عليرره فري أكثرر اسرتعماله ظرفرا ً منصروباً ،ومثلره قولره تعررالى[:
[]   الجررن ،]11/فترررك رفعرره فرري حررال الرفررع حمرالً علررى
أغل أحواله(.)157
ّ
كرانوا يعبردونها مرن دون هللا تضرل عرنهم،
فالقراءتان على هذا بمعنى واحد ،تعنيان أن األنداد التي
وتنقطع يوم القيامة الصالت والعالقات التي كانت بينهم في الدنيا(.)158
 -2ماورد بالنص والجر:

رراء فرري لفظررة ( )مررن قولرره تعررالى  [:
اختلرف القُر َّ




 ]    علرررى قرررراءتين :

حيررث قرأهررا حمررزة والكسررائي( :ربَّنررا) بالنص ر  ،وقرأهررا البرراقون( :ر ِبّنررا) بررالجر( ،)159فالوجرره لمررن قرررأ
بالنص  :على النداءّ ،
ألن لفظ الجاللة (هللا) قسم و(ربنا) منادى مضاف يريد يا ربنا ما كنا مشركين ،وبما
ّ
التضررع واالسرتعطاف ،وقرد برين بهرذا القسرم
أن لفظ الجاللة تقدّم ذكره فنادوه بعد ذلك مستغيثين بره لمزيرد
ّ
وال ُمقسم عليه ،والتقدير :وهللا يا ربّنا ما ُكنَّ
مشرركين( ،)160ويجروز أن يكرون علرى المردح ،أي :أعنري ربَّنرا
را
واذكر ربّنا اجتهادا منهم على قبول المعذرة(.)161
رر ْرتُ ِبزير ٍد صراح ِبنا
أما َم ْن قرأ ِ ّ
(ر ِبّنَا) فيرد ّل علرى أنّره نعرت للفرظ الجاللرة هللا ،كمرا تقرولَ :م َ
بجر لفظة َ
 ،)163( )165أو أنّه بدل مرن لفرظ الجاللرة هللا ( ،)164أو ترابع لره و فري
وبكر أخينا( ،)162وفيه داللة الثناء على (هللا
ٍ
هذا منع التوهم من ّ
.
أن المراد منه غيره
فقراءة (ربَّنا) بالفتح تدل على شدّة ندمهم والت ساعة مندم ،وأ ّما قراءة الكسر فتفيد أنهم رأوا أنهرم
أن يدعو ربّهم ،وأن دعائهم كمرا يردل عليره قرراء الفرتح دعراء مرن ال يررى نفسره أهرالً لره
غير الئق بأمثالهم
لكذبهم وشركهم (.)166
بالرفع والخفض :
 -3ماورد ّ
رررررررا ُء فرررررري قررررررراءة ( )مررررررن قولرررررره تعررررررالى [ :
ذكررررررر القُ ّ




    
    
 ]قراءتان :فانفرد ابن عامر بقرراءة (ولردار اآلخررةِ) برالم واحردة -وهري الم االبترداء  -وتخفيرف
ررر األخررررةِ ،وقرأهرررا البررراقون( ) بالمرررين
الررردال وجر ّ

وتشديد الدال ورفع األخرة(.)167
فالوجه لقراءة ابن عامر :أنه جررد الردار مرن التعريرف لإلضرافة ،وجعرل اآلخررة صرفة لموصروف
فالشريء
خير للمتقين،
ار الساع ِة اآلخرةِ أو الحياةِ اآلخرةِ ٌ
محذوف وليست اآلخرة صفة للدار ،والتقدير :ولَدَ ُ
ال يضاف إلى مثله ،ألن اإلضافة إما للتعريف أو للتخصيص ،والشيء ال يعرف نفسه وال يخصصها(،)168
هذا مذه البصريين ،وقيل :إن اآلخرة صفة للدار ،فتكون (ولدار اآلخرة) مضرافا ومضرافا إليره ،وبمرا أن
الصفة مغاير ة للموصوف في اللفظ صحت اإلضرافة مرن هرذا الوجره ،وهرو نظيرر قولره تعرالى[ :
[ ]   الواقعررررة ،]95/فررررالحق هرررررو
فري اللفرظ ،امرا إذا
اليقين ،كما أن الدار هي اآلخرة ،والشيء يضراف إلرى مثلره إذا اتفقرا فري المعنرى واختلفرا
اللف)ررظ والمعنررى عنررد ذلررك ال يضرراف ،فررال تقررول هررذا حررق الحررق ودار الرردار( ،)169وهررذا مررذه
ري
اتفقررا فر
(
 ، )170ومما يؤيد القراءة بالم واحدة مجيئ هذه اللفظة في مصاحف أهل الشام بالم واحردة( :ولردار
الكوفيين
اآلخرة)(. 171
أما من قرأ بالمين فتوجه بأن الالم األولى الم االبتداء والثانية الم التعريف ،فتكون الدار مرفوعرة
علررررى االبتررررداء ،واآل خرررررة صررررفة لهررررا كمررررا فرررري قولرررره تعررررالى [:
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[ ] العنكبرررررررررروت ،]64/وقولرررررررررره تعررررررررررالى:
[القصص ،]83/وخير خبرها( ،)172واذا كانت االخررة صرفة
] 
للدار كانت تابعة لها في اإلعراب غير مضاف إليها( ،)173وتجدر اإلشارة إلرى َّ
أن القررآن الكرريم لرم يصرف
ألنهرا دار
الدار بالدنيا أبدا ً ،وال أضاف الدار إلى الدنيا ،ألنها ليست دارا أبدية سرمدية وأفرد اآلخرة برذلك،
الخلود والبقاء ،مما يعزز ارتباط اإلنسان المسلم بالحياة الثانية ،فغاية المسلم هي اآلخرة ال الدنيا (.)174
 -4ما ورد بالتنوين وعدمه:


تعالى[:
قوله
في
ورد
[




      
 ]    اختالف القُ ّرا ُء في لفظة:
( )على قراءتين ،األولى :قرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير باإلضافة:

ت َم ْن نَشَا ُء) ،وقرأها الباقون بالتنوين( :دَ َر َجا ٍ
ت َم ْن نَشَا ُء)(.)175
(درجا ِ
ً
فالوجرره لمررن قرررأ باإلضررافة :إنرره أوقررع الفعررل علررى درجررات فتكررون فرري موضررع نصر مفعرروال برره،
وأضرراف الرردرجات إلررى اسررم موصررول (مررن) وهررو فرري موضررع الخفررض مضرراف إليرره ،وعلررى هررذه القررراءة
فالمرفوع هي الدرجات وليست صاحبها ،الن الدرجات إذا رفعرت فصراحبها مرفروع إليهرا ،وقرد ورد نرص
صريح في قولره تعرالى[] [ :غرافر ،]15/حيرث أضراف
الرفع إلى الدرجات( ،)176وهو سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ال غير ،والوجه لمن قرأ بالتنوين (درجاتٍ):
إنرره أوقررع الفعررل علررى االسررم الموصررول (مررن)ّ ،
ت
ت وليس ر ِ
ألن المرفرروع فرري الحقيقررة هررو صرراح ُ الرردرجا ِ
الررررردرجاتُ هررررري المرفوعرررررة( ،)177بررررردليل قولررررره تعرررررالى [ :
وعلى هذه القراءة تكون الدرجات منصوبة إمرا علرى الظرفيرة،
 [ ] البقرة،]253/
()178
ثران ،وهرذا يحتراج إلرى تضرمين الفعرل
والتقدير :نرفع من نشراء مراتر ومنرازل  ،أو علرى أنهرا مفعرول ٍ
(نرفع) معنى فعرل آخرر ينصر مفعرولين وهرو(نعطي) مرثالً ،أي نعطري برالرفع مرن نشراء درجراتٍ ،وقيرل:
يجوز ْ
 )180علرى حرذف
وذلك على حذف مضاف ،أي ذوي درجات ،أو أن النص
أن يكونَ النص ُ على الحال
الجر ،والتقدير :إلى درجات( ،)179ويجوز عند ابن خالويه ْ
أن يكونَ بدالً أو تمييزا ً( .
حرف
ّ
فالقراءتان متقاربتان في المعنى ،وإن اختلف المرفروع براختالف القرراءة إالّ أنهمرا متكاملترانّ ،
ألن
من رفعت درجته فقد رفع ،ومن رفع فقد رفعت درجته(.)181
 5-2التوجيه النحوي في األفعال
 -1الفعل بين الرفع والنص :
اختلف القُ ّراء في نص الفعلين () ، َِ  
ورفعهما من قوله تعالى   [ :





    
 ]   فقد وردت ثالث

ِب ،ونَ ُك ُ
ون) ،وقرأ
قراءات :فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية شعبة برفع الفعلين( :ال نُ َكذّ ُ
ِب ،ونَ ُكونَ ) ،وانفرد ابن عامر برفع األول (:ال
حمزة وعاصم في رواية حفص
بنص الفعلين( :ال نُ َكذّ َ
ِب) ونص الثاني (ونَ ُكونَ )(.)182
نُ َكذّ ُ
فالوجه لمن قرأ برفع الفعلين :جعلهما معطوفتين علرى قولره ) ُِِّ  ( :فتكرون الثالثرة
داخلة في التمني ،فعلى هذا قد تمنوا ثالثرة أشرياء وهري :أن يرردوا ،وأالّ يكونروا قرد ُكرذّبوا ،وأن يكونروا مرن
المؤمنين أو حالين على معنى يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين ،فيردخل المجمروع تحرت حكرم
التمني ( ،)183وقرد َو َردَ إشركا ٌل علرى هرذا الوجره عنرد الربعض وذلرك أن المتمنري ال يكرون كاذبراً ،ألن التمنّري
صردق والكرذب ،وإنمرا يردخالن علرى األخبرار ،وهرذا دخلره الكرذب لقولره تعررالى:
إنشرا ٌء واإلنشراء ال يدخلره ال ّ
[[] األنعام ،]28/وأجي على هرذا برأن هرذا التمنري
تضمن معنى الوعد فجاز أن يتعلق به التكذي كقول القائل :ليت هللا يرزقني ماالً
)184فأُحسِن إليك ،فهذا التمني
بمعنى الوعد فلو رزق ماال ولم يُحسن إلرى صراحبه ،لقيرل انره كرذب فري وعرده(  ،وقيرل :إن قولره تعرالى

[     
      
 ،]    لرريس متعلقررا

بررالمتمنّي ،بررل هررو إخبررار مررن هللا تعررالى بررأن ديرردنهم الكررذب ،ال أن الكررذب داخررل فرري التمنرري( ،)185وقيررل أن
القررراءة بررالرفع علررى القطررع واالسررتّلناف ،فيقطررع (ال نكررذب) ومررا بعررده عررن األول ،واسررتّلناف جملررة جديرردة
ُ
ونكرون مرن المرؤمنين،
نكذب بآيرات ربنرا
)186ونحن ال
فحينّلذ يكون خبرا ً لمبتدأ محذوف والتقدير :يا ليتنا نُ َردُّ،
ُ
وعليه ّ
ُ
ونكون) غير داخلين في التمني( .
ب،
فإن (ال نكذّ ُ
والمعنى يرا ليتنرا نُررد ونحرن ال نُكرذب بآيرات ربنرا،
د
الر
حصول
بتقدير
يكذبون
ال
أنهم
ضمنوا
فهم
ّ
)189مثرل قولرك" :دعنري وال
وهرو
ُر ِددْنا (أم188لم) نُرد ،أي :قد عاينا وشاهدنا ماال نُكذِّب معه أبدا ً( ،)187قال سيبويه:
(
 ،فكذا في قولره تعرالى :
أعود"  ،فها هنا المطلوب هو تركه ،فأ ّما أنّه ال يعود فغير داخل في الطل
(يا ليتنا) الداخل في التمني هو الردّ ،فأ ّما ترك الكذب ،وفعل اإليمان فغير داخلين في التمني.
أما من قرأ بنص الفعلين فيهما :فعلى تقدير إضمار ّ
(أن) بعد الرواو علرى أنره جرواب للتمنري ،كمرا
تنص جواب األمر والنهي واالسرتفهام ،وقردرت (أن) لتكرون مرع الفعرل مصردرا ،فتعطرف برالواو مصردرا ً
ردر ،وبرره يررتم النص ر فرري الفعلررين ،والتقرردير :يررا ليررت لنررا ردا ً وانتفرراءا ً مررن التكررذي وكونررا مررن
علررى مصر
()190
ليتنا نرد فال نكذب...ويتأكد هذا الوجه بقراءة
يا
والتقدير:
الفاء،
من
مبدلة
الواو
تكون
أن
أو
،
المؤمنين
()191
ي يا ليتنا نُ َرردُّ
الحال:
بمعنى
يكون
أن
أو
،
النص
على
بالفاء
))
نكذب
((فال
يقرأ
كان
فإنه
مسعود
ابن
َ
)192أ َ ْ
سمك شاربا ً اللبن( .
غير مكذبين ،كقول العرب ال تأكل السمك وتشرب اللبن ،أي ال تأكل ال ّ
فالقراءات الثالث متباينة المعنى وفيها تكثير للمعاني وتوسريع لهرا ،حيرث صرورت لنرا حرال أولّلرك
المشركين في موقف الحشر في تمنيهمّ ،
فإن منهم من يتمنى أن يرد إلرى الردنيا وأن يكرون فيهرا غيرر مكرذب
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باهلل وبآياته وأن يكون من المؤمنين ،ومنهم من يتمنّى الردّ مصاحبا ً لما حدث له في اآلخرة مرن النردم علرى
التكذي بما جاء به الرسل عليهم السالم ،ومنهم من يتمناه ليكون سببا ً لإليمان ،ومنهم من يَ ِعدُ برذلك وعرداً،
وهذا االختالف في المعاني إنما نحصل عليره براختالف القرراءات ،ولرم لرن نحصرل عليهرا لرو أخرذنا بقرراءة
صلة من
واحدة ،فالقراءات الثالث ال
ثر للمعاني المتح ّ
)193تناقض بينها وإنّما هو تكثير للمعاني ،فالقراءات ن ْب ٌع ٌّ
تنوعات التوجيه النحوي( .
 -2الفعل بين صيغتي المفاعلة وغيرها:
ررررررررررراء فررررررررررري لفظرررررررررررة )  (:مرررررررررررن قولررررررررررره تعرررررررررررالى[ :
اختلرررررررررررف القر
ّ




  
 ]  علررى ثررالث قررراءات ،حيررث قرررأ ابررن كثيررر

ارسْتَ َِ ) بألف بعد الدال وسركون السرين وفرتح التراء ،وقررأ نرافع وعاصرم وحمرزة والكسرائي
وأبو عمرو (دَ َ
س ْ
ت) بحذف ألف وفتح السين
ر
د
(
بقراءة
عامر
ابن
وانفرد
التاء،
وفتح
السين
وسكون
ألف
(دَ َرسْتَ ) بحذف
َ
َ َ
وسكون التاء(.)194
)195على أهل
ارستَ ) :على وزن (قَابَلت) على أن المفاعلة من الجانبين أي قرأت
فالوجه لمن قرأ (دَ َ
ويقوي
الكتاب من اليهود والنصارى وقرؤوا عليك ،أي :دارستهم وذاكرتهم ودارسوك وذاكروك( ،
ِّ
هذه القراءة قوله تعالى  [ :






    
[]   الفرقان ، ]4/والوجه لمن قرأ

(دَ َرسْتَ ) :أنه اسند الفعل للنبي ( ،)iفأخبر هللا عنهم أنهم يقولون :درس محمد الكت  ،أي كت

األولين،

وتعلمه منهم ،فجاء بهذا القرآن منها( ،)196ويدل على هذا المعنى قوله تعالى[ :






[ ]  النحل ،]24/وحجتهم

ابن)197مسعود ((وليقولوا درس)) فأسند الفعل فيه إلى الغيبة يعنون محمدا ً ( )iكما أسند إلى
قراءة
(
ْ
اآليات
هذه
يقولون
نهم
أ
عنهم
هللا
فأخبر
آليات،
ل
الفعل
إسناد
فهو
)
ت
س
ر
د
(
لقراءة
الوجه
أما
،
الخطاب
َ
َ
َ
وامت ُ ِحيت أثرها من قلوبنا كما تَد ُْرس وتمح اآلثار(،)198
التي تتلوها علينا قد تطاولت وتقادَ َمت
َّ
ومر ِبنَا ْ
فأحييتها وجّلتنا بها( .)199فالمعنى :أي مثل ذلك التصريف البديع نصرف اآليات الدالة على المعاني الرائقة
الكاشفة عن الحقائق الفائقة ونبينها على أنواع شتّى لنلزمهم الحجة ،وليهتدي بها المستعدون لإليمان على
اختالف العقول واإلفهام ،وليقول المشركون المعاندون دارست علماء أهل الكتاب وذاكرتهم ،وجّلتنا بما
تلقيته عنهم ،أو درست كت األولين وتعلمت منهم وليس هذا بوحي منزل كما زعمت ،وقد قالوا هذا إفكا ً
وزوراً ،أو درست هذه العقائد ومحيت ،بمعنى أنها أساطير قديمة قد رثت وخلقت(.)200
)201وحكمة تعددها حكاية أقوال ثالث فّلات من المشركين ،وهرذا مرن إيجراز
فالقراءات الثالث متواترة
القرآن العجي في الكلم والرسم( .

 -3الفعل بين الالزم والمتعدي:

كما وقد ورد اختالف القراء في لفظة ) (:من قوله تعالى....[ :












 ]على قراءتين :قرأها نافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر( :يَضلون) بفتح الياء ،وقرأها

ض َّل)
ضلُّون) بفتح
الياء :على أنّه مضارع ( َ
ُضلّون) بضم الياء( ،)202فالوجه لمن قرأ (يَ ِ
الباقون( :ي ِ
()203
ض َّل فالن  ،يقول أبو علي الفارسي في
الثالثي ،وهو فعل الزم غير متعد ،والواو فاعل ،كما يقالَ :
معنى هذه القراءة ،أي :يَضلون باتباع أهوائهم ،كما قال] [ :
[األعراف ،]176/أي :يضلّون في أنفسهم من غير أن يضلّوا غيرهم من أتباعهم بامتناعهم من أكل ما ذكر اسم
شيء يوجبه من شرع والعقل نحو
هللا عليه وغير ذلك مما يتبعونه ويأخذون به مما ال
البحيرة()204والسائبة()205وغير ذلك مما كان يفعله أهل الجاهلية" (.)206
ضر َّل) الربراعي ،وهرو فعرل متعردّ،
ُضرلّون) بضرم اليراء :علرى (أنّ07ره)2مضرارع (أ َ َ
أما الوجه لمرن قررأ (ي ِ
والواو فاعل ،والمفعول محذوف ،تقديره :ليُضلون الناس  ،وهذا أبلغ وأقوى في ذمهم كما قال المكي":
ُض2ر)رلون النرراس إالّ وهررم ضررالون فرري أنفسررهم ،ولرريس إذا ضررلوا فرري أنفسررهم يضررلون أحرردا ً بررذلك
ألنهررم ال ي
الضالل"(. 08
فالقراءة بفتح الياء تفيد معنى إسناد الضالل إليهم وبضم الياء تفيد معنى إسناد إضاللهم إلى غيرهم
وذلررك بتحررريم الحررالل وتحليررل الحرررام ،ثررم بررين  فرري ضرراللهم أنرره علررى أقرربح الوجرروه وأنرره باتبرراع الهرروى
والشهوات ال بالنظر والتأمل وال بعلم مقتبس من الشريعة مستند إلرى الروحي برل هرو محرض هروى وشرهوة
(.)209
ّ
ً
فالقراءتان متكاملتان ،فالضّال قد ال يكرون مضرال إذا لرم يُتبرع خطواتره ويسرلك مسرلكه ،لرذا أمرر هللا
نبيرررررررررره بقولرررررررررره      [:




ُ
اإلنسران
[﴾ الكهف ،]28/فخطاب الرسول()خطاب ألمته ،فعليه يكرون
ضاالً لنفسه ُم ّ
ّ
ّ
ضالً لغيره.
ضاالً لنفسه غير مض ّل لغيره ،أما إذا تتبع خطواته وسلك مسلكه فيكون

 5-3التوجيه النحوي في الحروف
 -1همزة (إن) بين الفتح والكسر:
رررراء فرررري حرفرررري ( )–مررررن هررررذه اآليررررة:
 اختلررررف القر ّ

[....
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 ]    علررررررررى
ابرن) عرامر
ثالث قراءات :قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسرر الهمرزتين( :إنّره ..فإنّره) ،وقررأ
وعاصم بفتح الهمزتين( :أنّهُ ..فأنّهُ) ،أما نافع فقرأ بفتح الهمزة األولى وكسر الثانية( :أنّهُ ..فإنّه)(. 210
أ ّما كسر الهمزة األولى فعلى االسرتّلناف ،والكرالم قبلهرا ترام ،وجري َء بهرا وبمرا بعردها تفسريرا ً لقولره
تعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالى   [ :
 ،]كمرررررررررا كررررررررران قولررررررررره تعرررررررررالى [ :
[] المائدة ،]9/تفسيرا ً للوعد التري قبلهرا [ 






 ،)211(])أو على اضمار (قال) وتقديره :قال إنّه من عمل ،فتكرون الكسرر

(212
االستّلناف أيضاً ،أي :أنها صدر جملة وقعت خبرا ً لـ(من) على
فعلى
الثانية:
كسر
وأما
،
بعد قول مقدر
أنها موصولة ،أو جوابا لـها ْ
إن جعلت شرطا ً( ،)213والكسر بعد الفاء أحسن وأقيس ّ
ألن مرا بعرد الفراء يجروز
أن يقع فيره االسرم والفعرل ،وكرل موضرع يصرلح أن يقرع فيره االسرم والفعرل فرإ ّن ّ
(إن) تكرون مكسرورة ،علرى
أنهرا بردل مرن الرحمرة
أي:
االبتداء( ،)214والوجه لمن قرأ بفتح الهمزتين :ففتح الهمرزة األولرى علرى البدليرة
()215
بدل الشيء من الشيء ،والتقدير :كت ربكم على نفسه الرحمرة أنّره مرن عمرل مرنكم  ،أو أنهرا مبتردأ فري
محل رفع وخبره محذوف ،والتقدير :عليه أنّه من عمل منكم( ،)216وقيل أنّها فتحت على تقدير حذف حرف
والتقدير :كت ربكم على نفسه الرحمة بأنّه أو ألنّه من عمرل ،فلمرا سرق الخرافض وصرل الفعرل الرى
الجر،
(أن) فعمل( ،)217أمرا فرتح الثانيرة (فأنّ
فري محرل الرفرع والخبرر محرذوف ،والتقردير :فلره
مبتردأ
أنهرا
فعلرى
ره):
)219أن يكون في محرل الرفرع خبرر لمبتردأ
ويجوز
غفران ربه ورحمته ،أو فغفران ربه ورحمته حاصالن(،)218
(
محذوف ،وتقديره :فأمره غفران ربه له ،أو فأمره أنّه غفور رحيم .
أمررا الوجرره لقررراءة نررافع( :أ َنّرره – فإ ِنّرره)( :ف220ن)رره أبرردل األولررى مررن الرحمررة أي :كت ر أنرره مررن عمررل،
واستأنف ما بعد الفاء ،أي :فله المغفرة والرحمة .
فالقراءات الثالث كلها مترواترة وال تعرارض بينهرا ،فجميرع مرا ذكرر مرن األوجره تحمرل فري طياتهرا
معنى الدعوة واإلنابة إلى هللا ،فتكون معنى قراءة الكسر جوابا ً لمن سأل عرن ّ
الرحمرة التري كتبره
حظره مرن ّ
ع ِم َل سوءا ً  .....فإنَّهُ
غفور رحي ٌم] أ ّما قراءة الفتح فتعني
هللا على نفسه تف ّ
ٌ
ضالً منه لعباده فالجواب [إنَّهُ َم ْن َ
َّ
صة التي هي المغفرة لمن تاب من بعد عمل السروء بجهالرة
أن ربّكم كت
الرحمة الخا ّ
على نفسه فضالً منه ّ
وأصلح عمله(.)221
ررراء فررري ) (:مرررن قولررره تعرررالى[ :
 -وقرررد اختلرررف القُر ّ





    
      
    
 ] على قراءتين :قررأ ابرن كثيرر وأبرو عمررو (إنَّهرا) بكسرر الهمرزة،

وقرأها الباقون( :أنّها) بفتح الهمزة(.)222
فالوجه لمن قرأ بكسر الهمرزة أن يكرون علرى القطرع واالسرتّلناف ،والمعنرى :قرل لهرم يرا ُمح ّمرد إنّمرا
يشعركم ،أي :وما يُردريكم إيمرانهم ،وتر َّم الكرالم ،ثرم
ي ،ثم قال :وما
اآليات عند هللا وليست عندي فتُقترح عل َّ
أخبر عنهم فقال :إنها ،أي :اآليات إذا جاءتهم ال يؤمنون(.)223
أ ّما القراءة بفتح الهمزة فمن وجوه:
 -1أن تكون ّ
(أن) بمعنى (لع َّل)( ،)224وهذا مذه خليل(ت175هـ) كما نقل عنره سريبويه فقرال :قرال خليرل:
ت السروق أنّرك تشرتري لنرا شريّلاً ،أي :لعلرك ،فكأنّره قرال :لعلّهرا إذا جراءت ال
"هي بمنزلة
قول العررب إئر ِ
()225
يقرروي هررذا المعنررى قررراءة أ ُ
كعرر(( ):227ومررا أدراكررم لعلهررا إذا جرراءتهم ال
بررن
برري
وممررا
،
يؤمنررون "
ّ
يؤمنون))( ،)226واستَجْ َود هذا الرأي مع خليل وسيبويه الزجا ُج(  ،وعدَّها الفراء لغةً ،فقال" :وللعرب
في (لع ّل) لغة بأن يقولوا :ما أدري أنَّك صاحبها ،يريدون :لعلك صاحبها ،وهو وجه جيد أن تجعل َّ
(أن)
فررري موضرررع لعرررل"( ،)228كمرررا وقرررد ورد مثرررل هرررذا التنررراوب فررري عكرررس هرررذا أيضررراً ،فررري قولررره تعرررالى:
[ ] عرربس .]3/قررال
[ 
المفسرون المراد بـ(لعل) ّ
(أن) أي :وما يدريك أنّه يزكى(.)229
 -2أن تكون (ال) زائدة في قوله تعالى ،]  [:كمرا فري قولره تعرالى[ :
     
يشررعركم أنهررا إذا جرراءت
[ ]األعررراف ،]12/أي :مررا منعررك أن تسررجد ،فتقرردير لفررظ اآليررة تكررون :ومررا
أن الرررذين اقترحررروا اآليرررة مرررن الكفرررار ال يؤمنرررون إذا جررراءتهم( ،)230فتكرررون َّ
يؤمنرررون ،أي ّ
أن منصررروبة
رـ(أن) ومررا دخلررت عليرره فرري محررل نص ر مفعررول ثرران لررـ(يشعركم)ّ ،
بررـ(يشعركم) ،فر ّ
ألن معنررى شررعرت
بالشيء :دريته ،فهو في اليقين كـ (علمت)(.)231
 -3أن تكون (ال) غير زائدة ،وتكون ّ
جاءت ال يؤمنرون بهرا،
(أن) على بابها ،والمعنى :وما يدريكم أنها إذا
بالكفر أبدا ً و َيّلِس من إيمانهم( ،)232فعلرى هرذا القرول
عليهم
حكم
لمن
فحذف المفعول ( بها) ،وهذا جواب
ال يحسن الوقف على (يشعركم) ،ألن ّ
(أن) متعلقة به (.)233
التر)ري يقترحونهررا عنررد هللا ألنّهررا إذا
 -4أو علررى تقرردير الم التعليررل قبررل ( أنّهررا) ،فيكررون التقرردير :إنّمررا اآليررات
جاءت ال يؤمنون (وما يشعركم) جملة معترضة بين العلة والمعلول(. 234
 -2همزة (إن) بين الفتح والكسر ،والتشديد والتخفيف :

ورد في حرف (أ َ َّن) في قوله تعالى   [ :
 ]  ...  ثالث قراءات :

اطي) بكسر الهمزة والتشديد ،وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وعاصم
ص َر ِ
قرأ َ حمزة والكسائي (وإِ َّن هذا ِ
اطي) بفتح الهمزة والتشديد ،وانفرد ابن عامر بقراءة (وأ َ ْن هذا صراطي) بفتح الهمزة
ص َر ِ
(وأ َّن هذا ِ
والتخفيف( ،)235فالوجه لمن قرأ بكسر الهمزة :على االستّلناف ،و(هذا) اسم ّ
(إن) ،و(صراطي) خبرها،
و(مستقيما) حال( ،)236والوجه لمن قرأ بفتح الهمزة :حمالً على إضمار الم التعليل ،فـ(أن) في موضع
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ّ
اطي ُم ْست َ ِقيما ً فاتبعوه ،أي :فاتبعوه ألنَّه ُم ْست َ ِقيم( ،)237وهو
النص لحذف الخافض ،والتقدير:
ص َر ِ
وألن هذا ِ
مذه الخليل وسيبويه( ،)238كقوله تعالى  [ :
َّ
[]    الجن ،]18/أي:
اجدَ
وألن ال َم َ
س ِ
من وقوع أَتْ ُل عليها في قوله[ :
هلل ،وقيل :بل هو في موضع النص





 ] في اآلية السابقة أي :أَتْ ُل ما حرم ربكم ،و أَتْ ُل ّ
اطي ُم ْست َ ِقيما ً،
ص َر ِ
أن هذا ِ
َّ
بـ(أن هذا صراطي
صاكم)
وذه
صاكم به) وو ّ
جر بمعنى (ذلكم و ّ
الفراء إلى أنها في موضع ّ
ّ
مستقيماً)( ،)239ورأى األزهري أن من قرأ بفتح الهمزة "ف نه عطف على قوله[ :





]     
[األنعام ]    [ ،]151/وهذا

النص ؛ ألنه اسم (أن) ،و(صراطي) خبره ،ونص (مستقيماً) على الحال"( ،)240وإليه ذه
في موضع
ابن خالويه( ،)241ووجه قراءة ابن عامر :أنها مخففة من الثقيلة ،واسمها ضمير الشأن محذوف ،وأصلها:
وأنه هذا صراطي ،و(هذا) مبتدأ ،و(صراطي) خبرها ،والجملة من المبتدأ والخبر ،خبر ْ
(أن)
المخففة(.)242
 -6المستوى الداللي
َّ
إن علم الداللة فرع من فروع علم اللغة ،وهو الغاية من دراسة المستويات الثالث :الصوتية،
والصرفية ،والنحويةْ ،
بل دراسة المستويات اللغوية السابقة والعناية بها هى تمهيد لبيان المعاني
والمدلوالت اللغوية ،لذا تعّد دراسة المستوى الداللى قمة الدراسات اللغوية وغايتها ،ومن أهم ماورد من
الفروق في المستوى الداللي ما يأتي:
 6-1الفروق الداللية الناتجة عن اختالف المادة :
اختلف القُ ّراء في لفظة ( )في قوله تعالى ...[ :
       
وابررن عررامر وحمررزة
 ،] علررى قررراءتين :قرررأ أبررو عمرررو
رص) ( ،)243فالوجره لمرن قررأ
ض) ،وقرأها البراقونَ ( :يقُ ُّ
والكسائي بسكون القاف وكسر الضاد وتخفيفهاَ ( :ي ْق ِ
(يقررض) :علررى أنرره فعررل مضررارع مررن القضرراء ،وحجررتهم قولرره تعررالى عنررد تمررام الكررالم[ :
] ،والفصل ال يكون إالّ في القضاء ،والحرق :صرفة
 
لمصرردر محررذوف  ،والتقرردير :يقضرري القضرراء الحررق ( ،)244ومررن حجررتهم قولرره تعررالى[ :
[)245غررافر ،]20/وقررراءة ابررن مسررعود (( :إن ال ُح ْكرر ُم إالّ هلل
] 
الحق)) فدخول الياء يؤكد معنى القضاء (  ،وال يوقف على(يقض) في هذه القراءة كما قال مكي
َي ْقضي ِب ّ ِ
" : )246ألن أصله الياء ،فإن وقفت بالياء على األصل ،خالفت الخر  ،وإن وقفرت بغيرر يراء خالفرت
بن ابي طال
األصل"(  ،والوجه لمن قرأ(يقُ
ص) :أنّه من القصص ،والمعنىّ :
أن ك ّل ما أخبرر بره أو أمرر بره فهرو مرن
ُّ
أقاصرريص الحررق ،والحررق مفعررول برره( ،)247قررال تعررالى   [:
االقتصاص ،وهو اتّبراع األثرر،
[ ] يوسرف ،]3/وقيل هو من
ّ
ّ
والحرق مفعرول بره علرى االحتمرالين( ، )248والقصرص هنرا بمعنرى
الحق ويجري قردره علرى وفقره،
أي :يتّبع
القول كما قال أبو علي الفارسي( ،)249والفصل قد جاء في القول كما جاء في القضاء ،في نحو قوله تعرالى:
[[ ]   الطرررررررررررررررررررررارق ،]13/وقولررررررررررررررررررررره [ :
    
[ ]    هررررررررررررررررررررررررررررررررررررود ]1/وقولرررررررررررررررررررررررررررررررررررره:
[[]  التوبرررة ،]11/فقرررد حمرررل الفصرررل علرررى القرررول
واسررررررررتُعمل معرررررررره ،وفرررررررري قولرررررررره تعررررررررالى   [ :
[]...  يوسف ،]111/فقد ذكر في القصص
 
رص)
أنه تفصيل وعليه فال يلزم من الفصل( أن
)251يكون للقضاء فق ( ،)250كمرا ويشرهد لصر ّحة هرذه القرراءة ( َيقُ ُ
صين))  ،فقراءة (يقض) يدلّنا أ ّن الذي يقضي ويحكم بين الخالئق بالحق
القراءة الشاذة((:وهو خير القا ّ
(يقص) يدلنا أن كل ما أنبأ هللا به م ّما قضاه فهو ّ
ّ
الشك فيه.
حق
هو هللا سبحانه وتعالى ،وقراءة
ُّ
 6-2االنتقال بين أسلوب التكلم والخطاب والغيبة
 -1بين الخطاب والغيبة:
نبدأ بالخالف الوارد في قراءة ( )من قوله تعالى [ :




    
    
 ]حيث ذكر القُ ّرا ُء فيها قراءتين:

بياء الغيبة (أفال يعقلون)،
قرأها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي
وقرأها نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بتاء الخطاب (أفال تعقلون)( ،)252فالوجه لمن قرأ بياء
الغيبة :رده على ما قبله من لفظ الغيبة ،وهو قوله تعالى [:
 ]   فيكون
توبيخهم تعريضا ً( ،)253كما َّ
إن في قراءة الغيبة تبليغا ً عن هللا  ، )254(وأما من قرأ بتاء الخطاب فمن عدة
ّ
وجوه ،منها :أ ّن الخطاب مو ّجه إلى الذين خوطبوا بذلك ،وهم الذين قالوا:
[    



[] األنعام ،]29/أي أفال تعقلون أيّها المخاطبون( ،)255أو أن
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الخطاب) على
ع ّم ( ،)256أو أن يُحمل
يراد به الغي والمخاطبون ،فغل الخطاب ،والقراءة على هذا الوجه أ َ َ
(257
القول :أي قل لهم يا محمد :أفال تعقلون؟ فجعلهم مخاطبين على لسان نبيه عليه الصالة والسالم .
فتكون قراءة الغيبة في هذه السورة على هذا الوجه موافقرةً للسرياق بمجريء الفعرل (يعقلرون) للغيبرة
(يتقون) ،أي :أفال يعقل الذين يتقون أنَ الدار اآلخرة خير لهم وأبقى من هذه الردار الفانيرة
متناسقا ً مع الفعل
فيعملوا ويستعدّوا لها( ،)258أما قراءة الخطاب فتفيد التوبيخ الشديد للمشرركين عرن عردم عقلهرم ،عرن طريرق
االلتفات ،وهو أسلوب بالغي يفيد جانبا ً دالليا ً وتنوعا ً أسلوبيا ً يحقّق اإلثارة واالنتباه من قبرل المتلقّري ،وأمرا
غر)هم وتلهيهم زخرارف الردنيا ومظاهرهرا عرن
عن طريق االستّلناف فتفيد التحذير الشديد للمؤمنين من أالّ ت
(259
العمل لآلخرةّ ،
فإن الدنيا دار زوال واآلخرة هي دار القرار .
 -ومنررررررررررررره مرررررررررررررا ورد فررررررررررررري قولررررررررررررره تعرررررررررررررالى [ :

   
    
 ،] ....   حيررث اختلررف القررراء فرري لفظررة( :لتنررذر) علررى

انفرررد عاصررم فرري روايررة شررعبة بقررراءة (ولينررذر) بيرراء الغيبررة ،وقرأهررا البرراقون (ولتنررذر) بترراء
قررراءتين:
()260
ع ِلموا به واستعدُّوا له وأنرذرتُهم بره ،وأنرذرتُهم
دوَ :
ّ )261
الخطاب  ،و(نذر) في اللغة من قولهم :نَ ُذ َِر القو ُم (بالعَ
 ،قررال تعررالى[:
القرروم
إيّرراه ،وهررو نررذير القرروم وم ْنررذِرهم ،وهررم نُررذر
ِ
[ ]  الملررررررررررررررررررررك ،] 17/وقررررررررررررررررررررال [ :
[ ] القمر.]16/
فالوجه لمن قررأ بالغيبرة :انره اسرند فعرل اإلنرذار إلرى الكتراب المقردم ذكرره وهرو (القررآن) ،وقرد خروف
برررررررررررره( ، )262كمررررررررررررا قررررررررررررال تعررررررررررررالى   [ :
[ ]  ابرررررررررررررررررررررررررراهيم ،]52/وقرررررررررررررررررررررررررال [ :
رررررررررررررررررررراء،]45/
[ ]  األنبير
ي ( )iفهو فاعرل اإلنرذار ،أي :لتنرذر يرا محمرد( ،)263كمرا قرال
والوجه لمن قرأ بتاء الخطاب :إلسناده إلى النب ّ
تعرررررررررررررررررررررالى    [ :
][النازعات ،]45/وقال[ ] [ :األنعام.]51/
فالقراءتان متواترتان ،وقد قرئ بكل منهما ،فقراءة الغيبة مفادها لينذر القرآن بمواعظره وأوامرره،
أن الرسرول ال ينرذر ِم ْ
أما قراءة الخطاب فتفيد إن فاعرل اإلنرذار هرو الرسرول عليره السرالم ،ومعلروم َّ
رن عنرد
نفسرررررره وإنمررررررا ينررررررذر بمررررررا أُوحرررررري اليرررررره [  
[] األنبيراء ،]45/فالقراءتان تفيدان أن القرآن منذر والذي ينرذر بره هرو
الرسول عليه الصالة والسالم.
 -2بين التكلم والغيبة:
القراء في لفظة )( :من قوله تعالى[ :
اختلف
ّ
   
] ...     

ها سائر السبعة(:نح ُ
ش ُر ُهم) بنون التعظيم ،وانفرد عاصم في رواية حفص بقراءة:
على قراءتين :حيث قرأ
( َيحْ ُ
ش ُر ُهم) بياء الغيبة(.)264
فالوجه لمن قرأ( :نح ُ
ش ُر ُهم) بنون التعظيم :أنه جعله من أخبار هللا  عن نفسه ،وسلك مسلك
أن المقام يقتضي الغيبةّ ،
االلتفات من الغيبة إلى التكلم ،إذ ّ
الن قبله قوله تعالى[ :

     



[]األنعام ،]127/إالّ أنه عدل عنه إلى االلتفات للتعظيم والتخصيص(،)265

يقوي
وم ّما
األمر(،)266
ولتهويل
[   


[:
[ ]الكهف ،]48/وقوله
[] طه ،]124/والوجه لمن قرأ (يَحْ ُ
ش ُر ُهم) بياء
الغيبة :رده على لفظ الغيبة التي قبله  [ :
     
[األنعام ،]127/فجرى اللفظ على نسق الكالم،
] 
والفاعل ضمير مستتر يعود على (ربهم) المتقدم ذكره()268؛ إذن فالقراءتان بمعنى واحد وال اختالف
غيره فال شريك معه.
بينهما من حيث المعنى؛ ألن هللا سبحانه وتعالى هو الذي يحشر الناس يوم القيامة ،ال َ
ويؤيد

المعرب وغيره
 6-3بين
َّ

هذه

القراءة(،)267

قوله

تعالى:

اختلف القُ ّراء أيضا في لفظة ()


[





 ] على قراءتين :قرأها حمزة والكسائي بالم مشدّدة

في

قوله

تعالى:

وسكون الياء(:والَّيْسع) ،وقرأها الباقون بالم واحدة ساكنة وفتح الياءْ :
سع) (.)269
(وال َي َ
فالوجه لمن قرأ بتشديد الالم وسكون الياء ْ
ض ْيغَم -
سع) كـ ( َ
(اللَّيْسع) :على أن أصله ُ (لَ ْي َ
تنكيره ثم دخلت عليه الم التعريف الساكنة فأدغمت في الالم المتحركة
271عَ)ل ،وقُدِّر
وزن( فَ ْي
صي َْرف) على
ُ
و َ
ًِ
فصارتا الما ً
(أل)
دخول
يصح
ال
األعالم
أسماء
من
أعجمي
اسم
أنه
على
تنكيره
وتقدير
،
مشددا
التعريف عليه ،إذ ال يتعرف االسم من وجهين( ،)272وقيل :إن األلف والالم زائدتان وليستا للتعريف(،)273
قرأ بالم واحدة وفتح الياء (وال َيسع) :على أنه اسم أعجمي علم ال اشتقاق له ،واأللف والالم
لمن
والوجه
(
 ،)274)275وقيل أنه عربي ،وهو فعل مضارع سمي به ،وال ضمير فيه فأُعرب ،ث ّم ن ِ ّكر فدخله حرفا
زائدتان
فيه
التعريف(  ،وأصله (يوسع) كـ :يوعد ويوه ويوضع ،ثم حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة
تقديرية ،ولم تعمل الفتحة في السين ّ
ألن الفتح إنّما جيء به ألجل حرف الحلق ،وأصله كسرة ،فحذفت
الواو كحذفها في يعد ويه ويضع(.)276
()270
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فررالتخفيف والتشررديد قراءترران صررحيحتان وال خررالف بينهمرا مررن حيررث المعنررى ،وهررو اسررم نبرري مررن
األنبياء كغيره من األسماء كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ،إالّ إنّه دخل عليه (أل) التعريف ،واألصل فيره ان
ال يدخل عليه ،وبهذا قد خالف عما عليه األسماء األعجمية.
 -7الخاتمة
وبعد  :ففي ختام هذا البحث تبين لنا جملة نتائج ،نوجزها فيما يأتي:
 -1إ ّن القراءات السبع المشهورة ليست هي األحرف السبعة الرواردة فري األحاديرث التري ترواترت عرن
النبي ( )كما توهمه البعض ،وإنما هي جزء من األحرف السبعة الموافقة للعرضرة األخيررة التري عررض
على النبي ( ،)كما أ ّن القراءات بالنسبة إلى القرآن بمنزلة الشكل والهيّلة ،فالشكل والهيّلة اليخر َجان عرن
حقيقة الجوهر ،بل هما حقيقة واحدة ،فاختالف القراءات فيما بينها ليس اختالف تضاد وتناقض ،فال يوجرد
في القرآن لفظتان مختلفتان في القراءة متضادتان في المعنى ،فالكل من عند هللا.
 -2إن االختالف في القراءات فيه تكثير للمعاني وتوسيع لها وإن كان أصل المعنرى واحردا ً فري بعرض
ثرر للمعراني ،وال يكرون التفاضرل بررين القرراءات كمرا فعلره بعررض
فتنروع القرراءات منبررع ّ
أنرواع االخرتالفّ ،
ظن منهم -وذلك لمرا يُوهمره التررجيح مرن ضرعف أو خلرل فري قرراءةٍ بلغرت
حسن
على
العلماء والمفسرين -
ٍ
التواتر ،وتلقتها األ ُ ّمة بالقبول ،وانما يكون بين حجج القراءات حين تكون الحجة قوية أو ضعيفة.
 -3ال ينرردرج اخررتالف القُر ّرراء فرري فرررش القررراءات ضررمن قواعررد وضررواب معينررة ،أمررا األصررول فهرري
تندرج ضمن قواعد وأصول ثابتة غالبا ً ،و َّ
إن هنراك تشراب ًها برين توجيهرات علمراء القرراءات وعلمراء اللغرة،
ُ
َّ
وذلك َّ
اخرتالف بيرنهم فر ن الق َّرراء كرانوا
ع طوير ٌل فري اللغرة ،وإن وجرد
ألن أغل القُ َّراء هم م َّمن كان لهم با ٌ
ٌ
َّ
والرواية ،في حين كان اللغويين يعتمردون علرى األفشرى
يعتمدون على األثبت في األثر ،واألص ّحِ في النقل ِ ّ
في اللُّغة ،واألقيس في العربية.
أثر صرفي فري أبنيرة الكلرم ،وذلرك عنرد
ذات
وهو
،
األصوات
بين
االنسجام
 -4إ َّن اإلدغام ضربٌ من
ٍ
ما يتأثَّر صوتٌ بآخر مجاور له إذا كان بينهما مناسبة كالتَّماثل والتَّقارب ،ويمثّل التَّعاق بين أبنيرة األفعرال
المجرردة والمزيردة بتضرعيف عرين الفعرل ظراهرة التَّخفيرف والتَّشرديد ،وهري مرن َّ
صروتيَّة
الثُّالثيَّة
الظرواهر ال َّ
َّ
صريغ األخررى،
صرفيَّة فتكرار عين الفعل قد يدل على تكرار الحدث وزيادة في المعنى قد ال تحتملره ال ِ ّ
وال َّ
كالتَّكثير والمبالغة والتَّوكيد إالّ أن هذا ليس حكما عا ًّما ،فقد يكون هناك أسبابًا أخرى لهجية أدَّت إلى ذلك،
وقد درج أسلوب العلماء -عند تبادل الفتح مع الضم والكسر -علرى أن ينسربوا الفرتح إلرى أهرل الحضرر ،فري
وإن كثيررا ً
حين ينسبون الضم والكسر إلى أهل البدو ،وهذا األمر مبني على الغال ال على سبيل االطرادّ ،
القراء كانوا يحت ّجون لقراءتهم السبعة بما ورد في القرآن الكريم فيحت ّجون للقرراءة برالقراءة المشرهورة،
من ّ
أو بالمجمع عليها ،فيكون من باب توجيه القراءة بالقرآن ،وهذا هو الكمال في االحتجراج والمقصرد األسرنى
في التوجيه.
 -5إ ّن القرآن بقراءاته حجة على اللغة العربية ،وهو األصرل الرذي يتفررع منره الفرروع ،وليسرت اللغرة
سرا مرن
هي الحجة على القررآن ،إذ القررآن هرو المصردر األسراس لحفرظ اللغرة ،لرذا البردَّ أن يكرون أصرالً رئي ً
أصول االحتجاج اللُّغوي بجميع مستوياته.
الهوامش

 -1ينظر :القراءات أحكامها ومصدرها .59
 -2ينظر :اإلبانة عن معاني القراءات .148-147
 -3والشروط الثالثة هي :أ -أن يصح سندها ،ويتواتر إلى النبي  . ب -أن تكون القرراءة موافقرةً ألحرد المصراحف العثمانيرة
ولو احتماالً ،أي :ما كان ثابتا ً في بعضها دون بعض ،أو تقديرا ً للرسم الذي كت في عهد الخليفة عثمان-رضي هللا عنره-
وذلك قبل النق وال ّ
شكل .ت -أن توافق العربية ولو بوجه { .ينظر :النشر في القراءات العشر . } 16-15
 -4وقيل أنه أبو حاتم السجستاني ،وقيل غير ذلك ،ولكن الذي يبدو على ما يرذكره الردكتور عبردالهادي الفضرلي أن يحيرى برن
ف في القراءات ،ث َّم تتابع التأليف من بعده إلى تسبيع ابرن مجاهرد السربعة ،واقتصراره علريهم { القرراءات
يعمر ،هو ّأول من أَلَّ َ
القرآنية تاريخ وتعريف. }27
 -5هو أبو عبيد قاسم برن سرالم الخراسراني الهرروي ،كران عالمرا برالقراءات واللغرة والتفسرير ،صراح مصرنفات كثيررة ،ولرد
سنة(182هـ) ،وتوفي سنة(224هـ){.ينظر :صفة الصفة  ،132-130/4وطبقات الشافعية .}69-67/1
 -6مقدمات في علم القراءات .59
 -7ينظر :كتاب العين -فرش ،255/6 -ولسان العرب -فرش.224 /10 -
 -8ينظر :تفسير البغوي (معالم التنزيل) .55/1
 -9ينظر :مقدمات في علم القراءات 77.
 -10الوافي في شرح الشاطبية .165
 -11ينظر :كتاب العين -أصل ،156/7 -والعرب -أصل. ،155/1 -
 -12ينظر :مقدمات في علم القراءات ،77واإلضاءة في بيان أصول القراءة .11
 -13مقدمات في علم القراءات 77.
 -14ينظر :مقدمات في علم القراءات  ،77واإلضاءة في بيان أصول القراءة .11
 -15كتاب التبصرة  205و كتاب العنوان .91
 -16ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  77وإمالء مرا َم ّ
رن بره الررحمن مرن وجروه اإلعرراب والقرراءات فري جميرع القررآن
.256

 -17ينظر :كتاب الكشف  436/1والموضح في وجوه القراءات وعللها  303والجامع ألحكام القرآن .62/4
 -18وسمي هذا النوع بالمد الالزم للزوم سببه وهو السكون حالة الوقف والوصل ،وللزوم مده بمقدار سرت حركرات{.التبيين
في أحكام تالوة الكتاب.}34
 -19ينظر :الجامع ألحكام القرآن  64/4و الهادي إلى شرح طيبة النشر في القراءات العشر .183-182/2
 -20كتاب التيسير في القراءات السبع  ،88و المبهج في القراءات السربع المت ّممرة برابن محيصرن واألعمرش ويعقروب وخلرف
.262/2
 -21ينظر :الموضح .315
 -22المصدر نفسه والصفحة نفسها .ونظيرها قوله تعالى( ]  [ :اآلية.)135 /
 -23المبهج  ،265-264/2وتقري النشر .145-144
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 -24ينظر :ح ّجة القراءات ألبي زرعة  ،82والقراءات وأثرها في علوم العربية .546/1
 -25كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 451./1
 -26ينظر :كتاب الكشف  ،451/1والقراءات وأثرها ،546/1والمنير في أحكام التجويد 108.
 -27ينظر  :شرح التفتازاني عل تصريف الزنجاني .38
 -28ينظر :ح ّجة القراءات ألبي زرعة  ،82وكتاب الكشف 451./1
 -29التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم .258
 -30ينظرررر :التفسرررير الوسررري  .605/1ونظيرررر القرررراءتين األخيررررتين قولررره تعرررالى][ :آيرررة،152/
و[ ]آية153 /
 -31كتاب السبعة  ،206والتسهيل لقراءات التنزيل 147.
 -32ينظر :التحرير والتنوير 129./8
 -33ينظر :كتاب الكشف  ،456/1والموضح 321.
 -34الموضح 321.
 -35الحجة في القراءات السبع البن خالويه .82
 -36إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  ،276والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 114.
 -37ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه ،40والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة 220./2
 -38المغني .220/2
 -39المحتس في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .344/1
 -40ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه ،40والموضح .199
 -41إمالء ما َم َّن به الرحمن .82
 -42إتحاف فضالء البشر 185.
 -43التذكرة في القراءات الثمان .336/2
 -44ينظررر :معرراني القررراءات ل زهررري  ،172والتبيرران فرري إعررراب القرررآن  ،543/1وتفسررير النسررفي ،543/1وشرررح طيبررة
النشر .323/2
 -45كتاب سيبويه. 12 /4
 -46اللهجات العربية في القراءات القرآنية .142
 -47التذكرة .324/2
 -48مفردات ألفاظ القرآن – غدا603. -
 -49لسان العرب -غدا.26/10 -
 -50ينظر :المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة .47 /2
 -51التذكرة  ،335/2والمصباح الزاهر 542./2
 -52القاموس المحي -زعم1472./2 -
 -53ينظررر :معرراني القررراءات ل زهررري  ،170وتفسررير البغرروي  ،133/3وفررتح القرردير الجررامع بررين فنرري الروايررة والدرايررة
.232/2
 -54ينظر :البحر المحي  ،295/4وإتحاف فضالء البشر  ،274والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها215./1
 -55المبهج في القراءات السبع .242/2
 -56ينظر :الموضح  300وإمالء ما ّ
من به الرحمن من وجوه القراءات واإلعراب 253.
 -57ونظيرها في قوله تعالى ][ :آية.111 /
 -58في القراءات العشر المتواترة من طريق ال ّ
شاطبية والدُّرة  ،131والبدور الزاهرة 102.
 -59ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ،73والحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي .473/2
 -60امالء ما َّ
من به الرحمن 165.
 -61ينظر :كتاب سيبويه .56/4
 -62ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ،73والموضح .250
 -63ينظر :التفسير الكبير  ،204/12والجامع ألحكام القرآن .28/4
 -64ينظر :البرهان في علوم القرآن 236./1
 -65المبهج  ،237-236/2والبدور الزاهرة .103
 -66التحرير والتنوير 101./6
 -67ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ،78وشرح طيبة النشر .299/2
 -68الموضح  .295ونظيرها في قوله تعالى ][ :آية.100 /
 -69كتاب التيسير  ،84و كتاب العنوان 90.
 -70ينظر :كتاب الكشف  ،430/1وشرح طيبة النشر  ،298/2والقراءات وأثرها.503/1
 -71كتاب الكشف 431.-430/1
 -72تفسير المنار 272./7
 -73اإلقناع في القراءات السبع 397.
 -74ينظر :ح ّجة القراءات ألبي زرعة  ،83و كتاب الكشف 435./1
 -75المصدران نفسهما.
 -76معاني القراءات .156
 -77كتاب الكشف .436/1
 -78كتاب الكشف .432/1
س َينَك]آية ،68/و[ ُمن َّزل]آية ،114/و[ قَتَلُوا] آية140 /
 -79الجامع ألحكام القرآن  .48/4ونظير ها في قوله تعالى[ :يُنَ ِ ّ
 -80بالغة الكلمة في التعبير القرآني 66.
 -81إتحاف فضالء البشر  ،270واإلرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية .148
 -82ينظر :الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي  513 -512 /2والموضح . 307
 -83الموضح . 307
 -84كتاب الكشف .441/1
 -85الكافي في القراءات السبع 113.
 -86ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ،82والجامع ألحكام القرآن 142./4
 -87ينظر :كتاب الكشف  ،458/1والجامع ألحكام القرآن 142./4
 -88معاني القراءات ل زهري .174
 -89الكافي  ،110والمصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر .538-537/2

....................................................................................................
206
......................................................

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى ...................................................................................
ذمارة (.................................................................................................. )58
 -90كتاب الكشف 442./1
 -91ينظر :مشكل إعراب القرآن  ،168والكشاف  ،30/2وتفسير حدائق الروح والريحان 534./8
 -92ينظر :الكشاف  ،30/2وحاشية الشهاب المس ّماة عناية القاضي وكفاية الراضي  ،163/ 4وإتحاف فضالء البشر.270
 -93ينظر :حجة القراءات ألبي زرعة .88
 -94كتاب التيسير . 89
 -95ينظر :الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي ،567/ 2والموضح 325.
 -96ينظر :كتاب الكشف  ،459/1والموضح 326.- 325
 -97ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه ،80والموضح 316.
األمرر :إذ أشررف علرى الرذَّهاب والفرراغ
رف
 -98دنف :الدال والنون والالم أصر ٌل يرد ُّل علرى
ُ
َ
مشرارفَ ِة ذَهراب الشريء ،يقرال دَ ِن َ
منه{.معجم مقاييس اللغة – دنف.}347-
ٌ
خليق{.المصدر نفسه –قمن.}831 -
 -99قمن :القاف والميم والنون كلمةٌ واحدة :يقال هو قَ َم ٌن أن يفعل كذا ،ومعنى قَ ِمين:
 -100ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه ،80وكتاب الكشف .450/1
 -101ينظر :الدّر المصون .175/3
 -102كتاب السبعة 193. -192
 -103ينظر :كتاب الكشف ،426/1والمغني37./2
 -104ينظر :البيان في غري إعراب القرآن  ،268/1والمغني .37/2
 -105ينظر :الموضح  ،292والتحرير والتنوير .54/6
 -106الخصائص 145./2
 -107الحجة في القراءات السبع البن خالويه 72.
 -108ينظر :الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي  461/2والموضح .293
 -109ونظير هذا في قوله تعالى[ :توفته] آية ،61/و[استهواه] اية )71/و[ولتستبين سبيل] آية ،55/و[يكن ميتة] آية،139/
و[يكون ميتة] آية،145/و[تأتيهم المالئكة] آية.158 /
 -110الغاية في القراءات العشر  ،55والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة .108
 -111ينظر :المهذب  ،209/وطالئع البشر في توجيه القراءات العشر .64
الشيء وارتفاعه قليال{ .معجم مقاييس اللغة – أكم.}68 -
 -112المحرر الوجيز  .327/2واألكم :تج ُّمع
ِ
 -113ينظر :المهذب  ،209/1وحجة القراءات ألبي زرعة (دراسة تحليلية) 96.
 -114معاني القراءات ل زهري 163.
 -115لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم 97.
 -116ينظر :إتحاف فضالء البشر. 272
 -117التحرير والتنوير 15./7
 -118ينظر :الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي  531/2والتفسير الكبير .160/13
 -119الحجة في القراءات السبع البن خالويه 80.
 -120إتحاف فضالء البشر .272
 -121ح ّجة القراءات ألبي زرعة 89.
 -122الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي 532. -531/2
 - 123معاني القراءات ل زهري 166.
 - 124ونظير هذا في قوله تعالى [ :رساالته]آية ،124 /و[مكانتكم]آية.135/
 -125كتاب العنوان  ،90وإتحاف فضالء البشر 260.
 -126ينظر :الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي  459/2والتفسير الكبير .170/12
ضح 291.
 -127ينظر :المو ّ
 -128الح ّجة للقُ ّراء السبعة ألبي علي الفارسي 286./3
 -129الجامع ألحكام القرآن  .16/4ونظيرها في قوله تعالى] - [ :آية119. /
 -130كتاب التيسير  ،88والكنز في القراءات العشر  ،157والتحفة المرضية في تحرير وجمرع القرراءات السربع مرن طريرق الشراطبية
.265/1

 -131ينظر :النشر  ،198-197/2والمغني .106/2
 -132ينظر :تفسير الطبري  ،576/9ومعاني القراءات ل زهري ،171- 170والحجة في علرل القرراءات السربع ألبري علري
الفارسي ،548-547/2ومشكل إعراب القرآن ،175-174والكشاف 42./2
 -133رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك {كتاب :الجهاد والسير ،باب :استحقاق القاتل }...رقم1373./3 ،1753:
 -134ينظر :تفسير غرائ القرآن  ،173-172/3والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف  ،94والبحرر المحري -297/4
 ،298والدّر المصون  ،193-186/3والنشر  ،199-197/2والمغني 7.-1-106/2
 -135تفسير غرائ القرآن 173. -172/3
 -136ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه ،81وكتاب الكشف 454./2
 -137ينظر :إبراز المعاني من حرز األماني 462./2
 -138كتاب السبعة 193. -192
 -139ينظر :الموضح  ،292وتفسير البحر المحي 126./4
 -140ينظر :البيان في غري إعراب القرآن  ،268/1والمغني .37/2
 -141ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه 72وكتاب الكشف  .426/1ونظيرها قوله تعالى[ :ميتةٌ]آية.139 /
 -142تفسير أبي السعود .120/3
 -143كتاب التبصرة  203والنشر .194/2
 -144ينظر :الموضّح  297والهادي  ،177/2والسعود في قراءة عاصم بن أبي النجود براوييه 181.
 -145القراءات وأثرها .263/2
 -146ينظر :المهذب .199/1
 -147التحرير والتنوير .27/6
 -148القيمة الداللية .203
 -149الكنز  ،155وغيث النفع 216.
 -150ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ،220/2والحجة في القراءات السبع البن خالويه 78.
 -151كتاب الكشف 440./1
 -152ينظر :الـتفسير الكبير  ،88/13والدّرر الباهرة في توجيه القراءات العشر المتواترة .283/1
 -153ينظر :كتاب الكشف  ،441/1والجامع ألحكام القرآن  ،71/4والدّر المصون .126/3
 -154ينظر :معاني القرآن للفراء  ،345/1وكتاب الكشف  ،441/1والدّر المصون .128/3
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 -155اختلف الكوفيون والبصريون في جواز حذف الموصول وبقاء صلته ،فأجازه الكوفيون ،ومنعه البصريون فال يقررون
ذلك{ .ينظر :اإلنصاف في مسائل الخالف .}722/2
 -156ينظر :حجة القراءات ألبي زرعة  ،87والبيان في غري إعراب القرآن 280./1
 -157ينظر :مشكل إعراب القرآن  ،168والدّر المصون .127/3
 -158ينظر :أضواء البيان .488/1
 -159كتاب التبصرة  201والنشر 193./2
 -160ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه 72وإمالء ما ّ
من به الرحمن 245.
 -161ينظر :حاشية القونوي على تفسير البيضاوي 50./8
 -162ينظر :معاني القرآن ل خفش  ،483/2و كتاب الكشف 427./1
 -163معاني القرآن وإعرابه للزجاج .190/2
 -164ينظر :معاني القراءات ل زهري  ،150والهادي .171/2
 -165الحجة في القراءات السبع البن خالويه .72
 -166الدّرر الباهرة 259./1
 -167كتاب التيسير  ،84وتقري الشاطبية 202.
 -168ينظر :الدر المصون  ،46/3والموضح  ،293والهادي .172/2
 -169ينظر :معاني القرآن للفراء  ،330/1والدر المصون 46./3
 -170اختل ر ف البصررريون والكوفيررون فرري جررواز اضررافة االسررم إلررى االسررم يوافقرره فرري المعنررى ،فمنعرره البصررريون وأجررازه
الكوفيون{ .اإلنصاف.}436/2
 -171الزيادة واإلحسان في علوم القرآن  ،510/2والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 94.
 -172ينظر :البيان في غري إعراب القرآن  ،271/1والجامع ألحكام القرآن 28./4
 -173ينظر :الحجة ألبي علي الفارسي  469/2وإمالء ما ّ
من به الرحمن 247.
 -174القوم والديار في القرآن تحليل داللي للمفهوم .311
 -175التذكرة  ،328/2وإتحاف فضالء البشر 268.
 -176ينظر :كتاب الكشف 437/1والهادي 183./2
 -177ينظر :كتاب الكشف  437/1والمغني .61/2
 -178المغني 61./2
 -179ينظر :إتحاف فضالء البشر ،268والدّر المصون  ،114/3وطالئع البشر .63
 -180الحجة في القراءات السبع البن خالويه77.
 -181الجامع ألحكام القرآن63./4
 -182كتاب السبعة  ،193وتهذي كنز المعاني 204.
 -183ينظر :كتاب الكشف  ،428/1وتفسير غرائ القرآن  ،66/3والتفسير المنير 179./4
 -184ينظر :التفسير الكبير  ،191/12وتفسير غرائ القرآن 66./3
الدر المصون .38 /3
ّ -185
 -186الموضح 293.
 -187ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ،193/2والدّرر الباهرة .260/1
 -188الكتاب 44./3
 -189المصدر نفسه والصفحة نفسها.
 -190ينظر :كتاب الكشف  427/1والبيان في غري إعراب القرآن  ،270/1والجامع ألحكام القرآن .23/4
 -191ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ،72والدّرر الباهرة .260/1
 -191الدّرر الباهرة 261./1
 -193ينظر :تفسير المنار 256./7
 -194الكافي  ،110وتقري الشاطبية 209.
 -195ينظر :التحرير والتنوير  ،258/6والمغني 76./2
 -196ينظر :كتاب الكشف  444/1والمغني 77./2
 -197ينظر :معاني القرآن للفراء 349./1
 -198ينظر :معاني القراءات ل زهري  ،164وكتاب الكشف 444./1
 -199شرح طيبة النشر 310./2
 -200تفسير المنار .485/7
 -201المصدر نفسه والصفحة نفسها.
 -202كتاب السبعة  ،203وكتاب التبصرة 208.
 -203ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ،80والهادي .302/2
 -204البحيرة :هي شق أذن الناقة شقا ً واسعاً ،كانت العررب تفعرل ذلرك بهرا إذا نُتِ َج ْ
رت عشررة َ
أبطرن ،فرال تُركر واليُنتفر ُع بهرا
ٍ
فنهاهم هللا تعالى عن ذلك{ .ينظر:معجم مقاييس اللغة–بحر.}98 -
سةَ أ ْب ُ
عى ،فالَ ت ُ َردُّ ْ
ط ٍن{.ينظر:مفردات ألفاظ القران -سي -
عن
ٍ
 -205السائبة :التي تسي في ال َم ْر َ
حوض ،والعلفٍ وذلك إذا َولَدَتْ َخ ْم َ
.}431

 -206الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي .536/2
 -207الحجة في القراءات السبع البن خالويه ،80والهادي .196/2
 -208كتاب الكشف.449/1
 -209المحرر الوجيز .339/2
 -210كتاب التيسير ،84وإتحاف فضالء البشر .264
 -211ينظر :الموضح  297وروح المعاني 164./7
 -212ينظر :مشكل إعراب القرآن  ،163والدّر المصون .75/3
 -213ينظر :الدّر المصون  ،75/3والمغني .48/2
 -214ينظر :البيان في غري إعراب القرآن  273/1والجامع ألحكام القرآن .40/4
 -215ينظر :الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي  ،477/3وتفسير غرائر القررآن  ،88/3والتحفرة المرضرية
.247 /1
 -216ينظر :إمالء ما ّ
من به الرحمن  ،251والدّر المصون .73/3
 -217ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه ،74وطالئع البشر .62
 -218ينظر :البيان في غري إعراب القرآن  273/1والمغني .48/2
 -219كتاب الكشف .433/1
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 -220ينظر :معاني القرآن ل خفش  ،490/2والتحفة المرضية  ،247/1والدّرر الباهرة .266/1
 -221ينظر :تفسير المنار .329/7
 -222كتاب التبصرة  207وإتحاف فضالء البشر 271.
 -223ينظر :معاني القراءات ل زهري  ،165وتفسير الثعالبي 506./2
 -224ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ،79وكتاب معاني الحروف .112
 -225كتاب سيبويه .123/3
 -226ينظر :معاني القرآن للفراء  ،350/1والحجة في القراءات السبع البن خالويه .79
 -227معاني القرآن وإعرابه للزجاج .228/2
 -228معاني القرآن للفراء 350./1
 -229حدائق الروح والريحان 122./31
 -230الموضح 310.
 -231ينظر :مشكل إعراب القرآن ،170وإمالء ما ّ
من به الرحمن .264
 -232إمالء ما ّ
من به الرحمن .264
 -233كتاب إيضاح الوقف واالبتداء .642/1
 -234ينظر :الدّر المصون ،155/3وطالئع البشر .65
 -235كتاب التيسير  ،89والكافي .112
 -236ينظر :إعراب القرآن للنحاس ،95 /5وتفسير البيضاوي  ،466/2والهادي .207/2
 -237كتاب الكشف .457/1
 -238الكتاب 464./1
 -239معاني القرآن .364 /1
 -240معاني القراءات ل زهري .174
 -241الحجة في القراءات السبع البن خالويه.82
 -242ينظر :إعراب القرآن للنحاس  ،95 /5والتبيان في إعراب القرآن  ،549/1والهادي .207/2
 -243البدور الزاهرة  ،104واإلرشادات الجلية 141.
 -244ينظر :ح ّجة القراءات ألبي ُزرعة  83والمهذب .200/1
 -245كتاب الكشف 434./1
 -246كتاب الكشف .434/1
 -247ينظر :معاني القرآن وإعرابه للزجاج  ،207/2والتحرير والتنوير 133./6
 -248التحرير والتنوير .133/6
 -249أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي النحوي كان إماما في علرم النحرو ،ومرن
تصانيفه كتاب (المقصور والممدود) وكتاب (الحجة في القراءات) وغير ذلك ،ولد سنة (288هـ) وتروفي سرنة(377هرـ).
{ينظر :سير أعالم النبالء .}380-379/6
 -250ينظر :الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي  ،481/2وتفسير البحر المحي 186./4
 -251الدّرر الباهرة 296./1
 -252كتاب التيسير  ،84واإلقناع 396.
 -253كتاب الكشف 429./1
 -254الحجة في القراءات السبع البن خالويه 73.
 -255ينظر :الموضّح ،294وحاشية الشهاب .76/4
 -256ينظر :الموضّح 294.
 -257الحجة في القراءات السبع البن خالويه .73
 -258التفسير الكبير .203/12
 -259التحرير والتنوير 68./4
 -260كتاب التيسير ،87والكفاية الكبرى في القراءات العشر .240
 -261لسان العرب– نذر101.-100/14 -
 -262ينظر :ينظر :كتاب الكشف  440/1والهادي.185/2
 -263ينظر :كتاب الكشف  440/1وشرح طيبة النشر 308./2
 -264النشر 197./2
 -265ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه  ،72وكتاب الكشف 452./1
 -266روح المعاني 25./8
 -267كتاب الكشف 452./1
 -268ينظر :روح المعاني  ،25/8والمهذب 214./1
 -269الكنز 154
ض { .ينظر :معجم مقاييس اللغة – ضغم – .}575
ض ،وال َّ
ض ْيغَم :الذي َي َع ُّ
 -270ضغم  :يد ُّل على ال َع ّ
 -271إتحاف فضالء البشر  ،268والهادي 184./2
 -272الهادي 184./2
 -273الموضح 304.
 -274ينظر :مشكل إعراب القرآن  ،166وإمالء ما َّ
من به الرحمن .248
 -275ينظر :إمالء ما َّ
من به الرحمن  ،248وتفسير البحر المحي .225/4
 -276إتحاف فضالء البشر .268

المصادر والمراجع
بعد القرآن الكريم
أوال :الكت المطبوعة

اإلبانة عن معاني القراءات ،مكي القيسي ( أبو محمد مكي بن أبري طالر – ت437هرـ) ،ت :فرغلري سريد عربراوي،
.1
ط ،1كتاب-ناشرون ،بيروت– لبنان1432،هـ2011 -م.
 .2إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع ،أبرو شرامة (عبرد الررحمن برن إسرماعيل برن إبرراهيم -ت665هرـ)،
ت :إبراهيم عطوة عوض ،شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،مصر1981 ،م.
 .3إتحرراف فضررالء البشررر فرري القررراءات األربعررة عشررر ،البنرراء الرردمياطي (شررهاب الرردين أحمررد بررن محمررد بررن عبرردالغني –
ت1117هـ) ،ت :أ نس مهرة ،ط ،3دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1427 ،هـ – 2006م.
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اإلرشررادات الجليررة فرري القررراءات السرربع مررن طريررق الشرراطبية ،د0محمررد محمررد محمررد سررالم محيسررن ،مؤسسررة شررباب
الجامعة ،اسكندرية1405 ،هـ – 1985م.
اإلضاءة في بيان أصول القراءة ،محمد الضباع ،ط ،2دار الصحابة للتراث ،طنطا1422 ،هـ2002 -م.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،الشنقيطي (محمد األمين برن محمرد برن المخترار– ت1393هرـ) ،دار الفكرر،
بيروت– لبنان1415 ،هـ – 1995م.
إعراب القرآن ،النحاس (أبو جعفر أحمد برن محمرد برن إسرماعيل ،ت338هرـ) ،ت :د.زهيرر غرازي زاهرد ،ط ،3دار،
عالم الكت  -بيروت 1409 -هـ1988 -م.
اإلقناع في القراءات السبع ،أبو جعفر أحمد برن علري برن أحمرد برن خلرف األنصراري – (ت540هرـ) ،ت :احمرد فريرد
المزيدي ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1419 ،هـ – 1999م.
إمالء ما ّ
من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن ،العكبري (أبو البقاء عبد هللا برن الحسرين برن
عبد هللا ت616هـ) ،دار الفكر ،بيروت – لبنان1414 ،هـ – 1993م.
اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين ،والكوفيين ،أبو بركات األنباري (كمال الدين عبردالرحمن برن
محمد بن أبي سعيد – ت577هـ) ،ط ،4المكتبة التجارية الكبرى ،مصر1380 ،هـ – 1961م.
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرى ،ويليه القراءات الشاذّة وتوجيهها من لغرة
العرب ،عبدالفتاح القاضي ،ت :أحمد عناية ،دار الكتاب العربي ،بيروت– لبنان1426 ،هـ – 2005م.
البرهران فري علروم القررآن ،الزركشري ( بدرالردين محمررد برن عبردهللا الزركشري – ت794هرـ) ،ت :محمرد أبرو الفضررل
إبراهيم ،دار عالم الكت  ،المملكة العربية السعودية1424 ،هـ2003 -م.
بالغة الكلمة في التعبير القرآني ،د0فاضل السامرائي ،ط ،2طبع شركة العاتك لصناعة الكت  ،القاهرة1427 ،هرـ –
2006م.
البيان في غري إعراب القرآن ،أبو بركات األنباري (ت577هـ) ،دار األرقم بن أبي األرقم ،بيروت– لبنان.
التبيان في إعراب القرآن ،العكبري(ت616هـ) ،ت:علي محمد البجاوي ،مطبعرة عيسرى الحلبري وشرركاءه ،القراهرة،
1976م.
التبيين في أحكام تالوة الكتاب المبين ،الشيخ عبداللطيف فايز دريان ،ط ،1دار المعرفة ،بيروت – لبنان1420 ،هرـ–
1999م.
التحريرر والتنرروير المعرروف بتفسررير ابرن عاشررور ،ابررن عاشرور(مح ّمد الطرراهر -ت1393هرـ) ،ط ،1مؤسسررة الترراريخ
العربي ،بيروت – لبنان1420 ،هـ – 2000م.
التحفة المرضية في تحرير وجمع القراءات السبع من طريق الشاطبية ،محمد إبرراهيم محمرد سرالم ،ط ،1دار البيران
العربي ،مصر1427 ،هـ – 2006م.
التذكرة في القراءات الثمان ،ابن غلبون (أبو الحسن طاهر برن عبرد المرنعم –ت399هرـ) ،ت :د0أيمرن رشردي سرويد،
ط ،1دار الغوثاني للدراسات القرآنية ،دمشق – سورية2009 ،م.
التسهيل لقراءات التنزيل (على هرامش القررآن الكرريم) ،محمرد فهرد فراروخ ،ط ،1دار البيروتري ،دمشرق1429 ،هرـ -
2008م.
تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرريم) ،أبرو السرعود (محمرد برن محمرد العمرادي 951-هرـ)،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
تفسير البحر المحي  ،أبو حيان األندلسي (أثير الدين محمد بن يوسرف برن علري برن يوسرف الغرنراطي – ت745هرـ)،
ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان1423 ،هـ – 2002م.
تفسير البغوي (معالم التنزيل) ،البغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود برن الفرراء-ت516هرـ) ،ت :خالرد عبرد الررحمن
العك ،دار المعرفة ،بيروت.
تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ،البيضاوي (عبدهللا بن عمر بن محمرد الشريرازي-ت685هرـ) ،دار
الفكر ،بيروت1996 ،م.
الهررري الشرافعي،
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ،محمد األمرين برن عبردهللا األُرمري العلَروي
َ
ط ،2دار طوق النجاة ،بيروت – لبنان1426 ،هـ2005 -م.
تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير – ت310هرـ) ،ت :عبردهللا برن
عبدالمحسن التركي ،ط ،1دار عالم الكت  ،المملكة العربية السعودية1424 ،هـ – 2003م.
تفسير غرائ القرآن ورغائ الفرقران ،النيسرابوري (نظرام الردين الحسرن برن محمرد برن حسرين الق ّمري -ت 468هرـ)،
ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1416 ،هـ – 1996م.
تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ،محمد رشيد رضا ،ط ،1دار الفكر ،بيروت – لبنان1428 ،هـ 2007-م.
التفسير الكبير ،الرازي ( اإلمام فخرالدين محمد بن عمر -ت606هـ) ،ط ،2دار الكت العلميَّة ،طهران.
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،د 0وهبة الزحيلي ،ط ،2دار الفكر ،دمشق1424 ،هـ – 2003م.
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ،النسفي (أبو البركات عبرد هللا برن أحمرد برن محمرود-ت710هرـ) ،ت:
يوسف علي بديوي ،ط ،2دار ابن كثير ،دمشق  /بيروت1420 ،هـ 1999 -م.
التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم ،د0وهبة الزحيلي ،ط ،9دار الفكر ،دمشرق-سرورية /دار الفكرر المعاصرر،
بيروت – لبنان 1421 ،هـ 2010 -م.
التفسررير الوسرري  ،د0وهبررة الزحيلرري ،ط ،2دار الفكررر المعاصررر ،بيررروت – لبنرران /دار الفكررر ،دمشررق1427 ،هررـ -
2006م.
تقري الشاطبية ،إيهاب فكري ،ط ،2المكتبة اإلسالمية ،القاهرة1429 ،هـ – 2008م.
تقري النشر في القرراءات العشرر ،ابرن الجرزري (ت833هرـ) ،ت :عبردهللا محمرد الخليلري ،ط ،2دار الكتر العلميرة،
بيروت– لبنان2008 ،م.
تهذي كنز المعاني بشرح حرز األمراني ،ياسرين جاسرم المحيمرد ،ط ،1دارإحيراء الترراث ،بيرروت– لبنران1423،هرـ-
2002م.
الجررامع ألحكررام القرررآن ،القرطبرري (أبررو عبرردهللا محمررد بررن أحمررد األنصرراري – ت671هررـ) ،ط ،1دار إحيرراء التررراث،
بيروت– لبنان1422 ،هـ – 2002م.
الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف( ،ابن وثيق األندلسري – ت654هرـ) ،ت :د0غرانم قردوري الحمرد ،ط ،1دار
األنبار ،بغداد -العراق1408 ،هـ – 1988م.
حاشية الشهاب المس ّماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ،القاضي شرهاب الردين أحمرد برن محمرد
بن عمر الخفاجي ( ت1069هـ) ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1417 ،هـ – 1997م.
حاشرية القونرروي علررى تفسرير البيضرراوي  ،عصررام الردين اسررماعيل بررن محمرد الحنفرري (ت1195هررـ) ،ط ،1دار الكتر
العلمية ،بيروت – لبنان1422 ،هـ2001 -م.
الحجة في علل القراءات السبع ،أبو علي الفارسي (الحسن بن عبردالغفار الفارسري النحروي – ت377هرـ) ،ت :عرادل
أحمد الموجود وغيره ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1428 ،هـ – 2007م.
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الحجة في القراءات السبع ،ابن خالويه (أبو عبردهللا الحسرين برن أحمرد – ت370هرـ) ،ت :أحمرد فريرد المزيردي ،ط،2
دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1428 ،هـ – 2007م.
حجة القراءات،ألبي زرعة (عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة) ،ت :سرعيد األفغراني ،ط ،2مؤسسرة الرسرالة ،بيرروت،
1402هـ–1982م.
حجة القراءات ألبي زرعة دراسة تحليلية ،د0هشام سعيد محمود النّعيمي ،ط ،1دار الكت العلميرة ،بيرروت– لبنران،
2005م.
الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون ،السمين الحلبي (أبو العباس شهاب الدين بن يوسرف ابرن محمرد برن ابرراهيم-
ت 756هـ) ،ت :علي محمد معوض وغيره ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1414 ،هـ – 1994م.
الخصائص ،ابن جنّي (أبو الفتح عثمان ابن جني ،ت392هـ) ،تحقيق :محمد علي النجار  ،عالم الكت  -بيروت،
الدرر الباهرة فري توجيره القرراءات العشرر المترواترة ،هاشرم عبرد الجرواد الزهيرري ،ط ،1دار العالميرة ،اإلسركندرية-
مصر1431 ،هـ2010 -م.
روح المعرراني فرري تفسررير القرررآن العظرريم والسرربع المثرراني ،اآللوسرري ( أبررو الفضررل شررهاب الرردين السرريد محمررود –
ت1270هـ) ،ط ،4دار احياء التراث العربي ،بيروت – لبنان1405 ،هـ1985 -م.
السعود في قرراءة عاصرم برن أبري النجرود براوييره شرعبة وحفرص وأوجره الخرالف بينهمرا ،حامرد شراكر العراني ،ط،1
ديوان الوقف السني ،بغداد -العراق1430 ،هـ – 2009م.
شرح التفتازاني عل تصريف الزنجاني ؟؟؟
شرح طيبة النشر في القراءات العشر ،أبو القاسم النرويري ( محمرد برن محمرد برن محمرد برن علري – ت857هرـ) ،ت:
مجدي محمد سرور سعد باسلوم ،ط ،2دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان2009 ،م.
صحيح مسلم ،اإلمام مسلم (أبو الحسرين برن الحجراج القشريري النيسرابوري-ت762هرـ) ،ت :محمرد فرؤاد عبرد البراقي،
ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان1374 ،هـ 1955 -م.
صررفة الصررفوة ،ابررن الجرروزي (ت597هررـ) ت :محمررود فرراخوري  -د .محمررد رواس قلعرره جرري ،ط ،2دار المعرفررة،
بيروت – لبنان 1399 ،هـ1979 -م.
طبقات الشافعية ،قاضي شهبة (أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر  -ت851هـ) ،ت :د.الحافظ عبد العليم خان ،ط،1
عالم الكت  ،بيروت1407 ،هـ.
طالئع البشر في توجيه القراءات العشر ،محمد القمحاوي ،ط ،1عالم الكت  ،بيروت– لبنان1424 ،هـ – 2003م.
فتح القدير الجامع برين فنري الروايرة والدرايرة مرن علرم التفسرير ،الشروكاني (ت1255هرـ) ت :د0عبردالرحمن عميررة،
ط ،2دار الوفاء ،المنصورة -مصر1418 ،هـ – 1997م.
في القراءات العشر المترواترة مرن طريرق الشراطبية والردرة ،جمرال الردين محمرد شررف ،ط ،1دار الصرحابة للترراث،
طنطا – مصر1425 ،هـ 2004 -م.
القرراموس المحرري  ،الفيروزآبررادي (ت817هررـ) ،ط ،2دار إحيرراء التراث/مؤسسررة الترراريخ العربرري ،بيررروت– لبنرران،
2000م.
القراءات أحكامها ومصدرها ،د0شعبان محمد إسماعيل ،ط ،4دار السالم ،القاهرة – مصر1429 ،هـ – 2008م.
القراءات القرآنية تاريخ وتعريف ،د0عبدالهادي الفضلي ،ط ،2دار القلم ،بيروت– لبنان1980 ،م.
القرراءات وأثرهررا فري علرروم العربيررة ،د0محمرد محمررد محمرد سررالم محيسررن (ت1422هرـ) ،ط ،1دار الجيررل ،بيررروت-
لبنان1418 ،هـ – 1998م.
القيمة الدالليرة لقرراءة عاصرم بروايرة حفرص ،محمرد إسرماعيل محمرد المشرهداني ،ط ،1ديروان الوقرف السرني ،بغرداد-
العراق1430 ،هـ – 2009م.
الكافي في القراءات السبع ،أبو عبدهللا محمد بن شريح الرعيني األندلسي (ت476هرـ) ،ت :أحمرد محمرود عبدالسرميع
الشافعي ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1421 ،هـ – 2000م.
كترراب إيضرراح الوقررف واالبت رداء فرري كترراب هللا عر َّرز وجررل ،األنبرراري (أبررو بكررر محمررد بررن القاسررم بررن بشررار328-هررـ)،
ت:محمد عبدالرحمن رمضان ،مطبوعات مجمع اللغة العربية ،دمشق1391 ،هـ 1971م.
كتراب التبصرررة فري القررراءات السرربع ،مكري القيسرري (ت437هرـ) ،ت :جمررال الرردين محمرد شرررف ،ط ،1دار الصررحابة
للتراث ،طنطا1427،هـ 2006-م.
كتاب التيسير في القراءات السبع ،أبو عمرو الداني (ت444هـ) ،ط ،3دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان2010 ،م.
كتاب السبعة في القراءات ،ابن مجاهد (أبرو بكرر أحمرد برن موسرى برن العباسري التميمري البغردادي – ت324هرـ) ،ت:
جمال الدين محمد شرف ،ط ،1دار الصحابة للتراث ،طنطا1428 ،هـ – 2007م.
كتاب سيبويه ،سيبويه (أبو البشرر عمررو برن عثمران -ت180هرـ ) ،ت :عبرد السرالم محمرد هرارون ،ط ،1دار الجيرل،
بيروت.
كترراب العنررروان فررري القرررراءات السررربع ،أبوطررراهر اسرررماعيل بررن خلرررف ابرررن سرررعد برررن عمرررران األنصررراري األندلسررري
(ت455هـ) ،ت :زهير زاهِد و خليل العطية ،ط ،2دار عالم الكت  ،بيروت1406 ،هـ – 1986م.
كترراب العررين ،الفراهيرردي (أبررو عبرردالرحمن الخليررل بررن أحمررد – ت 175هررـ) ،ت :د0مهرردي المخزومرري و د0ابررراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
كتاب الكشف عن وجوه القراءات السربع وعللهرا وحججهرا ،مكري القيسري (ت437هرـ) ،ت :د0محري الردين رمضران،
ط ،4مؤسسة الرسالة ،بيروت– لبنان1407 ،هـ – 1987م.
الرماني (علي بن عيسى النحوي ت 384هـ) ،ت :د0عبردالفتاح اسرماعيل شرلبي،
كتاب معاني الحروف ،أبو الحسن ّ
ط ،3دار الشروق ،جدة – المملكة العربية السعودية1404 ،هـ – 1984م.
كترراب معرراني القررراءات ،األزهري(أبررو منصررور محمررد بررن أحمررد– ت 370هررـ) ،ط ،2دار الكت ر العلميررة ،بيررروت–
لبنان2010 ،م.
الكشاف عن حقائق التنزيرل وعيرون األقاويرل فري وجروه التأويرل ،الزمخشرري (ت538هرـ) ،دار المعرفرة ،بيرروت –
لبنان.
الكفاية الكبرى في القراءات العشر ،الواسطي ( أبو العز محمرد برن الحسرين برن بنردار القالنسري – ت  521هرـ) ،ت:
عثمان محمود غزال ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1428 ،هـ – 2007م.
ي ،ط ،1دار
الكنز في القراءات العشر ،ابن الوجيه عبدهللا بن عبرد المرؤمن الواسرطي (ت740هرـ) ،ت :هنراء الحمصر ّ
الكت العلمية ،بيروت– لبنان1419 ،هـ – 1998م.
لسان العرب ،ابن منظور ( ت711هـ) ،ط ،1دار إحياء التراث/مؤسسة التاريخ العربي ،بيروت– لبنران1416 ،هرـ–
1996م.
لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم ،أبو عبيد قاسم بن سالم (ت 224هـ) ،ت :عبدالحميد السريد طلر  ،مطبوعرات
جامعة الكويت1404 ،هـ – 1984م.
اللهجات العربية في القراءات القرآنية ،د 0عبده الراجحي ،ط ،1مكتبة المعارف ،الرياض1420 ،هـ – 1999م.
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المبهج في القراءات السبع المت ّممة بابن محيصن واألعمش ويعقوب وخلف ،سب الخياط (عبردهللا برن علري برن أحمرد
سيّد كسروي حسن ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت – لبنان1427 ،هـ 2006 -م.
بن عبدهللا -ت541هـ) ،تَ :
المحتسر فرري تبيرين وجرروه شرواذ القررراءات واإليضراح عنهررا ،ابرن جنرري (أبرو الفررتح عثمران – ت392هررـ) ،ت :محمررد
عبدالقادر عطا ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1419 ،هـ – 1998م.
المحررر الروجيز فري تفسرير الكتراب العزيرز ،ابرن عطيررة (أبرو محمرد عبردالحق برن غالر األندلسري –ت546هررـ) ،ت:
ّ
عبدالسالم عبدالشافي محمد ،ط ،2دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1428 ،هـ – 2007م.
مشكل إعراب القررآن ،مكري القيسري (ت437هرـ) ،ت :أسرامة عبردالعظيم ،ط ،1دار الكتر العلميرة ،بيرروت– لبنران،
2010م.
المصررباح الزاهررر فرري القررراءات العشررر البررواهر ،الشررهرزوري ( أبررو الكرررم المبررارك بررن الحسررن–ت550هررـ) ،ت:
عبدالرحيم الطرهوني ،ط ،2دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1429 ،هـ – 2008م.
معاني القرآن ،األخفش (سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي – ت215هـ) ،ت :د0عبداألمير محمرد أمرين الرورد ،ط،1
عالم الكت  ،بيروت1405 ،هـ – 1985م.
معرراني القرررآن ،الفررراء (أبررو زكريررا بررن زيرراد – ت207هررـ) ،ت :أحمررد يوسررف نجرراتي – محمررد علرري النجررار ،ط،1
انتشارات ناصر خسرو ،تهران1955 ،م.
معاني القرآن وإعرابه ،الزجراج (أبرو إسرحاق إبرراهيم برن السّرري – ت311هرـ) ،ت :د0عبردالجليل عبرده شرلبي ،دار
الحديث ،القاهرة1424 ،هـ – 2004م.
معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن زكريا – ت395هـ) ،ط ،1دار إحياء التراث العربري ،بيرروت
– لبنان1422 ،هـ – 2001م.
المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة ،د0محمد محمد سالم محيسرن،ط ،3دارالجيرل ،بيرروت– لبنران1413،هرـ
– 1993م.
مفردات ألفاظ القرآن ،الراغ األصفهاني (ت 425هـ) ،ت :صفوان عدنان داوودي ،ط ،2دار القلم _ دمشق /الردار
الشامية – بيروت1423 ،هـ.
مقرردمات فرري علررم القررراءات ،د0أحمررد محمررد مفلررح القضرراة وغيررره ،ط ،1دار ع ّمررار ،ع ّمرران  -األردن1422 ،هررـ –
2001م.
المنير في أحكام التجويد ،مجموعة مؤلفين ،ط ،16المطابع المركزية ،عمان – األردن1430 ،هـ – 2009م.
المهررذب فرري القررراءات العشررر وتوجيههررا( ،مررن طريررق طيبررة النشررر) ،د0محمررد محمررد محمررد سررالم محيسررن ،المكتبررة
األزهرية للتراث ،مصر2006 ،م.
الموضح في وجوه القراءات وعللها ،ابن ابي مريم (ابو عبدهللا نصر بن علي بن محمد الشيرازي – ت565هـ) ،ت:
عبدالرحيم الطرهوني ،ط ،1دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان2009 ،م.
النشر في القراءات العشر ،ابن الجزري (ت833هـ) ،ط ،3دار الكت العلمية ،بيروت– لبنان1427 ،هـ – 2006م.
الهادي إلى شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها ،د0محمد محمرد محمرد سرالم
محيسن ،ط ،1دار البيان العربي ،القاهرة – مصر1430 ،هـ – 2009م.
الرروافي فرري شرررح الشرراطبية ،عبررد الفترراح عبرردالغني القاضرري ،ط ،6دار الغوثرراني ،دمشررق –سررورية  /دار السررالم،
اإلسكندرية  -مصر1430 ،هـ2009 -م.

ثانياً :الرسائل الجامعية
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القوم والديار في القرآن تحليل داللي للمفهوم ،إباء يونس رشيد ،رسرالة ماجسرتير ،كليرة اآلداب ،جامعرة الموصرل،
1419هـ 1998 -م.
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افعال الجن في القرآن الكريم
(راى ،سمع  ،اجاب) نموذجا*
1
هاني صبري علي آل يونس
شكر حمد اسماعيل
التربية  /قسم اللغة العربية
كلية
/
الموصل
 1جامعة
2

shukurh@yahoo.com

2

hani sabri@yahoo.com

تأريخ االستالم 2013/11/11 :
تأريخ القبول 2013/12/8:

ملخص

يهدف البحث الى بيان دالالت االفعال التي تصدر عن الجن والتي كشف عنها القرآن الكريم  ،وقد سمي الجن بهذا
االسم الجتنانهم عن العيون أي الستتارهم ،والفكرة الرئيسة في هذا التبيين يكون من خالل استنطاق اآليات القرآنية التي
تناولت افعالهم بهدف دحض فكرة مفادها ان الجن يمثلون الشر فقط و انهم ليسوا كاالنس ذو طبيعة مزدوجة بمعنى ان فيهم
االخيار واالشرار  ،والدراسة جاءت لتؤكد ان الجن مكلفون كالبشر في اقامة العبادات ويحاسبون على اعمالهم التي عملوها
في الدنيا فمصيرهم في اآلخرة كمصير االنس في دخول الجنة والنار كما قال جل اسمه [ وما خلقت الجن واالنس اال
ليعبدون ]{الذاريات ،}56:فهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون اال ان اعضاء السمع والبصر والنطق أهي كالتي لدى
االنسان؟ فهذا ال يعلمه اال الواحدالقهار.فنحن همنا بيان دالالت االفعال فقط ال مصدر االفعال واال دخلنا في نفق مليء
باالوهام واالساطير التي يخالف البحث العلمي الدقيق ويكون اشبه بحكايات ليالي الشتاء الطويلة.

المقدمة
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى اله وصحبه ومن وااله  ،وبعد :
فقد عرف االمم الجن قديما غير ان معرفتهم كانت قليلة يلفها الغموض وال يعرفون اال القليل عن
هذا المخلوق اللطيف في الخلق والهيئة ،ونظرا الن طبيعة الفطرة البشرية تميل وتشتاق الى فهم المجهول
ومعرفة اسراره واالطالع على كنهه لذا حاولوا فك هذا االلتباس وابانة هذا الغموض ومعرفة خفايا هذا
العالم المجهول ،اال ان معرفتهم هذه اختلطت باالساطير والحكايات ووصلت الى درجة اضحى العقل
السليم يمجها ويردها.ثم ظهرت لنا تفاصيل دقيقة عن حياتهم حين نزل القرآن الكريم الذي اوضح وابان
هذا الغموض وكشف لنا عن عالم خفي ناضج في العقل واالدراك حتى انهم فاقوا البشر في الذكاء والدهاء
والقوة في كثير من االحيان ،وقد قام المفسرون بتفسير ايات الجن من خالل تفسيرهم للقرآن الكريم
واشاروا الى افعالهم اال ان تلك االشارات ظلت مبثوثة في كتبهم دون ان يفردوا لها بابا خاصا يتحدثون
فيه عن افعالهم.
فعزمنا على دراسة تلك االفعال دراسة داللية اال ان تلك االفعال كانت كثيرة قربت من عشرين فعال وال
يمكن النهوض بها في بحث صغير كهذا ،لذلك قمنا باختيار ثالثة افعال وهي(راى ،سمع  ،اجاب) وعلة
هذا االختيار تعود الى ارتباط هذه االفعال باالعضاء التي تصدر منها وهي(العين واالذن والفم ) وما لهذه
االعضاء من اهمية قصوى في صالح الفرد او فساده وبيان مصيره في معاده ،ومنهجنا في البحث قام
على ذكر الجذر اللغوي لكل فعل ثم بيان وجوه اونظائر الفعل في القرآن الكريم ومن ثم الرجوع الى كتب
التفاسير الستخالص المستويات الداللية المختلفة للفعل  ،وذكرنا في االخير اهم ما توصلنا اليه من نتائج .
اما عن مصادر البحث فقد اعتمدنا على كتب المعاجم من ابرزها العين للخليل (ت170:هـ)
والدواوين الشعرية بشقيها الجاهلي واالسالمي،وفي التفاسير اعتمدنا على الكشاف
للزمخشري(ت538:هـ) و في ظالل القرآن لسيد قطب باالضافة الى كتب ومصنفات اخرى .
ختاما نسأل هللا تعالى ان يتقبل هذا الجهد المتواضع الذي قدمناه في سبيل خدمة للقرآن الكريم وما
توفيقي اال باهلل عليه توكلت واليه انيب.
_______________________________________________________

(*) البحث مستل من رسالة ماجستير عنوانه (افعال الجن وصفاتهم في القرآن الكريم-دراسة داللية)

الدالالت
 -1رأى
حروف الراء والهمزة وااللف المقصورة جذر تدل في اللغة على معان كثيرة من ابرزها الرؤية  ،قال:
ص ُر عليه ) ()1
الخليل ( ت170هـ) ( :رأيتُه
رأي ال َعيْن أي حيث يق ُع البَ َ
َ
قال عنترة:
ً
ً
َ
ب () 2
السواك
بالدموع
جفني
فيض
يرى
ا
طارق
ل
عب
يا
نك
م
ال
خيا
ي
ل
و
َ
تَ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
وقال رسول هللا ()عن رؤية هالل شهر رمضان (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) ( ،)3والرياء من
الدالالت االخرى لهذه المفردة فالمرائي هو الذي (يري الذي يراه أنه يفعل وال يفعل بالنية )4().اي ان
باطنه مخالف لظاهره فهو غير مقتنع بما يقوم به ويحاول ان يُرى بمنظر وهيئة مقبولة حسنة بهدف
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الحصول على مدح او دفع ذم  ،ومن معانيها الدعاء على الشخص بنية االنتقام منه لمضرة حصل له من
المدعو عليه فـ(العرب تقول:أرى هللا بفالن أي أرى هللا الناس بفالن العذاب والهالك وال يقال ذلك إال في
الشر) ()5
قال االعشى:
سها وأ َ َرى بها ()6
ع ْمـ
دا ً َخ َّ
ع ِلمت أن هللا َ
و َ
اي:ادعو هللا ان يحقر فعله وقوله ورأيه بين الناس ويستأصله ويمحيه في الوجود.
والرؤيا من مضامين "يراكم" وهو مايراه الشخص في منامه فان كان قريبا من هواه ومحبا الى قلبه
ونفسه فهذا من هللا اما القبيح المستكره الذي تمجه االذواق وتكرهه الطباع وتنفر منه الفطرة االنسانية
السليمة فهو من الشيطان كما قال ((:)الرؤيا من هللا والحلم من الشيطان ) ( ، )7وقد لخص ابو هالل
العسكري (ت 395هـ) دالالت الرؤية في ثالثة اوجه هي :
االول/العلم :وهو قوله تعالى "ونراه قريبا "{المعارج }7:أي نعلمه يوم القيامة وذلك أن كل آت قريب.
الثاني /الظن :وهو قوله تعالى " إنهم يرونه بعيدا " {المعارج }6:أي يظنونه ،وال يكون ذلك بمعنى العلم
النه ال يجوز أن يكونوا عالمين بأنها بعيدة وهي قريبة في علم هللا ،واستعمال الرؤية في هذين الوجهين
مجاز.
الثالث :رؤية العين وهي حقيقية ()8
اما الرؤية اصطالحا فهي (المشاهدة بالبصر حيث كان أي في الدنيا واآلخرة) ()9
وقد وردت هذه المفردة في القران الكريم في (مائتين وثالثة وثمانين) موضعا( )10وبشكل عام ينقسم الى
ستة انواع :
ﮡ]{االعراف}27:
االول /النظربالعين :كقوله تعالى [ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
الثاني /العلم :كقوله تعالى [ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ]{الفرقان}45:
الثالث  /االعتبار :كقوله تعالى [ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ]{النحل}48:
الرابع /السماع :كقوله تعالى [ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ]{االنعام}68:
الخامس /العجب :كقوله تعالى [ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ]{النساء}49:
السادس/االخبار :كقوله تعالى [ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ]{الفيل)11(}1:
وقداسند الى الجن في موضع واحد فقط في قوله تعالى[ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ]{االعراف}27:
وقوله "ال ترونهم" هنا يحتمل وجهين هما:
االول  :ال ترونهم النكم ال تبصرون أجسادهم .
الثاني  :ال ترونهم النكم ال تعلمون مكرهم وفتنتهم ()12
وفي هذا داللة على ان الجن لهم حاسة البصر النه من البديهي ان الرؤية التحصل اال من خالل وجود آلة
التبصير كالتي موجودة لدى االنسان والمخلوقات االخرى غير ان هذه اآللة متفاوتة القوة بين جميع
الكائنات .
كذلك له داللة التحذير (من فتنته  ،بأنه بمنزلة العدو المداجي يكيدكم ويغتالكم من حيث ال
تشعرون  .وعن مالك بن دينار  :إن عدوا ً يراك وال تراه  ،لشديد المؤنة إالَّ من عصم هللا ) ( ،)13وهذا
يؤكد لنا ان الجن لهم اطالع على عالمنا وان لهم (خصائص غير خصائص البشر منها خلقته  ،من نار ،
ومنها أنه يرى الناس وال يراه الناس ...وأن له قدرة كذلك على الحياة خارج هذا الكوكب) ( )14وكل ذلك
بسبب االختالف في االصل الذي خلقوا منها فهذا من طين وهذا من نار كما قال تعالى [ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ]{الرحمن}15-14:
ﯔ
بمعنى ان (قانونه أخف من قانون اإلنسان؛ ألن كل جنس يستمد قانونه من جرثومة تكوينه األولى ،فنحن
البشر مخلوقون من طين ...أي أن لنا مادية محسوسة وكثيفة .والجن مخلوق من النار  ...له شفافية وله
خفة في قانونه وفي انتقاله وال توجد مثل هذه الشفافية والخفة لإلنسان) (.)15
والسر في استخدام الخطاب القرآني لمفردة "الرؤية" بدل "النظر" – وهللا اعلم  -يعود لسببين:
االول:ان الرؤية هي :إدراك المرئي اما النظر طلب الهدى والشاهد قولهم نظرت فلم أرشيئا..ويكون
الناظر الطالب لظهور الشيء بإدراكه من جهة حاسة بصره أو غيرها من حواسه ( )16ذلك ان الناظر قد
يكون مشغول الفكر فهو ينظر الى الشيء من دون ان ينتبه لذلك ،فالحاسة الوحيدة التي تستعمل الدراك
االشياء ولتحديد مكان او لوصف شيئ مادي ملموس هو العين.
الثاني :النظر ليس هو الرؤية ،وإنما هو ضرب من المقابلة والمواجهة تقع الرؤية بعده ()17الن الناظر
يقلب عينيه الى المكان المراد بهدف رؤيته  .ما ادق االستعمال القرآني للمفردات فكل شيء في مكانه
المناسب بحيث لوغيرنا او بدلنا شيئا في نسق الكالم تغيرت بنية الجملة واختل المعنى فاذا جعلنا النظر
مكان الرؤية الثر بشكل مباشر على المعنى الداللي وازاح وقلب وبدل المعنى الدقيق التي تشير اليه اآلية.
 -2سمع
َيء يسمعه
ش
من
فيها
وقر
ما
ع
م
س
ال
(
فـ
كثيرة
دالالت
له
اللغة
في
والعين
والميم
السين
حروف
َّ
ْ
ُ
ْ
سماعُ
س َّمعت به فشاع ...وال َّ
أي  :لم يسمع حسنا فأساء الجواب وال َّ
سماعُ ما َ
يُقَا ُل  :أساء َ
س ْمعا ً فأساء اجابةً ْ
والم ْس َم َعةُ  :القينة المغنية ) (.)18
الغناء ِ
والسامعة في قول طرفة ياتي بمعنى األ ُذن ،قال :
ح ْو َم َل ُم ْف َر ِد ()19
ف ال ِعتْقَ فيهما
َك ِ
تان ت َ ْع ِر ُ
سام َعت َْي شاة ب َ
ُمؤُ لَّلَ ِ
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والم ْس َمع :األُذن .وال َم ْس َمع :الموضع الذي يُسمع منه من
س ْمع اإلنسان ،والجمع أسماعِ .
ثم ان (ال َّ
س ْمعَ :
س َمع ،أي حيث أراه وأسمع كالمه) ()20
قولهم :هو مني بمرأًى و َم ْ
قال اوس بن حجر:
ْ
َّن ْ
كأن قد رأى وقد سمعا ()21
ي الذي يظن لك الظـ
االلمع َّ
س ْمعِ هللا ،يعنون ال وذكر هللا) ()22
كذلك (ذهب سمعه في الناس :صيته ،ويقال :ال و ِ
قال األعشى:
فألقيت دلوي فاستقت برشائكا ()23
سمعت بسمع الباع والجود والندي
ويقال اذا سمع صوتا يحبه وآخر يكرهه(هذا حسن في السماع وقبيح في السماع .وأصاب فالنا ً سماع
سوء) ()24
قال الشماخ:
تركت مخافة سوء السماع ()25
وأمر تشتهيه النفس حلو
س َم ْع َم ُع :الصغير الرأس والجثة ،الداهية .وقيل :هو الخفيف اللحم ،السريع العمل ،الخبيث
و(ال َّ
س َم ْع َمع ،لخبثه) ()26
وشيطان
،
ع
م
ع
م
س
وغول
الماضي.
المنكمش
هو
وقيل:
قصر.
أو
طال
اللبق،
َ َْ ٌ
َ
قال سعيد بن العاص:
س َم ْع َم ٌع من ِج ِن ()27
كأنني
ي
من
راق
ت ال ِع
سيا ِ
َ
َو ْي َل نُ َ
س َم ْع َم َع اإلنس) ()28
من
وأخبث
أنكر
الجن
ع
م
ع
م
س
ألن
ن
ج
من
قال
حتى
،
ع
م
ع
م
س
بقوله
و(لم يقنع
ََ َْ ٌ
َ
ِ ِ
ََ َْ ِ
و (السماعي في اللغة ما نسب إلى السماع وفي االصطالح هو ما لم تذكر فيه قاعدة كلية مشتملة على
جزئياته ) ( )29ونظرا الن (للسمع قوة واحدة ولها فعل واحد  ،ولهذا ال يضبط اإلنسان في زمان واحد
كالمين واألذن محله  ،وال اختيار لها فيه  ،فإن الصوت من أي جانب كان يصل إليها  ،وال قدرة لها على
تخصيص القوة بإدراك البعض دون البعض) ( )30بخالف البصر والفؤاد واالنف فلهم حرية االختيار
س َّمع الذي يرائي الناس في كل شيء يعمله ويقصد به حمد
بمنع او وصول الشيء الذي يريدونه ،والم َ
ْ
َّ
َّ
َّ
س َّم َع َّ
سو ُل َّ
صغ َرهُ َو َحق َرهُ )
س ِ
الناس ومدحهم  ،قال َر ُ
اَّللُ بِ ِه َ
اس بِعَ َم ِل ِه َ
اَّللِ (َ ( :)م ْن َ
ام َع خَل ِق ِه َو َ
س َّم َع الن َ
( ،)31وكما قال الشاعر:
جودَا ()32
س ِم ْعتُ بقوم يُحْ َمدُونَ فل ْم
سمع بمثلِكَ الَ ِح ْلما ً وال ُ
أَ ْ
وقد َ
وهناك دالالت اخرى ذكرها اللغويون ونحن اكتفينا بأبرزها واشهرها الن جميعها يصب في معنى واحد
وهو ادراك الصوت باألُذُن سواء احب هذا الصوت او قبحه فليس له حرية رده او قبوله .
وردت مادة (سمع) في القران الكريم (مائة وثمان وستين ) مرة( ،)33وله ثالثة اوجه :
االول:سمع االذنين:كقوله تعالى [ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ] {الجن}1:
ﭦ ﭧ ] {هود}20:
الثاني  :سمع االيمان بالقلب :كقوله تعالى[ﭤ ﭥ
الثالث :القبول واالجابة:كقوله تعالى[ﭟ ﭠ ﭡ ] {آل عمران)34( }38:
وقد اسند هذا الفعل الى الجن في ( اربعة ) مواضع في كتاب هللا وجاءت بالصيغ اآلتية:
االول  :صيغة النفي وذلك من خالل ال النافية غير العاملة الداخلة على الفعل المضارع ،قال تعالى [ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ]
{االعراف}179:

قرر سيبويه(ت  180هـ) الى أن "ال" اذا دخلت على الفعل تنفيه في المستقبل ال في الحال قال
(وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا ً فنفيه ال يفعل .وإذا قال لي َّ
فعلن فنفيه ال يفعل) ()35
واوضح المبرد (ت  285هـ) ما ذهب اليه سيبويه بقوله (ال موضعها من الكالم النفي فإذا وقعت على فِ ْعل
نفته مستقبال )36( ).ويستفاد من هذا النفي التأكيد على ان الجن المذكورين في اآلية يقومون بفعل التسميع
غير انهم ال يأخذون منها اال ماهو فاسد وقبيح وتعارض الفطرة السليمة والطبع النقي ويذرون الصالح
والطيب ،ويشيرابن عاشور(ت 1393هـ) الى لفتة جميلة في تفسيره لآلية اذ قال (األبصار واألسماع
والمدرك لذلك هو الدماغ فإذا لم يكن في الدماغ عقل كان
طرق لحصول العلم بالمبصرات والمسموعات ،
ِ
المبصر كاألعمى والسامع كاألصم  ،فآفة ذلك كله هو اختالل العقل ) ()37
كما قال االمام علي (: )
من لم يكن عنصره طيبا ً
لم يخرج الطيب من فيه
وينضح الكوز بما فيـــه ()38
كل امرىء يشبهه فعله
الثاااااني :صاااايغة الفعاااال المضااااارع ،وذلااااك فااااي قولااااه تعااااالى [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ]{االحقاااااف}29:
فيساااتمعون مخصصاااة باااـ " نفااار مااان الجااان" الناااه ( لماااا بعاااث النباااي ( )حرسااات الساااماء  ،فقالااات
الشااااياطين  :مااااا حرساااات إال ألماااار حاااادي فااااي األرض  ،فبعااااث ساااارايا فااااي األرض  ،فوجاااادوا النبااااي
( )قائمااااا يصاااالي بأصااااحابه صااااالة الفجاااار بنخلااااة وهااااو يقاااارأ فاسااااتمعوا حتااااى فاااارغ ) ( )39وانهاااام
(اسااااتمعوا القاااارآن حتااااى كاااااد يقااااع بعضااااهم علااااى بعااااض ماااان شاااادة حرصااااهم علااااى سااااماعه ) ()40
وتدل اآلية على:
 )1اثبات ان النبي ()بلغت دعوت َه إلى جنس الجن وانهم فهموا معاني القرآن الذي استمعوا اليه.
)2اثبات ان النبي()ماعلم بوقوع هذا االستماع وبحضور الجن الستماع القرآن قبل نزول هذه اآلية.
)3إدخال المسرة على المسلمين والتعريض بالمشركين فقد أدرك الجن شرف القرآن وفهموا مقاصده
..........................................................................................................................................................
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فأقبلوا عليه ،واالنس الذين جاءهم بلسانهم وأدركوا خصائص بالغته أنكروه وأعرضوا عنه.
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
الثالث :صيغة تأكيد الخبر وذلك لزيادة االهتمام به  ،قال تعالى [ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭛ ﭜ ﭝ] {الجن ،}1:وقد اثبت القرآن الكريم حصول هذا االستماع من خالل استعمال "أَن" و" ِإن" (فأما
فائدتهما فالتأكيد لمضمون الجملة  ،فان قول القائل  :ان زيدا قائم ناب مناب تكرير الجملة مرتين ،اال ان
قولك  :ان زيدا قائم اوجز من قولك  :زيدا قائم زيدا قائم) ( )41وقد اضيف "أن" الى "ضمير الشأن" في
قوله "أنه إستمع"وهذا الضمير يبين ويوضح الجملة التي بعده ،قال العلوي(ت 745هـ) في الطراز (اعلم
ان ضميرالشأن والقصة على اختالف احواله انما يردعلى جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة وتفخيم
شأنها وتحصيل البالغة فيه من جهة اضماره اوال وتفسيره ثانيا الن الشيء اذا كان مبهما فالنفوس متطلعة
الى فهمه ولها تشوق اليه فالجل هذاحصلت فيه البالغة) ()42
وقد حذف مفعول "استمع " وتقديره "القرآن " اي  :استمع القرآن نفر من الجن والدليل على ذلك قولهم
"إنا سمعنا قرآنا عجبا "(.)43
الرابع :بصيغة الشرط ،وهذا في موضعين:

االول:قوله تعالى[ﮦ ﮧﮨ ﮩ ه هههﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ] {الجن}9:

نجد ان"من" اداة شرط جازمة جزمت "يستمع" وهو فعل شرط مجزوم قد كسراللتقاء الساكنين
و"يجد"جوابه"اآلن"وهو(ظرف زمان للحال ويستمع مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل لالستقبال) ()44
كما قال عنترة :
ْ
ْ
بلغت إناها ()45
سأسعى اآلن اذ
ولكن
فأني لستُ خاذِلكم
معنى اآلية ان من ( يقع منه استماع في الزمان اآلتي يجد له شهابا رصدا أي يجد شهابا ً راصدا ً
له وألجله يصده عن االستماع بالرجم) ( )46وبهذا منع الجن عن استراق السمع ومعرفة الغيب (وإنهم
حين حاولوه اآلن وهو ما يعبرون عنه بلمس السماء وجدوا الطريق إليه محروسا ً بحرس شديد  ،يرجمهم
بالشهب فتنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم ويعلنون أنهم ال يدرون شيئا ً عن الغيب المقدر للبشر)

()47
الثاني:قوله تعالى[ ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ] {الجن}13:

استعمل الجن في خطابهم اداة التوكيد"أن"الثبات اسالمهم ودفع الشك والتوهم عنهم  ،وجعلوا توكيدهم
اكثر ثباتا واعمق جذورا وارسى دعائم حين اعقبوهابـ"لما"(وهو ظرف بمعنى "إذ" ...ويستعمل استعمال
الشرط ،كما يستعمل كلما) ( )48اي ان"لما"في اآلية شرطية حينية فالجن (لم يعلموا بهذا القرآن إال حين
سمعوه من محمد()فهالهم وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهل  ،ومأل نفوسهم وفاض حتى ما يملكون
السكوت على ما سمعوا  ،وال اإلجمال فيما عرفوا  ،وال االختصار فيما شعروا ) ( )49وفي وقته ومن
دون تردد صدقوا به واقروا أنه حق ومنزل من عند هللا فاسلموا وآمنوا فقالوا "آمنا به" .و"سمعنا " فعل
الشرط وقد ُجزم بـ "لما" التي عمل فيه وجواب الشرط هو "آمنا " .
 -3أجاب
ُجاب ال َجيب...
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يء
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لف
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الجيم
الهمزة
حروف
ُ
َ َ
وجابيةُ خبر ،أي :محمولة من أرض إلى أرض بعيدة ،أي :قد جابت البالد) ()50
قال النابغة الجعدي:
ُ
عث َ ْمثَم ()51
ة
الفال
اب
و
ج
الليل
ى
ج
د
ى
ج
الد
به
جوب
أتاك أبو ليلى َي
َ ُ
ُ
ِ َ
َ
َ
ْ
س ِمي َج ْوبة النجياب الشجر عنه
و(ال َج ْوبةُ من األرض الدَّارة من المكان ال ُمن َجاب ،الوطيء القليل الشجرُ ،
ُ
ُ
سحاب وفي الجبال .وانجابت السحابة :انكشفت .والجوبة :موضع
) ( )52والجوبة ايضا (الف ْر َجة في ال َ
س ) ()53
ينجاب في ال َح َّرةِ ،والجمع ُج َوبٌ  .وال َج ْو ُ
ب :الت ُ ْر ُ
قال لبيد:
ب ()54
بطرس ناطق
وبكل
أطلس َج ْوبُه في ِ
فأجازني منهُ ِ
الم ْنك ِ
ِ
َ
س ْمعا ً فأسا َء جابَةً " و " أ َجابَةً " .
اب ي ُِجي ُ
الم ،أ َج َ
ثم ان (ال َج َوابَ :ر ِد ْيدُ ال َك ِ
سا َء َ
ْب ،وفي المثل " :أ َ
ُ
ْ
ْ
ار ،يُقال :أ ِعندَك جائبَة َخبَر :أي َخبَ ٌر
ب .وال َج ُ
الج ْيبَ ِة والجابَ ِة :أي ال َج َوا ِ
إِنَّه لَ َح َ
س ُن ِ
وائب :الجائبَاتُ من األخبَ ِ
ب) ()55
ثابِتٌ  ،وقيل :ما يَأتي من ال َخبَ ِر في ال َج َوا ِ
قال الكميت:
لك ِم ْن َهدِي ِل ()56
صر
ع جابَةً ِ
وما َم ْن ت َهتِفينَ لـه لنَ ْ
بِأس َْر َ
طاء والقَبُول سبحانه
يب وهو الذي يُقابِ ُل الدعا َء والس َؤال بالعَ ِ
سماء اَّلل ال ُم ِج ُ
كذلك (جوب في أ َ ِ
اب القول قد يتضمن تقريره نحو :نَعَ ْم إذا كان جوابا
يب ) ( )57و( َج َو ُ
وتعالى وهو اسم فاعل ِمن أَجاب ي ُِج ُ
َ
ٌ
َ
لقوله هل كان كذا ونحوه وقد يتضمن إبطاله والجمع أجْ ِوبَة و َج َوابَاتٌ وال يسمى جوابا إال بعد طلب وأ َجابَهُ
اب له إذا دعاه إلى شيء فأطاع) ()58
اب قوله وا ْست َ َج َ
إِ َجابَةً وأ َ َج َ
وفي الحديث ان رجال نادى رسول هللا ( )أي الليل أجوب دعوة قال جوف الليل اآلخر ()59
ونخلص الى ان "جوب"جاءت بعدة دالالت ابرزها:
االول:القطع  :للشيء اوالسير واجتيازالبلدان والمسافات.
الثاني :االبانة واالظهار واالنحسار.
الثالث :اجابة الكالم ورد كل شخص على اآلخر.
..........................................................................................................................................................
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وردت مادة (جوب) في القران الكريم في (ثمان وثالثين) ( )60موضعا وبصيغ عديدة  ،ولم يذكر لها شبيه
في كتب االشباه والنظائر وهذا يوحي انه ال يوجد لها سوى داللة واحدة .وقد اسند هذا الفعل الى الجن مرة
واحدة فقط هو في قوله تعالى [ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﯭ ] {االحقاف}32-31:
تكررت مفردة "يجب " مرتين وبصيغتين مختلفتين :
االول :صيغة فعل االمر المسند الى واو الجماعة  ،غير ان هذا االمر للحض وليس لاللزام ،أي :ان
المتكلمين لم يفرض عليهم اجابة الداعي بل الداعي ر َّ
غب وحفز المخاطبين على االجابة من خالل بيان ان
المجيب للداعي يصفح ويتغاضى عن جنحه وخطاياه و يحفظ ويجار من العذاب والتنكيل و" من " في
اآلية ( صلة في الكالم يعني يغفر لكم ذنوبكم إن آمنتم وصدقتم ) ()61
ومفردة "اجيبوا" فيها مسألتان:
المسألة األولى :هذه اآلية تدل على أنه ( )كان مبعوثا ً إلى الجن كما كان مبعوثا ً إلى اإلنس .
المسألة الثانية :فيها أمر بإجابة النبي( )في كل ما أمر به فيدخل فيه األمر باإليمان إال أنه أعاد ذكر
اإليمان على التعيين ألجل أنه أهم األقسام وأشرفها وقد جرت عادة القرآن بأنه يذكر اللفظ العام ثم يعطف
عليه أشرف أنواعه ( )62وقضية بعث النبي( )الى الجن واالنس يدل عليه قوله ( )من ان هللا أعطاه
خمسا لم يعطهن نبي قبله ومن ضمنها (وبعثت إلى كل أسود وأحمر) ( )63وقال مجاهد  :األحمر واألسود
 :الجن واإلنس ( )64ونالحظ ان الخطاب يقترن بـ"قومنا" الذي يعد من أحب األلفاظ وأرقها الى قلب
المدعو ،وهو اسلوب خالب ورائع ينم عن ادب رفيع وخلق قويم ويدل على اهتمام هؤالء الجن بقومهم
وبني جنسهم  ،كما ان استخدام هذه المفردة تؤدي دورها بأحسن شكل وعلى اتم صورة ويحقق الغاية
النفسية التي من اجلها قيل فضال عن انه يقوي الوشائج والروابط االجتماعية بين ابناء الجنس الواحد .
الثاني  :صيغة النفي المقرون بالشرط ،.وقد اشترطت اآلية ان الذي يأبى ويمتنع عن اجابة
الداعي فانه يعاقب وهذه العقوبة بيَّنه من خالل دالئل وبراهين عقلية حيَّة في محاور ثالثة:
المحور االول :الرافض للدعوة ال يستطيع الفرار من سلطان هللا مهما عال وتجبرفهو تحت مشيئة خالقه.
المحور الثاني :الرافض للدعوة ليس له صفي وال خليل وال ناصر وال معين فهو وحده في مهب الريح
المحور الثالث  :الرافض للدعوة تائه ويعيش في الديجور واليهتدي الى الحق والصواب.
كما ان هناك فروقا ثالثة بين االستجابة واالجابة :
االول :اإلجابة :هي موافقة الدعوة فيما طلب بها لوقوعه على تلك الصحة،واالستجابة  :يتعدى إلى الدعاء
بنفسه  ،وقد ويحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي في الغالب فيقال:استجاب هللا دعاءه .
الثاني  :يستجيب:فيه قبول لما دعي إليه  ،ويجيب ليس كذلك ألنه قد يجيب بالمخالفة ()65
الثالث  :اإلجا بة أعم من القبول  ،ألنه عبارة عن قطع سؤال السائل ؛ والقطع قد يكون بترتيب المقصود
بالسؤال  ،وقد يكون بمثل  :سمعت سؤالك وأنا أقضي حاجتك ()66
ونخلص الى ان االجابة تعني ترديد الكالم اي وجود طرفين احدهما يطلب واالخر يلبي او يجيب واالجابة
يجب ان تكون عن علم وقناعة عماده الصدق واال ضاع المقصد والهدف التي من اجلها يقال الكالم ،
فهؤالء الجن قاموا بفعل الدعوة ودعوا اقرانهم واثمرت دعوتهم فدخلت اقوام من الجن في الدين الجديد
ببركة الدعوة واالجابة كما قال تعالى [ﯻ ﯼ ﯽ ي ي ﰀ]{الجن}13:
الخاتمة
بعد هذا التجوال السريع في رحاب النص القرآني نشير الى اهم ما توصلنا اليه من نتائج :
 )1ان المخلوقات في تواصلهم يستخدمون وسيلتين مهمتين هما االتصال والتواصل والتي تعني ان
احدالجانبين يتكلم اويشير واآلخريجيب ثم تعكس العملية ،والطرف االساسي في هذا التعاقب هوالمتكلم
الذي يجب يكون على علم وقناعةبمايقول يسانده في هذاالصدق واالخالص واال ضاع الهدف من هذا
الفعل التسلسلي ولم يلتفت اليه احد  ،والجن الذين استمعوا الى القرآن من فِي ِ الرسول()نجحوا ببراعة
في هذه العملية المعقدة ،فهم انصتوا باهتمام الن الهدف هو الحصول على جميع ما يقال دون ان يفوته
شيء وخاصة اذا كان هذا الشيء جديدا ومسيطرا على الفكر،ثم قاموا بدعوة اقرانهم الى الدين الجديدالذي
ينسجم مع الفطرة السليمة والطبع النقي واثمرت دعوتهم فآمنت اقوام من الجن بفعل التسميع.
 )2السمع والبصر كما يقول الفالسفة تعتبر مفاتيح للعقل واالدراك ومن ثم الغور في االعماق فضال عن
كونهما حاكمين يحكمان بجودة الشيء او رداءته وقوته وضعفه سواء كان الشيء حسيا او غير حسي.
 )3ان موضوعا بهذه االهمية يحتاج الى بحث اوسع ودراسة اشمل من دراستنا المتواضعة هذه لذا آمل
ان يقوم احد الباحثين في المستقبل القريب بدراسة اوسع واعم واعمق لجميع االفعال المنسوبة الى الجن
في القرآن الكريم.
الهوامش

( )1كتاب العين  307/8 :مادة (رأي)
( )2شرح ديوان عنترة 35:
()3المعجم الكبير  25 / 2:الحديث رقم ()1175
( )4تهذيب اللغة  232 / 15 :مادة (رأى)
( )5المصدر السابق 232 / 15 :مادة (رأى)
..........................................................................................................................................................
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( )6ديوان االعشى االكبر45 :
( )7رواه البخاري في صحيحه  ،كتاب بدء الوحي ،باب النفث في الرقية برقم ( )5747عن ابي قتادة.
( )8الفروق اللغوية 109-108 :
()9التعريفات 178 :
()10المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم990، 919، 525-523، 349 ،102-101:
()11ينظر:الوجوه والنظائرللعسكري،237-236:الوجوه والنظائرللدامغاني ،189 -188:نزهة األعين البن الجوزي-128:
129
()12ينظر:النكت والعيون216/2:
()13الكشاف 98/ 2:
()14في ظالل القرآن 3271/6:
()15تفسير الشعراوي 2169 /4:
()16الفروق اللغوية88 :
()17سر الفصاحة136 :
()18كتاب العين 349 /1 :مادة (سمع)
()19ديوان طرفة بن العبد 31 :
()20جمهرة اللغة  186/2 :مادة (سمع)
()21ديوان اوس بن حجر53:
()22أساس البالغة  366 :مادة (سمع)
()23ديوان االعشى االكبر138:
()24اساس البالغة  366 ::مادة (سمع)
()25ديوان الشماخ446:
()26المحكم والمحيط االعظم 515-514/1:مادة (سمع)
()27كتاب األغاني159/5 :
()28المحكم والمحيط االعظم 515/1:مادة (سمع)
()29التعريفات 194 :
()30الكليات 496-495 :
( )31رواه االمام احمد في مسنده ،56/11:في مسند عبد هللا بن عمرو ،برقم ( )6509عن عبد هللا بن عمرو.
()32البيت الشعري لربيعة بن مقروم  .ينظر:المفضليات214-213::
()33المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم1002 ،923 ،611-609 ،358-357 ،117-116 :
()34ينظر :الوجوه والنظائرللبلخي ، 218:الوجوه والنظائرللعسكري ،254 :الوجوه والنظائرللدامغاني247:
()35الكتاب 117/3:
()36المقتضب47/1 :
()37التحرير والتنوير 209 / 17 :
()38ديوان االمام علي بن ابي طالب213:
()39تفسير القرآن :لعبد الرزاق بن همام الصنعاني 218/2 :
()40لباب التأويل 136 /4:
()41شرح المفصل 526 /4:
()42الطراز المتضمن ألسرار البالغة 76/2:
()43ينظر :التحرير والتنوير 204 / 29 :
()44تفسيرالبحر المحيط 297 / 10 :
()45شرح ديوان عنترة 155:
()46روح المعاني 97/5:
()47في ظالل القرآن 3730 3729/ 6 :
()48شرح الرضي على الكافية البن الحاجب230/3 :
()49في ظالل القرآن 3721 / 6 :
()50كتاب العين 193 -192 /6 :مادة (جوب)
()51ديوان النابغة الجعدي152:
()52تهذيب اللغة  149 /11 :مادة (جوب)
()53معجم الصحاح 196:مادة (جوب)
()54ديوان لبيد25:
يط فِي اللغَ ِة .201/7 :مادة (جوب)
(ْ )55ال ُم ِح ِ
()56ديوان الكميت 358:
()57لسان العرب  283 :1 /مادة (جوب)
()58المصباح المنير 72:مادة (جوب)
()59مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 238 /10 :الحديث رقم ()17252
()60المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم. 974، 914، 106،851:
()61تفسير السمرقندي279 / 3 :
()62التفسير الكبير29 / 28:
()63المعجم األوسط  269 / 7 :الحديث رقم ()7471
()64الجامع ألحكام القرآن 186 / 16 :
()65ينظر:الكليات 50 :
()66ينظر:المصدر نفسه 732 :

المصادر والمراجع

 )1أساس البالغة :جار هللا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (ت538 :هـ)،دار احياء التراي العربي،
..........................................................................................................................................................
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بيروت – لبنان (ط 1422 )1هـ  2001 -م.
 )2تصحيح الوجوه والنظائر :ابو هالل العسكري (ت  400هـ) ،تحقيق  :محمد عثمان  ،مكتبة الثقافة الدينية  ،القاهرة –
مصر ( ط1428 )1هـ 2007 -م
 )3تفسير التحرير والتنوير :الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،تونس 1984م
 )4تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم :أبو الليث نصر بن محمد بن احمد بن إبراهيم السمرقندي (ت 375هـ) ،تحقيق
وتعليق :الشيخ علي محمد المعوض والشيخ عادل احمد عبد الموجود و الدكتور زكريا عبد المجيد النوتي ،دار الكتب
العلمية  ،بيروت – لبنان( ط1413 )1هـ 1993 -م.
 )5تفسير الشعراوي :محمد متولي الشعراوي (ت1418 :هـ)،أخبار اليوم ،قطاع الثقافة.
 )6تفسير القرآن:عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت211 :هـ) ،تحقيق :د .مصطفى مسلم محمد،مكتبة الرشد،الرياض –
المملكة العربية السعودية (،ط1410 )1هـ 1989 -م.
 )7تفسير البحر المحيط :أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (ت745 :هـ)  ،تحقيق:
صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت – لبنان1420 ،هـ  2000-م
 )8تهذيب اللغة :أبو منصور محمد بن أحمد األزهري(ت  370هـ)  ،تحقيق  :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراي
العربي  ،بيروت – لبنان ( ط2001، )1م.
 )9الجامع ألحكام القرآن :أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي (ت  671هـ) تحقيق:عبد الرزاق المهدي ،دار
الكتاب العربي،بيروت – لبنان 1429 ،هـ  2008 -م
 )10الجامع الصحيح:أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري(ت256 :هـ)،دار الشعب -القاهرة ،األولى،
1407ه 1987 -م
 )11جمهرة اللغة :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (المتوفى321 :هـ) ،علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه:
ابراهيم شمس الدين،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان (،ط1426 )1هـ 2005 -م .
 )12ديوان االعشى االكبر  :اعتنى به شرحه  :عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة  ،بيروت – لبنان(،ط1426 )1هـ -
2005م.
 )13ديوان االمام علي بن ابي طالب:جمع وترتيب:عبدالعزيزالكرم(ط1409)1هـ1988 -م
 )14ديوان الشماخ بن ضرارالذبياني:تحقيق:صالح الدين الهادي،دار المعارف  ،القاهرة.
 )15ديوان الكميت بن زيد االسدي:تحقيق:د.محمد نبيل طريفي،دار صادر،بيروت – لبنان( ط 2000 )1م.
 )16ديوان النابغة الجعدي:تحقيق:د.واضح الصمد،دارصادر،بيروت–لبنان(،ط1999)1م.
 )17ديوان اوس بن حجر  :تحقيق وشرح:د.محمد يوسف نجم ،دار بيروت  ،بيروت – لبنان 1400 ،هـ 1980 -م.
 )18ديوان طرفة بن العبد  :اعتنى به :عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة  ،بيروت – لبنان(،ط1427 )2هـ 2006-م.
 )19ديوان لبيد بن ربيعة:اعتنى به:حمدو طماس،دار المعرفة،بيروت–لبنان(ط2004 )1م
 )20روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي (ت1270 :هـ)
،تحقيق :علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان (،ط 1415)1هـ.
 )21سر الفصاحة :أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي (ت466 :هـ) دار الكتب العلمية بيروت – لبنان
(ط1402 )1هـ 1982-م.
 )22شرح الرضي على الكافية البن الحاجب :رضي الدين محمد بن الحسن االسترابادي النحوي (ت686 :هـ)  ،تحقيق
وتصحيح وتعليق :أ .د .يوسف حسن عمر ،جامعة قار يونس – ليبيا  1395،هـ  1975 -م.
 )23شرح المفصل  :موفق الدين ابي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي (ت643 :هـ) ،تقديم  :د .اميل بديع يعقوب
،دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان (،ط1422 )1هـ 2001 -م.
 )24شرح ديوان عنترة  :ابو زكريا يحيى بن علي بن محمد المعروف بالخطيب التبريزي (ت 502:هـ)  ،قدم له ووضع
هوامشه وفهارسه :مجيد طراد ،دار الكتاب العربي بيروت – لبنان (،ط1412)1هـ 1992-م
 )25الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393هـ)  ،دار العلم للماليين بيروت – لبنان (
ط1990، )4م.
 )26الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز :يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي (ت:
745هـ) ،تحقيق :د.عبد الحميد هنداوي،المكتبة العصرية ،بيروت – لبنان (،ط1433)1هـ 2002 -م .
 )27الفروق اللغوية :ابو هالل الحسين بن عبد هللا بن سهل العسكري(ت 400هـ)،تحقيق  :محمد باسل عيون السود ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان ( ط2009 ، )1م.
 )28في ظالل القران :سيد قطب ،دار الشروق،القاهرة – مصر (ط1425 )34هـ 2004 -م.
 )29كتاب األغاني :أبو الفرج علي بن الحسين القرشي األصفهاني (ت356 :هـ) تحقيق:سمير جابر  ،دار الفكر – بيروت.
 )30كتاب التعريفات  :علي بن محمد الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي (ت816 :هـ) تحقيق وزيادة :محمد عبد الرحمن
المرعشلي ،دار النفائس ،بيروت – لبنان (ط1424 )1هـ 2003-م
 )31كتاب العين :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت170 :هـ) تحقيق :د .مهدي
المخزومي و د .إبراهيم السامرائي  ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات  ،بيروت – لبنان (،ط1408 )1هـ 1988 -م .
 )32الكتاب كتاب سيبويه :أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت 180هـ)  ،تحقيق:عبد السالم محمد هارون،مكتبة
الخانجي،القاهرة ( ط1408 )3هـ  1988 -م
 )33الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري جارهللا (ت538 :هـ)،دار
الكتاب العربي ،بيروت – لبنان (،ط 1407 )3هـ
 )34الكليات :أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ،وضع فهارسه:عدنان درويش و محمد المصري،مؤسسة
الرسالة،بيروت – لبنان ( ط1419 )2هـ 1998 -م.
 )35لباب التأويل في معاني التنزيل :أبو الحسن عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف بالخازن
(ت741 :هـ) تحقيق :تصحيح محمد علي شاهيندار دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان .
 )36لسان العرب :أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور األنصاري (ت711 :هـ) دار صادر ،بيروت
– لبنان (ط 1414 )3هـ
 )37مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807 :هـ) دار الفكر ،بيروت – لبنان 1412،هـ .
 )38المحكم والمحيط االعظم:أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(ت 458هـ) تحقيق :عبد الحميد هنداوي،دار
الكتب العلمية – بيروت (،ط 1421 )1هـ  2000 -م
..........................................................................................................................................................

229

طؤظارى زانستى مرؤظايةتى ...................................................................................
ذمارة (.................................................................................................. )58
 )39المحيط في اللغة:أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني(ت385:هـ)  ،تحقيق:الشيخ
محمد حسن آل ياسين ،عالم الكتب ،بيروت – لبنان ( ط1414 ،)1هـ 1994 -م.
 )40مسند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني(ت241 :هـ)تحقيق :شعيب
األرنؤوط وعادل مرشد،وآخرون،باشراف:د عبد هللا بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة،بيروت -لبنان(ط)1
 1421هـ 2001 -م.
 )41المصباح المنير :أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريء (ت :نحو 770هـ) ،دار الحديث ،مصر – القاهرة (،ط)1
200 -1421م .
(ت360 :هـ)  ،تحقيق:
 )42المعجم األوسط :أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المعروف بالطبراني
طارق بن عوض هللا بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،دار الحرمين – القاهرة.
(ت360 :هـ) ،تحقيق :حمدي
 )43المعجم الكبير :أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المعروف بالطبراني
بن عبد المجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة .
 )44المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم:روجعت على طبعة:محمدفؤاد عبد الباقي ضبطهاورتبها:محمد سعيد
اللحام،دارالمعرفة ،بيروت–لبنان(ط1431 )8هـ 2010 -م
 )45المفضليات :المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (ت :نحو 168هـ)تحقيق وشرح:أحمد محمد شاكر و عبد السالم
محمد هارون ،دار المعارف ،مصر -القاهرة.
 )46المقتضب :أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي المعروف بالمبرد (ت285 :هـ) ،تحقيق :محمد عبد الخالق
عظيمة ،عالم الكتب ،بيروت – لبنان.
 )47نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر:جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي(ت  597هـ) تحقيق :
محمد عبد الكريم كاظم الراضي  ،مؤسسة الرسالة  ،لبنان  -بيروت  (،ط1404 )1هـ 1984 -م.
 )48النكت والعيون ،تفسير الماوردى  :أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت 450هـ) ،راجعه
وعلق عليه :السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان.
 )49الوجوه والنظائر اللفاظ كتاب هللا العزيز :ابو عبد هللا الحسين بن محمد الدامغاني (ت 478هـ)  ،تحقيق  :عربي عبد
الحميد علي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان.
 )50الوجوه والنظائرفي القرآن الكريم:مقاتل بن سليمان البلخي(ت150هـ)،تحقيق:د.حاتم صالح الضامن،مركز جمعة
الماجد للثقافة والتراي ،دبي(ط1427 )1هـ2006 -م.
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