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سة املؤمتر    ر
  أ.د علي عز الدين اخلطيب                                              د. مجال حممد اهلامشي  

جامعة واسط   رئيس مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية    –عميد كلية الرتبية األساسية 
  واإلسرتاتيجية 
  فرنسا                           العراق                                                          

  
  املدير التنفيذي
  د. عمر زهري 

  مدير اللجنة العلمية وإدارة التحكيم 
  أ.م.د   نبيلة خورشيد املعاضيدي 
  مدير وقائع املؤمتر وإدارة التسيري 

  د. احلسن بنيعيش 
  دارة العالقات العامة والتنسيق وتنظيم وقائع املؤمتر إ

  سامية األغربي  أ.
  يوسف قيباروأ. 

  إدارة القناة والتقنيات الفنية والتصميم 
  يوسف قيباروأ. 
  سامية األغربي  أ.

  رغد املدلل أ.
  منذر أمحد عبد هللا عمر أ.
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  د. عبد الرمحن الفقيه 

  أ.نور الرماحي 
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  اللجنة العلمية
 

د كرمي الصالحي   د. إ
  أ.د حبيب راضي طلفاح 
  أ.د سهيلة حمسن كاظم  

  أ.د صالح عبد اهلادي حليحل  
  د. ستار جبار الدراجي  

  د. فاحل عبد هللا شالهي  
  د. ماجد مطر اخلطيب  

  د. مشتاق طالب منعم      
 

  املعاضدية مديرة اللجنة العلمية .د.م  نبيلة أ
  أ.د أسعد شريف األمارة  

  أ.د أمينة الطييب  
  أ.د عبد هللا أبو الغيث      

ن اخلفاجي    أ.د عد
 أ.د قاسم احملبشي    

  د. عادل عبده علي حممد  
عيم   د. مليكة 

  
  وإخراج وتنسيق  حترير

  زروال اد. سيدي حسن 
  مراجعة وتصحيح  

  الطحناوي  حممد د. 
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  مقدمة التحرير 
  د. مجال اهلامشي 

  رئيس مركز اإلصباح للتعليم 
بقدر ما يشهد العامل تطورا يف مناهجه العلمية اليت تتكيف مع خصوصياته وإمكانياته وقيمه  

جند العامل العريب على العكس من ذلك متاما، فما تزال أغلب حبوثه قائمة متأصلة على مجع    ،وبيئته
ت والنقوالت والتوليفات فيما مل ترتق أغلبها إىل مستوى املعرفة اليت من خالهلا ميكن حتويلها   البيا

  إىل قيمة عملية. 
ا البحثية وختلفا تبعيا يف  وعلى الرغم من هذا البون الشاسع بني بلدان تظهر ختلفا يف أدوا

ت احلتمية على مركز اإلصباح وغريه من   قيمها التنموية واحلضارية واألخالقية، فإنه كان من الضرور
اجلامعات اليت ترغب يف إحداث تغيريات جذرية يف أصول ابتناءات املعرفة احلضارية، ال سيما وأن 

يف واحندارا  تراجعا  تشهد  سيسها  ومنذ  اجلماعات  وسع  أن  ما  وهو  والتنموية،  التعليمية  ا  سياسا  
دمت جسور الثقة بسبب األطروحات األكادميية   الفجوة بني النظم السياسية ومؤسسات التعليم وا

سيس قاعدة التعليم النهضوي.  ا املتواصلة يف    املتغرية وإخفاقا
ل أجيزت  اليت  خصوصا  صفرية  تكون  ال  العلمية  البحوث  قيمة  فإن  هذا  ألن  ومع  لنشر 

ت  بيا إىل  عنها  املستقرأة  ت  البيا وتتنوع  املعرفة،  على  للحصول  أساسية  مقدمة  الرقمية  ت  البيا
البحثية  املدركات  من  انطالقا  البحث  قيمة  مستوى  على  أما  انعكاسية.  وأخرى  للمعرفة  طردية 

حبوث   إن  إذ  املتقدمة،  العوامل  ومجاعات  مراكز  مبدركات  قياسا  متواضعة  اإلسالمي  فنجدها  العامل 
ملعرفة العملية وعمليات املعرفة إال يف   ا الوظيفية واملادية أكثر من ارتباطها  والعربية مرتبطة مبتطلبا

  القليل النادر منها. 
لبيئة   لعقلية البيولوجية ألن العقول تنمو  وال شك أن هذا اإلخفاق ليس له أية ارتباطات 

لنظر إىل البناء فإن العلمية النقدية تتوجه حنو  واملعرفة واحمليط وأصوليات التعلي م وال تولد ممتئلة، و
مث   واملؤسسية  السياسية  ونظمها  الدولة  وتتحمل  والدولة،  تمع  فا األسرة  من  املؤسسية  البنيات 
األخالقية   وقيمه  العلمي  البحث  قيم  واحندار  االحنطاط  مسؤولية  تمعية  ا واملؤسسات  تمع  ا

مجيع األصعدة. وتتحمل املؤسسات التعليمية بصفة خاصة مسؤولية هذه اإلخفاقات  والتنموية على  
التقدمية    احلضارات  ا مبظاهر  وارتباطا احلضارية   مسؤوليتها  املتجردة عن  العشوائية  ا  لسياسا نظرا 

ا املنهجية.  صوليا   وليس 
لت وتسعى  املعرفة  أجل  من  جتاهد  البحث  جماالت  يف  العربية  العقول  لوال  إن  ذلك  حقيق 

قيم   آلية، ومن  أو مهن  إىل وظيفة سياسية  تنموية  قيمة  التعليم من  اليت حولت  املؤسسية  املعوقات 
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التعليم وربطه   التغيري يف سياسات  احلضارة  بناء  متطلبات  أهم  وإن من  تقاليد حداثية.  إىل  حضارية 
 ينبغي أن تكون حمل تنافس معريف تمع ربطا تنمو من خالل الربامج واالسرتاتيجيات العلمية اليت 

اليت يف هذا   البحوث  أن  املادية. وال شك  واملقاييس  النظرية  للمعايري  وفقا  احلضارية  البنية  يف هذه 
السفر العلمي احملكم فيه قيمة معلوماتية تعكس طبيعة الظاهرة التعليمية بني األخذ والرد، واملوافقة  

  واملخالفة، والتقليد واحملاولة.  
ذه املفاهيم تستدعي منا مجيعا الوقوف على هذا الثغر بتواضع وعلم ومعرفة واالنتقال  كل ه

لقيمنا وجمتمعاتنا ونظمنا اليت   العمل اجلماعي، واإلخالص  الفردي إىل مسؤولية  العمل  من مسؤولية 
التعليمية  ملؤسسات  املركز  ويهيب  املتهاوية،  الفجوات  هذه  لسد  منها  سعيا  املادي  الدعم    تقدم 

القادرة على خوض نقد الذات كفضيلة تصحيحية، أن تبدأ مبنهجية النقد الذايت وإظهار معامل اخللل  
والباحث   األستاذ  افتقدها  فإن  واملسؤولية،  واألمانة  التواضع  العلم  مثار  أول  إن  إذ  اخلطر،  ومكامن 

سكون وحفظ الوضع  واملسؤول افتقد القدرة على التغيري والتطوير والتجديد، وافتقد القدرة على ال
تمعات والدولة.  يار فحسب بل وا   السائد، مما يعرض ليس املؤسسية لال

قائمة   مشكلتها  حمور  معقدة  أزمات  إىل  التعليم  إشكاليات  ظواهر  حتولت  فقد  لذلك  ونظرا 
التعليم   إن  إذ  املطلقة.  واحلقائق  الصواب  امتالك  وادعاء  والتشيؤ  مظاهره،  يف  الوافد  تقليد  على 

ستبدادية القائمني عليه، ليس ألن االستبداد رذيلة، بل ألنه األداة املاحقة اليت ينهار  ينحد ر وينهار 
  ا كل شيء، فأحادية الرأي أزمة نفسية وإشكالية جمتمعية، وكارثة مؤسسية. 
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  كلمة رئيس املؤمتر  
 الدين اخلطيب د علي عزأ.

 األساسية عميد كلية الرتبية 
  

  سم هللا الرمحن الرحيمب                                            
املرسلني   سيد  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  وعلأاحلمد   حممد  القاسم  وصحبه  آ  ىيب  له 

  : خيار املنتجبنياأل
كليتنا  كادميي والرتبوي بني  ن يقام هذا الكرنفال العلمي األ أنه من دواعي السرور والبهجة  إ

األ العراقيالرتبية  واسط  جامعة  يف  اإل ساسية  مركز  وبني  و ة  للتعليم  احلضارية  صباح  الدراسات 
املتضمن    /واالسرتاتيجية األ قإفرنسا  االفرتاضي  الدويل  املومتر  الرتبوية  ول  امة  (القضا  عنوان  حتت 

الواقع و واإل متتاليآنسانية بني متغريات  ليومني  الذي استمر  انعقاده يف    ، نيفاق املستقبل)  فقد جاء 
إلنسانية األاإل  ي ظل حتد ء الذي فتك    اكبري   ، فكان حتدرجاء املعمورةأ  نسان يف خمتلف كرب للو

ي  العلم يف عامل افرتاضي  الباحثني وطالب  العديد من املشاريع     جنح يف مل مشل  قدمت من خالله 
اليت حاولت   األإالبحثية  واملخارج من هذه  احللول  احلياة وهو هدف  ز جياد  اليت ضربت مبفاصل  مة 

ن ينطق ولو  أالذي حاول    قامة هذا املومترنبيل وسعي جليل تبنته هذه الثلة اخلرية من الذين انربوا إل
ا  ُ أبكلمة من شا  .نري درب البشرية يف ظل هذه الظروفن حتقق ضوءا بسيطا ي

العديد من البحوث من خمتلف البلدان العربية والغربية كانت بعضها يف   لقد شاركت يف املومتر 
كادميية  ر وقيمته األؤمت يف مصلحة امل   كلهاانصبت    ة امللقاة على عاتق الباحثني وقدمستوى املسؤولي

امل وقد     .البحثية و إ   ،ر جناحا كبرياؤمتحقق  و أدارة  وتربوية جاءتأحبا  للنوا   هدافا علمية  انعكاسا 
  .ن شاء هللاإطيبة اليت متلكت القائمني عليه وهلذا سيكون بذرة طيبة ستجين مثارها يف املستقبل ال

اإل جلميع  قامشكرا  الذين  لإل خوة  وشكرا  النبيلة  املهمة  ذه  املوا  يف  املشاركني  الباحثني  ر  ؤمت خوة 
  .ماأل مقبلالتوفيق للجميع يف  سائلني هللا العلي القدير

   التوفيقوهللا ويل 
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  كلمة رئيس املؤمتر  
  

  د. مجال حممد اهلامشي 
  رئيس مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واإلسرتاتيجية 

  
  بسم هللا الرمحن الرحيم 

أما  . مث  احلمد  والصالة والسالم على رسول هللا سيد األولني واآلخرين وأنبياء هللا أمجعني
يسعدين أن أكون معكم يف افتتاح املؤمتر العلمي االفرتاضي األول الذي يقيمه مركز اإلصباح  :  بعد

لتعاون مع جامعة واسط يف دولة العراق الشقيق، دولة   للتعليم والدراسات احلضارية واالسرتاتيجية 
  احلضارة والرشيد واملدارس العلمية واألصالة والتاريخ.  

لسعاد اجلزيل  لشكر  يف  وأتقدم  مشاركته  على  اخلطيب  الدين  عز  علي  الدكتور  األستاذ  ة 
فتتاحه. والتفضل  املؤمتر  والتحضريية    رعاية  العلمية  اللجان  وأعضاء  التنفيذي  للمدير  والشكر 

والتقنية. واإلدارية  والسادة    والتنسيقية  املشاركة  األكادميية  العلمية  النخب  ذه  واعتزازي  وشكري 
صالح  ف  الكرام مسريي اجللسات. أول مسارات التصحيح يف جمتمعاتنا ودولنا وأفكار ال تتأتى إال 

يف   ومبادئ  قيم  من  لدينا  ما  ولتفعيل  املفارقةِ  األنفس  لتهذيب  واألخالق  والرتبية  التعليم  منظومة 
قام مفاهيم املودة والعدل والتنمية واحلضارة.   ا وعليها ُت   ألفاظنا وعالقاتنا ومسؤولياتنا، إذ 

الذين ختلفوا أن يشاركو يف هذا املؤمتر من املتقدمني والبالغ   تعلى ثقة بقدراتكم وقدرا  إنين
م تمعات  ئ عددهم  ا هذه  رقي  على  دليال  إال  الباحثني،  بني  الكبري  التنافس  هذا  وما  مشارك،  يت 

خالقية  ووعيها يف أن تكون حضارة بني احلضارات وأمة بني األمم، مبا متتلكه من ضوابط إنسانية وأ
  وعلمية. 

ن دور الرجل إىل جانب املرأة وعكسه من أهم مقومات بناء احلضارات اإلنسانية، وأن   وال نشك 
حمور املرأة سيكون من أهم حماور املؤمتر القادم، الذي جيدد يف املرأة قيمها يف أهم منظومتني قامت  

  ما وعليهما كل احلضارات العاملية: 
تمع. منظومُة الرتبية  -  بعلمي النفس وا
 منظومُة األخالق بعلمي الذات واآلخر.   -

  ولكل منهما قيم وإدارة وعقل وقانون. 
لتضخيم الذات واالستظهار    أيها السادة الكرام إن العلم وسيلة حيمل غاية، فإن كان مطلوبه

ا وتزكيتها، اختلفنا يف أن جنتمع على اهلمة احلضارية، وتعوقنا يف صراعات نفسية وجمتمعية ودموية،  
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وعققنا أصولنا وقيمنا وحضارتنا اليت كانت نسبا من أنساب التقدم والنهوض واملعرف، وأعقنا أجيالنا  
دخاهلم يف متاهات احلرية والتيه وا لتخلف والفوضوية. أما إن كان مطلو لغاية عظمت به  القادمة 

و  املطالب.  به  ونيلت  ت  الغا به  وارتقت  وزراعة  إالنفوس  صناعة  من  احلياة  علوم  يف  تقدمَ  ال  نه 
  وفضاء وتقنية وطب وهندسة ما مل ننتظم بثالث بنيات رئيسية: 

  فوقية تسري مدركات العقول وتربطها بواقعها.  -
  لعقل وإبداعاته ومنجزاته. حتتية تؤسس لقيمة ا-
يئ البيئة املناسبة للعقل الفاعل وتشغيل العقول اخلاملة.  -   نفسية 

صالح منظومتني:    وال تقدم أبدا إال 
  منظومات الرتبية واألخالق والقوانني واإلدارة   -
  منظومة الذات الفاعلة. -

ت ال  فهي  وأنظمة،  وسياسات  وقواعد  وموازين،  ومقاييس  معايري  وال  ولكٍل  نشأ،  ُت وإمنا  ذاتيا،  نشأ 
ؤسس، وما العلم إال دستور ممنهج لل ، وما النظام إال  حياة ومنتج هلا، ومثرة من مثارهاتتأسس وإمنا ُت

آلخر.  ا، وال قيام ألحدمها إال بقرينه وال بقاء ألحدمها إال    عدل بنظم مسار
نا قيم األخوة والرتاحم والتعلم  أيها السادة احلضور: إن هذا اللقاء على موائد العلم، يعمق في

من بعضنا وتكميل بعضنا والتواضع الذي يساعد يف التعلم، وبدوره يعمق قيم الصدق مع الذات،  
لتواصل  إإذ    وجمتمعاتنا ومع اآلخر.  تمع برتقيته، ومع اآلخر  ن الصدق مع الذات بنقدها، ومع ا

  اإلنساين وقيم الفضيلة واألخالق والعدل واإلنصاف. 
وقد ساهم هذا الفضاء الذي نستعمله    ،ولعل هذه التظاهرات العلمية حمل أنظار جمتمعاتكم ودولكم

ظهار حماسنِكم    ،وما صنعناه، ونستهلكه وما أنتجناه، يف إضفاء الصفة العاملية ملؤمتراتكم وهو كفيل 
  أو بكشف عوراتكم، وما ستقدمونه من أطروحات هو ضمريكم مع أمتكم.  

  ة الكرام: خو أيها اإل
إن الذاتية واملوضوعية صنوان ال ينفصالن عن فضائل الصدق والعدل واألمانة واملصلحة،   

فهن   العلمي  البحث  شروط  من  فإْن كن  العلمية،  البحوث  عليها  تقوم  اليت  عية  الر األركان  وهن 
ن يكن صفة للباحث العلمي، القدوة مبا يعمل.    أجدر 

  نسان فيه شرف إنسانيته وقطرتهِ وكرامته. هذا أملنا بكم وبغريكم ويف كل إ
الباحثني   فهم سواد  اجلزائرية،  النفحَة  يغلُب عليه  العلمي  املؤمتر  هذه  أن  علما  أفيدكم  كما 
فيه، وما تزال أرضهم منبتا للبحث منجابة، ونفوسهم للعلم واخلري والدة، وقولنا عن بعض مغربنا هو  

    تشرق مشسه إال وتتجدد يف مغربه. قولنا فيه كله، واملشرق واملغرب صنوان ال



 

12 

ملا   احلضور مجيعا  السادة  وأشكر  أكرر شكري ملن سبق شكره  أن  إال  اخلتام  يسعين يف  وال 
يقدمونه من اهتمام ومشاركة، وأتقدم بكل صدق وإخالص جبزيل الشكر للمؤسسات التعليمية اليت  

املعرفة احلضارية بني إشكاالت التعليم   ة سامهت معنا مبسؤولية يف إعداد املؤمتر القادم املعنون ب (أزم
لعمل    ).التنميةواملنهج وحتوالت   منا  إميا  إىل غريكم  إليكم ومن خاللكم  به دعويت  أجدد  والذي 

    . اجلمعوي فمسؤوليتنا واحدة، وأخالقنا وقيمنا وحضارتنا واحدة
لتوفيق   للجميع  أمنيايت  هي  دعوايت كما  خالص  مين  هللا  وتقبلوا  ورمحة  عليكم  والسالم  والسداد 

 .وبركاته
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  كلمة مدير فعاليات املؤمتر 
  د. احلسن بنيعيش 

  
  بسم هللا الرمحان الرحيم واحلمد  رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني. 

إقامة   خلفية  على  التصدير  هذا  احلضارية  يت  والدراسات  للتعليم  اإلصباح  مركز 
وبر بتعاون مع  فرنسا  ب  واإلسرتاتيجية واسط  جبامعة  األساسية  الرتبية  السيدين  كّل سة  كلية  د.  :  من 

اإلصباح   مركز  رئيس  اهلامشي  عو  مجال  اخلطيب  الدين  عز  علي  يف  مد.  األساسية  الرتبية  يد كلية 
اال  جامعة واسط  ّ الدويل العلميّ  األول حتت عنوان:  املؤمتر  بني  فرتاضيّ  واإلنسانية  الرتبوية  "القضا 

  م. 2021أبريل  09أبريل واجلمعة  08، خالل يومي: اخلميس متغريات الواقع وآفاق املستقبل"
املؤمتر    لقد أعمال  جتاوزت    لسةاجلتضمنت  علمية  وجلسات  اخلتامية  واجللسة  االفتتاحية 

حبث، وحبضور  ضمن أربعني ومائة  من    علمياً   حبثاً   نني ومثاننياثعلمية افرتاضية وبعدد    العشرين جلسة
التعلدارسال لعمليات  واملهتمني  التعليمية  ي ني  السياسات  من صناع  عدد  ومشاركة  واملؤسساتية  مية 

العربية   البلدان  خمتلف  من  والطالب  والباحثني  واألساتذة  األقسام  ورؤساء  اجلامعات  وعمداء 
  واإلسالمية. 

  : متّ اقرتاحهما من قبل اللجنة التحضريية ر العلمية للمؤمتر على مدخلني أساسنياحملاو ت ز ركّ  
مشلت األوراق البحثية فيه مداخالت يف وحدات علوم الرتبية، وعلم النفس،    املدخل الرتبوي:أ ـ    

  وطرائق التدريس، واملناهج الرتبوية... 
ـ      اإلنساين:ب  والشريعة    املدخل  العربية،  اللغة  وحدة  مّ  قضا  فيه  البحثية  األوراق  عاجلت 

  اإلسالمية، وعلم التاريخ، واجلغرافيا، واحلضارة.. 
ا  اجلوانب واملدخالن  يف  الشرتاكهما  اآلخر،  أحدمها  يعّضد  متكامالن  واإلنساين  لرتبوي 

القضا   وطرح  واملشكالت  املعضالت  لدراسة  ت  مقار واعتمادمها  واملنهجية،  واملعرفية  العلمية 
وتوحيد   والعلميّ   ّ املعريف الصرح  سيس  دف  ومتعّددة،  خمتلفة  ختصصات  يف  واإلنسانية  الرتبوية 

تمعية مبا ُحيّقق التنمية البشرية واطراد الرقيّ واالزدهار لألمم  الرؤى يف معا جلة القضا اإلنسانية وا
اقة إىل غد أفضل.    والشعوب التوّ

البحثية للمؤمتر   الرتبوي واإلنساين من مجيع زوا    -إّن األوراق  وهي تعاجل قضا املدخلني 
والتدريسية   العلمية  حث ورقة مشاركته،  خلصت إىل توصيات جزئ  -التخصصات  ا كّل  َختم  ية 

ة عُرضت يف اختتام فعاليات املؤمتر على أنظار املؤمترين واحلاضرين واملتتبّعني.      وتوصيات عامّ
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وميكن إمجال مجيع هذه التوصيات يف ضرورة جتاوز سلبيات وعقبات منظومة الرتبية والتكوين  
إلصالح ودقيق  شامل  منظور  وتقدمي  العرّيب،  الوطن  وإصالح    يف  واجلامعات،  املدارس  يف  التعليم 

العلمية   اآلفاق  دائرة  توسيع  إىل  الدعوة  أفق  يف  والسديدة،  الرشيدة  القرارات  اختاذ  قصد  اإلدارة 
تشخيص   منطلق  من  احلضاري،  والنهوض  واألمن  التنمية  بقضا  وربطه  التعليم  وتطوير  والثقافية 

عية جريئة وطموحة يف ضوء رؤية حضارية إسالمية  األزمات واإلشكاليات، وطرح حلول ومعاجلات واق
 . ً وعامليًا ً وجهو   تدرك أمهية القيم الذاتية، و تنفتح يف الوقت ذاته على التجارب الناجحة قطر

وإذ يقوم مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واإلسرتاتيجية بطباعة حبوث هذا املؤمتر  
للشر  وفقّا  اجلماعي  الكتاب  بضرورة  يف هذا  اإلميان  يؤمن متام  فهو  املعتمدة،  واملنهجية  العلمية  وط 

لبحث العلمي على املستوى املعريف واملنهجي   بناء قاعدة حضارية أساسها التعليم الناجح واالرتقاء 
والتكوين   الرتبية  منظومة  اختّل يف  ما  التعليم عامة وتصحيح  بقضا  والنهوض  والقيمي،  واألخالقي 

وتط اجلامعات  واإلدارة،  مع  الصلة  ووشائج  القرابة  أواصر  ومتتني  التعليمية،  واملناهج  الربامج  وير 
الكتاب  تّخَذ   ُ يـ أن  آمالً  والتنموية..؛  واإلنسانية  احلضارية  القيم  ترسيخ  حنو  سعيًا  البحوث  ومراكز 

أ خارجه  أو  العريب  الوطن  يف  والتعليم  الرتبية  بقضا  مهتمّ  أو  حث  لكّل  مرجعيًا  فرادًا  إطارًا 
  ومؤسسات. 

  وهللا اهلادي ألقوم سبيل.    
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 عامليُة الّلغةِ العربيةِ يف عُصوِر الّدولةِ األمويةِ 
The universality of the Arabic language During the ages of 

the Umayyad State. 
  د. احلسن بنيعيش 

حث ـ اململكة املغربية   أستاذ 
Dr.Beniaich Al Hassan  
lamrani.boudnib@gmail.com 

  امللخص: 
ل  إىل لغة    اللغة العربية خالل عصور الدولة األموية  حتاول هذه الدراسة الكشف عن كيفية وأسباب حتوّ

ا أهل األرض قاطبة، معتمد  املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التارخيي.. ة على عاملية يهتدي 
احلضارة. صروح  بناء  أمية يف  بين  لدى  اللغة  قيمة  بيان  انطالقًا من  الدراسة  أمهية  يت  ما    و أّن  وأفرتض 

انتشار  العربية  اللغة  انتشار  على  للغتهم    اواسع  اساعد  األمويني  وحّب  اإلسالمية،  الفتوحات  عامل  هو 
م وعنوان فكرهم،   ترمجان حضار ها  إ معتربين  ا،  واعتزازهم  منها  والبيان  ألومتّكنهم  البالغة  م معدن 

  وأصوهلم من أفصح القبائل العربية!
الباب حيث اختلط  هذا  يفوتطرح قضية العربية ومسألة التعريب أكثر من إشكال يف عديد من الدراسات 

لسياسي واأليديولوجي.. الشيء الذي يفّجر إشكالية العوامل اليت أسهمت يف التعريب  فيها املوضوعي 
 وانتشار اللغة العربية على أوسع نطاق يف عهد خالفة بين أمية؟ 

املفتاحية:  التوّسع    الكلمات  ـ  اإلسالمية  الفتوحات  ـ  األموية  الدولة  عصورـ  ـ  العربية  اللغة  ـ  العاملية 
  واالنتشار...

Abstract: 
This study attempts to reveal how and the reasons for the transformation of 
the Arabic language during the eras of the Umayyad dynasty into a global 
language that guides the people of the whole earth, relying on the 
descriptive, analytical and historical method. 
The importance of the study stems from the statement of the value of 
language among the Umayyads in building the edifices of civilization. I 
suppose that what helped spread the Arabic language widely is the factor of 
the Islamic conquests, the love of the Umayyads and their mastery of it and 
their pride in it, considering it the interpreter of their civilization and the 
title of their thought, because they are the source of eloquence and 
eloquence and their origins are among the most eloquent Arab tribes! 
The issue of Arabic and the issue of Arabization poses more than one 
problem in many studies in this section, where the objective was mixed with 

mailto:lamrani.boudnib@gmail.com
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the political and the ideological.. the thing that explodes the problem of the 
factors that contributed to the Arabization and the spread of the Arabic 
language on the widest scale during the era of the Umayyad caliphate? 
KeyWords:  universality -Arabic language –Eras-  Umayyad state–Islamic 
expansions - Expansion and Spread… 

  : املقدمة
ن أهم األفخاذ ذات السيادة والنفوذ يف  يتّ   ، فهم إحدى فروع القبيلة ومِ صل بنو أمية بقريش اتصاالً وثيقًا

مة، وهم أوّ  ريخ اإلسالم، اختذوا دمشق عاصمة لُ مكة املكرّ ملشرق، وقرطبة    أسرة مسلمة حاكمة يف  هلم 
ّ العرب بعصبية عبد مناف.ببالد األندلس فذا يف كل   ، وكان أمر بين أمية 

 ّ يف كل صيتها  انتشر  اليت  اللغة  العرب،  لغات  أفصح  قريش  لغة  أّن  دينية    ومعلوم  عوامل  بفعل  األرجاء 
، وهي منط تون مكة حجيجًا لق القوافل يف رحليت  واقتصادية واجتماعية وأدبية... فقد كان وفود العرب 

ا ُحي  أمر سوق   ،ماءّكمون يف الدّ الصيف والشتاء، وكان سادا ا  أمّ القبائل،  ملا هلم من مكانة خاصة بني 
عام    فغينٌّ   ، عكاظ  ّ املصاقع كل والشعراء  هون  املفوّ اخلطباء  تيه  ًا  ّ وأدبي جتاّرً  مركزاً  بوصفه  البيان  عن 

ته كان مردوداً..وذاك دليل مركزية لغتهم منذ أن كان الناس  متنافسني، فما قبلته قريش كان مقبوالً وما ردّ
 يف اجلاهلية. 

ا بعد جميء  قّوً  العربية  للغة  أمية  بين  ارتباط  أخذت    إلسالم، وظل  اليت  اإلسالمية  الدولة  بناء  فواصلوا 
تستهوي   بديعة  ولغة  قوميًا  دينًا  للبشرية  حاملة  الراشدين،  اخللفاء  عصر  منذ  يدة  ا لفتوحات  تتوّسع 

  األنفس وتعلق بشغاف القلوب. 

عهد    واإلشكالية الكربى اليت تطرح نفسها يف مثل هذه الدراسة هي: هل ميكن أن ينتشر اإلسالم على
ن اللغة العربية لغة هذا   ا، دون أن يصحب هذا االنتشار الواسع سر بين أمية ويعمّ مشارق األرض ومغار
الفرضيات   بطرح  الذي مسح  الشيء  احلضارية واإلنسانية؟!،  تعاليمه وقيمه  لفهم  والركيزة األساسية  الدين 

اآلتية:  العربوالتساؤالت  اللغة  انتشار  يف  الفتوحات  أسهمت  أكيف  من  الدنيا  رحاب  يف  إىل  دية  ها 
سهموا يف تطوير حضارة أصيلة وفكر راٍق من خالهلا؟ وما  أو للغة العربية  األمويون    كيف مّكنو   أقصاها؟

  عرب األزمنة والقرون اخلوايل؟  اليت ظّلت حتكي عبقريتها ثري العربية على األمم والشعوب األخرى

 شار اللغة العربية الفتوحات اإلسالمية ودورها يف انتأوال: 

ّ جدارة ويقني، فقد   خلق االنتشار الواسع لإلسالم تعّد الفتوحات اإلسالمية اخلطوة املؤسسة للتعريب بكل
مبوجبها لغة الدين اجلديد معلنة نفسها لغة عاملية يتحدث    تفشتيف البالد املفتوحة بزوغ ظاهرة حضارية  

ّ األرجاء   ، فقد عمل قادة الفتحا معظم سكان األرض حينئذ والوالة على جعل دعاة ومرشدين ـ يف كل
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احلضارية  وقيمه  اإلسالم  تعاليم  ويوضحون  دينهم  أمور  الناس  عّلمون  ُ ي ـ   أقدامهم  وطئتها  اليت  واألمصار 
  السامقة، وينشرون اللغة العربية بني أبناء القبائل األعجمية. 

سيس القريوان يف الشمال اإلفريقي، صار لدمج أبناء القبائل األمازيغية يف جيش الفتح اإلسالمي   ومنذ 
يف ربوع املغرب الكبري فضل واضح يف انفتاح العربية على أقوام خمتلفني يشاركون يف نيل جزاء اجلهاد يف  
إىل   م  ودعو البشرية  وهداية  النصر  رحلة  مواصلة  مشعل  عنهم  خذون  و العرب،  م  إخوا مع  سبيل هللا 

احملبة والسالم.  دين  أيض  اعتناق  الدمج  هذا  يهدف  إىل "وكان  واللغة  ًا  اإلسالمية  لقيم  معرفتهم  تعميق 
املشاركة   وهذه  قبائلهم.  إىل  رجوعهم  عند  ودعاة  ومرشدين  معلمني  إىل  ليتحولوا  ا،  وعملي نظر  العربية، 

تعلّ  من  البد  أنه  يدركون  املغاربة  جعلت  بدايتها  منذ  الفتوحات  يف  اللغة  الفعالة  فهم  م  أجل  من  العربية 
ا صحيًحا وتفسريه وتطبيقه على واقعهم اخلاص، ومن مث الفعل اإلجيايب يف العاملية اإلسالمية  اإلسالم فهمً

  . )2015". (جملة البيان، الصاعدة

رهم    صارتوسرعان ما   ا آ ا شعائر دينهم، وينجزون  وّحداً جلميع املسلمني يؤدّون  ً مُ اللغة العربية لسا
م    بية والعلمية والفنية والتارخيية والفقهية واللغوية..األد فقد "انتقل العرب إىل املغرب ونقلوا معهم حضار

ا للعلم والتعليم، وراح أولو األمر  و ،  ]...[ولغتهم كما نقلوا تقاليدهم احلياتية واألدبية تحِت املساجُد أبوا َف
العلمَ واألد ء ويشّجعون  العلماء واألد العرّيب، يعطفون على  الرتاث  يتذوقون  الناس شيئًا فشيئًا  َب، وراح 

ر على سنّة احلياة،   ، وإذا هنالك أدب عرّيب ينشأ ويتطوّ ٌة ّ إىل أن متّ التمازج وكان الوعي، وإذا البالدُ عربي
النثر وأبلغ  الشعر  ونثر كأروع  العريب،  شعر  املغرب  يف  األدب  ريخ  الفاخوري،  (حنّا   "1996  ،

  غت العربية ما مل تبلغه لغة أخرى من االنتشار والتوّسع. بل. وهكذا )42ص

هوا على تعّلم اللغة العربية، بقدر ما انشّدوا إليها  ُكرَ ، أّن الناس يف البالد املفتوحة مل ي واملثري للدهشة حّقًا
ة الفاحتني  ودماثة  شّداً ملا ملسوا فيها من سالسة وعذوبة وما هلا من حالوة وعليها من طالوة، فضالً عن رّق

عالية كالّس  إنسانية  قيم  إليه من  دينهم  يدعوهم  ما  متثّلوا  السالم،  أخالقهم، حيث  ماحة واألمن وإشاعة 
الدكتور عادل   يقول  الدين.  إكراه يف  إذ ال  امللة  اعتناق  والطواعية يف  والكرامة  احلرية  واإلعالء من شأن 

للعرب الرئيس  اهلدف  فإّن نشر اإلسالم كان هو  املسلمني، خلفاء وأمراء وقادة وجنداً، يف    زيتون: "... 
العرّيب  التاريخ  ة من  املهمّ املرحلة  آنذاك،  اإلسالميّ   تلك  املسلمني،  للعرب  الشاغل  ، فاهلمّ األول والشغل 

والشورى  والعدالة  الوحدانية واملساواة  على  القائم  اجلديد  الدين  مبادئ  ونشر  اجلهاد يف سبيل هللا،  كان 
وإقام  ،... ومُ واحلرية  اإلسالم  لقيم  وفقًا  نظام حضاري،  وقيمتها"  ة  معناها  اإلنسانية  للحياة  يعطي  ثله، 

  . ) 85، ص  2001(جملة العريب، نونرب 
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 ّ ويشري العالمة يوسف القرضاوي إىل بواعث وأسباب قدرة اإلسالم اهلائلة على االنتشار السلمي يف كل
دىن  أرجاء املعمور، حيث "سّجل التاريخ لديننا قدرتَه على    ، االنتشار السريع، ودخول األمم فيه أفواجًا

غون له. وسرّ ذلك: أّن   س حمرتفون متخصصون يف التبشري به، متفرّ ذه الدعوة أ دعوة إليه، وإن مل يقم 
وتزكية  العقل،  ومالءمة  الفطرة،  موافقة  فيه:  تتوافر  ـ  وتشريعاته  وأخالقياته  وعباداته  بعقائده  ـ  الدين  هذا 

ومسّ  املصاحل،  النفس،  وجلب  العدل،  وحتقيق  تمع،  ا وترابط  األسرة،  ومتاسك  اجلسم،  الروح، وصحة  و 
اإلمكان"   بقدر  الشرور  ومكافحة  اخلريات،  وإشاعة  املفاسد،  عليه،  ودرء  املفرتى  رخينا  (القرضاوي، 

  ). 197، ص  2013

اإل  -اإلسالم    فالدخول يف والقيم  الفطرة  دين  عتباره  عفوية وأرحيية   ّ النبيلةبكل جيعل صاحبه    -نسانية 
العربية   اللغة  لضرورة  هي  يتعّلم  الكرميةاليت  السمحة  تعاليمه  فهم  البالد مفتاح  ساكنة  ارتضى  ، كذلك 

إلسالم دينًا فاعتنقوه طواعية دون مقاومة، وافتتنوا بلغته املتعالية عن  ا اقتنعوا  ّ ً مل املفتوحة العربية لغة ولسا
ّ العاملني. األبعاد    القبلية والعرقية والعصبية الضيقة، لغة اختارها هللا تعاىل رسالة خامتة إىل كل

واملساواة  والعدل  احلرية  مبدأ  خاصة  واحرتامها  اإلنسان  حقوق  إىل  الداعية  لإلسالم  املثلى  املبادئ  وإزاء 
ً مفتوحًا على  ، وجد املستضعفون واملقهورون من أبناء األمم والشعوب األخرى مسلكًا  وغريها  فسيحًا و

تمع اإلسالمي الكبري، وتقّلدوا فيه مناصب ووظائف حبسب األهلية   مصراعيه، فأسلموا واندجموا داخل ا
واالستحقاق. وبقا والكفاءة  الوثنية،  عادات  من  يديهم  ختّلف  فيما  "نظروا  وقد  ُسلموا  ي ال  وكيف 

فة. فلم جيدوا يف ذلك   حرّ ُ امل ت األخرى  عناقهم إىل  الد يتطاولون  أُوامهم؛ فأخذوا  تهم ونقع  شفاء غّل
ا، ضامنًا ملصاحل البشر يف   غراض احلياة ومآر ًا  ّ ء ورأوه موفي الّدين اجلديد الذي جاء به الفاحتون األقو
ن هلم معامل الرشد. وسرعان م ر أمامهم السبل، وأ ا  املعاش واملعاد. فكان منه إليه خري داعية ومرشد، أ

،  1960(عبد هللا كنون، النبوغ املغريب يف األدب العريب، استماهلم إىل جانبه، وأدخلهم يف حظريته" ؟! 
  ). 40ص 

ّ حال ـ استُ   ً وثقافة، حيث العربية  وحىت الذين مل يسلموا وبقوا على دينهم ـ وهم قّلة على كل عربوا لسا
ال الرائجة  ة السائد  لغةهي  "فوالعملة  ذلك،  عن  وفضالً  الثقافة  ؛  مقومات  من  أساٌس  م  مقوّ العربية  اللغة 

. وحىت الشعوب اليت   العربية اإلسالمية، ذلك أّن العربية ليست لغة أداة فحسب، ولكنّها لغة فكر أساسًا
وسيلة  العربية  اللغة  من  اختذت  ا  ّ فإ الوطنية،  ا  بلغا احتفظت  وإن كانت  اإلسالم،  لواء  حتت  انضوت 

والفكر  الثقايف  ا"   لالرتقاء  تكتب  فصارت  ا  لغا إىل  العربية  احلروف  الثقافة  ي، وأدخلت  (التوجيري، 
  ). 11، ص  1998العربية والثقافات األخرى،  
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ة والرعية فحسب؛ فقد نظروا يف شىت العلوم وأقبلوا بنهَ  مر األمّ على    مٍ مل يكن حّكام بين أمية منشغلني 
ّ املظاّن الصادرة عن شرف الفُ  هل الفكر والعلم الشيء الذي حتّققكل معه    ت هوم ونّري العقول، فاهتموا 

نت نبعًا حضاّرً فياضًا غرفت منه احلضارات الالحقة   . بال هوادة ضة فكرية وثقافية شاملة كوّ

تفاعل حضارّي  األندلس على عهدهم مركز  بالد  بغر   وكانت  األرض  يطلب  ربط شرق  الرجل  ا، وكان 
اجلاه   د وابتغاء أعلى درجات  الرفعة وا العباس رغبة يف  أو بين  أمية  لدولته األعجمية لدى بين  السفارة 

،  مع حسن تدبري وسياسة  -ـ اللغة العاملية آنئذ  -  مطلب عسري عصبه إتقان اللغة العربيةهو  والسؤدد، و 
  .وتلّطف وكياسة

الوعالقد   العربية  اللغة  يضق  كانت  مل  الذي  املمتّد  تنوعت  ذء  اليت  الضخمة  والفكرية  العلمية  ة  ملادّ رعًا 
ا لتغطي جماالت شىت منها الديّين  ّ   واألسطورّي   مشار ا انصهرت  واالجتماعيّ   والتارخييّ   والبطويل ّ يف ... ومل

أفو  ا يف دين هللا  السابقة عليها بعد أن دخلت شعو اإلنسانية  العربية احلضارات  اللغة احلضارة  فإّن   ، اجًا
مثّل التارخييّ   تالعربية  ببعديه  ًا يشّع  ّ غني  ً ترا بناء صرح  واحلضارّي   بذلك  العربية يف  إسهام  أّن  . وال غرو 

ر  ً، وسيظل لو تتحرّ العقول والذهنيات من عقدة األجنيب، ومن جحيم موجة   تاحلضارة اإلنسانية كان واز
  . وتبخيس الذات االنفصال عن املاضي

حتوال   أن  العصر غرابة  يف  مرموقة  مكانة  الرسائل  وكتابة  والشعر  اخلطابة  مثل  األدبية  األجناس  بعض   ّ تل
ت، فضالً عن توّسع الفتوحات   األموي، نظراً لكثرة الفرق السياسية والدينية، وانتشار القالقل واالضطرا

ّ خطيب أو شاعر يدعو إىل حزبه ويتعّصب له، وظهر فّن  النقائض وشاع شعر الغزل   اإلسالمية، فكان كل
حي والعفيف، وتطور غرض املديح بسبب تشجيع  خلفاء بين أمية وأمرائهم وبذهلم لألعطيات   بنوعيه اإل

  واجلوائز، وازدهر فّن كتابة الرسائل بداعي حاجة احلّكام إىل مكاتبة القادة والوالة ورؤساء اجلند.. 

تتط وغريها  ذكرت  اليت  األدبية  األجناس  هذه   ّ األلفاظ كل جتويد  تروم  فصيحة  عربية  بلغة  الكتابة  ّلب 
ال  والرسائل  واألشعار  اخلطب  بعض  جعل  ممّا  والتعقيد..  املعاظلة  وجتنب  نيقها  و العبارة   زال  توتفخيم 

ّ مهتمّ بلُ ، و ها القلوبيعتحمفوظة يف األذهان  دها كل   غة وأدب العصور الزاهية للعرب. يردّ

اآلدا لغة  العربية  اللغة  توكانت  وبصر وكيمياء  وصيدلة  طّب  من  والعلوم  يف  وغريها   ب  رغب  فمن   ،
اإلبداع، لزمه إتقان لسان العرب، وشحذ آلة الكتابة، وآية ذلك نبوغ كثري من األعاجم يف عهد بين أمية  

إّن عمق القيم احلضارية لبين أمية هو ما مّكنهم  مثّ  وبين العباس يف غري قليل من العلوم واآلداب والفنون.  
ر حضارات عظيمة كان هلا شأن وأّي شأن   ! من تعريب آ
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الكرمي واحلديث   القرآن  لغة  عتبارها  العربية  اللغة  انتشار  مباشر يف  أّن اإلسالم أسهم بشكل  واحلاصل 
الّديُن  الفاحتني والسكان األصليني طاملا  العرب بغريهم، فلم يعد من فارق بني  الشريف، فاندمج    النبوي 

ُ   يوّحدهم، فزالت لتقوى كما هو معلوم من منطوق النصوص    كل التمايزات، فال يفضل مسلمٌ مسلمًا إال 
  الشرعية. 

ّ لعاملِ  ا،    ولعل املصاهرة دوراً كبرياً يف االنتشار السريع الذي عرفته اللغة العربية يف مشارق األرض ومغار
ا أصول  أّن  علمنا  وإذا  املفتوحة.  ر  لد الفاحتني  معظم  استقرّ  العروبة حيث  صميم  من  منهم  لكثري 

لغرب اإلسالميّ   وحببوحتها، بل من أعرق القبائل العربية كأهل احلجاز ـ واحلجازّي لقُب  ـ    عائالت شىت 
؛ تيّسر علينا فهم احلضور القوّي للغة العربية يف شىت األمصار.    وهم من هم لغة ودينًا

ا ذ ات أصول بدوية إىل لغة أُممية حتّدثها العرب وغري  هكذا ميكن القول إّن اللغة العربية انتقلت من كو
ا   فلمّ م.  وإبداعا م  يف كتا وكذا  اليومية،  م  معامال يف  أخرى  وحنل  ملل  وأهل  مسلمني  من  العرب 
والدارسني   الباحثني  ومهوى  العلماء  قبلة  األندلس  صارت  عظيمًا  شأواً  وبلغت  وتطورت  العلوم  ازدهرت 

لعربية ومعرفة أصوهلا لكي يدرسوا خمتلف العلوم واملعارف واملصطلحات العلمية الذين حتتّم عليهم إتقان ا
تمع   ا يف  لالندماج  وسيلة  من  يكن  ومل  العربية،  للغة  إال  ساعتها  تكن  مل  وغريها  والعمرانية  والفنية 

حياة   ا  اليت  العاملية  اللغة  تعّلم  سوى  رويداً  رويداً  يتشّكل  بدأ  الذي  الكبري  جمد اإلسالميّ  وبناء  األمم 
  احلضارات.

ا أحس العرُب  ّ ُ   ومل رضهم هذا  بذبيب اللحن يسري يف دماء لغتهم الزكية، وهم جّد حراص على لغتهم، مل ي
ا، فنشأ يف عهد األمويني مبدأ (تنقية اللغة العربية)   عن طريق الرتبية والتعليم، وكان يف "اخللط الذي أصا

اية القرن   ً لسالمتها من هذا اخللط الذي  هذا ما أوجد الدافع يف  األول إىل دراسة اللغة العربية، ضما
ا"   ا وأصوا ، العربية دراسات يف اللغة واللهجات  Fuck(يوهان فك  كان يهّددها يف أصوهلا وحركا

  ). 9، ص  2014واألساليب، 

والذود عن حياضها واخلوف عليه للغتهم  القوم  تنمّ عن حّب  اليت  اللغوية  التنقية  تكّدرها  هذه  أن  ا من 
ت املوايل..!  عّكر صفوها قذى األعجمية ولوثة اإلفرنج ورطا ُ   الشوائب، ومن أن ي

  دور بين أمية يف التّمكني للغة العربية وانتشارها  نيا:

حفص بن برد األكرب   كان بنو أمية أصحاب جاه وسلطان يف اجلاهلية كما يف اإلسالم. قال الكاتب أبو  
لطان املوصول  ... إّن هللا تعاىل قسم ألهل بيتنا بين أمية من الّس " عن سليمان املستعني إىل مجاعة العبيد:  
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النبوة ما حاز هلم دون سائر قريش، وسراة رجاهلا وافرة، ل من   هلم خبالفة  وبيوت شرفها عامرة، فكان أوّ
عليه   وصهره  النورين،  ذو  املؤمنني  أمري  عّفان  بن  عثمان  واالختيار  لشورى  الصحابة  خيار  عليه  أمجع 

 ُ زعه اخلالفة عرّيب وال عجميّ نكر فضله هامشيّ السالم مرتني، فلم ي ، وال  (ابن  .  "، وال دافع إمامته قرشيّ
  ). 95م، ص  2000 اسن اجلزيرة، بّسام األندلسي، الذخرية يف حم

دامت خالفة بين أمية أمداً طويالً من السنة احلادية واألربعني للهجرة مع  معاوية بن أيب سفيان إىل سنة  
 ُ فت معه مقاليد احل ضع حدٌّ خلالفة بين أمية  اثنني وثالثني ومائة على عهد مروان بن حممد الذي توّق كم، فوُ

الشهرية، لتصل   اب  الزّ أربَع يف موقعة  بزمام احلكم خالهلا  مائة عام إال تسعًا أخذ  ملشرق إىل    خالفتهم 
امللك،   عشرةَ  العاشر هشام بن عبد  اخلليفة األموي  الذروة يف عهد  الفتوحات اإلسالمية  خليفة، فبلغت 

قرطبةَ  جعل  يف  أمية  بنو  وجنح  آن.  يف  قارات  ثالث  لتشمل   ً غر فرنسا  إىل  شرقًا  الصني  دمشق    من 
بلة للعلم ومنارة شاخمة للبحث واملعرفة.  األندلس ِ وي إليها أفئدة الشيوخ والعلماء، فاختذوها ق  ،  

اللة قرابة ثالثة قرون لتنتهي مع اخلليفة  فزادت يف بالد األندلس مع نفس الّس   للخالفة عمرٌ آخر،   وُكتَِب 
عام   املعتّد   وعاث  422هشام   ً شعا الطوائف  ملوك  ا  بت  ّ تشع مثّ  عّجل  هـ،   ...ً خرا فيها  ت 

ت  برحيلها للتحد الكامنة على االستجابة  القوة  املسلمة قادرة مبا فيها من عناصر  ة  األمّ ، "فلقد كانت 
رخيها ـ حبّكام   ة ـ يف أغلب مراحل  ت، ولو مل ترهق هذه األمّ اخلارجية، كأروع ما تكون االستجابة للتحد

و  أعدائها،  أمام  وخينعون  حركتها،  هذه  يشّلون  تكن  مل  لو   .. أنفسهم  على  حفاظا  طاقتها  من  يبّددون 
ا اليت غرسها   ا وتراثها وقيمها وحضار ة تُركت لفطر الظاهرة مستشرية على هذا النحو، ولو أّن هذه األمّ
.. هي   ة  األمّ ريخ هذه  منعطفات كثرية يف  أن حتدث  اإلمكان  لكان يف  متّ هذا  لو  اإلسالم..  ورعاها 

  . )10، ص  2010(عويس، أوراق ذابلة من حضارتنا، ساب رقيها وازدهارها" لصاحلها.. وحل

وغّين عن البيان أّن بين أمية عملوا على أن تكون حكومتهم عربية خالصة من اخللفاء يف أعلى اهلرم إىل  
م، متعّصبني للعرب دون غريهم من الفرس والر  وم األمراء والقادة وصغار اجلند.. وكذا يف تقاليدهم وعادا

م أقل شجاعة   لصغار وقّلة الشأن، بل وبكو لعروبة أميا فخار، فأحّس اآلخرون  وسائر األقوام، وفخروا 
م اليت كانت تغلي كاملراجل حقداً   ّ ذلك حزّ يف نفوس املوايل، ومأل قلو ً ودمّا ونسبًا ولغة.كل سًا وأد و

واملهانة واخلّسة   خليبة  فشعروا  والعروبة،  العرب  من  على  لالنتقام  الفرصة  نون  ّ يتحي م كانوا  والضعة، وكأ
فارس   بين  من  املوايل  شأن  من  العباس  بنو  أعلى  ا  ّ مل لضبط  جرى  ما  وهو  ويتوثّبون،  أمية  بين  حكام 
سًا جزاء ملا أبلوه يف سحق خصومهم؛ فأظهروا    واألتراك وغريهم، فصاروا  أعلى مكانة وأقوى نفوذا وأشّد 
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لعداء عندما متّكنوا وأمسكوا بزمام احلكم  غضبهم وغّلهم، وأع لنوا شعوبيتهم ونقموا من العرب، وجاهروا 
م كانوا قبل اإلسالم من أعظم القوى يف العامل.    عرب التاريخ، ألّ

أرجاء العامل يف صدر اإلسالم وخالل فرتة حكم الدولة األموية    يفإّن من دواعي توطيد أركان اللغة العربية  
ـ   املسلمون  الديين والسياسي واحلضاري واألديب والفين واالقتصادي...فقد محل  الوقتالعامل  ـ    يف ذلك 

العدل واإلخاء واملساواة قوامه  شائبة  تشوبه  ًا ال  ّ نقي أظهره هللا  الذي  دينَهم  املفتوحة  البالد   ّ  وغري  إىل كل
بني.  ذلك   بلسان عرّيب مُ

بعيد،   أمد  منذ  أقامت هناك  قبائل عربية مسيحية  والعراق  فارس  أن كان على ختوم  التواصل  وممّا سّهل 
أن   رأوا  ا  ّ مل إلسالم  الناس  رحّب  فقد  العجم،  بالد  يف  ا  أمّ والوافدين.  املقيمني  بني  صلة وصل  فكانت 

الفا العرب  بقدوم  لوا  فهّل مغزاه،  والعدل  بنعمة اإلخاء  فانقلبوا  ولغتهم،  دينهم  بتعّلم  أنفسهم  حتني وأخذوا 
ة واحدة ختضع إلمام واحد، ُجي  ً وأمّ هم، وهم يدٌ اإلسالم إخوا على من سواهم. جتمعهم لغة    ري عليهم أد

ا يشعرون ويعّربون..  ا يوّحدون، وعرب تضاريسها وتشّكال أمية على    مشرتكة  لبين  وإن كان من فضل 
قة من املعمور يف آن واحد:  العروبة واإل سالم، فهو يتجلى يف خوض معركة الفتح على أربع جبهات متفرّ

  .ً يف بالد الصني وبالد اهلند ومسرقند وبالد األندلس، حىت عمّ نور اإلسالم وفيض العربية العامل شرقًا وغر
فيها وانتشرت  األرض،  آفاق  يف  اإلسالم  نشرت  اليت  هي  األموية  الدولة   .." ّ   إّن  يف كل العلم  حلقات 

يف   األخرى  اللغات  من  الرتمجة  بدأت  بل  وغريها.  واللغوية  الدينية  العلوم  تدوين  فيها  ابتدأ  مكان، كما 
  ،ً ً، ومشاالً وجنو عهدها، قام بذلك أحد األمراء، وهو خالد بن يزيد. وهي اليت فتحت الفتوح شرقًا وغر

الب يف  وأساطيلها   ، ّ الرب يف  جيوشها  هلا  وعمر،  وكان  بكر  أيب  عهد  يف  بدأ  ما  أكملت  اليت  وهي  حر، 
رخينا املفرتى عليه، والسنوات األوىل يف عهد عثمان من الفتوح"    . )81، ص  2013(القرضاوي، 

ً تسامح أهلها واعتزازهم   ّ األرجاء من الصني شرقًا إىل بالد املغرب واألندلس غر وممّا مّكن للعربية يف كل
ا لسان أعظم نيب وأقوم دين وأكمله، مثّ ُه   بلغتهم العربية وحرصهم ذلك جانب  م إىل  عليها اعتباراً منهم أ

واءها يف مدارج الصبا وعهود الفتوة وغّذوا عذوبتها لوا رُ ا  رضعوها و   . وشْهَد حالو

للعربية خدمةً   ـ   م اإلسالم  الذين عرّ ـ  العجم  ما أسداه  ينكر  ً   وليس ألحد أن  ته،  لراي  لدين هللا وإعالء
والنحو   اللغة  تفسري وفقه وأصول وفرائض  واألدب  فربعوا يف  الشريف من  الكرمي واحلديث  القرآن  وعلوم 

صوهلا  فوقفوا عند الضوابط والقواعد اليت على مُ   وغري ذلك،  وعلم رجال ا ويلتزم  عرب القرآن أن يعتين 
ل على أحسن إعراب وأحسن تر  ا، ألّن كالم هللا وجب أن ُحيمَ   كيب.وأركا
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تراكم جتاربه على   الدعائم بفضل  السياسية، فقد أحدث معاوية بن أيب سفيان دولة صلبة  الناحية  ومن 
بعده. عنه ومن  اخلطاب رضي هللا  بن  عمر  اخلليفة  عهد  الشام يف  "وقد كان    والية  ابن خلدون:  يقول 

ليهم يف  الفضل والعدالة والصحبة.." ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدولة اخللفاء وأخبارهم، فهو 
ريخ ابن خلدون،   ). 650، ص 2، ج  2000 (

أيب سفيان  بن  معاوية  اخلامت    أقام  الربيد وديوان  الرسائل وديوان  وديوان  اجلند  ديوان  مثل  دواوين مركزية 
ز رمحه   ّ هللا حبسن  وديوان اخلراج وديوان القضاء وغريها من الدواوين اليت عمل على إنشائها أو تعريبها، ومتي
أسطول حبرّي  ل  أوّ شّكل  من  منّظمًا وهو  ر جيشًا  للرجال واألعوان واملستشارين، وطوّ ريخ    اختياره  يف 

عمل على استقالل القضاء، وجعل النظام    ،اإلسالم وسّن نظام الصوايف والشوايت. وبفضل حنكته ودهائه 
كانت الفتوحات الكربى يف عهد معاوية    املايل يتّسم بغىن املصادر من زكاة وخراج وجزية وغنائم.. "لقد

ة وتفاعلها مع دين هللا وحرصها على هداية الشعوب"   (علي  والدولة األموية دليالً ملموسًا على حيوية األمّ
  ). 12، ص 2008الصاليب، الدولة األموية، 

الرّ  احلياة يف  مناحي  العربية حاضرة يف كل  اللغة  والو هكذا كانت  والعهود  واملواثيق  والقرارات  سائل  صا 
لفارسية أو الرومية  إىل درجة عُ   ،وأرشيف الدولة بت حىت الدواوين مبصر وغريها واليت كانت مكتوبة    يف رّ

  .بن احلكم عبد امللك بن مرواناخلليفة اخلامس واملؤسس الثاين لدولة بين أمية زمن 

اليت كانت حتت نفوذ خلفاء بين     املراكز  األدبية والعلمية يف أهم  للحركة   ً العربية لسا اللغة  لقد كانت 
الشعراء  بعشرات  تعّج  اليت كانت  األدبية  ت  والصالو واألمراء  اخللفاء  مبجالس  نستشهد  أن  ولنا  أمية، 

طلحة بنت  احلسني وعائشة  بنت  ء كما هو معروف مع سكينة  فلواألد األدب ؛   "تعّددت جمالس  قد 
ألدب   عظيم  لغة واهتمام  للخلفاء واألمراء عناية  ما، وقد كان  العصر وكثرت حلقا هذا  والشعر يف 
ويعجبهم   الفائق  واللفظ  ائق  الرّ املعىن  م  يطر أقحاحًا   ً عر أمية  بين  خلفاء  فلقد كان  والّشعر.  واللغة 

اجلميل ملا فطروا عليه من ذوق حّساس وسليقة مرهفة وبصرية    األسلوب النّاضج والتّعبري البديع والتّصوير
ا ومبفاخرها ومثالبها.  نساب القبائل وأحسا د وعلم غزير ومعرفة    فذة وذكاء متوّق

علي من شأن األدب ويرفع من قيمة الّشعر، وأن تعظم رغبتهم  ُ ّ شيء ي فال عجب أن تزداد عنايتهم بكل
ء ورعاية الشعر  اء وصيانة الرتاث األديب على حنو ما سّجلته كتب األدب ووعته صحائف  يف تشجيع األد

  . )54، احلياة األدبية يف عصر بين أميّة، ص  1973(اخلفاجي، التاريخ ونقله الرواة" 
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ة على الرتاث األديب واللغوي اجلاهلي غّضًا طّرً، إىل درجة   ّ قيل يف   حافظ أمراء وخطباء وشعراء بين أمي
األ الشاعر  (ت  حّق  صعصعة  بن  غالب  بن  ام  مهّ فراس  أيب  ثلث  114موي  لضاع  الفرزدق  "لوال  هـ): 

ّ أغراض الشعر العرّيب بلغة جزلة   العربية" انتصاراً حلفظ اللغة العربية، وهو الشاعر الفحل الذي نظم يف كل
الذ األقحاح  داة  ُ والب األجالف  بعض  أفواه  من  خرجت  البادية كما  عمق  من  استقاها  فخمة  ين وألفاظ 

دواليبها. العروبة ودرجوا يف صميم وبؤرة  غوا يف صلب  ه: "وهكذا    مترّ ّأ املختار ولد  الدكتور حممد  يقول 
تمع العريب، قوي التأثري، متمّسكًا بدوره يف كافة جماالت احلياة االجتماعية. كما   بقي الشعر حاضراً يف ا

ه مل ّ امتداداً ألغلب ميزاته يف العصر اجلاهلي. مع أّن  ينل حظوة وتشجيعًا يف العهد الراشدي ملا كنّا نراه  ظل
ّح الغزليون وتبارى أصحاب النقائض.."   (املختار  يف العصر األموي وقد انطلقت شياطينه من قيودها: فرب

ه، رحلة مع الشعر العريب،    ). 122، ص  2009ولد ّأ

 ُ ي الشعر  األدبية    - سهم  هكذا كان  حفظ  يف    –وغريها    واإلعالمية والسياسية والفنيةإىل جانب وظائفه 
  ومحايتها. العربية  اللغة

أ التساع دولةِ  ّ الذي هي أّن  لذكر  ُ   األمويَني   وجدير  السياسة والتدبري، واالخنراط يف    وحسُن   واحلنكةُ   احلزم
فقد  .بناء مشروع حضارّي  املسلمني  بني  الشديد  اخلالف  هذا  "ومع  أمني رمحه هللا:  أمحد  استطاع    قال 

معاوية وأهل بيته من األمويني أن يقضوا على هذه اخلالفات بشىت الوسائل ويؤسسوا إمرباطورية من أوسع  
ت تعلو فيها مآذن املساجد يف اهلواء...وعاصمة هذه اململكة دمشق. كما استطاعوا أن يغريوا   اإلمرباطور

عر  إىل  الدواوين  حتويل  ومها:  اململكة  مظاهر  من  مظهرين  الذين كانوا  أكرب  الدخالء  من  وختّلصهم  بية 
لنقود   يتعاملون  العهود  هذه  طوال  ظلوا  وقد  النقود.  صّك  والثاين  الدواوين.  تدوين  يف  إليهم  يضطرون 

والفارسية هذه    ،الرومانية  أصبحت  نفسهم وبذلك  نقودهم  يصكون  بدءوا  ملكهم  واتسع  اطمأنوا  ا  فلمّ
الكلمة،   مبعىن  مملكة  الواسعة  مث  اململكة  األموي  العصر  هذا  يف  سعتها  أقصى  اململكة  هذه  بلغت  وقد 

( أمحد أمني، يوم اإلسالم، د.ت،  أخذت تنشق قليالً يف العصر العباسي وفيما بعد ذلك من عصور"  
  ). 66ص 

ه إىل أمهية الكشف عن سرية املؤّسس الذي وّطد دعائم   إّن تركيز احلديث على معاوية بن أيب سفيان مردّ
األم الدّ الدولة  فسار على  ا،  أركا وأقام  عُ وية  الذي  امللك  بن عبد  يزيد  بن  الوليد  رف  رب خلُفه، سوى 

ون حىت انتهى األمر بقتله كما تروي كُ    تب التاريخ. لفسق وا
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العربية وتربيزها    للغة  األثر يف االحتفاء  أبرز  س أن أقف عند ثالث شخصيات أساسية كان هلا  وال 
  لعصر األموي، أوردها على سبيل املثال ال احلصر: والتمكني هلا يف ا

د بن أبيه ت     هـ):    53*ز

طالب   أيب  بن  علي  اخلليفة  عهد  فارس وكرمان على  بالَد   َ يل م هللا وجهه    -وَ والبصرة وخراسان    ،  -كرّ
  وسجستان على عهد معاوية بن أيب سفيان، وقام بتثبيت دعائم ملكه، عمل كاتبًا أليب موسى األشعرّي.  

ل يف اإلسالم، وهو   ل من فرض حظر التجوّ ، صاحب اخلطبة البرتاء املشهورة، أوّ هًا دٌ خطيبًا مفوّ كان ز
مغوار وكاتب المع... و"كان   فارس  الفاحتني  القادة  ودهاء  من   ، وحزمًا ً، وعقالً،  رأ الرجال،  نبالء  من 

ب  اس، و ّ وفطنة، وكان يضرب به املثل يف النبل والسؤدد. وكان كاتبًا بليغًا كتب أيضًا للمغرية، والبن عب
لبصرة"   النبالء،  عنه  الشعّيب: "ما رأيت  ) 495، ص  3، ج 1982(الذهيب، سري أعالم  . وقال عنه 

  " دٍ أخطَب من ز ا  )496، ص  1982لذهيب،  (اأحداً  وقاد ا  وساسا العرب  دهاة  ه واحد من  إّن  .
شعث    ّ مل واملتمردين،   الثوار  ئرة  أخرس   ، شجاعًا سالً  وفىت  فصيحًا  غالمًا  نشأ  وخطبائها،  ا  وفرسا
ه يف منتهى البالغة، ولغته عصارة الفصاحة، تنيب عن نفسه ُ ّ معوّج، خطب م بسيفه ولسانه كل ة، كما قوّ  األمّ
ة ال  ّ ما أُحِدث يف اإلسالم، حيث يؤمن متام اإلميان أّن حال هذه األمّ اشة اليت استنكرت بشّدة كل ّ اجلي

هلا.    يصلح إال مبا صلح به أوّ

  ّ دب اخلطابة يف اجلاهلية وصدر اإلسالم، مؤثّراً يف كل لطبع  دا لفّن اخلطابة، متأثّراً  د خطًّا متفرّ رسم ز
سر القلوب وخيلب األلباب.  من أتى بعده لغة عربية ً بليغًا    فصيحة غاية الفصاحة وأسلو

ا مبواضيع خطبه،      د ابن أبيه خطيبًا مصقعًا قادراً على مواجهة مجهوره، عارفًا بنفسية خماطبيه، ملمّ كان ز
اقت  ّ بكل شاء  أىن  يصرفها  أساليبها،  يف  البديع  فه  وتصرّ العربية  اللغة  من  متّكنه  ذلك   ّ لكل فّين  أّهله  دار 

ّ الرهيب. سلوبه البليغ وحججه الدامغة وخياله اجلامح وتصويره البياين قنع  ُ   وموهبة ساطعة. ي

د على املستوى االجتماعي والبيئي والديين والسياسي.. جعلت منه الفارس     إّن املقامات اليت شغلها ز
ه النّحرير.   املقدام واخلطيب املفوّ

  :  هـ)  86*عبد امللك بن مروان (ت  

  ، اخلليفة األموي اخلامس، واملؤسس الثاين للدولة األموية اليت عرفت خالل فرتة حكمه أزهى الفرتات علمًا
ملصحف   عين  الصخرة،  ة  ّ وقب اجلوامع  بىن  ممكن،  مدى  أبعد  إىل  اإلسالم  نشر   .. ورخاء  واقتصاداً، 
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من ل  أوّ الكرمي،  القرآن  حروف  وتشكيل  تنقيط  على  عُمل  عهده  ففي  وكتب   الشريف،  نري  الد ضرب 
ابن خلدون:   املقّدمة.  قال عنه  الدواوين واخلراج كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف  القرآن، عرّب  عليها 
هيك بعدالته احتجاج مالك بفعله وعدول ابن عباس وابن عمر إىل بيعته عن ابن  "أعظم الناس عدالة، و

حلجاز"   ، ويقول عنه ابن األثري: "كان عاقالً  )263  ، ص 2(ابن خلدون، املقدمة، جالزبري وهم معه 
 "   . ) 520، ص  4(ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج  حازمًا أديبًا لبيبًا عاملًا

عنه   قال  خاصة.  عناية  وأوالهم  واسعًا  اهتمامًا  واملفكرين  والشعراء  لعلماء  مروان  بن  امللك  عبد  اهتمّ 
ين ما ذاكرته حديثًا الشعيب: "ما جالسُت أحداً إال وجدُت يل الفضل   عليه إال عبد امللك بن مروان، فإّن

  . )248، ص  4، ج 1982(الذهيب،  إال زادين فيه، وال شعراً إال زادين فيه" 

ً وشعراً ولغة..   لعربية قرآ ّ هذه الصنائع واملناقب اليت ذكر املؤرخون والفقهاء تدّل على اهتمام الرجل  كل
دينة املنورة حافظًا لكتاب هللا، يالزم املسجد النبوي حىت اعترب محامة  روي عنه أنه قبل خالفته نشأ يف امل

  املسجد، يصدح بتجويد القرآن الكرمي وتالوته تالوة تقشعرّ منها األبدان.

ّ األجواء ليتنّفس الناس ملوكًا ورعا أريج اللغة العربية، يف الصحة مثلما يف املرض، يف   أت كل ّ ي كذلك 
  ، يف الظعن كما يف اإلقامة.. السلم كما يف احلرب

بليغ األسلوب،    البيان،  ّ من حذا حذوه قوي  امللك بن مروان وكل الزعامة والسيادة، جعل عبد  ومقام 
فصيح اللغة، خطيبًا مؤّهالً قادراً على اإلقناع والفصل يف النزاعات وفض اخلالفات، عالوة على املشاركة 

الس واالجتماعات... وبصفته أمرياً    يف املنافرات واملفاخرات، وإمساع الكلمة يف الوفادات واملفاوضات وا
واألعياد   ُمع  اجل  ّ يف كل عديدة  مناسبات  يف  خطابته  لتجويد  مدعوّ  فهو  للمسلمني،  وخليفة  للمؤمنني 
والشريعة   العقيدة  ضوء  يف  األخالقية  والقيم  الفضائل  شىت  إىل  وموّجهًا  مرشداً  واعظًا  ينتصب  الدينية، 

ة والعليا للبالد، ويستنفر الناس للحرب   اإلسالمية اء. ومن الناحية السياسية، يوّجه إىل املصلحة العامّ الغرّ
  أو اجلهاد وحماربة األعداء واملناوئني.. 

  هـ):   95*احلّجاج بن يوسف الثقفي (ت  

يف ثقيف  هو عامل عبد امللك بن مروان على العراق وخرسان، وبعده الوليد الذي أبقاه على ما بيده. نشأ 
الصبية  أبيه  مع  وحّفظ  القرآن،  حفظ  مة،  املكرّ مكة  قرب  لطائف  واملشهورة  الكبرية  القبيلة 
ه وأحد بلغاء العصر األموي الذين بلغت اخلطابة على أيديهم درجة عالية من الروعة   لطائف،خطيب مفوّ

على قول الشعر وحفظه وروايته،    والكمال والذروة الفنية واإلجياز والتأثري القوي.. وكان على مقدرة وافرة
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ابن خلكان   البديع وفصيحه، يروي  وللقول  ا،  للعربية وبيا الفصاحة. ومن عشقه  البيان وتستهويه  حيّب 
صحاب ابن األشعث، جلس لضرب أعناقهم    681(ت   ا ظفر احلّجاج  ّ هـ) "قال أبو احلسن املدائين: مل

ة النهار، فأتى آخرهم برجل من بين متيم، ق ال له: لئن كنّا قد أسأ يف الذنب ملا أحسنت يف العقوبة،  عامّ
عنه"   وعفا  هذا؟  مثل  حيسن   ٌ رجل فيها  أما  اجليف  هلذه  أّف  احلّجاج:  الوفيات، فقال  خلكان،  ابن   )

  ) 39، ص 2، ج 1977

ة الناس وخاصتهم قصة   ت كثرية عنه. يروي صاحب جماين األدب ممّا يعرفه عامّ ومثل هذه املواقف واحلاد
ا   فلمّ األمري،  إىل  أمرهم  الليلي، ورفع  ل  التجوّ احلرس عند حظر  م صاحب  أمسك  الذين  الثالثة  الفتية 
ال والثالث ابن حائك. فتوّجه إىل جلسائه قائالً:   ل ابن حّجام والثاين ابن فوّ كشف عن حاهلم، وجد األوّ

أعناقهم"   لضربت  فصاحتهم  لوال  فوهللا  األدب،  أوالدكم  ل"عّلموا  األدب يف  (انظر  ويس شيخو، جماين 
  ). 152، ص  3، ج 1884حدائق العرب، 

  كأّن لسان حاله يقول:

   ً ـــــــــــــسب   كْن ابَن مْن شئَت واكتسْب أد ه عن النّ   يغنيك حممودُ

  ليس الفىت من يقول كاِن أِيب     أنذا  إّن الفىت مْن يقوُل: ها  

، حىت إذا همّ بقطع   َ كان احلّجاج جديراً أّال يقتل صاحب فصاحة أو مروءة، فكثريا ما كان يسأُل القراء
ُ الشهامة وقوُة الربهان..قال عنه   ه جالُل املوقف ونبل َ الرؤوس، عفا وأصفح إذا أقنعه البيان وأسكَت غضب

سناٍت مغمورة يف حبر ذنوبه، وأمره هـ) وقد أعلن كرَهه له، وأّن له ح748احلافظ مشس الدين الذهيب (ت  
(الذهيب، سري أعالم  إىل هللا ".. وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء، وفصاحة وبالغة وتعظيم للقرآن"  

  ). 343، ص  4، ج  1985النبالء، 

سيفه،   ّطًا  متأب واديها  َ وب حواضرها  يف  وعرضها،  البالد  طول  يف  وجال  الثقفي  يوسف  بن  احلّجاج  صال 
، أو يصفح ويعفو، وقد عفا عن كثري.متسّلحًا ب ما معًا حدمها أو    بيان لسانه وعبقرية لغته، فيقطع 

وهل كان هذا التفوق اللغوي العريض والنبوغ يف العربية الفريد لدى هؤالء احلّكام والوالة والقادة من بين  
م اليت ترجع إىل أفصح األلسن العربية ببالد احل جاز وشبه اجلزيرة العربية عامة،  أمية إال من أصوهلم وأنسا

لقراء  والعناية  وحتفيظه  الكرمي  للقرآن  حفظهم  عن  فضالً  ذخة،  لغوية  بيئة  يف  م  ونشأ النغماسهم  مث 
ليسري. خلطابة والرتّسل لزمن ليس    واحلفظة، ورواية األشعار واألمثال والتّمرّس 
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ا حيكي عن ف    ّ لفصاحة واخلطابة، جيعل يف سلك وهذا اجلاحظ أمري البيان العريب، مل زهم  ّ ضل العرب ومتي
داً بن أبيه ".. وكيف كانت اخلطباء من العرب يف اجلاهلية ويف   اخلطباء املفوهني احلجاج بن يوسف وز

أمتنا   ة قطُّ غري  أمّ املنابرُ يف  لغتَها   ]...[صدر اإلسالم، وهل كانت  أنطُق، وأّن  العرب  أّن  َ على  والدليل
َ   أوسع، وأنّ  ليف كالمها أكثر، واألمثال اليت ُضربت فيها أجود وأسري. والدليل ، وأّن أقسام  لفظها أدلُّ

فيها   خاصٌّ  واالقتضاب  االرجتال  وأّن  عليها،  مقصورٌ  البديهة  أّن  أمساء    ]...[على  بقية  أيضًا  وسنذكر 
ا من كالم  وسنذكر  شاء هللا.  إن  وامللحاء،  الظرفاء  وأمساء  والنّساك  وغريه.."  اخلطباء  (اجلاحظ،  حلّجاج 

  ). 385. 384، ص. ص. 1، ج1948البيان والتبيني، 

الثقفي، كتب يقول:  نتفًا وقطعًا من خطب احلجاج بن يوسف  أبو عثمان عمرو بن حبر  وبعد أن أورد 
ر   ّ وتدب الناس حبفظها  وأمر  بيده  دٍ  مروان وصيةَ ز بن  امللك  عبد  بن عبيد رمحه هللا: كتب  "وقال عمرو 

طاعته،  معان على  ا  م  وأ معصيته،  على  ا  عاقبهم  عقوالً  لعباده  جعل   ّ وجل عزّ  إّن هللا  وهي:  يها، 
ُّجة على املسيء.  ءٍ فالناُس بني حمسن بنعمة هللا عليه، ومسي ه. و النعمة على احملسن، واحل  خبذالن هللا إ

عطيَ ما  فما أوىل من ّمتت عليه النعمة يف نفسه، ورأى العربة يف غريه،  ُ ن يضع الدنيا حبيث وضعها هللا في
عليه منه، وال يتكثّر مما ليس له فيها؛ فإّن الدنيا دار فناء، وال سبيل إىل بقائها، وال بد من لقاء هللا عزّ  
َ الذي حّذركم نفَسه، وأوصيكم بتعجيل ما أّخرته العّجزة، قبل أن تصريوا إىل الدار اليت  . فأحّذركم هللا ّ وجل

إ عليكم، وأستخلفه  صاروا  أستخلف هللا  وأ  أوبة.  منها  لكم  وليست  توبة،  فيها على  تقدروا  فال  ليها، 
منه"   به  أحقُّ  دٌ  وز احلّجاج،  عن  الكالم  هذا  وي  رُ وقد  اجلاحظ:  يقول  البيان  منكم".  اجلاحظ،   )

  ). 388. 387، ص. ص.  1948والتبيني،  

ُستخلص من هذا الشاهد وسابقه مجلةُ أشياء من ب     ينها: ي

ريخ األدب العرّيب. - هني البارزين يف  د بن أبيه واحلّجاج بن يوسف الثقفي من اخلطباء العرب املفوّ   ز

التأثري يف   - ة  والبيئة، وقوّ واملزاج  الشخصية  يعكس  الذي  اخلطايب  األسلوب  الرجلني يف  تقارب مستوى 
  امات والسياقات.املستمعني سواء يف الوعظ أو يف التهديد أو يف غريمها من املق

لسيف والقلم، وهلما حظوة مكينة يف نفسيْ معاوية بن أيب    - َّجاُج وّطدا دعائم احلكم األموي  دٌ واحل ز
  سفيان وعبد امللك بن مروان بن احلكم. 

مثل  - شعراً  سواء كان  عندها  ل  ذي  شيء   ّ ر كل ّ وتتدب وحتفظ  الذهب  مباء  تكتب  العرب  كانت 
  طب و أمثال وحكم ومواعظ.. املعلقات، أو نثراً من ُخ 
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واألفكار   - العواطف  عن  وقّوً  مجيال  تعبرياً  تعدُّ  اليت  اخلطب  هذه  مثل  يف  واضح  العربية  اللغة  جالل 
نّظم ومنطق ُحمكم.. يدّل على تطور فن الكتابة وانتشارها يف عهد   سلوب مؤثّر جّذاب ينمّ عن تفكري مُ

  وخالفة بين أمية.  

ومجيعهم كانوا حتت ظالل بين أمية أو من    - وألمر ما أسهب الناس يف احلديث عن دهاة العرب األربعة  
ا   ة، فغايته يف الصرب على األذى واملكروه ال تُدرك،    -بطو لم واأل قالوا : معاوية بن أيب سفيان يف احلِ

يف سرعة البديهة وقوة العارضة،    وعمرو بن العاص يف املعضالت واخلروج من األزمات، واملغرية بن شعبة
نت يف بعض سريته. وكانوا مجيعًا على حّظٍ وافر ونصيب   ّ ّ كبرية وصغرية، كما بي د بن أبيه يصلح لكل وز

  أوىف من الفصاحةِ والبيان وُحّبٍ وتقدير مكٍني للغة العرب. 

الذهّيب  والعصر  احلضارة  أوج  ّ   وإذا كان  العب بين  مع  الذي  للعلوم  فإّن  ُ اس،  هم النهضة  هذه  أّس    وضع 
األمويون على حنو ما عرفته حركة التعريب كما أشرت سابقًا يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان الذي 
ا، فمّكن هلا،  فصارت  بفضله   ّ مشارق األرض ومغار اّختذ اللغة العربية لغة رمسية للدولة تستخدم يف كل

الصغار والكبار على السواء، سيما إذا   ها عاملية، يتحّدثُ و بفضل كل من كانت له محية وغرية ذات صبغة  
الكرمي   القرآن  الناشئة  لتحفيظ  والكتاتيب  املساجد  وإنشاء  العمارة  فن  تفنّنوا يف  احلّكام  أّن معظم  علمنا 

  تفًا من علوم دنياهم. وتعليمهم مبادئ دينهم اإلسالمي احلنيف ونُ 

العلوم وت أمية إىل تدوين  املسلمني االطالع عليها وتطويرها،  ومع سعي خلفاء بين  للعلماء  تيّسر  عريبها، 
ّ و    اقتبس منها األعاجم ما وسعهم ومل يّذخروا جهداً. ،حيث األرجاء من مثّة انتشارها يف كل

األموية    الدولة  أن  إذاً  احلضارّي هي  يتّضح  والتأسيس  الكربى  الفتوحات  املؤهالت دولة  على  اعتماداً   ،
الل انتعاشة حقيقية  الذاتية وعلى رأسها  انطلقت بقوة ونشاط مع  اليت  التدوين  القومية، يف إطار حركة  غة 

  للرتمجة من وإىل اللغة العربية.  

الرشيدة  وقد السديدة والسياسة  احلنكة  األلباب) بعضًا ممّا يؤكد  اآلداب ومثر  لزعماء    أورد صاحب (زهر 
أمية العراق على معاوية رمحه هللا، ومبين  د، وفيهم األحنُف . فقد "وفد أهل  دٌ عهم ز :  أمري  ، فقال ز

، فقد جعل هللا تعاىل يف سعة فضلك ما   ذرُ ُ املؤمنني؛ أْشَخَصْت إليك أقوامًا الرغبةُ، وأقعد عنك آخرين الع
الشاخُص  به  املتخّلف، ويكافأ  به  قت ُجيرب  فرّ لئن  أما وهللا  العرب،  بكم  معشر  معاوية: مرحبًا  فقال   .

الدعوة، الرّ   بينكم  مجعتكم  عليكم  لقد  حفظ  مث  منكم،  ليختار  الناس  من  اختاركم  هللا  إّن  حم؛ 
أقبح  نسبكُ  منكم  والقبيح  منه،  لقربكم  أحسُن  منكم  َسن  احل فإّن  وأعراضكم،  أنسابكم  سوا  تدّن م...وال 
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ً أصيالً، ووعداً مجيالً؛    لبعدكم عنه. فقال األحنف: وهللا  أمري املؤمنني، ما نعدم منكم قائالً جزيالً ورأ
واملأمور"   ألمري  هللا  فنستمتع  فينا،  رك  آ ّع  ملتب داً  ز أخاك  اآلداب،  وإّن  زهر  القريواين،  (احلصري 

  . ) 89.  88. ص.  ، ص1999

 على األمم والشعوب منذ اخلالفة األموية  اللغة العربية ثري لثا:

بت   الكثري من األمم والشعوب زمن الفتوحات الكربى؟  قد يكون من املهمّ طرح سؤال جوهري: كيف تعرّ
  وما العوامل املساعدة على عملية التعريب على عهد بين أمية؟ 

م    ال ألمم األجنبية كانوا يف موقع قوة وغلبة، وكان بنو أمية ال خيتارون وُ ا امتزجوا  ّ ال شّك أن العرب مل
الثقفي يوسف  بن  احلّجاج  طينة  اخلّلص من  العرب  الكناين   إال من  القرشي  الّسهمي  العاص  بن  وعمرو 

ّ األحناء. فلقد   ا يف كل د بن أبيه ومن على شاكلتهم..الشيء الذي مسح للغة العربية أن تضرب جبرا وز
وإيران  العراق  ففتحوا  األرض،  أقطار  يف  السمحة  وتعاليمه  اإلسالم  ينشرون  م  جزير من  العرب  "اندفع 

امل وبالد  ومصر  والشام  على  وخراسان  أعالمهم  وركزوا  طارق،  جبل  يف  الضيقة  املاء  رقعة  وعربوا  غرب، 
مشارف الربانس كما ركزوها يف اهلند. وكانت بعض قبائلهم تنتشر قبل اإلسالم وفتوحه يف العراق والشام،  
عهٌد   هلا  يكن  مل  اليت  األخرى  األقطار  تتعرّب  ، وأخذت  القطرين سريعًا تعرّب هذين  على  فساعد ذلك 

يف    لعروبة يشيع  أخذ  فقد  وحَدُهم،  اجلزيرة  بناء  خاّصًا  العريب  اللسان  يعد  مل  حينئذ  ومن  قبل.  من 
ا نظام الوالء الذي أخذ به العرب أنفسهم يف   أ لتعرّ ّ بت، وكان ممّا هي شعوب قريبة وبعيدة، وسرعان ما تعرّ

م، وفتحوا األبواب واس عة أمام من وراءه من الشعوب  فتوحهم الواسعة، فقد أدخلوا رقيق احلروب يف وال
العربية"   القبائل  من  يؤثرون  فيمن  وينتسبوا  الوالء  هذا  يف  يدخلوا  ريخ  املفتوحة كي  ضيف،  (شوقي 

  ). 169، ص 1963األدب العريب "العصر اإلسالمي"،  

ل م كانوا أبصر  ّ صية العربية، وأ لغة وأقدر وال خيفى على أحد متّكن القوم الذين أخذوا بنظام الوالء من 
نَقض. وكانت أسباب اللغة  ُ ُ وال ي ُع ويقوم ُدَف   - على تصريفها وأعلم حبكمة الوضع فيها، ومذهبهم فيها ال ي

"ميّسرة هلم ينشأ النّاشئ منهم على حفظ رواية ويتلقى عن أشياخ    -على حّد تعبري الرافعي يف األقدمني  
صحوا عن أنفسهم فيه و  تهم للعلم و ّ مجعوا واستوعبوا وكأمنا عُصرت أرواحهم من الفنون  ثقاة قد أخلصوا ني

  . )11، ص 1996(حتت راية القرآن، عصراً وكأّن يف الواحد منهم روح مكتبة كربى" 

ر األوروبية،   لعرب واملسلمني ال ُجيَحد خصوصا يف الد ثري العربية يف سائر اللغات اليت احتّك أهلها  و
يف اإلسبانية والفرنسية   ،بيةجنأللفاظ واملصطلحات يف اللغات األلباحث يف أصول الكلمات وااّن  وذلك أ
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ُ مثال،    واإليطالية فت قليال،  يكتشف بي ّت من لغة الضاد، فُحرّ سر حجم املادة اللغوية الضخمة اليت تسرب
  وال يتسع املقام جلردها، فهي حتتاج أطاريح ورسائل خاصة.   ؛فتمّ تداوهلا

رب  إىل كون  الدراسات  بعض  قبيل:وتذهب  من  عربية  أصول  اإلسبانية من  اللغة  مفردات    Alcaideع 
ـ  / ـ    /Alcaldeالقائد  ـ    /Alferezالقاضي  ـ    / Alaminالفارس  العريف.. يف    / Alarifeاألمني 

نذكر:   واألزهار،  الطبيعة  معجم  ويف  والسلطة؛  ُكم  احل ـ    /Jazminesمعجم    / Arrayanاليامسني 
ا.   /Azucenasالزهر ـ  /Azaharالرحيان ـ   السوسن... وهلمّ جرّ

كان التأثري يف البداية على اللغة الربتغالية والقشتالية  (اإلسبانية القدمية) ومجيع اللغات اليت كانت على    
ها  ٌ فرضته أنظمة احلكم وسياسة التعريب اليت أقرّ ثري خّط التماس مع العرب الفاحتني من بين أمية، وهو 

 عامة، وعربها إىل الربوع الفرنسية وغريها.  اخللفاء والوالة ببالد األندلس

قرون مثانية  زهاء  اإليبريية  ر  لد أقاموا  املسلمون  والعرب  األمر  ذلك  نستغرب  علومًا    وال  خالهلا  شادوا 
روا حضارة   ً بديعة، وُحكمًا فريداً، وخّلفوا طبيعة خالبة غنّاء، وعمارة مل يشهد التاريخ مثاال هلا. وطوّ وآدا

. يقول الدكتور جودت الركايب " إّن جناح صقر قريش  زاهية جتّلت عندها عبقرية بين أمية ودهاة حّكامها
األندلس األموية يف  الدولة  سيس  ُ   يف  قد  ي األموية  الدولة  وإذا كانت  العرب،  ريخ  يف  ًا  هامّ  ً حاد عّد 

ا بلغت أوجها من الرقيّ واحلضارة يف عهد   ّ وّطدت دعائمها يف هذا العهد عهد إمارة قرطبة املستقّلة، فإ
هر فيها  للهجرة، هذه اخلالفة اليت ازد  ۳۰۰لكه تبدأ اخلالفة األموية يف قرطبة سنة  عبد الرمحن الثالث. فبمُ 

س والفّن  وغزارته"األدب  صالته  ونشعر  مداه  د.ت،    نرى  األندلسي،  األدب  يف  الركايب،  (جودت 
  ). 18.  17 .ص. ص

أو   احلياة،  والثقافة وطبائع  اللغة  بغريهم على مستوى  املسلمني  العرب  احتكاك  يؤثّر  أن  وليس مبُستغرب 
لنسبة إىل   . يقول العالمة عبد  حىت أن يستعربوا  على اجلملة كما هو احلال  املغاربة غداة الفتح اإلسالميّ

هللا كنون: "نتيجٌة طبيعيٌة أن يستعرب املغاربة بعد إسالمهم، ويتعّلموا لغة التنزيل الذي هو دستور اإلسالم  
شرائعه   ر  وتقرّ وفروعه،  أصولُه  تُفهم  لعربية  فإّمنا  وتعاليمه.  أحكامه  جلميع  األول  واملصدر  ه،  نُومُ وأقـْ

فكذلك هذه  وأحكا لالنتشار؛  بذاته  القومي، مستعّداً  الفطرة واخللق  ديُن  اإلسالم،  إذا كان  ه  أّن مه. على 
  ، لّشعِب الذي دخاله معًا تها القلوب، وتستلب العقول. وأْحِر  الفصحى، لغة البيان والشعر، متتلك برّق

العتيد، والفتح اجلديد يف التطور  اقتباهلما، أن يشهَد  ما وأحسن  ة"  فرّحب  العامّ مزاجه وعقليته وحياته   
  ) 42. 41، ص. ص.  1960(النبوغ املغريب، 
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األندلس    إنّ  املفقودـ   -ذكر  الفردوس  ِّضة   يكون كافياً   -  ذلك  ُمم وروح  عميقة  وحبسرات    الستحضار 
لة بعبق القيم العربية اإلسالمية كثوابت حضارية! أمل تكن اللغ ة ملحمة النصر واستذكار رسائل إنسانية حممّ

واجلدران واألبواب  واألقواس  واحملاريب  الصوامع  يف  دة  متفرّ فنية  را  آ الفن   وغريها،  العربية  بعبقرية  تشي 
  !؟اإلسالميّ  واملعمار العرّيب 

ينمّ عن فّن أصيل اختّص به املسلمون، فانتشر معهم حيثما حّلوا وارحتلوا، وهو جتسيد    هذا اخلط العرّيب 
املقوّ  وأحد  ومجالية  فنية  واهلنود لقيم  األتراك  لدى   ً استحسا لقي  اإلسالم،  ة  ألمّ الثقافية واحلضارية  مات 

  والفرس واألفارقة ومجيع األقوام منذ العصور األوىل إلقامة املسلمني بينهم.

ستعرب اإلسباين املعاصر  ويف سياق التأثري احلضاري للعرب ُ "إميليو    على الثقافات األوروبية، فقد خلق امل
 ّ ة واإلسبانية خاّصة، عندما رافع  غونزاليث فري الثقافية األوروبية عامّ للدوائر واألوساط  ين" إحراجًا شديداً 

ً) عن أطروحة "االعرتاف اإلسباين خاّص نّا عَ من خالل كتابه (عندما كُ  ملاضي العريب  ة واألورويب عامّ ر ة 
حجر   شّكلت  اإلسالمية  العربية  الثقافة  وأّن  املسيحي،  الغرب  تقّدم  يف  مركزية  حلقة  عتباره  األندلسي 

ألّن اللغة العربية كانت آنذاك لغة الثقافة   ،)64، ص  2019(جملة الدوحة،  الزاوية يف النهضة األوروبية" 
ا أنتج ابن   رشد وابن طفيل ومن كان قبلهما وبعدمها. فبدون هؤالء ما  واملعارف والعلوم، وهي اللغة اليت 

  كان للتنوير الغريب أن يشّق طريقه بثبات. 

تفرجنْت  جانب،   ّ من كل الوهن  اإلسالمية  ألمة  أحاط  ا  ّ علومُ   ومل اإلفرنج)  إىل  وكلُّ (نسبة  مظاهر    ها 
ا، وذّلت لغتها،   ا، ومل يعد هلا من لسان تدافع به عنو حيا ُ ها    دُّكت أركا ا وأشرف قضا أقدس مقّدسا

ة أُ  ا حتت مظّل ّ   ممية. إال بلغة األجنيب، حىت لو كان األمر بني أطراف متنازعة كّلها عربية، ال لشيء سوى أ

  اخلامتة: 

األول   القرن  ً ومنذ  األرض شرقًا وغر سائر  والبالد يف  األقطار  إىل مجيع  العربية  اللغة  إّن دخول  إمجاالً، 
ُ   للهجرة كان عرب احل لغة الفتوحات اإلسالمية، وبعد متّكن اإلسالم من  لضرورة  العربية  اللغة  كم صارت 

التاريخ  املصاحلات، ولغة كتابة  العهود وإبرام  الكتابة والقراءة والتجارة واحلوار والرتاسل وعقد  الدولة ولغة 
ها ذخائر ثقافة   وتدوين التشريع والقوانني واألحكام..وصار لدولة العلم واألدب سوقًا رائجة حتمل يف ثنا

اإلسالم من   املفتوحة، "هكذا جعل  األصقاع  راً محيدة يف  آ تركت  نظريها،  إسالمية عزّ  عربية وحضارة 
 ّ يقتفيه كل أعلى  ومثالً  مفروضًا  منوذجا  الفصحى  وضعها    العربية  اليت  القواعد  وتكّلفت  عريب...  كاتب 
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بعرضها   الكلل  يعرف  ال  جهد  يف  العرب  شاملة"  النحاة  مقننة  صورة  يف  مظاهرها  مجيع  يف  وتصويرها 
  . )9، ص 2014(يوهان فك،  

قامًا وسكنًا   تقّدم الفاحتون العرب يف أرجاء األرض يبّلغون رسالة اإلسالم، فاختار بعضهم البالد اجلديدة مُ
وغريها سليم  وبين  بين هالل  مثل  اإلسالمي  لغرب  استوطنت  عربية  قبائل  فهذه   ، وسالمًا جتّذرت    برداً 

 ّ وإن كان من الدارسني من يرى دخول الكثري من القبائل العربية إىل   ة واللسان العريب القومي.قامتها اهلوي
! بينًا ر املغرب الكبري غزواً جاحمًا حترّكه نزعات سياسية، ال فتحًا إسالميًا مُ   د

وية، كون هذه الساللة احلاكمة عربية  إّن من بني ما مكّن للغة العربية وصّريها عاملية يف عصور الدولة األم
ا وتفخر، فكان ذوو السلطان يبعثون بفلذات  صية اللغة العربية وتعتزّ  دهم اكبأمن أصول بدوية متتلك 

للسان العريب املبني دليل   إىل البادية لريضعوا العربية صافية نقية من دنس ولوثة األعاجم، وكان احلديث 
ّ من تشّدق بلغة اإلفرنج، صار له مقام ال  رقيّ ومكانة اجتماعية، عك س ما حيدث يف زماننا هذا، فكل

  يضاهى، ومنزلة ُحيسد عليها. 

م و  ا كانت الغلبة للعرب أ ا، وال تعتلي الذروة إال عن طريقهم، فلمّ صحا ال ريب أّن اللغة ال تسمو إال 
دة يف علوم الدنيا والدين    ويف أبسط أمور احلياة وتفاصيلها وهلوها. األمويني، كان للغتهم السيادة والر

ض الدعائم وهدم األركان، وقّلص من حجم اهليمنة   وبرأيي املتواضع، فإّن أسباب الرتاجع والفشل الذي قوّ
والظهور القوي للغة العربية، العصبية والنزاعات الداخلية وإبعاد األولياء وتقريب األعداء والوقوع يف براثن 

م الشعوبية الرخيصة وأهوائهم   اخلذالن، وإفساح ا ال لغري العرب لتسيري دواليب احلكم، فانقادوا إىل نزعا
ز.   ، العدائية للعرب ولغتهم ّ د اإلسالمي املرب الشيء الذي غّري األوضاع، وأدى إىل احنسار الشأو العريب وا

  يقول الشاعر حممود غنيم: 

ُ     ويَح العروبةِ كان الكوُن مسرَحها ه   فأصبحْت تتوارى يف زوا

      وقال الشيخ إبراهيم اليازجي: 

وا  ً وعزُّوا أينما ذهبوا    ألْستُم من َسطوا يف األرِض واقتَحمُ   شرقًا وغر

هلون منتقُِب     فما لكم وحيكمْ َأصبحتم مهالً  ِكم  ُ عزّ   ووجه

احتفى   ا  فلمّ عليها،  والقائمني  أهلها  فشل  من  اللغة  فشل  منتوجه إّن  ا  وأنشأ  ا  واعتزّ  بلغته  العريبُّ 
واألدب  والعلميّ   الفكرّي  والطبيعة  والفلك  والفلسفة  الطّب  الذين   وغريها،  يف  أمية  بين  عهد  يف  خاصة 
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الثغور الدين ومحاية  عوَّالً   ،دافعوا عن محاها وذادوا عن حوزة  مُ أقاصي األرض  للعربية وجعلوها يف    مّكنوا 
  . قومياً  ومرجعاً جديراً 

    التوصيات:

ريخ اإلسالم وطمس حقائقه  1 م الذين عملوا على تشويه  ـ ضرورة احلذر ممّا يبثّه بعُض املستشرقني وأذ
  . احلكم األموي الناصعة خاصة يف فرتة صدر اإلسالم وخالل 

االنتباه إىل كون  2  الدولة األمويةـ  الذين حاول  ريخ  وا  تعرّض هلجمة شرسة من قبل خصومه وأعدائه 
فضائل لديهم من  ما  األكاذيب   ومناقب  طمس  نشر  وتفننوا يف  السلبيات  وإجيابيات، وتوسعوا يف ذكر 

ٌ من التّهم اليت لُّفقت هلم ال تصمد عند التمحيص والتدقيق العقلي واملنطقي؛  واألراجيف ّ  فكثري ، ألن كل
ت... احلقائق التارخيية تثبت متجيد بين أمية للغة العربية ومتكينهم هلا يف   الس واملنتد ّ احملافل وا   كل

ـ االحتياط ممّا أورده اإلخباريون خاصة الذين استعملوا مرا حمّدبة لتضخيم هنات بعض حكام بين أمية،  3
الفتنة الضوء على مواقع  الفتوحات وسّلطوا  للّدين اإلسالميّ عرب  االنتصار  تناسوا فضلهم يف  أو  ، ونسوا 
  ى، من مثة أسهموا يف االنتشار الواسع للغة العربية. اليت بلغت يف عصورهم أقصى مد

ـ ضرورة االجتهاد يف بعث اللغة العربية وتطويرها ووضع برامج وأنظمة معلوماتية تساعد على جتديد كثري 4
 ُ ... لتتّخذ هلا موقعًا ي ها معجمًا وصرفًا وتركيبًا دة العامل كما كانت  من قضا ناسب عبقريتها وجيعلها يف ر

امل للمسلمني، وخاصة يف  يف  الزاهر  أميةاضي  أعرابية عهد بين  ا كانت عربية  أ الذين قيل عن دولتهم   ،
  تتعّصب للجنس العريب.

لنهوض  5 الناجعة  ألدوار  القيام  يف  االمتداد  ذلك   ّ تشكل أن  واألفراد  واملؤسسات  الدول  على  ـ 
حضارتنا. لغتنا  ألّن  اللغوي،  املدخل  مداخله  ل  وأوّ لقيم  كاحلضاري،  امتالكهم  بفعل  أمية  بنو  صنع  ما 

 ّ صية كل ونّصعت  العلوم،   ّ مشلت كل اليت  العربية  للغة  الفائقة  العناية  خالهلا  من  استطاعوا  حضارية 
  اآلداب والفنون يف فرتة حكمهم. 

الرّ 6 عن  بعيداً  السواء  على  والباحثني  الناشئني  نفوس  يف  العربية  اللغة  هيبة  إعادة  من  البد  ت  ـ  طا
التقدم و  مستجدات  مسايرة  على  ا  قدر وعدم  العربية  ضعف  تّدعي  اليت  واألصوات  اللغوية  الشطحات 

اليت    وغريها،  العلمي. إّن التاريخ خري شاهد على محل اللغة العربية لكل العلوم الطبيعية منها واالجتماعية
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بف احلالكةضأخرجت  الوسطى  العصور  ظلمات  من  أورو  ترمجتها  العر ل  فاللغة  بل  ؛  قاصرة،  ليست  بية 
 حتتاج فقط إىل جهود أبنائها الربرة، على غرار ما سّجلته صفحات التاريخ يف عصور الدولة األموية. 
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ثر أم تبعية؟ا  لدرس اللغوي العريب احلديث 
 الدرس الصويت منوذجا

Modern Arabic language lessonPhonetic lesson as a model 
  

  د. محّادي املُوقِت 
  جهة بين مالل خنيفرة –األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين 

Dr. EL MOUKET Hammadi 
Abourayhana1@gmail.com 

 :امللخص
واتية على وجه التحديد، حّد "التُّْخمة"،   ا الّصِ ألننا وصلنا يف دراساتنا اللسانية املوسومة ب(العربية)، ونظر

الصواتة الباحث يف  الصوايت   وألن  اللساين  البحثي  الرتاكم  مراجعة  َثُّل ختصصه، وألن  مت يستطيع  يعد  مل  العربية 
ضرورة   األمر  أضحى  فقد  إليه،  تُنسب  أن  يستحق  نظرية  لفعل على مرجعية  يتوفر  إن كان  ته  نظر وتدقيق 

تساؤٍل  يف  البحث  وتعميق  املتخصصني  مع  للنقاش  أرضية  اإلشكال  هذا  طرح  إىل  دفعتنا  موضوعي    ملحة، 
لتايل صواتة عربية؟   ٍس يقول: هل حنن فعال لدينا لسانيات عربية، و  مؤّسِ

املنهجية،   خمرجاته  وقياس  احلديث  العريب  الصوايت  الدرس  قراءة  فكرة  جاءت  البحثي،  التساؤل  هذا  من 
لنفسه فرصة تط ا دون أن مينح  تبناه من مناذج غربية يرمتي يف أحضا اعتبارا ملا  الرتاثي والتنظريية،  وير منوذجه 

حىت يكون له منطلقا سليما وموضوعيا دون فكر إقصائي يقلل من شأنه، وذلك منذ اخلليل، وسيبويه، وابن 
 جين.... 

 فلماذا مل تستطع اجتهاداتنا الصواتية العربية إنتاج توجه صوايت عريب حقيقي مببادئه ومنهجه؟   -
 جنازاته البحثية الصواتية اليت توجهت يف أساسها للغة اإلجنليزية؟  وملاذا اإلصرار على هذا االجنرار حنو الغرب يف إ -

املفاتيح:  الصواتة اخلطية،    الكلمات  املناهج،  ت،  النظر اللسانية،  التبعية  املصطلحات،  الصواتة،  اللسانيات، 
 الصواتة املستقلة املقطع... 

Abstract: 
Because we have reached in our linguistic studies tagged with (Arabic), and 
its theories of Phonology specifically, the limit of "fullness", and because 
the researcher in the Arabic Phonology can no longer represent his 
specialty, and because the review of the accumulation of research 
Phonologic and the scrutiny of his theories if he already has a theoretical 
reference deserves to be attributed to him, it has become an urgent 
necessity, prompted us to raise this problem as a ground for discussion with 
specialists and deepen the research in the question of the founder says Do 
we really have Arabic linguistics, and therefore an Arabic Phonology?  

mailto:Abourayhana1@gmail.com
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From this research question, the idea of reading the modern Arabic 
Phonology study and measuring its methodological and theoretical outputs, 
in view of the western models that he adopted, is to be thrown into its arms 
without giving himself the opportunity to develop his heritage model so that 
he can have a sound and objective starting point without a exclusionary 
thought that diminishes him, since Xalil, Sibawaih, and Ibn Jini. 
- Why couldn't our Arab Phonology -overs produce a true Arab Phonology 
orientation with its principles and approaches?  
- Why insist on this drift towards the West in its Phonology research 
achievements, which were mainly directed at the English language?  
Keywords:  Linguistics, Phonology, terminology, linguistic dependency, 
theories, approaches, linear Phonology… 

 املقدمة: 
الصواتية االجتهادات  يف  قليال  متعنا  إذا  غرار    إننا  على  اآلن،  العريب  الصويت  النسق  على  ّق  تُطب اليت  احلديثة 

والصواتة املعيار لتشومسكي، والصواتة املستقلة القطع مع كولدمسيث،   الصواتة التقليدية لسوسري وتروبسكوي،
ا، لتم إلمجال القطعي غربية خالصة متت استعار أل الفراغ  والصواتة العروضية مع ليربمان، وغريها... أللفيناها 

الرعيل  منذ رحيل  احلديث،  الصوايت  العريب  الفكر  اليوم، وكأن  العربية  اللسانية  الساحة  تُعانيه  الذي  التنظريي 
استحداث  عجزه يف  أبدى  أمحد،  بن  اخلليل  بقيادة  العريب  الصويت  للدرس  األوىل  األسس  الذي وضع  األول 

داته البحثية وتكون له الكفاءة العلمية على مقاربة  منوذج صوايت عريب خالص، يستفيد من الرتاث أو من اجتها
 ظواهره اخلاصة، ومتثيلها.  

املتمرسني   لباحثني  لد سواء  العربية،  الصواتية  للمعرفة  اجليد  والتمثل  الفهم  غياب  الواقع؛  هذا  عن  نتج  ولقد 
الذين حتريوا املبتدئني  الباحثني  لدى  أم  الغربية،  ت  النظر م واجنرارهم وراء  النظرية   رو بني هذه  االختيار  يف 

 وتلك، أو بني تقدير الرتاث العريب دون عُّدة علمية ومنهجية الزمة ملواجهته. 
إىل سلطة التبعية الصواتية للغرب، اليت وقع فيها البحث الصوايت    -يف نظري  –ومرد هذا الرتدد والتحّري يعود  

اعتب الصواتة فيها، على  معه طالب  الغرب يشكل  العريب احلديث، وأوقع  أم  –ار أن  إلينا، شئنا هذا  لنسبة 
الصواتية    -أبيناه ت  النظر استرياد خمتلف  بناء على هذا  ليتم  بشكل عام؛  واللسانية  الصواتية،  املعرفة  مصدر 

الغربية احلديثة يف قالب جاهز منهجا وتنظريا، مفاهيم وتصورات...؛ ليكتفي الباحث اللساين العريب بتطبيقها 
ّ عنق هذه الظاهرة أو تلك، لتنسجم قسرا    على ظواهر  اللغة العربية، مع االضطرار يف كثري من األحيان إىل يل

لتدقيق واملراجعة عن أصوهلا الغربية منذ فرانس بوب سنة   م، إىل سوسري  1816مع تلك املعرفة اليت تطورت 
سنة  1916من خالل حماضراته عام   تروبسكوي  إىل  بش 1936م، وصوال  وانتهاء  عام  ،  م  1956ومسكي 

 ببنياته الرتكيبية. 
ب   إال من  زمين  ليس هلا حتديد  البشرية يف حقيقتها  للغات  والعلمية  اللغوية  الدراسة  إرهاصات  أن  واحلال 
تكريس منطق احلداثة، وحماولة االنعتاق واالنسالخ مما تركه أجداد اللسانيات الذين أسسوا ملبادئها األوىل سواء  
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نيني، واهلنود، أو يف البيئة العربية مع اخلليل بن أمحد الفراهيدي، وسيبويه، وابن جين، ومن  يف الغرب مع اليو
 جاء بعدهم.  

د أن الرتاكم البحثي يف اللغة وظواهرها، وتقدمه جيال بعد جيل هو ما أمثر اللسانيات اليت نعّدها اليوم حديثة   بي
ب اللساين  البحث  إن  واحلقيقة  العلمي،  ببعدها  قدمية  ومتطورة  وحضارات  شعوب  مع  هذا؛  قبل  "علميا"  دأ 

اهلنود   لذكر  وأخص  وقتها،  يف  لديها  املتوفرة  البحثية  األدوات  قدر  على  اهتماما  الصوتية  نظمتها  اهتمت 
ن مث العرب...  واليو

آليات النظر، ويف  اختلفت يف زوا  صواتية كثرية،  ت  نظر معه  تطورت  اللساين وتطوره؛  البحث  تقدم   ومع 
" الذي تبناه تشومسكي،  Universalitéمتثيل الظواهر الصوتية هلذه اللغة أو تلك، وفق منطق "الكلية  

 مبا فيها اللغة العربية طبعا.  
ا وحماولة تطبيقها  ستعار ُشارك يف التنظري هلا الباحثون العرب، اكتفوا  ت الصواتية، اليت مل ي ويف تراكم النظر

 سواء أكان هلم فهم عميق ودقيق لقواعدها، أم ال. على النسق الصويت العريب 
قصة   ا ستكون معرفة  ومهما يكن فإن املعرفة اليت تُفرض دون اجتهاد يف إنتاجها من مستهلكها؛ الشك أ
ت مستحدثة يف   نية، السيما إن كانت هذه النظر غَةِ املوضوع من جهة  ُل ِ من جهة، وال تشكل مصدر قوة ل

للغة بشرية غ يتوافق مع مبدأ "الكلية"، ألن هذه "الكلية" التصح؛ وال  األصل  األمر  لو كان  العربية، حىت  ري 
 يقوى مسوغها إال مع دراسة اخلاص أوال. 

ــــــ لغة    ،ومسألة الكلية والتخصيص هنا؛ مسألة حتتاج إىل بعض الضبط فلو افرتضنا جدال أن اللغات البشرية 
معناه   فتفرعها  ألسن،  إىل  تفرعت  دراسة  واحدة  مهمة  سياق  ويف  خاص.  هو  ما  إىل  هو كلي  مما  االنتقال 

لتايل سنتحدث عن اخلاص يف اجتاه   األلسن، فإن القصد هو تتبع أوجه االتفاق، وأوجه االختالف بينها، و
معرفة   الواحدة وقوانينها، دون  اللغة  قواعد  مل  نظام كلي يستجيب  استحداث  نسعى يف  لكن أن  الكلي؛ 

أمرا غري مقبول وغري معقول، السيما وحنن جتاوز نصف    -وضبطه؛ فهذا يبدو منطقا وواقعاخواص األلسن  
تتجلى   ما، على حساب سابقتها دون أن  لنظرية  مرة ترى تطويرا  الكلية، ويف كل  الدعوى إىل  قرٍن من زمن 

 أمامنا نظرية كلية واضحة املعامل والنظام.
  

 بية أوال: بني الصواتة العامة والصواتة العر 
إن السعي يف التأصيل مليالد "اللسانيات العربية" بصيغتها احلديثة، أمر ميكن نعته ب"حالة علمية" طارئة على  
َمتّ   ــ  ــ ولألسف  أنه  بيد  ينبغي أن تكون كذلك،  أنه  القدمي وليست تطورا عنه، واحلال  العريب  اللغوي  البحث 

ومبادئَ  ونظريةً،  منهًجا،  جاهٍز  غريب  قالب  يف  العريب  استريادها  اللساين  الباحث  ليكتفي  ومصطلحاٍت،   ،
رة أخرى، وهو الذي رسم حدود القطيعة   رة، وتعصبا هلا  ا    –بتطبيقها على ظواهر اللغة العربية، اقتناعا 
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َقدَّ   -بشكل سافر م  بينه وبني تراثه القدمي، إال فيما نَُذر من األحباث احلديثة اجلادة اليت مل جتد العناية الالزمة، ليـُ
 . لتدقيق واملراجعة عن أصوله الرتاثية، كما سبق وأن أشر  عليه البحث اللساين الغريب الذي تطور 

ت   أو كتا اجتهادات  من  نتج  ُ ي ما  طبيعةُ  اليوم،  العريب  اللساين  النقد  تؤرق  اليت  اإلشكاالت  أهم  بني  ومن 
، وقياسا على هذا احلكم، فإنه يتساءل  لسانية، حيث يتساءل عما إذا كانت حول اللسانيات أم يف اللسانيات

 ضمنا عما إذا كانت البحوث الصواتية العربية يف صواتةِ العربية أم حول صواتة العربية؟  
السياق–لقد حاول مصطفى غلفان   اللسانيات العربية، ولسانيات العربية   -يف هذا  التمييز بشكل عام؛ بني 

"اللسانيات  إن:  ُكتب  ماكل    العربية هي  بقوله  العربية؛  اللسانيات  يف    ي للسانيات   تعلقسواء  للغة  األمر 
، وعطفا على  )33 ، ص1998(غلفان، الطبيعية" اللغات  أية لغة من العربية أو لسانيات أو لسانيات العامة 

للغة العربية، سواء أتعلق  ُكتب يف الصواتة  هذا التحديد؛ حيق لنا القول: إن الصواتة العربية هي كذلك كل ما ي
لصواتة العامة (الكلية)، أم بصواتة العربية، أم بصواتة أية لغة من اللغات الطبيعية. والنتيجة أن نا نعيش األمر 

ل عليها   عوّ ُ َفا وضعية التذمر واليأس من لسانيات كان ي يف ظل لسانيات تعاين الرتدد والعبث النظري اللذين خّل
اللذين  ا  بريقها وملعا ا، لسانياٍت فقدت  تراوح مكا احلداثة،(...)، وأننا يف لسانيات ال  أقدام  لتثبيت  كثريا 

قر  إىل عهد  العرب  والباحثني  املثقفني  قائم    يب، دوخا  عريب  لساين  درس  نتوفر على  ال  أننا  [واألهم]   ،(...)
الذات واضح املعامل واحلدود، له خاصيته النظرية واملنهجية، وبراجمه العلمية الراهنة واملستقبلية، فاعٍل يف احمليط 

 . )5  ، ص2006(غلفان، ويواكب التطور حمليا وعامليا 
الوعر  ِهم    ) 34  ، ص 1998(غلفان،    ومن جهته سلك مازن  نفَسه، وَف ز بنيالفهمَ ذاتَه  املسلَك  ّ   عندما مي

اللساين  و اللساين"  العريب  "التفكري   العريب  "التفكري  التفكري  إىل  داعيا  إىل  العريب"،  وليس  التفكري  اللساين، 
ِن  أن    -والكالم للوعر–ينبغي  ألنه  العريب،  اللساين   فكراً لسانيًا وليس    سانيات، الليف    فكراً عربياً ونشكل  نَُكوّ
يه لسانيات    اللغةعلى  نفرضه   ا نَُسمّ ا عمّ العربية؛ ومن املفيد أن الكتابة اللسانية واللسانيات العربية تتميز منهجي

للغة العربية موضوعا هلا، وأقصد   ت صوتية    -هنا–العربية، أي اللسانيات اليت تشتغل  اللغة كبنيات أو مستو
ركيبية إخل... إذ كان اهلاجس احلقيقي وراء استعمال هذه التسميات هو اهلاجس النظري واملنهجي  وصرفية وت

 وليس شيئا آخر.  
للغة العربية سواء من العرب   يه؛ فعبارة "اللسانيات العربية" توحي بنوع من اللسانيات اليت ِصيغت وُكتبت  وعل

اللغ اللساين وغريها، يف  أم غريهم، وقد تشمل جماالت كثرية كاالزدواجية  اللغوي، والتداخل  وية، واالكتساب 
والصرف   األصوات  يشمل  مبا  وحدها،  ة  ّ العربي اللغة  على  تقتصر  إذ  أخص؛  العربية  اللغة  لسانيات  أن  حني 
أمر مرتبط   العربية  العربية، ومنها صواتة  لتايل؛ فإن خلق لسانيات  ها.. و والرتكيب واملعجم والداللة وما شا

وم بوصفه  نظر  ورصده  العريب  الواقع  اكتشاف  على  العربية  (الصواتية)  اللسانية  األحباث  قدرة  مبدى  نهجيا 
هذا   ومسات  إبراز خصائص  من  ميّكن  عام  (صوايت)  لساين  منوذج  من خالل  والبحث  للتحليل  قابال  معطى 

 .) 34 ، ص1998(غلفان، الواقع 
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قواعدها   فرضت  غربية  نظرية  جتهادات  خالصا،  غربيا  صواتيا  واقعا  نلفيه  الواقع؛  هذا  حقيقة  يف  لنظر  و
قيل   الصويت، وإن  قلنا  الصويت  قيل  الفونيم، وإن  قلنا  الفونيم  قيل:  إن  ا، ومفاهيمها عليه، حىت  ومنهجيا

اإل احمليط  قلنا  اإلجباري  احمليط  قيل  املورفيم، وإن  قلنا  قيل  املورفيم  احلدود، وإن  قلنا  احلدود  قيل  جباري، وإن 
السمات الساخنة قلنا السمات الساخنة، وإن قيل الصواتة اخلطية قلنا الصواتة اخلطية، وإن قيل الصواتة املعيار 
  قلنا الصواتة املعيار...وهلم جرا. لكن عندما نقول الصواتة اخلليلية مثال، وندعو إىل تثبيتها يف الربامج اجلامعية 

 كوحدة من الوحدات، ال شك أنه سيتربم عن قوهلا املتربمون، وينفر من تبنيها التبعيون...
ت غربية    -ذا الواقع–واحلال أننا   أصبحنا يف الساحة الصواتية العربية اليوم، النتدارس، وال نُدرّس سوى صوا

نية   لثة صواتة خطية يف مقابل  مستعارة ألقت بظالهلا على النسق الصويت العريب؛ واحدة بنيوية، و توليدية، و
مستقلة   صواتة  وسابعة  تطريزية،  صواتة  وسادسة  قطعية،  صواتة  وخامسة  عروضية،  صواتة  ورابعة  الالخطية، 
القطع...والقائمة طويلة، وبينها الجتد مسمى لصواتة عربية أو منوذج لصواتة عربية، أو حىت الجتهاد صوايت  

التط فرصة  ومننحه  نُقدره  الغربيون  عريب  ا  اعرتف  اليت  مثال  اخلليل  ا، كنظرية  بذا قائمة  نظرية  ُصبح  لي ور 
ويل... وكل ما نقوم به أننا جنعل هذا النموذج العريب  وقدروها على رأسهم الفرنسيني جورج بوهاس، وبرونو 

قي اللغات  ا للتطور الصوايت الذي قاده البحث الغريب على لغتنا و  البشرية.أو ذلك مقدمة منهد 
لتايل تفكري   وعلى هذا؛ تدفعنا بعض توصيات هذه الورقة إىل التشديد على استحداث صواتة عربية خاصة، و
نتأمل فكرا خارجيا يفرض   نها وإليها... دون أن  ا حنوها، مِ جَّهً وَ العربية ومُ اللغة  ريب صوايت منبثق من صميم  ع

ته، وتصوراته على لغة هلا من الكف اءة النسقية ما يؤهلها ألن تكون يف مصاف اللغات البشرية قوانينه، ونظر
 املنتجة للمعرفة. 

رخيهم، وهم الذين   -أخريا-إن االجنرار   ته واجتهاداته عساه سببا كافيا إلخراج العرب من  وراء الغرب يف نظر
يت من ب م اليت جتل على احلصر، فقضية السيطرة على املعلومة،  وابة اللغة، والسيطرة على  صنعوا التاريخ مبؤلفا

اللغة وحتجيم دورها هو سيطرة على االقتصاد، ولعل من شأن عدم السيطرة على اللسان أن متنح اآلخر فرصة 
ُدعى   ألن يتداول معلوماتك ومعارفك وجهودك بلسانه من خالل البحث فيه ...وهلذا عرف أحد الباحثني وي

، واملمارسة إبداع، فإذا مارسنا العربية يف العلوم فسوف تدخل غماره   صاحل بلعيد اللغة بقوله: إن "اللغة ممارسٌة
  .)52 ، ص2019(مصطفاوي، وتعرب عن دقائقه، وإن مل منارسها ستبقى بعيدة كل البعد عن العلمية." 

  
ت الصواتية الغربية   نيا: يف كفاءة النظر

لساين  مبقرتح  العربية  غري  للغةٍ  أجنبية  لسانية  دراسة  عند  وقفنا  أن  سبق  هل  نتساءل:  احملور  هذا  مستهل  يف 
على حساب   صوايت  الجتاه  االنتصار  هو  السؤال  من  القصد  ليس  ال؛  طبعا:  اجلواب  خالص؟  عريب  صوايت 

ن وراء هذا؛ البحَث عن فُرص  آخر؛ وال لتبخيس أي جمهود صوايت مهما كان، عربيا أم غربيا، لكننا نسعى م
التجدد والبعث الذي يعانيه الفكر العريب اللساين، على غرار ما يعرفه الدرس الصوايت الغريب، على الرغم من  
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لنظريته كما يقول الدكتور مصطفى غلفان  أو  أو ملنهجه،  لنفسه،  احلقيقة  أنه ليس يف إمكان أحد أن يدعي 
إ)33  ، ص1998(غلفان،   ألننا؛  أن  ، ذلك  يعين  فهذا  اخلاص؛  الصوايت  نسقه  لسان  لكل  ن  اقتنعنا  ذا 

"أهله أدرى بشعابه"، وهم املؤهلون معرفيا لتطويره، ولو يف سياق املقارنة مع أنساق صواتية أخرى، إذ بضدها  
قال.  ُ  تتميز األشياء كما ي

ْدرُس ظواهره، ون َ بلساننا، وي ِفنا هو  رّ َ ع ُ يـ الفرصة لآلخر حىت  اجتهاداته، ويف  لكن؛ ال نعطي  مبباركة  كتفي حنن 
ته بقواعدها ومناهجها مث نطبقها على ظواهر الصواتية سواء توافقت معها أم ال،  أحسن األحوال نتبىن نظر
ليتنا اكتفينا بذلك، بل يف كثري من   ُذ مما مل تستطع النظرية األوىل متثيله، و نْقِ نية تُـ حينها نبحث عن نظرية 

 لبعضها، ونُقدمها على كل مقرتح عريب جتديدي.  األحايني نتعصب
الظواهر  من  وغريها...  والتنغيم،  والنرب،  واإلعالل،  والقلب،  الساكنني،  والتقاء  واإلدغام،  والتضعيف،  فاملد، 
ت  الصواتية العربية اليت القت عناية خاصة لدى املستشرقني... حيث درسوها وفقهوا نظام اشتغاهلا وفق نظر

نتج والصويت    تفسريية  (العميق)،  الصوايت  املكونني  بني  اشتقاقها  عملية  تنظم  صورية  قواعد  استحداث  عنها 
ألنغام  التمثيل  يف  قصورها  أثبتت  اليت  تشومسكي،  مع  املعيار  اخلطية  الصواتة  اجتهادات  منذ  (السطحي)، 

ا، فلسان    األلسن ،كون األنغام خارجية ( أي فوق قطعية)، إذ عند انتقال القطعة الصوتية تبقى النغمة مكا
لكامرون مثال؛ تظهر فيه بعض القضا الصواتية اليت ال يستطيع التمثيل  Bakwiri"الباكويري   "  املتداول 

هذه   العربية، ومرد  احلروف كما يف  قلب  لعبة  أو  لغوص  يسمى  ما  فيه  يوجد  لسان  فهو  ا،  استيعا اخلطي 
ا، أي أن الصائت ينزاح عن الظاهرة أنه ميكن حتويل املقاطع من أماكنها ، دون النغمة اليت تبقى حمتفظة مبكا
.  األمر الذي استغله كولدمسيت ليقرتح تصورا   kí lè  →ké lìمكانه لكن النغمة ال تفعل، كما يف لفظ:  

لصواتة التنضيدية، عرب صواتة ثنائية اخلطوط: خط خاص   يعمل على جتاوز هذا الضعف من خالل ما مساه 
فيها  لنغم   تتعدد  نظرية  عرب  الطبقي  التمثيل  مقرتحا  مككاريت  بعده  ليأيت   ... هليكل  خاص  وخط   (`´)

لوفينشتام وكاي، وييب   احملوسبة، واستدراكات  األدنوية  الصواتة  اجتهادات  والطبقات، وهكذا...إىل  اخلطوط 
 وغريهم . 

ذلك عكف اللسانيون العرب على تفعيل   ويف سياق طرح قضية النغم، فاملعلوم أن العربية لغة غري نغمية، ومع
خطوطها   سطر  اليت  التنضيدية  الصواتة  اللغات Goldsmith   )1973،1974،1976مقرتحات  على   (

الصوايت  )(Goldsmith. John, 1976  النغمية التمثيل  أن  الحظ  يستوعب    إذ  ال  للقطع  اخلطي 
النغم، ليقرتح إدراج مستوى متثيلي نغمي فوق مستوى متثيل األصوات. مع العمل على ربطه مبستوى األصوات  

، مع اإلشارة إىل أن التمثيل الصوايت  Conventions d’associationمن خالل ما مساه خبطوط الربط  
رزي ن كما قلنا مها: خط القطع (الطبقة القطعية)، و خط  متعدد اخلطوط يف هذه املرحلة اقتصر على خطني 

، مث عد كل خط مستقل عن اآلخر،  )36  ، ص2015(موريس هايل، جان فرينيو،   النغم (الطبقة النغمية)  
فرينيو   املستقلة" مع  القطع  سم "صواتة  بعد  فيما  النظرية  لتتطور  خلطني،  قواعد خاصة  إحلاق  إمكانية  مع 
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عدم   أمر  مككاريتوهايل.ولعل  إليه  تنبه  ما  هو  النغمية،  غري  األلسن  على  كولدمسيث  صواتة   جناعة 
)McCarthy, 1979(    لتطبيقها مبادئ  نفسه، وويليامز من  قدمه كولدمسيث  تداركه مستفيدا مما  وحاول 

 على األلسن غري النغمية.  
ى مككاريت  لكن؛  صياغها يف قالب نظري مساه ب: الصرافة غري السلسلية    لكي تكون لدراسته جدة؛ ار

Morphology non concatenative)McCarthy, 1981(    النظرية أو   Theoryاملقطعية، 
segmentale  ت الصواتية-، واملالحظ هنا أن النظرية الصواتية املعيار   -وكما يف أّي مرة تتطور معها النظر

ا ظاهرة  متثل  عن  لساين غريب، واحلال  عندما وقفت عاجزة  ملواجهتها مككارثي، وهو  انربى  العربية،  لنغم يف 
اللسانيون   متثيلها مقطعيا، وجد  املقطعية، فعندما عجزت عن  النظرية  الداخلي يف  التضعيف  نفسه مع ظاهرة 

اليت اقرتحت مبدأ الربط من اهلوامش حىت نبقى   MoraYip مورا ييبأنفسهم أمام مقرتح لسانية غربية تدعى 
ملتزمني بشرط "سالمة التكوين"، معىن ذلك؛ أن مككارثي ألغى عقده القائل بوجوب الربط من اليسار إىل  

احملققة يف العربية على سبيل املثال، أي بفك االنتشار والتوسع عن   ]kattab[اليمني، فقام بفك الربط لصيغة 
 ):  2) إىل الشكل رقم ( 1لننتقل من الشكل رقم (  \t\ومنحه لصوت  \b\عنصرها األخري 

 
 
 
 
 
 

)1 (   [katbab]*   (2)                                                                          [kattab]     
يتأتى يف كثري من األحيان   الكلية  الصواتية وتغليب مبدأ  للظواهر  التمثيل  املوضوع؛ أن  العجيب يف هذا  ومن 
اجلرمانية   واللغة  اهلاوسا،  ولغة  الشرقية،  تشريمييس  ولغة  املاراكواندا،  تكاد، كلغة  أو  مندثرة  وهلجات  بلغات 

اإليكبو ولغة  البانتو،  ولغة  اإليسلندية،  واللغة  عند  البدائية،  إال  جنده  ال  وغريها كثري  اهلنغارية....  واللغة   ،
تعين   مما  أكثر  معينة  نظرية صواتية  لتربير  منها  أمثلة  استيقاء  بغية  األسيوي،  أو  اإلفريقي،  العمق  األقليات يف 

 الدارسني احملدثني لغات طبيعية هي أكثر انتشارا وتداوال يف العامل كاإلجنليزية والعربية والفرنسية... 
  

 لثا: يف الرد على منتقدي الدرس اللغوي القدمي
ّ ما كان يعرفه العرب هو  ن اللسانيات واألحباث اللسانية مل يعرفها العرب من قبل، وأّن كل َدَّعي  أما الذي ي
لدرجة األوىل لدرء اللحن عنها، فإننا نقول:   النحو والدراسات النحوية اليت ختدم القرآن والنصوص املقدسة 

م اللغوية اليت لو منحناها من االهتمام ما تستحق  إن هذ ا االدعاء مردود، وتنقيص من جهود العرب يف دراسا
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تدرس   اللسانيات  إن  نقول  إذ كيف  العربية.  قبل  الغربية  الدراسات  مراجع  أساسا من  تشكل مرجعا  لكانت 
عن هو  حسنةً  قراءًة  القرآن  قراءة  أن  نعي  أن  دون  ا،  ذا ويف  ا  لذا وصرفا  اللغة  صو  القراءة،  بوسيلة  اية 

 وتركيبا...
العرب عندما   املنطوق، فنقول إن  ملكتوب دون  تم  الرتاثية كانت معيارية و اللغوية  الدراسات  ن  أما قوهلم 
إمنا   ا، وبظواهر صوتية كاإلدغام، والقلب، واإلعالل...  ألصوات وترتيبها وتنظيمها وخمارجها، وصفا اعتنوا 

ون بني املكتوب واملنطوق...تقديرا هلما معا، متتبعني آليات اشتغال اللغة يف الذهن من خالل بناها  كانوا ميزج
والتصريف  الصرف  لعلم  وازنة  مباحث  أفردوا  ملا  السطحية، وإال  بناها  متثيلها صوتيا من خالل  قبل  العميقة، 

 ملوازين...واإلعالل وأوجهه تشكله كالعلة وعلة العلة، والفرع واألصل، والصيغ وا
يف الوقت الذي نستطيع أن نرد فيه على من قال: إن الدرس اللغوي القدمي يهتم بدراسة لسانه اخلاص، بقولنا:  
إن هذا ليس عيبا منهجيا وال معرفيا، إذ العيب هو دراسة لسان مجاعة أخرى على حساب اللسان األم، أو  

تكون   أن  األم دون  اللسان  لدراسة  أجنبية  ت  نظر عما  تقدمي  لساننا مستغنني  دراسة  املعرفية على  اجلرأة  لنا 
الحتكاك والتواصل اللغويني، اللذين كا بني العربية والفارسية واهلندية  سواه؛ وإن كان البد؛ فيكفينا التذكري 

م اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حيث تقول بعض املظان ل منهما ما ساعده على تبني   )2009(بكار،  أ أنه 
 مه العروضي، وإيقاعاته املوسيقية...؛ نظا

للهجات، فنقول هلم إن اللهجات القدمية كانت تصدر  وأما الذي يدعي أن علماء العربية القدامى مل يهتموا 
العلماء يف سياق  له  انربى  بينها  االختالف  فإن  ذلك  نفسها، ومع  الفصحى  العربية  من مشكاة واحدة هي 

 ة والصوتية والبالغية والقراءات القرآنية... اختالف املباحث اللغوية الصرفي
واحلال أن هناك عالقة بنائية متجذرة بني األحناء التقليدية العربية واللسانيات، ذلك أن الثانية تغدت من األوىل  
الدراسات   بنيت  بل  اتصاال،  حىت  أو  انفصاال  بينهما  ن  القول  لنا  حيق  وال  نستطيع؛  فال  عليها،  وقامت 

على جدير   اللسانية  العريب  الفكر  إليه  توصل  ما  أن  واحلقيقة  إليه،  التوصل  اللغوي  العريب  الفكر  استطاع  ما 
املوسيقى   بعلم  مستعينا  الصويت،  الدرس  يف  أمحد  بن  اخلليل  له  أسس  مما  بدءا  لتقدير،  وحري  الهتمام، 

ب اإلدغام، وابن جين يف سر ضيات والنحو...، مرورا بتلميذه سيبويه يف  صناعة اإلعراب، وابن سينا   والر
 يف رسالة أسباب حدوث احلروف ... والقائمة طويلة...  

فمصطلح النحو التقليدي مصطلح مصنوع للتحديد الزمين فقط، يف مقابل احلديث وال يتجاوز ذلك ... أي  
ا ال ميكن أن يكون حتديدا معرفيا ومنهجيا... ألن النحوي عندما كان يبحث يف األسباب والعلل اليت  أفرز

يكن   مل   ... والصيغ  والزوائد،  والتنوين،  واللني،  واملد،  والنرب، واإليقاع،  واإلعالل،  اللغوية كاإلدغام،  الظواهر 
يبحث فقط عن األوجه املعيارية لالستعمال اللغوي فحسب، وإمنا كان يبحث أيضا يف حماولة إجياد تفسريات 

لبحث واملدارسة اآلن، ولعل هذا؛  للظواهر الصوتية أو الصرفية أو الرتكيبية اليت   تقصدها اللسانيات احلديثة 
وما شاكله هو ما يكون قد دفع اللسانيات احلديثة إىل الظهور والتشكل كعلم يدرس النسق اللساين الطبيعي 
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بينهما إال يف   القدمية، وال يوجد االختالف  اللغوية  الدراسات  رامته  بشكل موسع وأكثر دقة، وهو نفسه ما 
ت نسبة إىل اللغة، واللسانيات نسبة إىل اللسان. وسواء كان املصطلح املنسوب إليه لغة ا لتسمية حيث اللغو

فتها ذلك.  َ ؛ فالعرب مل ي  أم لسا
األقل، على مستوى   الصوايت، وعلى  والدرس  التقليدية  األحناء  بني  انفصال واضح  بوجود  افرتضنا جدال  وإن 

ن الفكر النحوي القدمي كان يدور يف فلك املعيارية فقط؟ وإن كان اجلواب  املوضوع فهل يقتضي هذا؛ القول 
واملربد   والفراء  جين  وابن  وسيبويه  اخلليل  وضعه  ما  جيرتون  العرب كانوا  النحاة  أن  هذا  يعين  فهل  إلثبات؟ 

 واجلرجاين وأْن ال عمل هلم غري التقعيد للعربية؟ 
ضيا أيضا، أراه قد    طبعا اجلواب: ال، وإال فاخلليل بن أمحد مل  يكن حنو فحسب بل كان موسيقيا وصواتيا ور

أسس للنظرية الصواتية املقطعية قبل مككارثي من خالل نظامه العروضي ... وهذا األمر ليس له عالقة مباشرة 
ٌقيم أركان نظرية صواتية تدرس بعض الظواهر الصوتية يف اللسان العريب.   لنحو، لكنه كان ي

  
 رابعا: تدقيق مصطلحي صوايت 

الوحيد ألي دراسة صواتية   املفتاح  ا  أ ب  العامة، من  الصواتية  املفاهيم واملصطلحات  التوقف مع بعض  إن 
فإننا نتحدث   لغة  إذا كنا نتحدث عن  إنه  اللسانيني–جادة ومنتجة، يدفعين ألقول:  عن   -كما يقول إمجاع 

بيولوجية، وظاهرة اجتماعية وتواصلية، يشرتكها اإلنسان على    )26  ، ص2017(تشومسكي،  ملكة إنسانية  
وفطرية جمردة  ماهية  ا  أ منطلق  من  وأجناسه،  ألوانه  قابلة    )75  ، ص2017(تشومسكي،    اختالف  غري 

واملعيارية ردة  )217  ، ص2010(غلفان،    للتقعيد  ا القواعد  نسقا من  عترب  ُ ي الذي  اللسان  ، وهي خبالف 
 لمي اجلماعة الواحدة. واملشرتكة بني متك

ملكتهم   مبمارسة  لألفراد  تسمح  اليت  االصطالحات  من  وجمموعة  للغة،  مجاعي  نتاج  اللسان  أن  آخر؛  مبعىن 
وحتدد   ته،  مستو وحتلل  طبيعته،  يف  تبحث  للسانيات،  موضوعا  املعىن  ذا  اللسان  سيكون  هلذا  اللغوية. 

ت، وليست مرادفا له، كما لن تكون اللسانيات مرادفة مفاهيمه. بينما اللغةُ، ستكون هي موضوعُ علم اللغو 
أو   صرفية  أو  تركيبية  أو  عن غريه، صوتيةً كانت  ا  يتفرد  لسان خصائص  فلكل  هذا؛  ً على  وبناء ت.  للغو

 معجمية أو داللية...  
اللسانية القدرة  هو  لشومسكي  لنسبة  موضوعها  فإن  سوسري،  عند  اللسانيات  موضوع  اللسان   وإذا كان 

للمتكلم السامع، بينما الكالم عندمها نتاج ونشاط لغوي فردي يتعلق بتنفيذ قواعد نظام لسان معني؛ وهو ال  
ا فرد آخر فهو متعلق بذكاء الفرد وإرادته ومقاماته لطريقة نفسها اليت يؤديه    ، ص 2010(غلفان،    يؤدَّى 

سو )219 منها  اعتمد  صوات  إال  الكالم  يتحقق  فال  هذا  وعلى  الفونيم  .  مفهوم    Phonèmeسري 
عند التوليديني، إذ أن كل قطعة صوتية لديهم    Syllabeكموضوع لدراسته الصوتية، يف مقابل مفهوم القطعة  

السمات اقرتحه    Matriceمتثلت على شكل مصفوفة      Traits  هي عبارة عن حزمة من  استنادا إىل ما 
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صويت عند العرب هو "الصوت" اليت يستحيل "حرفا"  رومان جاكبسون، يف الوقت الذي كان موضوع الدرس ال
ن الرعيل األول حوله، عن علو كعبهم، يف تعريفه، وترتيبه، وبيان خمارجه، وصفاته،   يف صورته السطحية، وقد أ
(املكون  العميقة  البنية  أمر  من  التوليديون  إليه  توصل  ما  على  بشاذٍ  هؤالء  عند  األمر  فليس  ووظائفه... 

 )، والبنية السطحية (املكون الصويت=احلرف).الصوايت=الصوت
) هي الدراسة العلمية للسان  Science de la langueوبناء على هذا نقول؛ إن "اللسانيات (علم اللسان 

ت (علم اللغة   هي الدراسة العلمية للغة ال   )  Science de la languageال اللغة" يف مقابل أن اللغو
) هي الدراسة العلمية للكالم" دون    Science de la paroleاللسان"، لتكون "الكالميات (علم الكالم  

 ) Saussure, F,1959 P.36( اللسان ودون اللغة
ت اللسانيات وفروعها، من مثل الصوتيات (علم الصوت    Scienceواألمر ينسحب بال شك على مستو

de la Phonologie  الصرف الصوت، والصرفيات (علم  ) Science de la morphologie) مع 
) مع املعجم، والدالليات (علم الداللة Science de la lexiqueمع الصرف، واملعجميات (علم املعجم  

Science de la sémantique  التداول (علم  والتداوليات  الداللة،  مع   (Science de la 
pragmatiqueداول وهلم جرا...  ) مع الت 

وعلى هذا؛ فإن عقدة املصطلح الصويت، اليت تتكون من خالل تراكم املصطلحات وتنوعها وترادفها جيعل أمر  
ت صواتية عديدة. وما أدرجناه للتو مثال واضح  م، السيما مع تقاطعها بني نظر متثل النظرية الصواتية غري 

الصوا الدراسة  موضوع  أمر  اختلف  إذ  ذلك،  يضع  على  أن  شأنه  من  الذي  األمر  عديدة،  مفاهيم  بني  تية 
الباحث املبتدئ يف دوامة هو مبنأى عنها، وهكذا جيد نفسه أمام قائمة مصطلحية تدور يف نفس الوظيفة تقريبا 
بني:   ذاته  واألمر  واملقطع....  والقطعة،  والصامت،  والصويت،  والصويتة،  والفونيم،  واحلرف،  الصوت،  هي: 

واملو  املائعة،  املخرج،  وبني:  واملالمح...،  والسمات،  الصفات،  وبني:  واملوقع....،  واملكان،  واحليز،  ضع، 
 واملتوسطة، والرخوة....

هذه   مثل  توحيد  يف  السعي  هو  املعجمية؛  الصناعة  يف  املتخصصة  واملؤسسات  العربية  امع  ا دور  وإذا كان 
التضخم والفوضوي بغية جتاوز  املتخصصة وغريها،  اإلديولوجية يف  املصطلحات  اخللفية  تعرفه؛ فإن حتكم  اليت  ة 

العريب، ومن شأن   الصوايت  البحث  أمام تطور  دائما حجرة عثرة  اقرتاضا تكون  أو  تعريبا  أو  إما ترمجة  وضعها 
الصواتية. وهذا   للمعرفة  ملتبس  أو  فهم خاطئ  ينتج عنه  أن  سياسية    -طبعا- هذا؛  أسس  لعدم وجود  راجع 

هجي عريب واضح للخصوصية اللغوية العربية، مما ينتج عنه فهم مضطرب وضعيف،  موحدة وقوية، وتصور من
ته.    يفتح الباب أمام الباحث الصوايت العريب إىل اجرتار اخلطاب الصوايت الغريب والتعصب لنظر

ها بدال منا،  مبا    وعلى هذا حيز يف نفسي أن أقول: إن لسانيي الغرب يعلموننا لغتنا، ويفسرون ظواهرها وقضا
م وتبنوها   أنفسهم إال وقد سايروهم يف نظر العرب  ت ومناذج لسانية، ومل جيد  استحدثوه واقرتحوه من نظر
للرتاث   أو يكادون كل ما ميت  احلائط  التعصب، ضاربني عرض  أوتوا من فهم، لدرجة  ودافعوا عنها بكل ما 
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والنظر  لالجتهادات  مقدرين  غري  شأنه،  من  مقللني  بصلة،  والظواهر العريب  القضا  ألهم  أسست  اليت  ت 
اللسانية والصوتية على وجه التحديد، تلك اليت تنبه إليها الغرب أنفسهم، وتركو حنن يف جدال عقيم يف تبين  
أو  الصويت  البديل  األبوفونيا،  أو  التناوب  الصوت،  أو  الفونيم  الصواتة،  أو  الفونولوجيا  قبيل:  مصطلحات من 

جني املعجم العريب من  األلفون.... واحلال أ ن من شأن اعتماد مثل هذه املصطلحات أن يسهم يف تغريب و
تراجع   لتايل  و األجنبية؛  األلفاظ  سيطرة  أمام  ال  ا لفسح  اللفظي  غناه  من  بدونه  أو  بوعي  ويقلص  جهة، 

 واضمحالل اللسان العريب....
  

ت الصواتية   خامسا: تلقي النظر
اليت   ت  النظر لواسطة، إن  أو  ا  أصحا من  م  أساتذ تلقاها  اليت  نفسها  هي  اآلن،  العريب  للطالب  تُدرَّس 

لنتوىل حنن يف املستقبل استهالكها واجرتارها وتقدميها لطالب األلفية القادمة، "يف الوقت الذي يتقدم فيه العلم  
التطب اللسانيات  منها  أخرى  وعلوم  العلم  هذا  ويسرب  العصبية  اللسانيات  والذكاء  يف  واحلاسوبية  واملعرفية  يقية 

األساتذة   بعض  زال  ما  هذا؛  ظل كل  ويف  وتعلمها،  اللغات  تعليم  حتسني  وسبل  الدماغ،  آفاق  االصطناعي 
يقحمون   هؤالء  أن  واملؤسف  متجاوزة،  صارت  ا  أ العلم  وأثبت  تقادمت  ت  لنظر يتعصبون  واملتخصصني 

ب التجريد  يف  املوغلة  م...  نظر يف  م  املاسرت  طال يف  للبحث  موضوعات  عليهم  فيقرتحون  فائدة..  ال 
يدور الباحث نفسه  ا عليهم فرضا، فيجد  يف حلقة مفرغة، ويبتعد عن تطور   والدكتوراه، إن مل نقل، يفرضو

ننشد التغيري والتطور العلمي املتسارع إلجياد حلول لقضا كثرية    - ذا-العلوم وما حتقق فيها من نتائج...إننا  
وبعض هؤالء  ال   براء..  منها  والذهن  والعقل  ذهنية  أو  عقلية  ا  إ يقال عنها  لفرضيات  األسف   - ميكن  مع 

ت اللسانية   -الشديد   يلتفون على أنفسهم وعلى الناس، فيقولون حنن نعيد قراءة تراثنا العريب وفق هذه النظر
أب وهم  األوائل،  إليه  يصل  مل  ما  إىل  وتوصلنا  تغنيه،  ا  أل اللسانيات احلديثة  وعن  الرتاث  عن  يكونون  ما  عد 

األوائل  وعلماؤ  الرتاث..  عن  ونتائج  ومنهجها  أسلو  متهالكة  أحباث  إنتاج  فيعيدون  ا..  وتطورا بفروعها 
 . )2021(علوي،رمحهم هللا قد أجادوا وأفادوا منهجا ولغة ونتائج..." 

اين األكادميي، والصوايت على وجه التحديد، ال  وبناء على هذا؛ فالطالب العريب وهو يبدأ مشواره البحثي اللس
ّدة مفاهيمية، وقيود، ومناهج   يكون على وعي مبا سيعرتضه من دوامات نظرية صواتية، كل واحدة منها تُقدم عُ
والثالثة،  الثانية،  تعرتضه  حىت  واحدة،  استيعاب  يف  يبدأ  إن  وما  الصوتية،  للظواهر  التمثيل  يف  ا  تعزز كفاء

التمثيلية...حىت يكون قد بدأ يف تكوين    والرابعة ... ُدرك منها شيئا عن منظريها، وبعض قواعدها  فال يكاد ي
ه.  ال وعاملا خببا هيله ألن يكون متخصصا يف ا ا   ثقافة حول الصواتة، ال يف الصواتة، من شأ

لتوارث واحلفظ، دون  الباحث الذي ينجح يف استيعاب جممل قواعدها التمثيلية؛ فإمنا َمتّ له ذ\ والطالب   لك 
إذ   تطويرها،  أو  فيها  التجديد  على  القدرة  له  تكون  فقط    -ببساطة–أن  مسخر  فهو  صنيعه.  من  ليست 

الستهالكها، ال لالستدراك عليها. ومن النادر أن جتد صواتيا عربيا قلبا وقالبا، منهجا وتصورا، تنظريا ومعرفة،  



 

53 

ت أوغلت يف القدم، بدءا  موضوعا ووسيلة. وهكذا؛ ال جتد الدرس الصوا يت يف اجلامعة العربية خيرج عن نظر
 ) سنيت  بني  أسسها  ِضعت  وُ اليت  وتروبسكوي  لسوسري  (الكالسيكية)  اخلطية  الصواتية    ) 1916لنظرية 

والنظرية الصواتية املعيار لتشومسكي وهايل اليت ُخطت يف كتاب: النسق الصويت للغة اإلجنليزية     )، 1939و(
بعدها يف سياق التجديد والتطور    )8  )، ص1992(مسيث، و درهالست، (  ، واليت تفرعت)1968عام ( 

وكولدمسيث   ويليامز  مع  (التنضيدية)  أو  القطع  املستقلة  الصواتة  منها:  عديدة  الخطية  ت  نظر إىل: 
)1974/1976) وبرنيس  ليربمان  مع  العروضية  والصواتة  مع كان 1977)،  املقطعي  التشجري  ونظرية   ،(
)1975،(  ) مككاريت  مع  السلسلية  الصرافة  وهايل  1979/ 1976ونظرية  فرينيو  مع  املقطعية  والصواتة   ،(
)1979) مع كيربسكي  املعجمية  الصواتة  ونظرية  ولوفنشتام1985)،  مع كاي  التعويضي  املد  ونظرية   ،(  
جند 1986( أن  دون  وغريها كثري  وفرينيو...  ولوفنشتام  مع كاي  والتغليب  العامل  ونظرية  نظرية    )،  ضمنها 

 صواتية عربية حديثة أو حىت تراثية واحدة تزيل الغربة الصواتية عن البحث الصوايت العريب أو تدعمه... 
املعريف   اجلهل  ينبذ  "مشروعا"  فعال  أو  "بريئا"  عمال  يوما  تكن  مل  عمومها،  يف  للغرب  اللسانية  التبعية  إن 

يشجع   أو  العربية،  املقابل-للسانيات  التف  -يف  القصد  على  ولكن  اللساين،  العريب  يف   –كري  األقل  على 
االهتمام   -نظري قلة  من  العريب  الصوايت  الباحث  به  يشعر  الذي  املعريف،  والعجز  النفسي،  الضعف  ُكرس  ي

املستعمر  ر  آ إىل  يعود  السبب  العريب بشكل خاص، ولرمبا  للسان  املوجه  والبحث  دولته،  البحثي يف  ال 
وثقافته وتفوقه على حساب العربية، وهذا موضوع غري خاف على الباحث املبتدئ قبل   وسعيه يف تثبيت لغته

 املتمرس فيه. 
منهم   أستثين  اللسانيات، وال  فيه معظم طالب  يتموقع  وبينهما حدود  اجلهل،  مقابل  العلم يف  يوجد  وهكذا 

 نفسي طبعا.   
الصوايت - الدرس  قيمة  من  نرفع  ال  يستحق   فلماذا  توقفا  اجلامعي  الصوايت  الدرس  يف  نتوقف  ال  وملاذا  العريب؟ 

ن املبادرات واالجتهادات   ملدارسة نظرية اخلليل بن أمحد الصواتية على سبيل املثال؟ أو على األقل، ملاذا ال نثمّ
إبراهيم أنيس،  الصواتية اليت عمل عليها بعض الصواتيني احملدثني العرب أمثال: حممد األنطاكي، ومتام حسان، و 

 وكمال بشر... وغريهم؟ 
  

 سادسا: حول نظرية اخلليل الصواتية
ت الصواتية العربية؛ أجدين جمربا للتذكري  ت الغربية؛ يف مقابل غياب أو شح النظر مبناسبة احلديث عن النظر

خالصة قلبا وقالبا، بل وحترتم جممل خصائص ومميزات النظرية العلمية من الدقة والوضوح،    بنظرية عربية صواتية
واالقتصاد والبساطة، والشمولية واإلجرائية، واإلنتاجية والقابلية للتطبيق، هي نظرية اخلليل اإليقاعية اليت بناها  

قنن موازين الشعر العريب القدمي ُ وأبعاده الصوتية، واحلال أن اخلليل بن    على أسس مقطعية حسابية دقيقة وهو ي
متياز–أمحد   مل يكن حينها يبحث يف األصوات منعزلة عن سياقها كما فعل يف    -رائد علم األصوات العريب 
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قنن موازين الشعر العريب  –معجم العني، وإمنا كان يدرسها   ُ وفق قواعد معينة ومضبوطة يتدخل فيها    -وهو ي
والتماثل، ومواقع يدخل    التجاور،  .... وهذا الشك  واملد  والتنوين، واإلدغام،  احلذف،  األصوات من حيث 

 ضمن صميم البحث الصوايت. 
لقد تناول النظام العروضي، وأنساقه اإليقاعية قضا صوتية وصواتية عديدة حني كان يؤسس صاحبه ملوازين  

دة، والوقف، والتكرار، واملماثل العريب على غرار: احلذف، والز اورة، واملد، والتنوين، واملقطع... الشعر  ة، وا
اهتمام   وما  الشعر.  بوابة  عرب  العريب  للسان  الصوتية  البنية  صبغت  حقيقية  صواتية  تطريزية  ظواهر  عتبارها 
الفرنسي   اللغوي  العلمية كما فعل معها  ا ومكانتها  لدليل قوي على قو اخلليلية  الصواتية  لنظرية  املستشرقني 

لذي تتبع النظرية بتفصيالت علمية رزينة نتجت عنها نظرية الوتد كعنصر مميز للنظام العروضي جورج بوهاس ا
منعزال عن املتغريات املقطعية األخرى وهو ما شرحه بتفصيل كبري يف كتابه املوسوم ب"املالمح الصورية للشعر  

 ".  )Aspects formels de la poésie arabe  )1997العريب" 
نه بدأ مع ابن جين    مث إن ورود مفهوم اإلدغام عند اخلليل يف مقدمة كتابه "العني" يدحض االدعاء القائل 

فرد له  مستقال، وهذا دليل على وعيه به وحضوره يف فكره ُ فقد قال عنه:" اعلم أن الراء يف    ،أوال، ولو مل ي
راءان مها  واسبكرَّ  اإلدغام"    اقشعرّ  عالمة  والتشديد  األخرى،  يف  واحدة  ص أُدغمت  العني،    (الفراهيدي، 

فإنه يكون كذلك  )49 العرب امساك: قد، ولو، و هل، ...  الثنائي من كالم  . بل وحني حديثه عن تصيري 
دة دال على دال، أو واٍو على واو، أو الم على الم... إىل جانب قضية إثبات ال  تنوين  إلدغام والتشديد بز

 ( يٌ ََدٌي)، ودم(َدمَ )، ويد (ي هٌ  .)50 (الفراهيدي، العني، ص من حذفه يف االسم الثنائي ك: فم(فـَوَ
ن املقطع الصويت واحد من أهم  إلضافة إىل مفهوم اإلدغام، والقضا الصواتية األخرى، َحيُسن بنا التذكري  و

ا ت  النظر ختالف  ثرت  اليت  العربية  اللسانية  لدراسات  الظواهر  مسي  فيما  بدءا  اختلف  فقد  لصواتية، 
احلديثة   اللسانيات  تكاد  إذ  والعدد...  واهليئة،  ومعايريه،  التحديد،  يف  العربية:  األحباث –اللسانية  عن  نقال 

الغربية فيه   -الصواتية  أثبتنا  أن  سبق  الذي  الوقت  يف  الرتاثي،  اللساين  الدرس  يف  املقطع  مفهوم  وجود  تنفي 
أن املقطع كان من أساسيات النظرية اإليقاعية عند اخلليل بن أمحد يف عالقته    )173  ، ص2018(املوقت،  

تفاعيل  أو  وفواصل،  د  وأو أسباب  بني  له  املكونة  احلركات  عدد  حبسب  خمتلفة  بتسميات  ولو  لسواكن، 
ملبىن.  ملعىن ال    وقوايف... فالعربة 

  
 : اخلامتة

هم اخلالصات والتوصيات اليت وردت فيها، لنقول إن: يف ختام هذه الورقة   البحثية، ال يسعنا إال التذكري 
د القواعد الصواتية بشكل يسهل   - ن (من الصورنة) وجرّ رَ أقصى ما قدمه البحث اللساين الغريب للعربية أن َصوْ

 االخنراط يف منطق الكلية...
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ت الغربية، واعتمادها ـــمرجعيات نظرية ملقاربة القضا اللغوية العربية يقوض البحث  - من شأن الدفاع عن النظر
نية، بل   العريب الرتاثي واحلديث معا، ويكرس التبعية اللسانية من جهة، والعجز الفكري لدى العرب من جهة 

على   والصواتية  اللسانية  البحثية  لساحة  وجوده  إقصاء كل  ويضعف  عنه  ينتج  الذي  األمر  التحديد،  وجه 
 احملاوالت التنظريية العربية اخلالصة منهجا ومبنية مفاهيمية وقواعد، حتت مسمى اللسانيات العربية؛

صيل يف البحث الصوايت اخلليلي عندما كان يقعد اخلليل بن أمحد   - البنيتني العميقة والسطحية التوليديتني هلما 
ولوحداته الصوتية اإليقاعية مميزا بني ما ينطق وما ال ينطق من جهة، وبني البيت الشعري يف لنظامه العروضي،  

 متثيله الصويت، ووزنه من خالل ضبط إيقاعاته الصواتية العميقة؛
معاجلة النحاة العرب للقضا الصواتية من إدغام، وإبدال، وقلب، وحذف... بوعي منهجي وتقعيدي يف إطار   -

ب مستقل حتت مسمى الصواتة العربية، ولعله املنهج نفسه   التصريف اللفظي يشفع هلم تغافلهم عن ختصيص 
ال   ملعىن  فالعربة  عدمه؛  من  الرتاثي  العريب  الصويت  الدرس  يف  وحضوره  املقطع  مسألة  يف  اخلليل  ه  ار الذي 

ملسمى؛  لتوظيف ال   للفظ، و
وضعت   - اليت  الرتاثية  العربية  ألمساء  العريب االحتفاء  والصرايف  الصوايت  الدرس  يف  واملنهجية  العلمية  بصمتها 

ذي، والقزويين، واجلرجاين،   أمثال: اخلليل بن أمحد، وسيبويه، وابن جين، وابن يعيش، وابن احلاجب، واألسرت
العرب وأسبقيتهم   ولوية  واٍع  اعرتاف  وابن دريد... وغريهم كثري، هو  اخلفاجي،  سنان  وابن  األثري،  يف  وابن 

لتايل للصواتة العربية الرتاثية، يف مقابل الصواتة  التأسيس للدرس الصويت العريب، منهجا ومفهوما وتقعيدا...، و
 العربية احلديثة اليت مل تستطع حلد الساعة أن تثبت حضورها التنظريي؛

من - بوهاس  (جورج  ها  قضا دراسة  على  افتهم  و العربية،  للغة  األجانب  اللغويني  قوي  اهتمام  حافز  وذجا)، 
صواتية   نظرية  بلورة  غية  ُ ب املختلفة  اللغوية  ها  قضا استيعاب  والعمل على  لغتهم،  إىل  العودة  أجل  للعرب من 
م، السيما يف ظل اعرتافات بعضهم ويف مقدمتهم مككارثي، وبرامي، وبوهاس، وكولدمسيت... بكون   خاصة 

.  7. ص.  ، ص2020(الوادي،  لتحليل الطبقي للصرفيات،  اللغة العربية وظواهرها ونسقها متوافق أكثر مع ا
م أعلم وأكثر دراية وفهما للعربية وظواهرها من   )9 وإال فإن العرب سيبقون حتت السلطة املعرفية للغرب مبربر أ

 العرب أنفسهم، وهذا ُحمال. 
  
  : صادر واملراجعامل

1) Goldsmith. John, (1976) Auto segmental phonology,  Swarthmore college. 
2) McCarthy, John, (1979).Formal Problems in Semitic Phonology and 

Morphology , 
3) McCarthy,John, (1981). A Prosodic Theory of Nonconcatenative 

Morphology, Source: Linguistic Inquiry, Vol. 12, No. 3,The MIT Press. 
4) Saussure, F.(1959)Cours de linguistique générale. 

ت جديدة، دار ورد األردنية.  –عروض اخلليل بن أمحد ، )2009بكار، يوسف، (  ) 1  مقار
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ت املستشرقني يف لغة النّص القرآين  ة يف كتا  القراءات الّلسانيّ
 -)172- 143إطاللة يف تصّور كلود جيليو(رينولدز،القرآن،  -

Linguistic readings in the writings of the orientalists in the 
language of the Koranic text 

- a vision on the imagination of Claude Gillio- 
  

  د. حمّمد جنيب مغين صنديد                                                                     
  اجلزائر –جامعة عني متوشنت   -أ -أستاذ حماضر

Mohamednajibmarnisandid 
marni.sandid79@gmail.com 

 امللخص: 
للقرآن م  وترمجا املستشرقني  ت  يف كتا القارئ  املقّدس-يواجه  املسلمني  بكون   -كتاب  القائلة  ة  ّ الفرضي

الفكري،   االعتقاد  اته؛ وذلك حبسب درجة هذا  ّ ٍ، يف جممله أو يف بعض جزئي نتيجةً لعمل مجاعيّ ليفه 
ال األنث ّ مهتمٍّ يف هذا ا ات الباحثني  عند كل ّ روبولوجي التّارخيي. وعلى هذا تبّني عدم الوضوح، يف خلفي

ة يف مصادر تعليم   ّ ي ة والكّل ّ ً يف آراء هؤالء، بني اجلزئي ليف القرآن، وممّا يعّد اضطرا ّني، يف موضوع  الغربي
املبّجل(تعليق) يف ترمجته ملع ببطرس  بتأليف قرآنه؛ بدءاً  املسلمني ملا همّ  نّيب  د  املؤّلف سنةحممّ القرآن   اين 

الّسورة   م،إذ 1143 أجزاء  من  املعىن  ستخالص  اتّسم  وقد  هذا،  عمله  يف  ة  ّ الفكري مساجالته  أقحم 
ة وخصائص الّدرس  ّ الواحدة، مثّ رتّبه ترتيبًا على غري ما يف املصدر األصل، ودون مراعاة لنظام اجلملة العربي

 النّحوي العريب. 
ليف مجاعي؛ املستشرقون؛ الكلمات املفتاحية:   الرتمجة. القرآن؛ حممد؛ 

Abstract:  
In the Orientalist writings and their translations of the Koran-Muslim 
Scripture, the reader is confronted with the hypothesis that its author is the 
result of a collective work, in its entirety or in some of its parts, according to 
the degree of this intellectual conviction, when the latter is interested in this 
historical anthropological field. 
Thus, in the context of Western scholars, about the Quran and what disrupts 
their views, between the partial and the total, in the sources of the Prophet 
Muhammad's education, what they are the author of Koran; Intellectual, in 
this work, beginning with Peter the Venerable, in his translation of the 
meanings of the Koran, written in 1143, he insulted his intellectual debates. 
In this book, he has characterized by extracting the meaning of the parts of 
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the same soura, and then arranging it, in a manner other than the original 
source and without regard to the Arabic sentence system, and the 
characteristics of the Arabic grammar lesson. 
Keywords: Koran; Mohammed collective author; orientalists; translation. 

 مقدمة: 
ة إشكاليتان رأسيتان، قد تكتنفان املوضوع من كل جوانبه وختتصران أبعاده، ممّا  ّ تنبلج يف هاته الورقة البحثي

ة الّدقيقة واملنهجية  ّ ة؛ وذلك    يستوجب حماولة اإلجابة احلضارية العاجلة، مبا تقتضيه األطر العلمي ّ األكادميي
  فيما يلي:

  إشكاليّة الّدراسة:
املستشرقون -1 تناول  جيليو  -كيف  املسلمني   -ومنهم كلود  للقرآن كتاب  د  حممّ النّيب  ليف  مسألة 

 املقّدس؟. 
األخضر    -2 الّضوء  منحت  اّليت  ة،  ّ الكالسيكي ة  ّ اإلسالمي العربية  املصنّفات  يف  ة  ّ العلمي الثّغرات  أهمّ  ما 

املست ةلبعض  ّ اإلسالمي املقّدسات  على  للتّجّين  القرآن  -شرقني،  املسائل    -وأمهّها  بعض  يف  اخلوض  وكذا 
ة الّشائكة، بتناول فيه من اهلدم أكثر ممّا فيه للبناء؟.  ّ ة احملظورة، واملباحث احلضاري ّ ة العقدي ّ  الّديني

ة، اّليت قد تشّخص داء املسألة، وذلك بنقد   ّ ة األكادميي ّ ر املعاجلة العلمي وينضاف إىل هذا من جانب تصوّ
العلمي  املنهج  يتطلبه  مبا  ة،  ّ موازي ة  ّ ديني علوم  من  رافقه  وما  القرآن،  علوم  ليف  لظروف  موضوعي 

 الصارم...      
 أهداف الّدراسة:

ة  ذحتاول ه  ّ البحثي الورقة  علوم  ه  يف  نت  اليت دوّ ة،  ّ الّرتاثي املصنفات  ة يف  ّ البحثي الثّغرات  أهمّ  الوقوف على 
لتكون  املفرطة  ة  ّ الّديني والقداسة  ة،  ّ العلمي املسّلمات  صفة  أعطيت  قد  أحكامٌ  عليها  نيت  ُ ب واليت  القرآن، 

ب النّظر يف  الباحث  األمر على  العلمي، يف حني حيتّم  من  الزّ ة جتاوزها  ّ عضها، ملا هلا من  بعضها كالسيكي
ّ ذلك يكون من مقارعة آراء املستشرقني يف  ةً...كل ّ ّ نسبي هذا الباب، اّلذين دلّوا على    املباحث اليت تظل

العلمي ذه امليدان  هذا  يف  فكره  منها  يستقي  اّليت  ته،  ّ وإيديولوجي مشاربه  ة؛ كلٌّ حبسب  ّ البحثي اهلنات  ه 
 الّشريف...   

 منهج الّدراسة:  
له التّحليل بني احلني واآلخر، وينأى  منهج الّدراسة و  ة، ليتخّل ّ ة البحثي ّ صفي استقصائي، يتتبع ثنا اجلدلي

ة. ّ ة الّديني ّ ة واألحكام املسبقة، والّذاتية املتشاكلة يف اإليديولوجي ّ   عن فرط املعياري
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 آفاق الّدراسة:
ة، اّليت وصفت   ّ ة الكالسيكي ّ قد يستفزّ هذا البحث املفكر املسلم يف إعادة النّظر يف بعض املسائل البحثي
دقيقة   ة  ّ أكادميي ة  ّ إجرائي معاملة  ليعاملها  ة،  ّ الّديني القداسة  بوهج من  املفرطة، وأحيطت  ة  ّ اللّيتورجي لّصيغة 

 حتكام إىل املنهج العلمي القومي. صارمة، وليسقط عنها الثّوب الالّهويت املقّدس، حني اال
دعوى   وإقام  عنه،  ة  ّ ني الرّّ ونفي  القرآن  ة  ّ ببشري ا  أصحا بقول  هلذه،  الية  التّ الّرتمجات  يف  األمر  يستمرّ 

ّ من أهمّ األعمال ترمجة جورج سيل الّصادرة يف سنة  ليفه من التوراة واإلجنيل. ولعل م؛ إذ  1734مصادر 
ة   ّ اليهودي ة  ّ ملرجعي منقال  اجلزئيات  حّد  دعواه،  يف  األمر  بلغ  وقد  واآلي   للقرآن،   Sale's(  الّسور 

Comprehensive p.p. 5.8.16.17.(  ة معرتفًا بدافعه الّذايت يف عمله ّ ة العلمي ّ ، بعيداً عن املوضوعي
ة على املسلمني ّ م التّنصريي لقي هذا    .ولقد )8.  7  ص. ص.  (نفسه،  هذا، بتسليح الربوتستانت، يف حر
يار؛ ومنهم صمويل زومير ية هذا العمل، يف    قبوالً واسعًا عند املنضوين يف هذا التّ مهّ (تعليق)، اّلذي قال 

ره لإلسالم.ويبدو    عامل االستشراق، ومونتغمري وات ة يف وصف سيل وتصوّ ّ (تعليق)، اّلذي يرى املوضوعي
ليف أّن تكرار القصص القرآين، قد فّسر من قبل بعض املرتمجني ة  ّ ه حّجة يف بشري  املستشرقني، على أّن

د قد أّلف القرآن من عنده...واعتمد يف معلوماته على القصص   القرآن، على غرار قول ريتشارد بل:"حممّ
ومثود" مثل:عاد  ة؛  ّ اإلسالم،   التّارخيي بعضهم،  )99.  98  ص. ص.  (ريتشارد،  رؤية  تبّني  هذا  وعلى   .

ال التّشابه يف  بعّدمها كتابني مساويني  انطالقًا من بعض  للّرتمجة، والتوراة واإلجنيل  املصدر  النّّص  بعّده  قرآن 
ل بزمٍن بعيٍد، فيكون القصص القرآين من قبيل التّواصل الّديين، بني األنبياء واحلضاري بني األمم   سبقا األوّ

﴿إ القرآن:  يف  علنًا  به  املّصرح  وهو  ؛  إّال اْإلْسَال ليس  ِعنَد هللاِ  يَن  الّدِ وا    ۗ◌ مُ  نَّ  ُأوُت الَِّذيَن  َلَف  اْختـَ ا  مَ وَ
ُهْم   نـَ يـْ َ ا بـ ً غْي َ ُ بـ ْلم ُ اْلعِ ُهم َ ا َجاء ْعِد مَ َ ن بـ الَّ مِ اَب ِإ تَ َ َسرِيُع اْحلَِساِب   ۗ◌ اْلكِ َّ ِ فَِإنَّ ا َّ ِت ا َْكُفرْ َِ ن ي مَ نَّ ﴿وَ ِإ

ْسَالمُ   ِ اْإلِ َّ يَن ِعنَد ا َلَف الَِّذيَن ُأوُت   ۗ◌ الّدِ ا اْختـَ مَ ُهْم  وَ نـَ يـْ َ ا بـ ً غْي َ ُ بـ ْلم ُ اْلعِ ُهم َ ا َجاء ْعِد مَ َ ن بـ الَّ مِ اَب ِإ تَ وا اْلكِ
اْحلَِساِب   ۗ◌  َ َسرِيُع  َّ ا فَِإنَّ   ِ َّ ا ِت  َِ َْكُفرْ  ي ن  مَ أفكاٍر جورج    )19(آل عمران،    ﴾ وَ البناء على  ا  وأمّ

أي إّال  لرّ ة اّليت ال تقبل  ّ ة العلمي ّ ، ومعاملتها معاملة املقّدس، فبعيد عن املوضوعي سيل، والتّسليم هلا مطلقًا
 مناقشته.

د، يف كتابه" موٍر عن شخص حممّ القول  موتنغمري وات  مّكةويواصل  د يف  أّي  حممّ قبل يف  ترد من  "مل 
فكار سيل اّليت  حي-حسب علمي-مؤّلف ة؛ فمن جهة يسّلم  ّ يطها االضطراب، والبعد عن الّسالمة العلمي

يقول   أخرى  جهة  ومن  املسلمني،  يف كتاب  ة،  ّ واملسيحي ة  ّ اليهودي ة  ّ واملرجعي القرآن،  يف  ناّص  التّ ترى 
ب لديه  األمر  واختالط  عنده،  نة  الّد ت  بدا يف  وغموضها  ّني،  الكتابي عن  د  حممّ عقيدة  عدم  ختالف 

ة؛ فالالّت والعزّى   ّ الفصل بني التّوحيد اخلالص، وبني اإلحساس بوجود الكائنات، اّليت تطيعها الّصفة اإلهلي
  ً ّ شأ أقل د،  ا، وإن كانت مقّدمة، فهي يف نظر حممّ املعتقدين  ت، عند  أو ّر بعّدها موجودات  ومناة 

(تعليق). ويسري إىل جانب هذا اخلطّ  اّ ةً من ذات  ّ األملاين كارل بروكلمان وأمهي ات  ّ الّشرقي الباحث يف   ، 
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ة"؛ ومن مجلة ما ذكر أّن أركان اإلسالم اخلمس    يف مؤلّفه:  م)1886-1956( ّ ريخ الّشعوب اإلسالمي "
مقتبسٌة من   املسلمني  اآلخر عند  اليوم  والعقاب، وميثّلهما  احلساب  التوراة واإلجنيل، وفكرة  مستمّدٌة من 

ّ هذا ي ة، كل ّ نطلق من مسار التّوحيد؛ إّال أّن املضطرب يف رأي كارل بروكلمان، بعد املسار اّلذي اليهودي
هذه   يف  واألكاذيب،  لألوهام  ونسجه  الّسابقة،  ة  ّ واملسيحي ة  ّ هودي ّ الي ة  ّ الّديني ة  ّ املرجعي من  د،  حممّ رمسه 

ة   ّ والوثني ة كالّصالة  ّ الفارسي ة  ّ وسي ا لّطقوس  ومزجها  ة  ّ التّوحيدي ات  ّ األسوداملرجعي احلجر  ة كتقبيل  ّ   العربي
 . )19 ص  (الّدسوقي، الفكر،

ليف القرآن. 1  :فرضيّة العمل اجلماعي يف 
ليف   ة، يف  ّ ات الّديني ّ ة للقرآن، العمل املشرتك للمرجعي ّ م التّارخيي ّني يف كتا يعرض بعض الباحثني الغربي
لعمٍل  مثرًة  يكون كتابه  أن  حتمال  القائل  لديهم  االفرتاض   ّ د، ويظل به حممّ أتى  اّلذي  املسلمني  كتاب 

 ّ الّسماوي ت  الّد من  أفكاره  د  حممّ فيها  استمّد   ،ٍ عنها  مجاعيّ يعّرب  مل  ة  ّ الفرضي هذه  أّن  إّال  الّسابقة؛  ة 
األخذ   يف  ته  ّ وجزئي ة  ّ واملسيحي ة  ّ اليهودي من  القرآين،  االقتباس  ة  ّ ي حيث كّل من  الّصريح،  العلمي  لوضوح 
منهما، من حيث اضطراب هؤالء، يف الّسري يف منحىنً واحٍد، يتوافقون فيه على أمٍر جيمعهم. وقد ظهر  

الف االضطراب  وانسربوغ هذا  وجون  (تعليق)،  سربجنر  ألويس  به  جاء  ما  ذاك  من  من؛  الزّ مرّ  على  كري 
ة   ّ الفرضي هذه  يف  النّظر  إعادة  إىل  جيليو،  دعا كلود  ممّا  (تعليق)؛  (تعليق)وميشال كوك  تريشيا كرون  و

الّذروة، م القرآين، صاعداً إىل  النّّص  بناء  إعادة  أو رأي، حياول فيهما  ة  ّ ن منطلق قراءة وإدراجها يف نظري
األموي   العصر  إىل  ا  بدا من  ة،  ّ اإلسالمي للمصادر  ة  ّ القرآن،نقدي ص.   (رينولدز،    ص. 

ة )172...143 ّ لتارخيي ة  ّ الّدراسات اإلسالمي العريب يف  ة واملخيال  ّ العجائبي ة  ّ النّظري . ويرى صاحب هذه 
ندهاش طلبة الّدراسات العليا، يف ة الّدراسات  القرآن، ويستشهد بقول أندرو روبن،  ّ ة اإلسالم خبلفي ّ رخيي  

عن  كراً  نة  املدوّ للكتب  النّقدي  الفكر  انعدام  حبقيقة  م  ّ أ إّال  الباكرة،  ة  ّ واملسيحي التّوراة  تناولت  اّليت 
 .Zammit, Comparative, 51-63,Mingana, Syriac influence, p.p  اإلسالم

القائلة(98–77 ة  ّ الفرضي حتمال  للتأليف  ). ويصرّح جيليو   Luxenberg, Die)لعمل اجلماعي 
Syro-Aramäische, p. 311) ة من منطلق الفرتة ّ ة اإلسالمي ّ العربي املصادر  ، بقدر االطالع على 

ّد. ة، اّليت أعلن فيها عن املصحف اجلامع للقرآن، بعد مجع آيه وتعديلها ليصبح مصدر التّالوة والتّعب ّ مني  الزّ
كريستوفر   أفكار  من  القرآن،  ة  ّ رخيي يف  ة  ّ اإلسالمي للمصادر  نظرته  إعادة  يف  جيليو  انطلق  لقد 

مؤلّفه:"ل   ة آراميّ   راءةق  The Syro-Aramaic Reading of the Koranوكيسنربغ(تعليق)يف 
نيّ   .)7 (احلاشية للقرآن ةسر

ة تفاصيل عن التّأليف اجلماعي للقرآن، من الّرتاث اإلسالمي ومن ّ القرآن     وقد مجع صاحب هذه النّظري
ة للقرآن.  ّ ني لّسر ة  ّ ة املسيحي ّ  نفسه؛ ليدّلل على املرجعي

2 :  . إعادة بناء القرآن صعودًا
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عن ضرورة امليز بني إعادة بناء القرآن، صعوداً إىل الّذروة وبني إعادة    )9احلاشية(  أعلن جيليو فيما سبق
يف   تّب  ورُ ُمجع  جديد، كما  من  وبنائه  القرآن  مجع  عنده  األوىل  وتعين  الّذروة؛  من  منحدرة  القرآن،  بناء 

وقد مجعه ورتّبه كلٌّ من: العثماين.  لقرآن  ى  يسمّ ما  أو  اإلسالمي،  بر   القرآن  يلف  جتسراشر وأوتو  غو
ة  ذ و يرى جيليو أّن إعادة البناء ه  بريتزل وآثور جيفري. ّ ن بعض اإلشارات، من املصادر اإلسالمي ه تتضمّ

للقرآن ريخ آخر  النّزول-الكثرية إىل  للقرآن -الّسور حسب  املسلمون  اّليت وضعها  ة  ّ الالّهوتي خيتلف عن 
ره.العثماين، والقداسة هلذا القرآن الرّمسي يف أصله وت  طوّ

 . رّواة حمّمد: 3
ليفه للقرآن اة يف  د قد اعتمد على روّ . هذا؛  ) 14  احلاشية(  يعرتض جيليو سؤال، وهو ما إن كان حممّ

القدمية، يف تفسريه   الّديين  القصص  املّكيني، قد كان هلم نصيب من معرفة بعض  د  أّن خصوم حممّ ويرى 
الفرقان قَـْومٌ  ﴿  )15احلاشية  (  آلية  هِ  ْ َلي عَ هُ  اَن َأعَ وَ اهُ  اْفَرتَ ْفٌك  ِإ الَّ  ِإ َذا  َهٰ ْن  ِإ وا  َكَفرُ الَِّذيَن  قَاَل  وَ

ونَ  ا   ۖ◌  آَخرُ زُورً وا ظُْلًما وَ ُ َِني   4فـََقْد َجاء ُ اْألَوَّل قَالُوا َأَساِطري َأِصيًال وَ ًة وَ ُْكرَ هِ ب ْ َلي َها َفِهيَ ُمتَْلٰى عَ بـَ تـَ   ﴾ 5اْكتـَ
د يف هذا؛كعلي    دون أن  ) 5.  4(الفرقان،   ة،وأقوال أصحاب حممّ ّ ة اإلسالمي ّ التّفسريي املصادر  يرجع إىل 

اس وتالميذ األخري منهما. مثّ حياول تفسري آية النّحل: ّ ُمهُ ﴿  وابن عب ّلِ عَ ُ َا يـ منَّ ُقولُوَن ِإ َ ُْم يـ ُ أََّ لََقْد نـَْعَلم ََشرٌ    ۥوَ ب
أَْعَجِم   ۗ◌  هِ  ْ لَي ِإ ْلِحُدوَن  ُ يـ َِساُن ٱلَِّذى  مُّبٌِني ّل ِىبٌّ  َِساٌن عَرَ ل َذا  َهٰ التّفسري   ) 103النّحل،  (  ﴾ ىٌّ وَ بعد عرض 

ه أمرٌ جيعل   الّرتاثي العريب، فيشّكك يف ترمجة اآلية الّشاهد، ويقرتح أخرى يراها صحيحةًيف لفظ مبينعلى أّن
  هـ)(مقاتل، التّفسري،150(  وذلك انطالقًا من رواية مقاتل بن سليمان؛  )16  احلاشية(األشياء واضحةً  

د اآلرامي ) 487/ 2002،2 ومي) يف مصدر تعليم حممّ من طريق يسار أيب فكيهة، أو   )17  احلاشية ( (الرّ
له، يف رواية جماهد)19  احلاشية(أخرى     جابر يف رواية ىً  أو عبد بن احلضرمي دون مسمّ   هـ) 104(  . 

لبزنطة، و   )1/91،  2004بن سالّم،  ( ويتكّلم وهو من أصول متامخة  قد كان صاحب كتاٍب(مؤلَّف) 
ة ّ (  اآلرامي البصري  احلسن  رواية  اإلسالم يف  قبل  اف  عرّ أو  للمسيحي).  ة  ّ العربي ة  ّ ؤي لرّ ة  ّ ومي ه)  110(الرّ

داً يف نظر خصومه   (نفسه). أو أّن جابرا املذكور سابقًا كان معّلمًا خلدجية، وهي بدورها كانت تعّلم حممّ
 . )44، 6/43، 2002الثّعليب، الكشف، (  يف نزول آية النّحلاملّكيني، فكان هذا سبباً 

احلارث بن  النّضر  قبل  من  د  حملمّ املوّجهة  امات  ال جيليو  يت  يف    (تعليق)  و الّشرسني،  أحد خصومه 
ليفه ومنهم عّداس موىل حويطب بن عبد العزّى، ويسار غالم   ختالف القرآن، وإعانة قومٍ له يف  القول 

اّلذي أسلم فيما بعد، وأّن األحاديثعامر بن   اليهودي،  ا    احلضرمي وجرب مواله  يت  اّليت  (القصص) 
ز  واستنفد رستم  إّمنا كقصص  ٌد  إليها  )227،  3/226مقاتل،  (  حممّ استند  اّليت  ت،  املرّو هذه   ّ .كل

إ يف  وضعته  قد  عناصر،  املّكي  القرآن  ات  ّ طي يف  يكون  أن  ة،  ّ فرضي إىل  أوصلته  قد  مجاعي؛  جيليو  طار 
خاّصةً وأّن مجاعة طاليب هللا، ومجاعة احملرومني أو املعدمني، قد امتلكوا القدر الكايف ممّا جاء يف الكتاب  
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ّ   املقّدس أو بعض تفاسريه، سائل الّشارحة له؛ ومن هؤالء اّلذين حيتمل قد اشرتكوا يف املشروع العام أو الرّ
ه خد ٍد أو شخٍص آخرلتأليف القرآن: ورقة بن نوفل وابنة عمّ رشاد من حممّ  . ) 25احلاشية (  جية، 

 ): 26  احلاشية( . أعوان حمّمد4
الوحي    بىن جيليو ت  د األوىل، يف بدا تراجم سرية حممّ ت، يف  وا الرّ البحثي، على  العنصر  رأيه يف هذا 

لّدرجة األوىل   ) 27  احلاشية( الً من زوجه خدجية  ة: أوّ ،  )28  احلاشية(  حيث لقي الّسند يف تثبيت النّبوّ
ريخ األنبياء وجربيل   لكتب القدمية، من  ً على رواية أيب  اّليت كانت هلا اّطالعٌ  لوحي، بناء امللك املوّكل 

ريخ الّطربي املرتجم . ويستند إىل رواية ابن إسحاق وابن هشام )29  احلاشية(  علي البلعمي (تعليق)، يف 
يثي (تعليق)، يف استعانة خدجية بورقة ابن نوفل يف بداية الوحي    يف سريتيهما من رواية عبيد بن عمري الّل

 . )30 احلاشية(
ويرى جيليو يف هذا أّن ورقة قد تنّصر وقرأ الكتب القدمية،ومسع من أهل الكتاب،فأخربته خدجية مبا رأى  

:"قّدوس قّدوس،واّلذي نفس ورقة بيده، ت خمتلفةٍ ٌد، ومسع يف اجلبل،فقال يف روا لئن كنت صدقتين    حممّ
ه لنّيب  . وعند الّطربي:"جرب )33  احلاشية(  خدجية لقد جاءه النّاموس األكرب" يت موسى وأّن يل اّلذي كان 

ة"   األمّ اهب  )34  احلاشية(هذه  الرّ ة وقعت بني خدجية وحبرية  ّ (سرجيوس أو سرجيس)   ويف أخرى خرافي
ٍد إىل ورقة،    جند أّن خدجية قد أمرت أ بكر،،  (تعليق)  ويف رواية عّداس  )41  احلاشية( أن يذهب مبحمّ

ّوحمتامًا  "  فهتف األخري: ّوح سب ،سب من  "قّدوس قّدوس "هذا؛ وحيتمل جيليو أّن لفظ:"  )43  احلاشية(  متامًا
بة من قبل املسيحيني العرب  "liturgie"  بقا ليتورجيا ة(تعليق) معرّ ّ سياق   ، ويف)44  (احلاشية  مسيحي

ة   ّ الالّتيني املقابل سانكتوس سانكتوس  ليتورجي مسيحي  يقابل مبا يف إشعيا)45  (احلاشيةداليل  -6(   ؛ 
ِض"." ):3 ِّ األَرْ ُ ُكل ء لْ ُ مِ نُودِ َجمُْده اَل:"قُدُّوٌس قُدُّوٌس قُدُّوٌس، رَبُّ اْجلُ َق اَك وَ َدى َذ هَذا َ  وَ
ر القرآن: 5    .حال حمرّ

ة، يف   ّ ة أو العربي ّ ني ة أو الّسر ّ ه كان مطّلعًا على اآلرامي بت األنصاري اّلذي حيتمل أّن احلال يتعّلق بزيٍد بن 
بعد   العربي  اخلّط  تعّلم  قد  زيداً  أّن  تذكر  اّليت  األخبار،  بعض  ورود  يف  اهلجرة  قبل  وذلك  ة  ّ العربي مقابل 

انطالق)46  (احلاشيةاهلجرة   على هذا  بن  . ويبين جيليو  الرّمحن  اثية؛ ومنها رواية عبد  ّ الرت ت  املرّو ًا من 
د (احلاشية ت  47الزّ املنطق أن تكون هذه من كتا القرآن؟.أليس من  الّسور من  ا إن كانت  )سؤاله عمّ

ليف القرآن؟. يرى جيليو أن لفظ سورة آراميٌّ أو عربيٌّ   داً وآخرين، فكانت ضمن  ة، أعجبت حممّ ّ يهودي
؛ ومنها ما جاء يف رواية  )48  (احلاشيةألصل   ٍ د عن غريه يف أحواٍل عديدة ، وهي من ضمن ما أخذ حممّ

املعكوسة   واية  الرّ جانب  إىل  واجلّساس)  والوحش(الّدّجال  املسيح  عن  الّداري  متيم  الفلسطيين  املسيحي 
 . )49 (احلاشية

ة، مفاد  ّ الكالسيكي ت  املرّو ٍن من  افرتاضه يف شكل سؤال  أمر زيداً أن  مثّ بيين جيليو  داً قد  أّن حممّ ها 
ة يف يثرب، أو كان سلفًا   ّ د زيٍد على العربي ة فيقرتح نقيض هذا يف تردّ ّ ة أو اآلرامي ّ ني ة أو الّسر ّ يتعلّم العربي
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شعر"  خصلتا  له   ً يهوّد يزال  ما  بت  بن  زيٌد  ليهودي:"كان  له  مسعود  ابن  نعت  بداعي  ا  عارفًا 
  . ) 51 (احلاشية أخرى:"كان ما يزال يف املدرسة (الكتّاب)خبصليت شعره" ، ويف روايةٍ )50 (احلاشية

يف نقده للتّقليد واملقّلدين، يف    هـ) 319(  ويسلك جيليو يف نقده هذا،مسلك أيب القاسم البلخي الكعيب
ت الّشعيب لكتابة، وقد أم  هـ)103(  تقريٍر عن مرّو لقراءة و رهم  معرتضًا عليه يف كون القرشيني عارفني 

ٌد يوم بدٍر أن يعّلموا عشرًة من األنصار، يف من مل يفِد نفسه منهم وقد كان زيٌد من هؤالء األنصار؛   حممّ
لكتابة والقراءة قبل اهلجرة، وقد كان  ة، أّن زيداً كان عارفًا  ّ واحتجّ البلخي بقول املتضّلعني يف الّسرية النّبوي

املدينة، األكثر عدداً من مكّ  ة، من ضمن كتّاب  ّ ة والعربي ّ لعربي العشرين سلفًا وقد كتب  ة وهو من بني 
). وعلى  52  (احلاشية  هـ) وغريهم3(   ورافع بن مالك  هـ)4(  واملنذر بن عمرو  )هـ11(   وسعد بن عبادة

خلّط العربي أو غريه قبل   ه كان عارفًا  واية يف شخص زيٍد يف حال أّن هذا ال يكون مقبوالً أن تقلب الرّ
ة ّ ٍد له بتعّلم العربي  . )53 (احلاشية اهلجرة، بعكس ما كان من أمر حممّ

ة الواردة يف    )54  (احلاشيةهذا؛ وتنربي جليليو جمموعٌة من اإلشكاالت يف كتّاب الوحي ّ واألخطاء الّلغوي
ليف )55  (احلاشيةالقرآن   و وجتميع  حفظ  اجلمع؛ومنها  مفردات  بعض  يكتنف  اّلذي  والغموض   ،

؟.  )56  (احلاشية عصر يف  هو  ملا  املطابق  هو  العثماين.وهل  لقرآن  احمليطة  الّظروف  إىل  ينضاف   .
د  االفرتاض)واملنسوخة واملبطلة من قبل هللا أو حممّ املفقودة(على سبيل  ت والّسور  آل املتعّلق    واإلشكال 

ت غامضة للقرآن. )57 (احلاشية  ، كّلها تشّكل بدا
 . مشكّلة لغة القرآن: 6

ة منها وهي حقيقة يف األحباث   ّ ة األصل الواردة يف القرآن:اآلرامي ّ ينطلق جيليو من فكرة األلفاظ األعجمي
ة القدمية ّ ة والعربي ّ ةً، وهي من لغات أخرى  )58  (احلاشية الغربي ّ . ينضاف إىل هذا أمساء األعالم ليست عربي
ة(احلاشية ّ حّد أن لفظ القرآن ذاته مستعارٌ وغري عرّيبٍ  ).وال ينتهي األمر عنده بل يصل إىل  59ومنها العربي

عة).ويفرتض أّن سامل بن  )60  (احلاشية ، ولفظ مصحف اّلذي يعين(كودكس:خمطوط أو خمطوطات جممّ
(احلاشية ع يف كتاب مصحفًا مّ ل من مسّى القرآن ا ه أوّ )، وهو حبشي املورد  61عبيد موىل أيب حذيفة أّن

 أعجميان حسب رأيه.  ) 64 (احلاشية وآية ) 63 (احلاشية ولفظا سورة  )62 (احلاشية
 :اإلسالميّة يف لغة القرآن ) 65 (احلاشية  . الالّهوتيّة7

ة لغة القرآن،مطابقةً ملا جاء يف آية منه :﴿ ّ َِساِن  خلص املفّسرون إىل أّن العربي الَّ بِل ن رَُّسوٍل ِإ َسْلنَا مِ ا أَرْ مَ وَ
َ َهلُْم   َّنيِ ب يـُ ِ هِ ل ُ    ۖ◌ قَـْومِ ََشاء ن ي ْهِدي مَ َ يـ ُ وَ ََشاء ن ي ُ مَ َّ ُِضلُّ ا ُ   ۚ◌ فـَي يم زِيُز اْحلَكِ ُهوَ اْلعَ وقد    .) 4(إبراهيم،    ﴾وَ

ة، وبعد   ّ ة الكالسيكي ّ ة هي الفصحى وهي العربي ّ ألخّص القرشي ة  ّ ة احملكي ّ كان استقرارهم على الّلغة احلجازي
ا ه  أّن مبني،على  لفظ  يف  بنظريه  اآلية  هذه  تفسري  واضٍح،  مقارنة  غري   ٍ أعجميّ مقابل  يف   ، اجلليّ لواضح 

: بربري يف شاهد النّحل ؛ وعليه يرى جيليو أّن  )66  (احلاشية  من قبيل التّضاد  )65  (احلاشية  وعجميٌّ
ن  أ للفعل  فاعل  اسم  فهو  األلفاظ،  ر  وتطوّ والّداللة  الّصرف  علم  منظور  من  مظّلل  مبني  لفظ  تفسري 
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نةً، وهو فعل   ّ ه يستعمل يف الفعل بّني الّسبّيب املتعّدي  ليجعل األشياء بي ٍ إىل مفعولني، على أّن سبيبٌّ متعّد
ة   ّ م الّداللة املركزي . وعليه يرى أّن االنتقال الّداليل اّلذي صنعه املفّسرون الالّهوتيون قد دعّ إىل مفعولني أيضًا

قائمًا هذا. وان يزال  الوسطى وال  العصور  ة، واملخيال اإلسالمي يف  ّ ة بني  الّلغوي اهلوّ طالقًا من هذا نشأت 
فليشر ما جعل هنري كليربكت  القرآن؛ وهذا  لغة  والّلغويني يف مسألة  عنه  1888(   املفّسرين  يفصح  م) 

ة على وجه العموم؟  ّ ا هي العربي يف مقابل الّسؤال عن أصفى    صراحةً.وعلى هذا يعرتض جيليو سؤاٌل عمّ
ة   القوّ نقطة  هو  فاّلذي  ة.  ّ العربي وأصّح  النّقديني؛  وأمجل  الباحثني  عند  ضعٍف  نقطة  هو  الالّهوتيني  عند 

 .فالفكرة عند املفّسرين مؤّسسٌة بنّص القرآن ومن قناعتهم من أخرى دون أّي عمل أكادميي مؤّسس
 : ) 69 (احلاشية . فرّضية املستشرقني حول لغة القرآن8

تني اثنني:  ّ  احنصر املقرتح من قبل هؤالء،يف فرضي
ة    .1.8 ّ ة،  فرضي ّ العربي الّلهجات  بني  تعايش  هناك  ه كان  أّن ا  ومضمو ة  ّ العربي اجلزيرة  يف  ة  ّ الّلغوي ة  ّ نائي الثّ

ة ّ ة،على أّن لغة   (تعليق)  توّلدت عنه لغة الّشعر املصطلح عليها الكوني ّ ة. وعلى هذا توّطدت الفرضي ّ الّشعري
ة؛   ّ امليزات احلجازي ستثناء بعض  اجلاهلي،  الّشعر  لغة  ة القرآن هي  ّ الّشعري ة  ّ الكوني الفكرة  وعليه متّ حتديد 

ة، ّ ة والقرآني ّ ة الكالسيكي ّ  .)70 (احلاشية أساس العربي
ًة عن    م)1930-1836(   وقد وضع نولدكه ةً شاّذ ّ ةً وحنوي ّ ً صرفي ة، يراها أخطاء ّ قائمةً من املفردات القرآني

ة(احلاشية ّ للعربي  ّ العام الّلغوي  والنّثري   ) 71النّظام  والباهت  املتكّلف،  القرآن  أسلوب  من  غم  الرّ وعلى 
ا متوّسط اجلودة  ) 69  (احلاشية ّ داً كان يف أفضل أحواله أسلوبي فقد كتب    ) 73  (احلاشية   وقناعته أّن حممّ

ة وتبعه يف هذا أغلب املستشرقني إّال بعضهم ومنهم كارل فوللريس ّ ة الكالسيكي ّ لعربي - 1857(   القرآن 
 م). 1909
ة فوللريس:  .2.8 ّ ة    فرضي ّ الّلهجة احملكي بلهجة مّكة وهي  د  له صدر عن حممّ أوّ القرآن يف  ّن  اّليت تقول 

ة من حركات اإلعراب  ّ الّلغوي املالمح  مفتقرٌ إىل بعض  ة، وهو  ّ يعاد كتابته  )74  (احلاشية  للعربي ، قبل أن 
ة   ة وهي  واّليت تعّد أساس    )75  (احلاشيةبلغة الّشعر العامّ ّ ة الّشرقي ّ ة الكالسيكية، وهي الّلهجة العربي ّ العربي

دة حبركات اإلعراب. ويسري يف هذا املسار بول إريك كاهلي  مع    )76  (احلاشية  م)1964- 1875(   مزوّ
ّن القرآن املخطوط غري املعجم إعجام    .)77  (احلاشيةبعض التّعديل   عادة كتابة القرآن،ويقرّ  وال يقول 
ة يف مّكة احلروف، املنسو  ّ ة احملكي ّ ة ) 78  (احلاشية  ب إىل اخلليفة عثمان، ميثّل العربي ّ ، ويرى القراءات القرآني

ثري لغة الّشعر.   هلذا املخطوط متثّل 
العالء بن  يب عمرو  املرتبط  الكبري  اإلدّغام  أّن  أونيس،  ن  ال يعين ضياع    هـ)154(  يف حني يرى جو

ة، وإّمنا غياب احلرك ّ ٌ قرآينٌّ خمتلٌف    ات القصرية،الحقة تصريفي ه كان هناك شكل يف آخر الكلمة، ويعين أّن
الّشعر للغة  ة  ّ القرآني القراءة  تقليد  فوللريس يف  ة  ّ فرضي م  يدعّ ممّا  اإلعراب؛  .  )79  (احلاشية  دون عالمات 

القدا النّحاة  استنتج  ة  ّ والتّارخيي منها  ة  ّ االجتماعي ة  ّ العربي ة  ّ الّلغوي الّدراسات  ر  تطوّ الّلهجة،  وبعد  مفهوم  مى 
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انعكاسًا  فكانت  الّسياق،  ة يف هذا  ّ القرآني القراءات  اندرجت  للغة واحدة، وقد  تصرٌّف كالميٌّ  ه  أّن على 
نوّع الّلغوّي   . )80 (احلاشيةهلذا التّ

ين القدمي: 9 صال املسيحي أو الّسر  . االّت
جيليو فكرة   ينطلق  وهي  اآلرامي،  أو  الً  أوّ ين  الّسر االتّصال  ة  ّ فرضي إىل  ليصل  القرآن  لغة  طبيعة  من 

ستنتاج هاوتينغ: "كثري من   املستشرقني احملدثني وذلك يف حقيقة األلفاظ املستعارة يف القرآن؛ ومنثّل له 
ة" ّ آرامي قناة  القرآن قد ذهبت من خالل  اّليت ترد يف  املقّدس  الكتاب  يف حني    .)81  احلاشية(  مفردات 
ين يف أسلوب القرآن" ثري سر   . )82 احلاشية( ذهب ألفونس مينغا العراقي(تعليق) إىل فكرة 

ومل يلق هذا اهتمامًا كبرياً من املستشرقني؛ لقّلة ما قّدم من أمثلة من جهة وخمالفة ملا جاء عند نظرائه من  
ة   ّ لعربي القرآن كتب  ةكون  ّ مؤلّفه"حول    لولينغ  ويعضد جيليو رأي غونرت  .)83  احلاشية(  الكالسيكي يف 

األصلي" ة  )84  احلاشية(  القرآن  ّ اإلجنليزي إىل  وبناءٍ    )85  احلاشية(  املرتجم  اكتشاٍف  إعادة  إىل  فيه  دعا 
ةٍ يف القرآن يف أبكر إعادة تفسري إسالمي؛ ومل ّ ةٍ شاملةٍ متخفي ّ موعة تراتيل مسيحي يكن القرآن   موثوٍق، 

يلنتها، وضد   ة  ّ ٍّ ضد تشويه املسيحي املنطلق الوحيد، وإّمنا توّجهه األكادميي املتشّدد يف شكٍل نقدّيٍ ذايت
ة" ّ ريخ اليهودي   . ) 86 احلاشية(  تشويه 

ن القرآن-1ولعّله ميكن تلخيص أفكار لولينغ عن القرآن، فيما يلي: ة متخّفية    ثلث   تضمّ ّ نّصه طبقة حتتي
أربع طبقات -2  ذات أصل مسيحي ما قبل اإلسالم. ة، على  ّ املسيحي املنقول من  القرآين  ن النّّص  يتضمّ

ة.  أ/  برتتيب زمين: ّ ة ترجع إىل احلقبة اجلاهلي ّ ة، يف مقاطع شعري ّ   ب/   األقدم هو يف جمموعة تراتيل مسيحي
ة  ج/.  نصوص التّفسري اإلسالمي اجلديد د  املادّ ة إىل حممّ ة املعزوّ ّ ة األصلي ّ ري القرآن  /  اإلسالمي نصوص حمرّ

د. حممّ متتابعة.  -3  بعد  ة  ّ حتريري تنقيحات  نتيجة  هو  ة  ّ املسيحي من  املنقول  القرآين  الطّبقات   -4  النّّص 
ًا للقرآن ميكن توكيدها من الّرتاث اإلسالمي. ّ أّن هذه األفكار اّليت متّ    وعلى هذا يرى جيليو  املتتابعة زمني

ة"   عاية اجلادّ  . ) 87 احلاشية(جتاهلها، تستحّق الرّ
الطّالب   دليل  وواضع  ين،  الّسر التّأثري  يف  مينغا  فكرة  تبّىن  اّلذي  لوكيسنربغ  عمل  من  جيليو  ينطلق  مثّ 

على: املنهج  فيكون  املستشرقني،  تفسري  على  الغامضة  القرآن  بفقرات  بدءاً  الً   املنهجي؛  عن  -أوّ البحث 
، إن مل يوجد   نيًا ة،وخاّصةً تفسري الّطربي اّلذي غفل عنه املستشرقون. ّ تفسري معقول يف التّفاسري التّقليدي

ٌ معقوٌل يتمّ البحث يف معجم عريب قدمي، لعّله يقّدم معىنً جمهوالً للتّفاسري. إن مل يوجد املعىن  -لثاً   تفسري
، يالئم الّسياق.املعقول يتمّ البحث للتعبري العريب ع ين، حيمل معىنً خمتلفًا وكثرياً ما جيد   ن جذر نظري سر

، من معىن املصطلح القرآين. ًا ّ ين مقنٌع منطقي ولكّن التّعامل مع القرآن اخلايل من    لوكيسنربغ أّن املعىن الّسر
طبعة كرييين"  اإلعجامني،  الطّالب، يف  CAIRENEالنّقط واإلعراب يف  األوىل  "يصعب على  اخلطوات 

ة للحروف، لريى إن كان    للّدليل املنهجي. ّ ً بتغيري احلركات الّصوتي ويزيد لوكيسنربغ على هذه اخلطوات رأ
 . ويرى أّن كثرياً من املفردات اإلشكالية ميكن وضعها يف قراءة خاطئة حلرف منها    يتوّلد معىنً أكثر إقناعًا
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تائ مبدل من آخر.  ه النّ ج املتوّخاة، فعلى احملّقق أن يغّري احلروف ذات النّقط مع عرضها  وإن مل يعط هذا كّل
ً من  ، نظري وجمانس ذي معىنً مقبول وإن مل حيصل هذا، ينظر إن كان تعبري القرآن مستحد ّ ين جبذر سر
ة مع استخدام املورفيمات  ّ ل حيافظ على بنيته الّصرفي ؛ يكون من طريقني:صريف وداليل، فاألوّ ّ ين تعبري سر

ة، والثّاين يعطي لّلفظ معىنً مستعاراً مل حيمله من قبل، لكنّه مرادٌف للمصدر" ّ  . )88  احلاشية( العربي
ة القوننة" ّ ، وكذلك  )89  احلاشية(  هذا؛ وقد اعرتض نوريث على لوكيسنربغ يف عدم إدراجه للتّاريخ وعملي

بقوله: ليضع  األمر عند هوبكينس    استنتاجاته يف سياق مقبول"   "كتاب لوكيسنربغ جيري حماولة واحدة، 
ة وهو عامل ضعف.  . )90  احلاشية( ّ وعلى هذا    على اعتبار أّن التّاريخ ليس من اهتمامه من هذه الفرضي

ات؛ بعدما تبّني    مفردة)75(   انطالق جيليو من الّشواهد  ّ حثني يف الّسامي ة عرض املستشرقني و ّ يف لزومي
ريخ آخر ملا هو معهود يف   م على فهم بعض  وجود  منا، وهو ما يفّسر ارتباك املفّسرين يف عدم قدر ّأ

داً وآخرين يف حلظات إهلام.  ه كان هناك نّص قبل القرآن قد وضع حممّ  املفردات، وذلك أّن
د  )91احلاشية(  وقد يظهر هذا االرتباك يف تفسري مفردة الكوثر رٌ يف اجلنّة أفرده هللا حملمّ ه    (ص)   على أّن

يف    هـ)698(  عند ابن النّقيب  26تفسرياً، و   17  هـ)671(  "، يف حني يضع له القرطيب)92  احلاشية(
البصري" الّسميع  معاين كالم  التّفسري يف  والتّحبري ألقوال علماء  "التّفسري  ؛ ولكنّه  )94،  احلاشية(  مؤلّفه 

بركيالند" هاريس  للمؤّلف عند  اإليثار كما روى  )95  احلاشية (  بتعريف خاطئ  يرّجح جيليو معين  مث   .
األصمّ   )96  احلاشية(  القرطيب" ابن كيسان  نة،    هـ)201(  على  مدوّ ت  روا املفّسرون  عنه  أخذ  اّلذي 

ّ   . )98  احلاشية (حسب ما قال به الثّعليب"   ة األوىل، أو الكتب وميكن أن يكون لفظ الكوثر آتي ًا من النّبوّ
أّن الّلفظ قيد يعين    هـ)333(   ويرّجح أبو منصور املاتريدي  . )99  احلاشية(املقّدسة األوىل ملعىن اإليثار"  

، أو مجلةً مستعارة من الكتب األوىل"   كما ال يفارق املفّسرين    )102  احلاشية(عالمة متثّل حرفًا أو مفردًة
ه ي ة.وإّن هذا يف االرتباك، إّال أّن ه ال حيسبه تشريفًا ملقام النّبوّ رٌ يف اجلنّة؛ ألّن ه  ة على أّن ّ رفض تفسري األغلبي

ا صحيفةً لنّّص آرامي" ة لوكيسنربغ، يف كو ّ ز فرضي   ) 103  احلاشية (  االرتباك احلاصل لدى املفّسرين، يعزّ
وا.َألنَّ ): 9و 8  :5(  بطرس  /1من: رُ اْسهَ ْصُحوا وَ ُ    "ُا ه ُ ع ِ ل تَ بـْ َ يـ ْن  تَِمًسا مَ ْل وُل مُ ٍِر، َجيُ َزائ ُكمْ َكَأَسٍد  يَس َخْصمَ ِ ل ْ ب ِإ

اِسِخَني ِيف اِإلميَاِن...". ،رَ ُ وه َقاِومُ .فـَ ّ اإلشكال عند املفّسرين.   ُهوَ  وقد تصلح حلل
 :. اخللفيّة التّارخييّة لفرضية لوكيسنربغ10

القرآن   استخدام  ين ينطلق جان فان ريث، من حقيقة  الّسر االتّصال  م  ليدعّ اإلفراد،  للفظ إجنيل بصيغة 
سيس وحدة رسالة يسوع   )104  احلاشية(  اآلرامي" ة الباكرة يف إعادة  ّ ه كانت رغبةً يف املسيحي على أّن

أن   م)173- 120(  م) وطيطانس160- 85(  فقد حاول مرقيون  وغريمها.  بورفريي استجابة لنقد سيلسو 
اإلجنيل، تن  يوّحدا  اً ويعيدا  ّ زمني أحداثه  أو  105  احلاشية"(  ظيم  داً  أّن حممّ االحتمال  ). وعلى هذا ميكن 

ع" مّ ا اإلجنيل  اطّلعوا على  قد  اته ومساعديه  طسرون  أحد روّ ة"  الّد ّ ني لّسر ّ  106  احلاشية(  " ). ويظل
النّصوص، قائمًا يف حتديد  إّال بعض اإلشارات    اإلشكال  د،  اطّلع عليها حممّ القرآن؛ منها  اّليت  النّادرة يف 
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ِ    آية الفتح َّ َمٌَّد رَُّسوُل ا مْ    ۚ◌ ﴿حمُّ نـَهُ يـْ َ ُ بـ اء ى اْلُكفَّاِر رَُمحَ َل ُ عَ ُ َأِشدَّاء ه َ ع الَِّذيَن مَ غُوَن    ۖ◌ وَ تـَ بـْ َ ًدا يـ ا ُسجَّ ً اُهمْ رُكَّع رَ تَـ
اً   ِرْضوَ ِ وَ َّ َن ا ْضًال مِّ ْن أَثَِر السُّ   ۖ◌ َف ُجوِهِهم مِّ اُهمْ ِيف وُ ِ    ۚ◌ ُجودِ  ِسيمَ اة رَ مْ ِيف التـَّوْ هُ ُل ثـَ َِك مَ ل مْ ِيف    ۚ◌ َذٰ هُ ُل ثـَ مَ وَ

 ِ يَظِ  غِ َ ي ِ ِجُب الزُّرَّاعَ ل عْ ُ هِ يـ ِ ٰى ُسوق َل ٰى عَ وَ اْستـَ َظ َف َل غْ اْستـَ ُ َف ه آَزرَ ُ َف رٍْع َأْخرََج َشْطأَه ِجنيِل َكزَ ُ اْلُكفَّارَ  اْإلِ ُ    ۗ◌ م َّ َد ا عَ وَ
الصَّ  وا  ِمُل عَ وَ نُوا  آمَ ا﴾الَِّذيَن  ِظيمً عَ ا  َأْجرً وَ ًة  رَ مَّغْفِ م  هُ نـْ مِ اِت  َ من   (الفت  )29(الفتح،    اِحل فقرتني  تضمّ  اّليت 

القرن  .23/ 12  ومّىت   ، 7-26/ 4  إجنيل مرقس ة يف  ّ اهلولندي طسرون يف نسخته  الّد املزج يف    13  وهذا 
ة" ّ العربي يف  الّس )107  احلاشية(  ومفقود  منها:طفولة  ة  ّ قرآني فقرات  ريث  ذا  ويعاجل  ويوحنّا  .  مرمي  ّدة  ي

طسروينعويسو  ا تراث د ّ )  109  احلاشية(  وكذلك مسألة التّشبيه اجلسدي"  )108  احلاشية("  ، ليبّني أ
ة   "ريث" وقد كانت نتيجة  يف صلب املسيح. ّ كيد على وحداني طسرون  د يف قرآنه على الّد أّن إحالة حممّ

  . )110 احلاشية(الة اإلجنيل" رس
ا" ت اجلنّة ولغلما يف القرآن هي    )111  احلاشية(  إضافةً إىل تعضيده لتفسري لوكيسنربغ يف مسألة حوّر

القرآين هلا؛ فمن: التّشويه  ين، مع  الّسر إنبني"  نتاج األدب  روخ  "كورا دي  ة إىل حور    يف رؤ  ّ ني الّسر
ة بني   العني.ينضاف ّ الوثني ة، والعالقة  ّ العربي الكتابة  املقرتحة يف أصول  ة  ّ اآلرامي للقناة  ة،  ّ التّارخيي ة  ّ اخللفي إليه 
ة،واملستخدمة يف أجزاء    ).112  احلاشية(  احلرية ومّكة" ّ ويزاد فقرات من الكتاب املقّدس،املرتجم إىل العربي

ة" ّ ة املسيحي ّ يتورجي  . )113 احلاشية( من الّل
 . إعادة بناء نقديّة للقرآن : 11

ته  بدا يف  خاّصة  القرآن،  بلغة  رأسًا  املتعّلق  العلمي  التّطواف  هذا  بعد  الفكرة  هذه  إىل  جيليو  خلص 
ه:"من   أّن إعالنه  عند  ة، السيما  ّ اجلذري النّقاط  بعض  نولدكه يف  اقتفاء رأي  بصعوبة  صرّح  الغامضة؛ وقد 

الّلغو  العرب  ذوق  أّن  نالحظ  أن  غرائب  املهمّ  تقليد  من  ًا  مّ يكون  يكاد  حفظًا  حفظهم  احلسن  ي 
ة، وضعفات موجودة يف لغة القرآن" ّ ه يرى لغة القرآن  )  114  احلاشية (  استثنائي غم من هذا إّال أّن وعلى الرّ

بالشريودودي   روجي  ومنهم  القرآن؛  دارسي  أغلب  هذا  على  وافقه  وقد  الفضلى،  ة  ّ الكالسيكي ة  ّ العربي
م ّقاد.  ريتفي ترمجا  إّال عند بعض النـّ

"رّمبا كان قد حدث خطأٌ يف النّسخ، لكن قرآن   ويرى جيليو نفسه غري مقتنٍع برأي نولدكه، يف رأي آخر:
ة، وإن يف ترتيب غريٍب جّداً بعض األحيان" ّ ن سوى عناصر أصلي ه)115  احلاشية(  عثمان ال يتضمّ   .وأّن

تني مها: ّ ة فقط؛ ويبىن على فرضي ّ ن فقرات أصلي أّن هذا القرآن اّلذي نعهد هو مصحف عثمان،    /1  يتضمّ
يف يصرّح  نولدكه  القرآن  1909  ولكّن  يف  إقحامات  حدوث  ة  ّ ت   )116  احلاشية("  بفرضي نشر بعد 

  . )117 احلاشية( أوغست فيشر يف هذا املوضوع"
جيليو جراء    ويرى  ة  ّ الفرضي الّدارسني،  عند  ة  ّ ي األمهّ يلقى  اّلذي  القرآن  إعجام  يف  احلّجاج  عمل  يف 

قناعة بول كازانوفا، يف كون التّنقيح العثماين خرافة،     بعيداً عن  )119  احلاشية(  التّعديالت على القرآن"
ة" ّ ه ذو أصول خالي ة تلزم صاحبها حباجة  )118  احلاشية (  وأّن ّ إىل حبث دقيق؛ كعمل فرد  .وإّن هذه الفرضي
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ليمهويس(تعليق)، اّلذي توّصل إىل إّن القراءة والتّفسري مل يكو منفصلني وأّن"النّّص الرّمسي للقرآن مل يكن  
)" ًا ّ )كان هذا إىل غاية القرن الثّاين/الثّامن.وخيلص جيليو إىل فهم عمل لولينغ  120احلاشية بعد مقبوالً عاملي

االختالفات يف  وهي:  ولوكيسنربغ،  القرآن؛  نّص  يف  أو  -1القائمة  قراءات  يف  متمثّلة  طفيفة  اختالفات 
اإلعجامني. من  اخلايل  للنّّص  ،  -2تفسريات،  أيضًا منهما  اخلالية  احلروف  متعّلقة  وهي  ة  هامّ واختالفات 

ة.  الّشاّذ والقراءات  ة  ّ العثماني غري  املصاحف  يف  موجود  هو  ما  وهي كتابة -3ومنها  الكبرية  واالختالفات 
العريب"ا خلّط  اآلرامي  فهي    ).121  احلاشية(  لنّّص  لوكيسنربغ،  يف عمل  املفقودة  ة  ّ التّارخيي ة  ّ اخللفي ا  وأمّ

ة  لنّبوّ دوه  ممّن  وآخرين  وخدجية  نوفل  بن  بورقة  د  حممّ عالقة  ويف  ين،  الّسر األدب  يف  ًا  ّ جزئي نة  متضمّ
 الكتاب املقّدس. وأغنوه بتقارير من الكتاب املقّدس، وأدب ما بعد 

رآه   ممّا  الّذروة  من  املنحدرة  القرآن؛  بناء  إعادة  حماوليت  انسجام  ضرورة  جيليو  يرى  هذا  ضوء  وعلى 
برجشرتاسر وبريتزل، واألخرى الّصاعدة إىل الّذروة ممّا دعا إليه لولينغ ولوكيسنربغ وفان ريث وغريهم.وجيد  

ة، الّ  ّ ة للمصادر اإلسالمي ّ ا األوىل إىل العصر  يف دافعًا لقراءة نقدي رة، من بدا يت تعكس صورة القرآن املتطوّ
منها: ة    األموي؛  ّ ضحي أو  احملذوفة  الّسور  أو  ت  واآل واملنسوخ،  والنّاسخ  ومعاونيه،  وتلّقيه  د  حممّ معلمو 

انط هذا؛  وغري  عة  املتنوّ ة  ّ الّلغوي والتّعديالت  لّلحن،  اجلزئي  والتّصحيح  ة،  ّ النّصي القًا احلذف، واإلقحامات 
ّ من ذلك"  . )122 احلاشية( من فكرة ال خيلق نيبٌّ يف يوم واحد، وال كتاب مقّدس يف أقل

 النتائج :
ة. - ّ ة العلمي ّ ة، وبعيدة عن املوضوعي ّ ة حتريضي ّ  ترمجة بطرس املبّجل ذات خلفي
املواضيع، السيما القصص  تسويغ نظرة ريتشارد بل يف مسألة التّشابه، بني القرآن والتّوراة واإلجنيل يف    -

 الّديين تواصل نبوي بني األنبياء وحضاري بني األمم. 
ة   - ّ والوثني املوّحدة،  ة  ّ الكتابي بني  بروكلمان،  مونتغمري وات وكارل  رأي  د، يف  االضطراب يف عقيدة حممّ

ة.  ّ ة العلمي ّ  املشركة، ال تقبلها املوضوعي
ال  - من  نصيب هلم  يون ال  أمّ املّكيون  د  لكتابيني يف سجاهلم  خصوم حممّ استعانوا  وقد  الّديين،  قصص 

 ضده. 
ي بشهادة املّكيني والتّوراة  - د أمّ ثنية   حممّ ة    )18:18  (سفر التّ ّ لعربي ة، وال  ّ آلرامي وأهل مّكة مل يتكّلموا 

ة يف ذلكم احلني.  ّ  من أّي مصدٍر، خاّصةً يف غياب التّوراة واإلجنيل املرتمجني إىل العربي
ة.اختالف بني - ّ ة واخلرافي ّ ت العرب األسطوري ة، ومرّو ّ د الّديني ت حممّ   يف مروّ
-    ّ ٍد بكل َد البعثة بزمٍن قليٍل، فكيف حملمّ ْ ي َ ع ُ د يف رأي بعض املستشرقني، مات بـ ورقة بن نوفل معّلم حممّ

 هذا الكمّ اهلائل من األخبار يف قرآنه املؤّلف.
ت يف التّفاسري - .سند جيليو وغريه من الرّو  ، وأغلبها غري دقيقةٍ ومغلوطةٍ
ّكد خرب يف اإلجنيل، والتّوراة سفر نشيد اإلنشاد - د   . 16-5  رواية خدجية لورقة من خرب حممّ
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ة. - ّ ة العربي ّ ة من القناة اآلرامي ّ ة العلمي بت مع الّدّق  صعوبة احلفاظ على املضمون، يف ترمجة زيد بن 
ة القدمية احملتملة.   - ّ ٍّ ال أصل هلا إّال الّسامي ة يف خّطٍ شاقويل ّ  يظهر املشّجر الّسامي العربي
ات أّن املعجم الّسامي موّحد،  - ّ ا 60  بنسبة  تذكر كتب الّسامي %، وال أصل ملفردةٍ يف لغةٍ ما من أخوا

 األخرى.
ة،  - ّ ة القرآن الكالسيكي ّ ة املوّزعة على القبائل.ال يفرّق بعض املستشرقني بني عربي ّ ة العربي ّ  وبني عربي
، من املعجم الّسامي املوّحد؛ وقد وردت يف  - ٌة مشرتكٌة ّ ٌة سامي ّ ا أعجمي ّ األلفاظ الواردة يف القرآن على أ

 سياقات تدّل على وقوعها يف أمكنة نزوهلا. 
ة للقبائل الكربى يف اجلزيرة. - ة املوّحدة، الّضامّ ّ ة القرآن العربي ّ  عربي
ن وبّني يف معىنً واحٍد.  يتعّدى الفعل - ؛ فأ ٍ ةٍ واحدة ّ لتّضعيف، وبداللة مركزي هلمزة و  (َب َي َن)
ة.  - ّ ت الّلساني ّ املستو تة بني القبائل يف كل ة املشتّ ّ ة القرآن أصفى من العربي ّ  عربي
ةً واستساغةً يف القرآن ممّا   - ة وشذوذها يف رأي نولدكه، له مسوٌّغ صويتٌّ أكثر دّق ّ ة والنّحوي ّ األخطاء الّصرفي

ة.  ّ ة العربي ّ  هي عليه يف عربي
د.  - ، املقام يف مّكة ويثرب موطين حممّ  لغة القرآن قريبٌة من لغة الّشعر الكالسيكي زمنًا
تكّلميٌّ   - تصرٌّف  ة  ّ القرآني لت  القراءات  د  حممّ به  اإلخالل  هلمسح  دون  القرآن،  قراءة  يف  العرب  به  ج 

ة.  ّ ة اخلطابي ّ ة للنّّص والّلغوي ة العامّ ّ ة والفونولوجي ّ  خلصائص الّصوتي
ة من ضمن املعجم الّسامي املوّحد.  - ّ ة والعربي ّ ن اآلرامي  القنا
-  ٍ ة للقرآن، غري مؤسّسة على معياٍر علميّ ّ ة املسيحي ّ . البنية التّحتي  وشواهدها قليلٌة
ة    - ّ خاصي هلا  ة  ّ القرآني املفردة  أّن  ،خاّصةً  علميٌّ قصورٌ  القرآن  يف  التّارخيي  املنهج  لوكيسنربغ  اعتماد  عدم 

من.   الّسفر يف الزّ
د    - ت عن املسيح خبالف القرآن الرّمسي املوّحد عن حممّ حماولة توحيد اإلجنيل بعيدة املرام الختالف املرّو

 رٍة وعلى عهده. وحده وبصفةٍ مباش
 من املشرتك النّبوي وهو من سراٍج واحٍد.  خرب اجلنّة يف اإلجنيل والقرآن، -
ة (النّيكود والّداغيش) - ّ ة كالعربي ّ ة وسامي ّ ة جنوبي ّ ة عربي ّ رخيي ة  ّ ة لغوي ّ  إعجام نقط القرآن مفّسرة خبلفي
ا،  - ة هي تفسرياٌت ألصحا نة يف مصاحفهم،    القراءات الّشاّذ د  وهي مدوّ وال عالقة هلا مبا مسح به حممّ

 من التّصرّف التّكّلمي للهج العرب يف قراءة القرآن.
ن بني دفتني وبني املصحف.  -  جيب التّفريق بني القرآن الرّمسي املدوّ
- . ًا ّ ، وغري مؤّسسةٍ علمي ٌة متشّددٌة ّ ٌة سياسي ّ ا، إّال اّلذين هلم خلفي  الّسور واآلي احملذوفة مل يقل 
د ذاته، واملصرّح به يف    ال ميكن   - موع على عهد حممّ إسقاط ظروف مجع التّوراة واإلجنيل، على القرآن ا

ة الثّالث.  ّ  القرآن نفسه، الختالف البيئات التّارخيي
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 نقد موضوعي ملباحث من علوم القرآن : 
ة مّدة - ّ د زيداً بتعّلم العربي ة أمر حممّ ّ ، دون أن  19  إعادة النّظر يف مروي ا. يومًا  يكون له سابق عهٍد 
ةً.  - ّ ةً وال حجازي ّ ة القرآن قرشي ّ  ليست عربي
ويله الّلغويني.  -  ميكن اعتماد دليل الطّلب املنهجي للوكيسنربغ يف تفسري القرآن و
ا.  - ة للّسورة ذا ّ  إعادة النّظر يف مسألة لفظ الكوثر غري املتوافق والبنية الّلساني
 املسيح عند املسلمني. إعادة النّظر يف مسألة صلب  -
 إعادة النّظر يف مسألة مجع القرآن على عهد اخللفاء الثّالث. -
ة. - ّ ة قبل الفقهي ّ  إعادة النّظر يف مسألة النّاسخ واملنسوخ الّلغوي
 إعادة النّظر يف بعض املسائل واملباحث يف علوم القرآن السيما التّفسري والقراءات. -
ة على اآلراء الالّ  - ّ ة للمفّسرين وعلماء القرآن. نزع القدسي ّ  هوتي
ب البحث اجلّدي واملتجّدد.  - ة، وتفتح  ّ  آراء الّدراسني املستشرقني تنويري
الستقراء البحثي املؤّسس.   - ة ثغرات يف علوم القرآن، جيب سّدها  ّ ة اآلراء االستشراقي   قوّ
  

  : واملراجع املصادر 
رينولدز  ،جربائيل )1 التّارخيي")،  م 2012(  سعيد  السعدي ،  ترمجة  "القرآن يف حميطه  ،  لبنان،  سعد هللا 

 . 1ط  ،بغداد ،بريوت -العراق
أمحد  ،الثّعليب )2 إسحاق  والبيان"حتقيق)،  م2002(   هـ)428(   أبو  بن عاشور،  "الكشف  د    ، أيب حممّ

 . 1ط، دار إحياء الّرتاث العريب ،بريوت
 م. 1989-(د/ط) -املباركمطبعة  -بل:"اإلسالم املتطرّف"مصر ،ريتشارد )3
د الّدسوقي )4  . 1ط  ،دار الوفاء ،املنصورة ،مصر، رخيه وتقوميه" -"الفكر االستشراقي)،  1995(  حممّ
مقاتل")،  2002(  بن سليمان  ،مقاتل )5 مؤّسسة  ،  بريوت  ،عبد هللا حممود شحاتة ،  حتقيق،  "تفسري 

 .2ط،التّاريخ العريب
د يف مّكة")،  2002(  وات  ،مونتغمري )6 ة  ،  وحسن عيسى  عبد الرّمحن الّشيخ،   ،تر  "حممّ ّ اهليئة املصري

 . (د/ط) ب،للكتا
سالّم   ،حيىي )7 سالم" )،  2004(   هـ)200(   بن  بن  حيي  شليب،  حتقيق  "تفسري  دار    ، بريوت،  هند 

ة ّ   .1ط ،الكتب العلمي
1) Alphonse Mingana, “Syriac influence on the style of the Koran,” 

Bulletin of the John Rylands Library 11, 1927 . 



 

71 

2) Christoph Luxenberg, DieSyro- AramäischeLesart des Koran .Ein 
Beitragzur Entschlüsselung der Koransprache Berlin, Das Arabische 
Buch, 2000 . 

3) Sale's Comprising, with" A Comprehensive Commentary On The Qura": 
Elwood Morris Wherry(1843/1927)Translation and Preliminary 
Discourse Additional Notes and Emendations Together with a Complete 
Index to the Text, Preliminary Discourse, and Notes-LONDON-
TRUBNER-vol2-CO-LUDGATE-1896. 

4) 11M. R. Zammit: A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic. 
Leiden 2002. 

 
   

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22LONDON-TRUBNER
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22LONDON-TRUBNER


 

72 

ت املستشرقني بني األصالة والنقل واالستغراب   النحو العريب يف كتا
Arabic grammar in the writings of the orientalists between 

originality, transfer and surprise 
  
  د. صافية كساس  

  اجلزائر  –بوزريعة  –املدرسة العليا لتكوين األساتذة 
Dr. Kessas Safia  
kessassafia479@yahoo.fr 

 : امللخص
م إىل النحو العريب من حيث   ثّره لقد حاولت يف هذا البحث استقصاء آراء املستشرقني ونظر أصالته و

بنظرة   ثّروا  الذين  العرب  الباحثني  إىل  أشرت  واهلندية.. كما  نية  والسر نية  اليو األجنبية:  لثقافات 
وضعهم   أثناء  القدمية  احلضارات  من  العرب  النحاة  بنقل  القائلة  آرائهم  يف  تقليدهم  وحاولوا  املستشرقني 

اآل هذه   ّ تتبع كل من خالل  وخلصت  العربية،  وهذا  للقواعد  نشأته،  يف  أصيل  العريب  النحو  أّن  إىل  راء 
م املوضوعية، وإن كان النحو   عرتاف مجاعة من املستشرقني الذين أنصفوا الرتاث العريب من خالل دراسا
ل منها فإّن هذا النقل كان عند النحاة املتأخرين بعد أن بين صرح   ذه الثقافات األجنبية و ثّر حقا  قد 

ّ القواعد األساسية يف الكتاب لسيبويه. النحو العريب   ووضعت كل
  : النحو العريب، املستشرقون، األصالة، النقل، االستغراب.الكلمات املفتاحية

Abstract : 
In this research, I tried to investigate the views of orientalists and their 
perception of Arabic grammar in terms of its originality and its influence 
with foreign cultures: Greek, Syriac and Indian .. I also referred to Arab 
researchers who were influenced by the orientalists ’view and tried to 
imitate them in their views of transferring Arab grammarians from ancient 
civilizations while they put in place Arab rules. By tracing all these views to 
the fact that Arabic grammar is original in its inception, and this is 
recognized by a group of orientalists who did justice to the Arab heritage 
through their objective studies, and if the grammar was really influenced by 
and drew from these foreign cultures, then this transfer was with the late 
grammar after he built an edifice Arabic grammar and all the basic rules are 
laid down in the book for Sibawayh . 
Keywords: Arabic grammar, orientalists, originality, transmission, 
curiosity . 
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 :املقدمة
لقد كان للمستشرقني جهود ضخمة يف جمال الدراسات التارخيية واللغوية خاّصة، يف خمتلف فروعها من  
الكثرية   م  متثّل ذلك جليا يف مؤلّفا حنو وصرف وبالغة وشعر ومعاجم وعلم األصوات والداللة وغريها، 

التخّصصات، بصفة خاصة،   واملتعّددة يف هذه  اإلسالمي  والعريب  بصفة عامة  العريب  اللغوي  الرتاث  ويف 
ريس،  أُّسستن، كما  جنليزية للغات الشرقية بلنداملدرسة اإل  فُأّسست املدرسة الفرنسية للغات الشرقية يف 

ت وااله لدراسة  وغريها، وقد أخذ النحو العريب نصيبا معتربا من  هذه الكتا تمام به، فتناوله املستشرقون 
م أهل األمر أصالة، وأّن   ّ ة بعد اطالعهم الواسع على الرتاث النحوي، فادّعى معظمهم أ ّ التارخيية التطوري
أخرجوا   قد  العرب  النحاة  يكون  تنكر أن  فجاءت كتابتهم  فنقلوا واجرتوا،  تراثهم  تطفلوا على  قد  العرب 

نية أحيا  شيئا جديدا، ومل جيدوا بّدا نية والسر ّن النحو مستمد من الدراسات اليو أو اهلندية   من الزعم 
أحيا أخرى، مثلما رأوا يف تقسيم العرب للكالم تقسيما أرسطو طاليسيا حمضا؛ ومنهم من استغرب أن  

أدىن شروط    يصل العرب إىل هذا املستوى من االستقراء والتحليل وتقعيد القواعد يف بيئة بدوية تفتقد إىل
توّصلوا     -بعد الدراسة التمحيص يف قراءة الرتاث النحوي-الوسائل العلمية؟ وقّلة منهم من كان منصفا  

لغة   على  ليحافظ  جاء  النحو  وأّن  الكرمي،  والقرآن  العرب  أصالة  أصيل  العريب  النحو  أّن  إىل  م  بتحليال
ته من التحريف.  القرآن الكرمي وآ

االهتمام  ّ هذا  املستشرقني  فلم كل الغرب؟ ومن هم أهمّ  لرتاث النحوي من  العربية و اللغوية  لدراسات 
الذين كتبوا عن النحو العريب؟ وما طبيعة املوقف االستشراقي من أصالة النحو العريب؟ وما هي النتائج اليت 

ت املستشرقني؟  ثّر الباحثني العرب بكتا م؟ وما مدى    توصلوا إليها يف دراسا
  

 مفاهيم أّولية  أّوال:
  مفهوم النحو العريب:   -1

النحو لغة هو القصد وامليل، ويف االصطالح هو: "انتحاء مست كالم العرب، يف تصرفه من إعراب وغريه،  
كالتثنية واجلمع، والتحقري والتكسري، واإلضافة والنسب، والرتكيب وغري ذلك، ليلحق من ليس من أهل  

عنها بعضهم  شّذ  وإن  منهم  يكن  مل  وإن  ا  فينطق  الفصاحة،  يف  هلها  إليها"    العربية  جين،  ردّ  (ابن 
العريب من حيث اإلعراب ) 34، ص  1، ج1955اخلصائص،   الكالم  به أحوال  فالنحو علم يعرف  ؛ 

تنظيم   يف  يدخل  مما  إىل ذلك  والتقدمي واحلذف، واالتصال واالنفصال، وما  والتنكري،  والتعريف  والبناء، 
وضعه اليت  العربية  القواعد  تتبع  خالل  من  الكالم  وإصالح  اللغوية  اجلملة  نة  املدوّ من  انطالقا  النحاة  ا 

  الفصيحة والقياس واجتهاد املدارس النحوية.
  
 مفهوم األصالة:  -2
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أساسه؛   الشيء  أسفل كل شيء،  أصل  األصل  أن  اللغة  معاجم  يف  اللغة،  وقد ورد  ذيب  (األزهري، 
ند  ، فأصل كل شيء قاعدته، وأصل كل شيء ما يست، مادة أصل) 1960. واملعجم الوسيط،  2004

وجود ذلك الشيء إليه، "واألصل ما يبىن عليه غريه، وهو يف اللغة: عبارة عما يفتقر إليه وال يفتقر هو إىل  
ا األصالة فمن معانيها:  )32، ص  2000جلرجاين، التعريفات،  (ا  غريه" الصدق: يقال على وثيقة  . أمّ

األصلية أو األصيلة: وهي النسخة اليت  أو عمل صادر حقا عن صاحبه، ويقابله املنحول. تقول النسخة  
على غريه   الشخص  أو  الشيء  امتياز  االبتداع، وهو  أو  اجلّدة  األصالة:  معاين  بيده؛ ومن  املؤلف  كتبها 
بصفات جديدة صادرة عنه، فاألصالة يف اإلنسان إبداع، فإذا قّلد اإلنسان غريه أو أتى بشيء مبتذل أو  

املعجم   ابتكاره، ويف  سخيف مل يكن أصيال؛ جاء يف  الرأي جودته، ويف األسلوب  الوسيط: األصالة يف 
النسب عراقته (املعجم الوسيط، مادة أصل)، ومن مث تشري األصالة إىل القدرة على إنتاج أفكار أصيلة،  
وكلما قّلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها. ويطلق اصطالح نقد األصالة يف علم التاريخ على  

رة، أو منقولة.. وهو ما ينطبق على    نظر املؤرّخ يف  ت هل هي صحيحة أو مدروسة أو مزوّ ئق والروا الو
  نظرة املستشرقني إىل النحو العريب يف حبثنا هذا.

  مفهوم النقل:  -3
"نقل   الصحاح:  خمتار  يف  جاء  البحث،  موضوع  يناسب  ما  منها  اخرت  متعّددة  معان  النقل  ملصطلح 

موضع إىل  موضع  من  حتويله  ونقله  الشيء  موضع...  إىل  موضع  من  (االنتقال)  من  االسم  و(النُقلة)   ..
نقله   أكثر  إذا رأى  لبنان،  تنقيال  الصحاح، مكتبة  خمتار  بكر،  أيب  بن  مادة  1986(الرازي، حممد   ،

إذا حولته من موضع إىل موضع  نقل) أنقله نقال،  الشيء  اللغة: "النقل: مصدر نقلت  . وجاء يف مجهرة 
قلة، وهي قبيلة تنتقل من  آخر... وتناقل الق ا  وم الكالم بينهم إذا تنازعوا، واالسم النقل. والنواقل: واحد

؛ ومن مثّ فنقل الكالم: ترمجته وروايته، ونقل ، مادة نقل)1987(ابن دريد، مجهرة اللغة،    قوم إىل قوم..
لسماع أو الرتمجة أو النسخ؛ و  كذلك نقل العلوم من لغة  الكتاب: نسخه، أي: نقله عن قائله ورواه عنه 

  إىل أخرى.
  مفهوم االستغراب:  -4

وداللية   لغوية  ت  مستو ذوات  متعّددة  معان  على  يدالن  (استغراب)  واملصدر  (استغرب)  الفعل  جند 
الشيء:  واستغرب  ندهاش.  ستغراب:  إليه  نظر  استغرب.  مصدر  (اسم)،  استغراب  فكلمة  خمتلفة، 

يف الضحك أو  وجده أو عّده غريبا. وأصل الغرب يف اللغة البعد، ومنه جاء معىن املبالغة حني يقال أغرب 
لغ فيه  ويف املعجم الوسيط جاء: "غربت   (ابن منظور، لسان العرب، مادة غرب)استغرب ضاحكا أي 

، وغربة: بعد عن وطنه.. والكالم غرابة:   ا.. يقال: أغرب عين وفالن غر : اختفت يف مغر الشمس غرو
وج والشيء  فيه..  لغ  الضحك: يف  الرجل  استغرب  غريب..  فهو  وخفي  ويف  غمض  غريبا.  عّده  أو  ده 

" العزير:  سودالتنزيل  وغرابيُب  ا  ألوا خمتلف  ومحر  بيض  جدد  اجلبال  مادة  "  ومن  الوسيط،  (املعجم 
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قد  غرب) فهي  نفسه،  اجلذر  من  أخرى مشتقة  بكلمات  االستغراب  اشتباك كلمة  إىل ذلك  . ويضاف 
نه، وهو ما يفيد أصل االشتقاق  تستخدم مبعىن عكسي متاما، أي مبعىن التغرّب، وطلب الغرب والقرب م

لتغريب، واملراد به فرض القيم الثقافية   (استفعل) أي طلب الشيء وسعى إليه، كما ميكن أن خيتلط املعىن 
معاصرة،...   وثقافية  واجتماعية  نفسية  ظاهرة  و"االستغراب  الواسع.  مبعناه  الشرق  على  الغربية  تمعية  وا

قبي احلضارية  الصدمة  إثر  االستعمار وخالله"  نشأت على  الفكر  ل  االستغراب يف  الشارف،  (عبد هللا 
املعاصر،   ثقايف وحضاري،)30، ص  2003املغريب  رخيي  وتطور  تفاعل  من  متولد  مصطلح  وهو   ، 

  يدور معناه حول الدهشة واحلرية من غرابة شيء ما، والتعجب منه، وهو املعىن املراد يف هذا البحث.  
 : مفهوم االستشراق  -5

الشمس، :  لغة فيها  تشرق  اليت  اجلهة  هو  والشرق:  طلعت،  أي  وشروقا  شرقا  الشمس  شرقت  يقال 
حية الشرق   دي،  1419(ابن منظور، لسان العرب،  والتشريق األخذ من  ه، مادة شرق. والفريوز آ

احمليط،   ترد يف  ه)1426القاموس  مل  ا  أ فيبدو  (استشراق)  ا كلمة  أمّ هذا عن معىن كلمة (شرق)؛  ؛ 
) يف كل من إجنلرتا سنة  orientalisteاجم اللغوية، فهي حديثة النشأة، إذظهرت كلمة مستشرق (املع

سنة  1779 فرنسا  ويف  عام  1799م،  الفرنسية  األكادميية  قاموس  يف  االستشراق  أدرجت كلمة  مثّ  م، 
املنعم، من افرتاءات املستشرقني،  م  1937 (أجنيب)    ؛ فاملستشرق)15، ص  1422(عبد  صفة عامل 

 ولغاته وآدابه.   لشرق  تمكن من املعارف اخلاصةم
املستشرق  مستشرق   رودنسون ويذكر  يف أن كلمة  عام اإلجنليزية  اللغة ظهرت  دخلت   1779  حنو  كما 
االستشراق عام الفرنسية  األكادميية  معجم كلمة  جتسدت   ، 1838 يف  خاص  وفيها  نظام  فكرة 

(إمسايلوفيتش، فلسفة  منهم    . ومعىن استشرق: أدخل نفسه يف أهل الشرق وصار الشرق  لدراسة مكرس
) طلب العلم واملعرفة واإلرشاد، ومن  orient، كما أّن معىن كلمة ()202، ص  1980االستشراق،  

ة احلديثة، فقد جاء يف   ّ مث يكون مفهوم االستشراق: طلب العلم الشرقي؛ يؤّكد هذا بعض املصادر اللغوي
الشرق و  "استشرق فالن مبعىن طلب علوم  اللغة:  تقال ملن  معجم منت  م، وهي كلمة مؤّكدة عصرية  لغا

عىن بذلك من اإلفرنج"   ُ –. ومن خالل ما سبق  ) 311، ص  1958(أمحد رضا، معجم منت اللغة،  ي
يتّضح أّن كلمة استشرق عصرية، غربية غري عربية.    -حسب ما أّكدت عليه بعض املصادر اللغوية احلديثة

ل من استشرق. ويرى كثري من الباحثني أّن جريا ردي أورلياك   الفرنسي هو أوّ
م هلذه الكلمة،اصطالحا عت بني املفاهيم اإلسالمية والغربية، فقيل:    : اختلف الباحثون يف تعريفا وتنوّ

لدراسة والتحليل من علماء الغرب؛ وقيل: هو أسلوب للتفكري   تمعات الشرقية  هو العلم الذي يتناول ا
الشرق والغرب؛ وقيل: هو أمر مرتبط مبفهوم الناس الذين يقومون به، يقصد  يرتكز على التميز املعريف بني  

الكتّاب اإلسقاطي   م:  لنمط  يصفه  من  ومنهم  اإلسالمية؛  واحلضارة  الفكر  عن  الذين كتبوا  الغربيون 
حوال الشرق والكشف   الغريب على الشرق وإرادة السيطرة عليه؛ حيث يفهم من هذا األخري أّن االهتمام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1779
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1838
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
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توطئة حلمالت  ع الشعوب  هلذه  ة  والقوّ الضعف  موضع  وتلمس  وأسراره، وحضارته،  شعوبه،  عقليات  ن 
، وهو نفس  )20، ص  2002(ساسي احلاج، نقد اخلطاب االستشراقي،  التبشري وموجات االستعمار  

صدار    املعىن الذي أشار إليه إدوارد سعيد يف قوله: "االستشراق هو املؤسسة املشرتكة للتعامل مع الشرق
وهو وحكمه،  فيه،  واالستقرار  وتدريسه،  بوصفه،  حوله،  على     تقريرات  للسيطرة  غريب  أسلوب  جياز 

السيادية عليه"   وامتالك  االستشراق،  الشرق واستبنائه،  ما  )39م، ص  2006(إدوارد سعيد،  ، وهو 
املنعم فؤاد يف قوله:   اليت يقوم  "يتوافق مع تعريف عبد  املسلمني من عرب  الدراسات األكادميية  ا غري 

ين ِ الّد هذا  يف  التشكيك  بقصد  وحضارة،  ولغة،  وشريعة،  عقيدة،  لإلسالم  الغرب  أو  الشرق  من   سواء 
عنه"   الناس  وإبعاد  العقدية،   القومي،  األصول  على  املستشرقني  افرتاءات  من  فؤاد،  املنعم  (عبد 

السياق دائما–؛ وهو  )18، ص  1422 املتعلّ -يف نفس  رخيهم،  : "الدراسات  م، و لشرقيني شعو قة 
وخريات،  من كنوز  فيها  وما  أراضيهم،  وسائر  م،  وبلدا االجتماعية،  وأوضاعهم  م،  ولغا م،  وأد

م"   يتعّلق  ما   ّ وكل م،  الثالثة،  وحضار املكر  أجنحة  حبنكة،  الرمحن  ص  1994(عبد   ،118(  .
ل الذي أعطي  املعىن  التعريفات يرى أن  للمسلمني  فاملتأمل يف هذه  نوا خبيثة ومكائد  الستشراق حيمل 

واحد متكامل،مث سرعان ما انقسم     وبالد املسلمني خاّصة يف الشرق األوسط، "وقد اعترب يف البداية كعلم
اإلفريقي لشرق  -إىل فروع وختصصات مستقلة بعضها عن بعٍض، ومتعلقة مبختلف احلضارات اخلاصة 

االستش ذا شهد ظهور  السامي األسيوي. و والعامل  والرتكية،  اإليرانية  والدراسات  الصيين واهلندي،  راق 
واإلسالميات، والدراسات املصرية القدمية، ودراسة إفريقيا، وبقية التجمعات املناسبة أو املتعلقة بتقسيمات 

من  حمل     حمددة  حتل  راحت  التخصصات  هذه  للحضارات. كل  والعرقية  والتارخيية،  اللغوية،  النواحي 
سمية العامة واملشرتكة لالستشراق، وأصبحت هذه التسمية القاسم املشرتك بينها أو اللحمة املشرتكة هلا"  الت

ة حاٍل  )22.  21.ص.  ، ص2016(غابرييلي وآخرون، االستشراق بني دعاته ومعارضيه،   ّ . وعلى أي
األمم   حضارة  بدراسة  يقوم  غرّيبٍ  فكرّيٍ   ٍ اجتاه عن  عبارٌة  العامة:  صورته  يف  الثقافية فهو  جوانبها  من 

الباحث   السياق  فيها؛ وقد ذهب يف هذا  التأثري  والسياسية كافةً لغرض  والدينية، واالقتصادية  والفكرية، 
املتعلقة  الغربية  الدراسات  يعين  الذي  االستشراق  ملفهوم  اخلاص  "املعىن  أن  على  زقزوق  محدي  حممود 

رخيه وعقائده، ، وهذا هو املعىن الذي    لشرق اإلسالمي يف لغاته وآدابه، و ّ وتشريعاته وحضارته بوجهٍ عاٍم
ينصرف إليه الذهن يف عاملنا العريب واإلسالمي عندما يطلق لفظ (استشراق) أو (مستشرق)، وهو الشائع  

ت املستشرقني املعنيني"   هي، فكرة تيسري النحو عند املستشرقني،  أيضا يف كتا   ، ص 2016(مراد 
املف )14 هذا  يعين  وقد  أوروبيني  .  من  الغربيني  عن  يصدر  ما  وغربيني-هوم كل  يشمل    - شرقيني  مبا 

احلقول  شىت  يف  واملسلمني  اإلسالم  قضا  تتناول  جامعية  أكادميية  دراساٍت  من  واألمريكيني  السوفيات 
ا، أو لغة الضاد ملعاجلة قضا العرب واملسل ا تنشره وسائل اإلعالم املتباينة بلغا مني؛ كما  املعرفية فضالً عمّ
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ذا التعريف ما خيطه النصارى العرب ممن ينظر إىل اإلسالم من خالل املخيال الغريب،   ميكننا أن نُلحق 
 وكذلك تالمذة املستشرقني من بين جلدتنا الذين تبنوا كثريا من أفكار املستشرقني. 

  
لرتاث العريب   نيا: أهداف ودوافع اهتمام املستشرقني 

ر الفكر الغريب  –لقد مرّت احلركة االستشراقية   رخيية هامة، فكانت    -حسب تطوّ ا مبحطات  منذ نشأ
البداية األوىل مرّكزة على حّب االستطالع وكشف الرتاث العريب بعد االطالع عليه، خاّصة وأّن الغرب يف  

الغرب فانبهر  املعريف،  والركود  الظالم  يعيش عصر  األوىل كان  الفرتة  الذي هذه  الضخم  العريب  لرتاث  يون 
العربية   البالد  يف  األوسط–وجدوه  والشرق  العربية  اجلزيرة  شبه  يف  لدراسات   -خاّصة  عليه  الوا  فا

م، لتنبعث احلركة العلمية يف الغرب مبختلف املناهج العلمية،   فاستفادوا وأفادوا وأضافوا الكثري إىل حضارا
الع الكربى، واملواجهةوقد رأى يوهان فوك أن فتوحات  الدولة اإلسالمية واإلمرباطورية    رب  املسلحة بني 

حملافظة على تراث القدماء مثل   البيزنطية، وبني الدول األوروبية األخرى فيما بعد، وقيام العامل اإلسالمي 
االت العلمية، كانت الدافع إىل حث األوروبيني على الرتمجة من العربية   ن وغريهم يف ا إىل الالتينية  اليو

ريخ حركة االستشراق،   للغة العربية يف أورو  )11  م، ص1996(يوهان فك،  ، حيث إن االهتمام 
كان منذ زمٍن بعيٍد، وكان االهتمام بذلك خيتلف من عصٍر إىل آخر، وهو ما أفصح عنه غري قليٍل من  

ولكن مع مرور    )،Versteegh, Greek elements in arabic, 2001, P. 335(املستشرقني  
منها   تعّلق  ما  خاّصة  شىت  ودوافع  أُخر،  أهداف  لالستشراق  أصبحت  الدراسات  هذه  ونضج  الوقت 
لدراسات اإلسالمية، وهنا نشري إىل أنه هناك من املستشرقني من كان دافعه العلمي وراء دراسته للرتاث  

ساته االستشراقية، وهناك من املستشرقني  العريب نزيها، وأن الرغبة يف خدمة العلم كانت احلافز األعظم لدرا
ئها يف حميط الدوافع الكثرية املشبوهة، كما أّن هناك الكثري منهم من كان قصده واضحا   من  -من كان 

االستشراقية دراساته  بطرائق وأدوات   -خالل  الغرب  اليت ختدم  النزيهة  واملقاصد غري  املريبة  األهداف  يف 
العربية وتوسيع رقعتها االستعمارية، وحماربة اإلسالم واملسلمني وحماولة    شىت الستعمار واستغالل الشعوب

إنتاج جيل من املثقفني العرب يعملون على حتقيق أهداف استشراقية عجز املستشرق عن حتقيقها بنفسه،  
):  Ulrich Harmanيقول الدكتور علي توفيق احلمد على لسان املستشرق األملاين أولريش هارمان (

مق الذين "إّن  قبل  من  امللح  الضغط  أيضا  وهناك  املستشرقني،  على  ضغوطا  ميارسون  املايل  الدعم  ّدمي 
حنن   توفيق،  (علي  به"  ّث  والتشب اإلسالمي  العامل  احتواء  إىل  تؤدي  اليت  النتائج  لدعم  األموال  يقّدمون 

ص  2001واملستشرقون،   البا5،  الغرب  يستخدم  نالحظ كيف  االعرتاف  هذا  يف  ورد  فكما  حثني )، 
املستشرق يوهان فك كذلك يعرتف خبطط   اخلبيثة، وجند  اللعينة، ومصاحلهم  املستشرقني خلدمة أهدافهم 
الغرب يف التبشري قائال: "إّن االستشراق مل يكن عمال علميا حمضا، بل إّن املراد منه هو الردّ على اإلسالم  

املسلمني، وذلك برتاجم عربية لإلجني لنصرانية بني  املتعال اجلربي، االستشراق وجه  ل"  والتبشري  (عبد 
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فهذا التصريح كما هو واضح ينّص على أهداف تبشريية حمضة    ) 16، ص  1995لالستعمار الفكري،  
 بعيدة كل البعد عن األساليب العلمية املزعومة.  

سات  ولكن، بغض النظر عن األهداف املعلنة أو اخلفية للدراسات االستشراقية، فقد ترك املستشرقون درا
عة كتأليف املعاجم التارخيية للغة العربية، ودراسة الفقه واللهجات العربية...، ومنها   ضخمة، خمتلفة ومتنوّ
رخيية تطورية مبناهج غربية مع اختالف وجهات نظر املستشرقني حول أصالته. فألفوا  النحو العريب دراسة 

أ حىت  عديدة،  مؤلفات  عامة  بصفة  واللغوي  النحوي  ال  ا عن يف  يكتب  ما  إن  قلنا:  إذا  نبالغ  لن  ننا 
املستشرقني وتالميذهم من   أيدي  الغربية على  ت  الكتب والدور الغرب حاليا يف  بلغات  العربية وعلومها 

(جدامي، املستشرقون والرتاث النحوي العريب،  العرب لكثري إىل احلّد الذي يستدعي عند بعضنا الغرابة  
ص2016 لسانياٌت  )9  ،  توجد  (هل  املوسوم:  حبثه  يف  يوسي  الرمحن  عبد  الدكتور  أثبت  وقد   ،

؟:   اإلسباين    is) (there an orientalistlinguistics استشراقيٌة منذ  لعربية  الغرب  اهتمام 
) البحثية1505ألكاال  م  اجتاها موضحا  هذا  عصر  حىت   Youssi, is there an)م)، 

orientalist linguistics? 2004, P. 329(   من خالل العربية كذلك  للغة  االهتمام  ويتجلى 
للسانيات العربية اليت يرتأس حتريرها املستشرق اهلولندي كيس فرستيج، واليت كتب  دائرة املعارف اخلاصة 
كال  فيها عدد غري قليل من املستشرقني وغريهم يف اجلامعات الغربية، ولعل كتاب الدكتور حممد حسن 

اليت صنعها دمي وأكملها فرستيج  (اللسان البيبلوغرافيا)  أو  اللسانيات،  العربية)، و(مقدمة وبيبلوغرافيا  يات 
) اليت Journal of Arabic Linguisticsللدراسات االستشراقية للنحو العريب، ونشرت يف جملة (

ختلف اللغات األوروبية  يرأس حتريرها األملاين فيشر خلري دليٍل على وجود كم كبري من البحوث املكتوبة مب
رة الفكر   عن اللغة العربية، أفاد من هذه الدراسات دارسوها والغرب، كما استفاد منها العرب خاّصة يف إ
ّ موضوعية، وكذا االستفادة من هذه الدراسات يف جمال املناهج العلمية   والنظر إىل الدراسات العربية بكل

الباحث تنري طريق  اليوم  تزال إىل  ر   اليت ال  التطوّ العلمي حنو  البحث  العريب يف إجناز أحباثه، ودفع عجلة 
 واالزدهار. 

  
ت التأليف يف النحو العريب عند املستشرقني وأبرز من كتبوا فيه  لثا: بدا

لنحو العريب من قبل املستشرقني قد بدأت منذ أن كتب  ت االهتمام  حسب املصادر اللغوية فإّن بدا
العريب عام    (Pedro Alcala)ألكاال   النحو  إسبانيا عن  مؤلفه  1505يف  طبع  أعيد  م، وبعد ذلك 

عام   ريس  يف  عام  1538ختصار  ويف  بوستل،  وليم  يد  على  بيرت كريستني  1610م  طبع   .P)م 
Kristen)  ابن داود، وهذه هي لالتينية ملقدمة  العرٍيب؛     ترمجةً  الرتمجة األوىل لكتاب من كتب النحو 

لـ النحوي    (Jean Baptist Raymand)وقد طبع رميوند   يف روما نص وترمجة كتاب (التصريف) 
عام   ويف  الزجناين؛  سيونيتا     م1613البغدادي  جابريل  هسروني(G.Sionita)ينشر  وجان   .J)نا  ، 
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Hesronitم ريس اجلزء األول من كتا   ، (جداميصفحة    48(حنو اللغة العربية) الذي يقع يف      ) يف 
النحوي، ص والرتاث  العربية  )18  املستشرقون  إربنيوس قواعد  اهلولندي توماس  املستشرق  ، كما كتب 

النحو عن  يكتب كتاب  مرة  ألول  ه  فإّن فك  يوهان  تعبري  وحسب  الالتينية،  وتصور    للغة  بيد  العريب 
االستشراق،  أوروبيني   حركة  ريخ  فك،  ص  1996(يوهان  عام  )69م،  اهلولندي  هذا  نشر  وقد   ،
 كتا عن اآلجرومية النحوية، وكتاب العوامل املئة للجرجاين.  1617

عام   سفاري  1813ويف  إتني  يؤّلف كلود  والفصحى)؛    (E. Savary)م  العامية  العربية  اللغة  (حنو 
يت املرحلة اجلديدة لدراسة النحو  العريب مع املستشرق سلفسرت دي ساسي الذي كانت دراساته  وبعدها 

لنحو العريب، وقد نشر أكثر من مؤلَّف عن النحو   ت اهتمامهم  متمايزة عن مناهج  املستشرقني يف بدا
ذا املستشرق جوانب  واألدب العريب، فكان من بني مؤلّفاته املشهورة كتاب: (النحو العريب)، وقد ملس ه 

العام   النحو  العريب متأثرا يف ذلك مبدرسة بور    (Générale Grammaire)من  للنحو  معاجلته  يف 
ل   لدراسات النحوية القدمية. ويف هذه املرحلة من     ، كما (Port-Royal)رو كانت دراسته متأثرًة 

املس من  جمموعة  جند  إذ  العريب،  النحو  يف  الكتابة  توالت  القرن  النحو هذا  بتاريخ  املهتمني  تشرقني 
 ، ونولدكه، وركندروف، ووليام رايت وغريهم. (Ewald)والدراسات اللغوية على رأسهم: إفالد 

العشرين   القرن  يف  املناهج-أما  بصفة   -ولتعّدد  اللغوية  والدراسات  لنحو  االهتمام  دة  ز وجد  فقد 
الستشراقية كـ: بالشري، وفيشر، وبرجسرتاسر  عامة، حيث جند أمساء أخرى جديدة يف جمال الدراسات ال

  ، َ زمنيةٍ مراحل العربية إىل  بتقسيم  املستشرقني عنايةً  األملاين فيشر من أكثر  املستشرق  وغريهم؛ ولقد كان 
التابعة   الثقافية  لة  ا يف  نشر  الذي  الفصحى)  للعربية  الزمنية  (املراحل  ال:  ا هذا  يف  أحباثه  أهم  ومن 

م برتمجة الدكتور إمساعيل أمحد عمايرة، ويف مؤلف فيشر: (األساس يف فقه  1987عام    للجامعة األردنية
ا   ا وتطور هلجا ا خطوطها وخمطوطا ً متتبع العربية  اللغة  بتاريخ  تتعلق  مباحُث وموضوعاٌت  العربية)  اللغة 

كما   -، وقد عقد مقارنةً بني اللغة التقليدية)51  ، ص2002(فيشر، األساس يف فقه اللغة العربية،  
هو عام    - وصفها  ويف  األساليب.  يف  املعاصرة  اجلامعة    1929واللغة  يف  حماضرات  برجسرتاسر  لقي  ُ ي

املصرية، مجعها بعد ذلك يف مؤّلف صدر له بعنوان: (التطور النحوي للغة العربية)، وقد طرح املؤلف يف  
: "أيها السادة... إن الغرض من حماضرايت اليت سألقيها عليكم هو درس  بداية كالمه مع طالبه فذكر قائال

نه، وأصول حروفه، وأبنيته، وأشكال اجلملة   اللسان العريب من الوجهة التارخيية، أي من جهة نشأته، وتكوّ
. وينظر: محدان بن عبد هللا،  7(املرجع السابق، ص  فيه، والتغريات اليت وقعت فيه مع توايل األزمان"  

ريخ النحو،    . ) 188 .187 . ص.، ص 2019موقف احلركة االستشراقية من 
  

 رابعا: وجهة نظر املستشرقني حول النحو العريب
 تنقسم وجهة نظر املستشرقني حول أصالة النحو العريب من عدمها إىل آراء خمتلفة ومتضاربة، منها: 
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ا:   -1  النحو العريب منقول من الثقافات األجنبية ومتأثر 
 وميثّل هذا االّجتاه جمموعة من املستشرقني خاصة يف القرن التاسع عشر نذكر منهم: 

حبثه :  )(I.Guidiجويدي   ين، وذلك يف  اليو الفكر  مأخوٌذ من  العريب  النحو  أصل  أن  فيه  الذي زعم 
للغة اإليطالية؛ 1877املنشور عام   ؛  )85 ، ص 1993(املهريي، نظرات يف الرتاث اللغوي العريب، م 

ن أفكار ثراكس وغريه من    وذلك يف قوله:"عرف،) (A.Merxمركسوقد تبعه يف رأيه هذا   النحاة السر
العرب"     النحاة النحاة  إىل  ن  السر أفكار  وصلت  وقد  نيني،  والرتاثاليو املستشرقني      (جدامي، 

ن،  )27النحوي العريب، ص نيني من خالل السر ليو ثروا يف حنوهم  ، حيث أشار هنا إىل أن العرب 
ين، وما يؤّكد هذا على زعم قوله هو وجود عال قةٍ ما بني املصطلحات واملفاهيم النحوية العربية والفكر اليو

وفكرة   اجلنس،  ومقولة  اخلرب،  مفهوم  وكذلك  ين،  اليو الرتاث  إىل  يرجعان  والصرف  اإلعراب  فمفهومي 
العرب   النحاة  الثالثة عند  األزمنة  بني  والتمييز  احلال،  مقولة  الزمان واملكان، وكذا  ظرفا  أي   Pالظرف 

Merx, l'origine de la grammaire arabe, 1891, P.P. 19. 27)  (  مرتبطة كلها 
م هذا التأثري  ين عنده، بل هو يذهب إىل أكثر من ذلك زاعما أّن العرب مل يذكروا يف كتا لرتاث اليو

طويال  األجنيب يف النحو العريب جلهلهم العمل الذي وضع النحو مع املنطق، حيث تطلب ذلك منهم زمنًا  
ذلك أما )(P Merx, l'origine de la grammaire arabe, 1891, P.16  ملعرفة   ،
خالل    روندجرين من  العرب  إىل  وصلت  نية  اليو والفلسفة  ين  اليو ملنطق  املعرفة  أن  إىل  أشار  فقد 

ملنطق الرتمجات الفارسية، اليت صنعت يف أكادميية جنديشابور؛ وهذه الرتمجات الفارسية، وبعض عناصر ا
املقفع   للعرب من خالل كتاب (املنطق) البن  ين أصبحت متاحةً      (جدامي، املستشرقني والرتاثاليو

ين يف النحو العريب يرجع إىل  )27النحوي العريب، ص   ، ونالحظ هنا أّن روندجرين يقرّ أّن التأثري اليو
نية للعرب؛ وهذا فيه من الغرابة   ما ال يصدقه عقل وال يقره منطق!  مرحلة ما قبل ترمجة العلوم اليو

املستشرق   مذهبه كذلك  ذهب  طلمون  وقد  على رايف  ين  اليو التأثري  مبوضوع  ًكا  متمّسِ الذي كانبدوره 
املبادئ   ببعض  معرفةٍ  على  القدماء كانوا  النحاة  أن  إىل  أحباثه  خالل  من  توصل  حيث  العريب،  النحو 

إال   الرئيسة  مصنفاته  فصول  ببعض  بل  مالفلسفية،  ٍ     أ إسالميّ علٍم  إنشاء  يف  منهم  رغبةً  عنها  تغافلوا 
قبل كتاب سيبويه،  أصيل   النحوي  التفكري  توّصل يف  )53.  37.ص.  ، ص1984(طلمون،  ، كما 

ين 1990حبث له عام   ملنطق اليو ثّر هذا األخري  م من خالل دراسته لكتاب (معاين القرآن) للفراء إىل 
اهليليين   لتأثري  النحوي  فكره  ربط  يف  الباحثني  حماوالت  تفلح  مل  الذي  سيبويه  خالف  (جدامي، على 

تقرائنا آلراء هذا املستشرق نالحظ عدم  ، ومن خالل اس)33  املستشرقون والرتاث النحوي العريب، ص 
ين، وكما نعلم أّن سيبويه كان واضع النحو العريب يف  لفكر اليو متّكنه من ربط تفكري سيبويه ودراساته 

العريب   النحو  إّن  العربية، حيث  القواعد  أساسيات   ّ فيه كل الذي مجع  الكتاب  األقل–مؤلفه  يف    -على 
ته األوىل كان نقيا من ال ثري أجنيب.بدا ين ومن أي   تفكري اليو
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فنلحظ يف آرائه أنه أنكر دور أوائل النحاة يف وضع النحو وأصالة نشأته، وذلك حني زعم    يوهان فك  أما
العربية"   اللغة  تنقية  مبدأ  امليالدي)  (السابع  ل  األوّ القرن  أواخر  يف  "نشأ  ه  العربية،  أّن فك،  (يوهان 

ول إنكار يوهان فك لدور أيب األسود الدؤيل الذي كانت وفاته  ، إذ يفهم من هذا الق) 36، ص  2003
ل ( ه)، وال شّك يف صّحة إعرابه للقرآن الكرمي بوضع نقط اإلعراب عليه، ومن  69يف منتصف القرن األوّ

تمع العريب   مث نقط اإلعجام؛ وقد عرف عن هذا املستشرق مدى تشديده على دور األعاجم يف حياة ا
ت املتفرقة املتضاربة حينذاك، وتشكيكه   يف أصالة نشأة النحو، وهذا ما نلمسه يف قوله: "إّن هذه الروا

ملعىن الصحيح" ( رخيية  ، كما ذهب إىل أن نظرية العامل  )11  ، ص 1951يوهان فك، العربية،  غري 
ء  ألن هذا األخري يستخدم مصطلحات الرفع واخلفض والنصب مع األمسا  كانت غري واضحة عند اخلليل؛

االسم   هو  واملنصوب  املنون،  رور  ا االسم  هو  واملخفوض  املنون،  املضموم  االسم  هو  فاملرفوع  املنونة، 
أواخر   الرفع والنصب واجلر على  الذي توسع يف إطالق  املنون؛ كما ذهب إىل أن سيبويه هو  املنصوب 

قول يوهان فك أن ؛ ولكن  )12.  11. ص.  ، ص 1951(يوهان فك، العربية،  الكلمات غري املنصرفة  
ألّن اخلليل هو صاحب الفضل يف هذه النظرية،   ، نظرية العامل كانت غري واضحة عند اخلليل، قول مردود

ب احلروف اخلمسة اليت تعمل فيما   تدل على ذلك اآلراء الكثرية اليت أوردها له سيبويه، حنو قوله يف (
ا عملت عملني: الرفع والنصب، كما عملت كان الرفع   بعدها كعمل الفعل فيما بعده): "وزعم اخلليل أ

والنصب حني قلت: كان أخاك زيد، إال أنه ليس لك أن تقول: كأن أخوك عبد هللا، تريد: كأن عبد هللا  
املرفوع كما يضمر يف كان   فيها  األفعال، وال يضمر  ا ال تصرف تصرف  الكتاب، أخوك، أل (سيبويه، 

 . ) 131ص 
اخللي املنونة فقط،  وأما قول يوهان فك أن  الرفع والنصب واجلر مع األمساء  ل كان يستخدم مصطلحات 

مساء احلركات العامة من ضم وفتح وكسر،فهو قول فيه نظر؛   وأنه كان يسمى األمساء اخلالية من التنوين 
أخا و  هللا  عبَد  حنو:   املضاف  نصبوا  م  أ رمحه هللا  اخلليل  "وزعم  النداء:  ب  يقول يف  ؛  فسيبويه 

والنكرة حني قالوا:  رجالً صاحلًا حني طال الكالم، كما نصبوا هو قبلك وهو بعدك، ورفعوا املفرد كما  
رفعوا قبل وبعد، وموضعهما واحد، وذلك قولك:  زيد و عمرو، وتركوا التنوين يف املفرد كما تركوه يف 

نصب ألنه صفة ملنصوب. وقال: وإن  قبل. قلت: أريت قوهلم  زيد الطويل، عالم نصبوا الطويل؟ قال:  
شئت كان نصبًا على أعين. فقلت: أرأيت الرفع، على أي شيء هو إذا قال:  زيد الطويل؟ قال: هو  
صفة ملرفوع. قلت: ألست قد زعمت أن هذا املرفوع يف موضع نصب، فلم ال يكون كقوله: لقيته أمس  

النداء مرفو  أبداً، وليس كل اسم يف موضع أمس يكون  األحدث؟ قال: من قبل أن كل اسم مفرد يف  ع 
فجعلوا   لفعل،  أو  البتداء  يرتفع  ما  مبنزلة  النداء صار عندهم  مفرد يف  الرفع يف كل  اطرد  فلما  جمروراً، 

النحو العريب،  وصفه إذا كان مفرداً مبنزلته"؛     . ص. ، ص2017(موسى، طعن املستشرقني يف أصالة 
 ني آراء اخلليل وادّعاءات يوهان فك :إذن هنالك تباين واضح ب ) 59 .58
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أوالً: إن اخلليل أطلق مصطلح النصب على املنادى املضاف، واملنادى النكرة، وأطلق النصب على املنون  
 فك؛    واخلايل من التنوين؛ وهذا خيالف ما ادعاه عليه يوهان

، حنو: (قبل) و(بعد) و( زيد)، و  : إنه يسمى البناء على الضم رفعًا عنده أن كل اسم يف النداء مرفوع  نيًا
لفعل، أي   البتداء أو  أبداً، مبعىن أنه يبىن على كل ما يرفع به. ورفع املنادى املفرد عنده مبنزلة املرفوع 

 املبتدأ أو الفاعل؛
: يف هذا النص بيان واضح على أن اخلليل مييز بني رفع املبتدأ أو الفاعل من جهة، وبني رفع املنادى   لثًا

ملفرد من جهة أخرى، فاملنادى املفرد يف موضع نصب لكنه بين على ما يرفع به، بعكس رفع املبتدأ أو  ا
جاز   ولذلك  إعراب،  رفع  هو  الذي  مراعاة    –عنده    –الفاعل،  النصب  أو  للحركة،  مراعاة  صفته  رفع 

 ّ ، ولذلك يفهم من قوله إ ملنادى املفرد مرفوع  للموضع، وال خالف أن صفة املبتدأ أو الفاعل مرفوعة دائمًا
أبداً؛ألنه تلزمه حركة الرفع أبداً. فاخلليل كان يعرف العوامل واملعموالت بال شك، ويعرف املبين واملعرب  

ً على املبين على ما يرفع به.  ، وإن كان يطلق صفة الرفع أحيا  بال شك أيضًا
رخيه ذهب كذلك نظريه ، الذي  كارل بروكلماناملستشرق   وإىل مذهب التشكيك يف أصالة النحو العريب و

ين،، كما استدل على األثر الفارسي يف   ا بني مصطلحات النحو العريب واملنطق اليو رأى أّن هناك تشا
أي   الضمري،  (البهلوية) يف مكان  الوسطى  الفارسية  اللغة  اإلشارة يف  اسم  ستعمال  العربية  تكوين علم 

االست هذا  أن  وذكر  (هو)؛  معىن  يف  اليوم  (هذا)  حىت  بقي  العريب،  عمال  األدب  ريخ  (بروكلمان، 
ص  1961 لغموض  )124،  حموط  نه  العربية  اللغة  علم  أوائل  املستشرق  هذا  وصف  وقد  هذا،   .

النحو  لنشأة  املوثوق  الصحيح  التاريخ  وأن  أساطري؛  جمرد  وتالميذه  األسود  أيب  جمهودات  وأن  والظالم، 
يل، أمثال عيسى بن عمر الثقفي؛ وأّن اخلليل هو املؤسس احلقيقي لعلم  العريب يبدأ مع طبقة أساتذة اخلل

نية   (بروكلمان،  النحو العريب، وأنه هو الذي ابتكر شكل احلروف وعالمات القراءة استناداً إىل مناذج سر
 . )132 .128 . ص.، ص1961ريخ األدب العريب، 

لفكر اليو  ثر النحو العريب  ين واشتّد يف النكري على كون العرب قد أّسسوا علم  وممّن أّكد على نظرية 
) جولدهر  إجناس  املستشرق  تفكريهم  وحي  من  نظرة  I.Goldziherالنحو  يف  سنعرضه  ما  وهذا   ،(

 االستغراب أن يكون النحو عربيا أصيال. 
 أن يكون النحو عربيا أصيال:   يف  نظرة اإلنكار واالستغراب -2

ري    وميثّل هذا االّجتاه الذي سلك يف دراساته طريقة التأثري والتأثر مستعينا    إجناس جولدزيهراملستشرق ا
أي   وضع  أخرى، دون  ثقافية  بيئات  إىل مصادر خارجية يف  الظاهرة  نشأة  يرجع  الذي  التارخيي  ملنهج 

ثقافيت بيئتني  بني  اتصال  دائما مبجرد وجود  احلكم  والتأثر، وإصدار  األثر  ملفهوم  ني، وظهور  منطق سابق 
العربية إىل عوامل خارجية"   الفلسفة اإلسالمية والثقافة  بينهما، وذلك مثل "إرجاع  (هاين بركات،  تشابه 

ص   والرتبية،  احلضارة  بتصرف)   154االستشراق  على  سست  قد  األوروبية  النهضة  أّن  فكما   ،
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اكرتاث   غري  من  اإلسالمي  الرتاث  معطيات   ّ على كل عنده  املنهج  هذا  تطبيق  مت  فكذلك  نية،  اليو
اإلسالمي   العريب  الرتاث  وأصالة  الدراسات  خبصوصيات  يف  االستشراقي  املنهج  آليات  (عزوزي، 

نية عنده هي مصدر كل حضارة جاءت بعدها،  ، فاحلضار بتصرف)   30، ص  2007اإلسالمية،   ة اليو
ن؛ السر من خالل  ذلك  وإمنا كان  نبوغهم،  من خالل  النحو  ت  حمتو معظم  روا  يطوّ مل  م    والعرب  أل

ت العلم األوىل يف املدينة، كما وجدت  ا لوجدت بدا ا مميزً نه لو كان علم النحو عربي عرفوهم؛ كما يذكر 
يث، وعلى أّيِ شيءٍ يدل أن هذا العلم تطور على شاطئ الفرات، وعلى أّيِ شيءٍ  فيها مدرسة علم احلد

 Goldziche, on the history ofيدل أن معظم علمائه من جنسيات أجنبية وخباصة الفرس (
grammar among, 1994, p. 9(  ذا خيالف نظرة رينان حني أنصف هذا األخري اجلهود ، فهو 

صالة ال نحو العريب؛ والغريب يف األمر أنه (إجناس جولدنيهر) قد تبعه مجع كثري من تالمذته  العربية وأقرّ 
فأطلقوا أحكاما مسبقة على كل   العريب،  للرتاث  معمقة  فكرهم يف دراسة  إعمال  جه دون  ساروا على 
العرب مب يصل علماء  أن  املستشرق واستغرب  هذا  استنكر  وقد  العريب.  النحو  العربية ومنها  ا  الدراسات 

أدىن   إىل  تفتقد  بيئة  يف  العربية  لنحو  واالستقراء  والتمحيص  التدقيق  من  املستوى  هذا  إىل  م  حنا فيهم 
اتصاالت  لديهم  تكن  مل  بدائي  شعب  وهم  العلمية،  للوسائل  الكلي  الغياب  ويف  التحضر  درجات 

نية وال غريها، وذلك حني رأى أن القضية ليست ما   نية وال السر إذا كان النظام النحوي حلضارات اليو
اجلمل   أقسام  األساسية يف حتليالت  اللغوية  ت  احملتو إىل  العرب  املسألة هي كيف وصل  اقرتض، ولكن 
ثٍري أجنّيبٍ، ويستنتج من كل ذلك إىل أن العرب ال   والكالم، وكذا تقعيد القواعد؛ كل ذلك يف غياب أّيِ 

عقليتهم   يف  وال  م  حيا يف  أصالٌة   Goldziche, on the history of grammar)توجد 
among, 1994, p. 5). 

ين، عرف مثانية    ين، أن هذا الفكر أي: اليو لفكر اليو والرد على اعتقاده بتأثر العرب يف تقسيم الكالم 
أقسام من الكالم، أما النحو العريب فيعتمد على ثالثة أقسام هي: االسم والفعل واحلرف. فهناك اختالف  

أما  جوهريٌّ   اجلملة،  مستوى  األرسطي جاء على  التقسيم  أن  ين، كما  واليو العريب  النحوين  بني  ونوعيٌّ 
من   يتضح  وهكذا  سيبويه.  عند  أقسامها  يف  التنويع  مع  الكلمة  مستوى  على  جاء  فقد  العريب  التقسيم 

لثقافات األجنبية واليو ثر النحو العريب  نية منها خاّصة، وأثر  خالل آراء هؤالء املستشرقني ذيوع فرضية 
لثقافات األجنبية، وسنعرض آلرائهم   ثّر النحو العريب  ذلك على الباحثني العرب ورأيهم الالمعقول يف 

   يف تفاصيل هذا البحث إن شاء هللا. 
لثقافات األجنبية وأصالة النحو العريب -3  :آراء متباينة ومتضاربة بني التأثر 

ويظهر هذا االجتاه يف ثلة من املستشرقني الذين كانت آراؤهم متضاربة أحيا ومتدرّجة أحيا أخرى، أو  
النحو  بتأثر   القائلة  م  نظر فصّححوا  متالحقة،  فرتة  يف  ثقافتهم  وتوسع  اّطالعهم  حسب  على  رة  مطوّ

لثقافات األجنبية، والتأكيد على أصالته، ومن بني هؤالء املستش  رقني جند: العريب 
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جنده ال يستقرّ له   - ملا نبحث يف مؤلّفات هذا املستشرق–: يف حقيقة األمر )(A.Rénanأرنست رينان 
جهة   ومن  نية،  اليو الثقافة  من  هة  ومشوّ رديئة  نسخة  د  جمرّ العريب  الرتاث  ّن  يرى  جهة  من  فهو  رأي، 

إليه من علم يف عصر كا العرب ومبا وصلوا  العلماء  فيه أورو تعيش عصر اجلهل  أخرى يشيد بدور  نت 
العلمي والفلسفي على غرار ما هو   التفكري  يفتقرون إىل منطي  العرب  أّن  إذ أشار يف حماضراته  والظالم: 
والعقل  العلم  عن  بعدا  زادهم  املنزل  لدين  ومتسكهم  احلديثة،  وأورو  القدمية  ن  اليو عند  احلال  عليه 

غري   يصنعوا  مل  "والعرب  احلر،  نية"  والبحث  اليو املوسوعة  جمموع  والرشدية،  انتحال  رشد  ابن  (رينان، 
لعربية  )10  ، ص1957 ، ويتوقف هنا ليؤّكد أّن هذا اإلجناز الذي يطلق عليه (العريب) لكونه قد كتب 

ين   ه األصل    –ما هو يف حقيقته سوى يو ين؛ألّن ليو (جمدي، أرنست  ساساين، واألصوب أن يوصف 
ني)57، ص  2000رينان،   ة فقط  ، حيث رأى أّن الثقافة العربية هي جمرد نسخة رديئة من الثقافة اليو

ن املصدر الوحيد للمعرفة والتفكري السليم...   متّ تدوينها بلسان عريب، وأّن اليو
للغة    ه مل تكن له معرفة كبرية  ذا القول املرسل، وقد يكون مصدر رأيه هذا أّن وال نظن عاقال سيسلم 

ه مل يكن مست ّن عرتافه نفسه  عرتاف زمالئه من املستعربني، و ّد، بل كان  العربية، وهذا  لقدر اجلي عر 
ئا  ّ ، ويبدو  )Renan, Souvenir d’enfance et de jeunesse, 1993, P. 210(مستعر سي

ه "كان يتابع دروس اللغة العربية يف   أّن رينان حاول أن يتقن العربية ومل يتمّكن منها جيدا، حيث ثبت أّن
الوطنية"   ملكتبة  فرانس، و )؛ هذا،  Renan, Lettres intimes, 1896, P. 278(الكوليج دي 

جنده هو    - عتباره أول من مثّل االجتاه النقدي التارخيي بني املستشرقني الفرنسيني    -ومن جهة أخرى  
ريخ   لعربية متثل مرحلة مهمة من  نفسه يطعن يف اعرتافاته السابقة يف قوله: "هذه العلوم العظيمة املدعوة 

ر العقل البشري"   ا يف النحو العريب  )2005إلسالم والعلم،  (رينان، اتطوّ . وأّن  العرب لو اقرتضوا شيئً
ُ موجود يف النحو والبالغة، فأمساء هذين   لظهر يف مسميات املصطلحات، فالذي يف العلوم األخرى غري
العرب   العلوم األخرى، فقد أخذها  أما  العامة عربية،  ما  ما، وحمتو ما، وتقسيما لمني، ومصطلحا العِ

القدمية  ع ن  اليو علوم   Renan, histoire générale et système comparé des)ن 

langues sémitiques, 1863, P. 378)  وفعل اسم  إىل  العرب  النحاة  عند  الكالم  فتقسيم    ،
نيني جتلى يف العلوم األخرى كالفلسفة والطب وغريمها، ففي مؤلفه:   ليو ثرهم  وحرف أصيل، وذلك أن 

عا ريخ  هناك  ( هل  متسائال:  العريب  النحو  أصالة  مسألة  إىل  يتطرق  السامية)  للغات  مقارن  ومنهج  م 
ن، وهل أبدع النحاة العرب يف   ثرياٌت أجنبيٌة يف نشأة النحو العريب، أو هل أخذه املسلمون عن السر

لنفي، اإلجابة  "إن  بقوله:  معلالً  ذلك  استبعد  وقد  ين؟  اليو لنحو   ً اقتداء النصارى   عملهم  أن  فلو 
العرب... كما أن   ريخ  ا ومذكورا يف  ً قي العرب لظل هذا  النحوي عند  للنظام  املؤسسني  ن كانوا  السر
إبداع النحو العريب كان من خالل كتاب كل املسلمني، وهو القرآن الكرمي، فالنحو جاء حلفظ لغة القرآن 

 ,Renan, histoire générale, 1863)املوضوع األساس الذي طرح من خالل النحاة األوائل"  
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P. P. 377. 378).    ومن هنا يظهر لنا جليا التناقض الذي وقع فيه رينان، ولكن قد يكون هذا بفعل
ق أكثر يف آرائه.  ا توسعت ثقافته عاد ليستدرك ما قاله ويدّق ّ  اطالعه الضيق واحملدود للرتاث العريب، ومل

بور دي  لثاملستشرق  العريب  النحو  ثر  يرى  جهة  فمن  ومتباينة كذلك،  متضاربة  آراؤه  قافات  : كانت 
بتأثر  رأيه  ا  أمّ املالحظة:  ة  دّق إليه من  وصلوا  وما  العرب  النحاة  بعمل  يشيد  أخرى  األجنبية، ومن جهة 

املقفع بن  أفاد من عبد هللا  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  أّن  فكان حني رأى  األجنبية  لثقافة  يف     النحو 
فكار أرسطو، فأرجع  تقسيم الكلمة إىل ثالثة أقسام ( ثر النحاة األوائل معرفته  اسم وفعل وحرف) إىل 

(العبارة) ألرسطو   ترمجوا كتاب  نية حني  السر لثقافة  ثّروا  األجنبية، كما  اللغوية  يور،  لبحوث  (دي 
ن عبد هللا بن املقفع ترجم كتب أرسطو  )56 م، ص1957ريخ الفلسفة يف اإلسالم،   ، ولكّن القول 
تثبته   أّن مل يعد حمل تسليم، ومل  الشأن .وقد ذهب كذلك إىل  اليت حتدثت يف هذا  البحوث والدراسات 

العرب الذين بقوا على سليقتهم كانوا يكرهون املنطق؛ألنه مفسدة للعقول، ولكن البصرة سبقت غريها يف  
ال   ا كثري من الشيعة واملعتزلة الذين أفسحوا للمنطق ا ملنطق، وإنه كان من بني حنا ر،  (دي يو االنتفاع 

الفلسفة يف اإلسالم،   النحوية كانت يف  )55  م، ص1957ريخ  الدراسات  أّن نشأة  ، ورأى كذلك 
ا غامضة، ويف نفس الوقت جنده يشيد بـ(الكتاب) ومؤلّفه حني   البصرة والكوفة، ويصف هذه النشأة 

قبله ممن كانوا  النحاة  تراث  نه  ضمّ سيبويه  وأّن  لنضج،  اتسم  الكتاب  هذا  ن  ريخ    أقرّ  يور،  (دي 
رغم وجود  –. وجنده يقرّ من خالل كتاب سيبويه  ) 55. 54. ص. م، ص 1957الفلسفة يف اإلسالم، 

املؤثرات وبعض  الشبه  أوجه  احتفظ   -بعض  العريب  النّحو  أّن  رأى  حينما  وذلك  العريب،  النحو  صالة 
العريب، مبا له العقل  ر  آ أثر رائع من  املالحظة، ومن    خبصائصه فقال: "وهو على أي حال  من دقة يف 

ريخ الفلسفة يف اإلسالم،  نشاط يف مجع ما تفرق، وحيق للعرب أن يفخروا به"   م،  1957(دي يور، 
هو)57  ص سيبويه  فكتاب  جهود     ،  سبقته  وإمنا  فراغ،  من  يوجد  مل  سبقوه،  الذين  النحاة  جلهود  مثرة 

الب، إال ما نسب إىل عيسى بن عمر، وهذا  رجلني أو أكثر من النحاة، وكانت هذه اجلهود شفهية يف الغ
 حبق وصف رائع وصادق ومنصف للعقل العريب الذي أوجد هذا النّحو.

منها   نية  واليو األجنبية  لثقافات  العريب  النحو  ثّر  بني  بور  دي  املستشرق  آراء  تضارب  نرى  ومن هنا 
صالة النحو العريب وإعجابه بعمل   ة اإلتقان اليت خاّصة، وبني إقراره  النحاة وخاّصة الكتاب لسيبويه، ودّق

ق.   الحظها يف الكتاب ومجع ما تفرّ
ه ال يؤكد    فعلى الرغم من   كيس فرستيجأما املستشرق   على أن الفكر اللغوي العريب كان   -يف أحباثه–أّن

إّال  ين،  اليو النحو  لفكر    نسخةً من  النحوية  الدراسات  ثر  ينفي  ه ال  الذي كان عن طريق  أّن ين  اليو
ان، ونصبني، وغريها  نية يف احلرية وحرّ اليو الثقافة والتعاليم  ا  اليت كانت  العلمية  اليت   املراكز  املراكز  من 

اهليلينية  الثقافة  فيها  انتشرت  العرب فقد  بعيدًة عن  األماكن ليست  آنذاك، وهذه  اهليلينية  الثقافة  نشرت 
ين إىل النحاة األوائل، وذلك كالتشابه الذي حصل بني أمثلة تقسيم الكالم ليؤكد على وصول الفكر اليو 
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). وقد أّكد على هذا التأثري  Versteegh, 1980, P. P. 336. 339(عند سيبويه والرتاث اهليليين  
اهليلينية   الثقافة  عناصر  أّن  فيه  يرى  الذي  العريب)،  فيالنحو  القياس  مصطلح  (أصل  حبثه:  خالل  من 

ا أصبحت م وجودة يف العامل العريب من خالل دراسة الفقه، وأن تعاليم املدرسة اهليلينية كانت عامالً أساسي
  ّ اإلسالمية ككل الثقافة  أصل  بـ:  Versteegh, 1980, P. P. 13. 14(يف  املعنونة  مقاربته  ويف   .(

متآلفني مع عناصر من الفكر   (الرتبية اهليلينية وأصل النحو العريب)، يرى أن النحاة العرب كانوا على األقل
التأثري  ألن  معروفة،  أصبحت  نية  للسر النحو)  (فن  ثراكس  ترمجة كتاب  أن  يزعم  ين،كما  اليو النحوي 
النموذج فعال  ين كان  اليو النحوي  فالدرس  العريب،  النحو  إىل  ين واضح، ومنه  السر النحو  ين يف    اليو

) العريب  للنحو  االنطالق   Versteegh, Greek element in arabic  linguisticونقطة 
thinking, 1993, P. 16). 
ن يف العرب–هذا من جهة، ومن جهة أخرى   ثري اليو جنده يقرّ أن وجهات نظره    -وبعد أن تبىن فكرة 

ا مما اعتقد   ً حتولت بشكٍل ملحوٍظ، وذلك بعد دراسته للتفاسري القرآنية األوىل واملبكرة اليت أقنعته أن كثري
للف ا  داخلي تطورا  حقيقته  يف  ين كان  اليو الرتاث  من  اقرتاض  العريب  أنه   Verstreegh, the)كر 

notion of underlying levels' in the Arabic, PXII)    املعنون حبثه  يف  ى  ار كما 
بعدم  املصطلحات مسلَّم  التأثري من خالل  أن مسألة  بداية اإلسالم)  القرآن يف  العريب وتفاسري  بـ(النحو 

األوائ املفسرين  من كتب  املأخوذة  املعطيات  من خالل  أن  فاعليتها  إىل  أيضا  املستشرق  هذا  ل، وذهب 
، ألن املصطلح العريب  ين أصبح إسهًا ا يف الدرس اليو ت اإلعرابية، وأقرا الربط بني مصطلحات النها

حسب هذه  -حسب نظرته فُّسر بسهولة من خالل التطور الداليل الداخلي يف الثقافة العربية، ومن هنا  
نية متخ  -النظرة ًلى عنها كلية، أو قد تكون مساعدة يف تفسري بعض الغموض احمليط  تكون الفرضية اليو

العريب   النحو   Verstreegh, Arabic grammar and quranic exegesis in)صل 
early islam 1993, P200) . 

قالٍم خمتلفةٍ  ت االستشراقية كانت  ا واضًح    ومن هنا نالحظ أّن الكتا ا، كما نلمح أن هناك تطورً ا ثقافي
تناولوه  أن  بعد  العريب  النحوي  الرتاث  إنصاف  إىل  م  نظر لوا  الذين حوّ املستشرقني  لكثري من  قد حدث 

 لدرس والتمحيص والتدقيق.
صالة النحو العريب -4  : نظرة اإلنصاف للجهود العربية واإلقرار 

هناك بع   لقد كان  العربية  احلضارة  وخدم  اإلسالمي،  التاريخ  أنصف  من  املستشرقني  ما  من  وهو   ، امةٍ
يف كتابه: (الدعوة إىل    وتوماس أرنولديف مؤلفه: (حضارة العرب)،    غوستان لوبوننلمحه عند املستشرق  

ؤلف: (أشعة خاصة بنور اإلسالم)، واملستشرقة األملانية    دينيهاإلسالم)، وكذا املستشرق الفرنسي   سيغريد  مُ
العشرين خصص   هونكه القرن  من  الثاين  النصف  ويف  الغرب)؛  على  تسطع  (مشس هللا  صاحبة كتاب: 

ا معمًقا درس من خالله جذور النحو العريب، حيث رأى هذا  كارتراملستشرق الشهري   املستشرق أن     حبثً
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ريخ النحو العريب كانت بدائيةً، وأن سيبويه يف كتابه (الكتاب) مل يعت مد على تعاليم  املرحلة األوىل من 
النحوي األول من نوعه. ( العمل   العريب، وأن كتابه هو  النحو   Carter: lesسابقيه عليه يف دراسة 

origines de la grammaire arabe, 1972, P. 95.     وينظر: محداد بن عبد هللا، موقف
ريخ النحو العريب ونقدها،   اليت طرحها يف  . ومن أدلّته  )198ص    ،م2019احلركة االستشراقية من 

لدراسة العالقة   ين إقراره بوجود عالقة بني الفقه والنحو، حيث تناول  لفكر اليو ثر النحو العريب  عدم 
بني هذين العلمني يف أكثر من حبث، خلص من خالهلا إىل أّن هناك عالقةً قويةً خاصةً بني النحو العريب  

سيلٌة للتحكم االجتماعي، كما أن هناك عالقات متبادلة  والفقه يف كل من اهلدف واملنهج، فكلٌّ منهما و 
 Carter, writing the history بني األسس اللغوية للفقه، والطبيعة الفقهية لألفكار النحوية ( 

of arabic grammar, 1994, P. 409 (    وال خيفى على  –إقراره بوجود عالقة بني النحو والفقه
ريخ النحو العريب   ّ مطّلع على  وأصوله هذه العالقة بني العلمني يف املصطلحات ويف التعريفات اليت كل

الفقه أصول  من  أخذت  اليت  النحوية  األصول  وكذا  النحو،  على  مباشرة  تعريف   -أسقطت  جمال  ففي 
املصطلحات جند أن: "أصول النحو هي أدلة النحو اليت تفرعت منها فروعه وأصوله، كما أن أصول الفقه 

اليت الفقه  أدلة  عت عنها مجلته وتفصيله"  هي  والفروع بني   تفرّ الدين اجلندي: يف األصول  (أمحد علم 
، ويف جمال استعمال نفس املصطلحات بني العلمني جند كذلك )91  الدراسات الفقهية والنحوية، ص

يف  أخالقية  مصطلحاٍت  استعمل  قد  سيبويه  أّن  من  دراساته،  خالل  من  املستشرق  هذا  استنتجه  ما 
(الكتاب) حنو: حسن وقبيح ومستقيم وحمال، بعد أن منحها املعىن النحوي التقين، وأن مصطلح «جائز»  

 .Carter, 1972, P. P. 83(كتاب) وعند كل النحاة العرب الالحقني  مظهرا فقهيا يف (ال   أُعطيَ 

وأصل،   )84 وحجة  وحد،  وخيار  ولغو،  وشرط  وعوض،  بدل  النحويةَ:  املصطلحاِت  أن  رأى  ... كما 
يف   استعماهلا  ضوء  يف  إال  مفهومة  تكون  أن  ميكن  ال  ريب  بدون  أخرى  ومصطلحاٍت  ونية،  ودليل 

الفقهية   أخالقيةCarter, 1972, P. 80(السياقات  مصطلحات  ألفى  فقد  يف     )،  وفقهية كثرية 
توافر  لرجحان عند  النحو وهو األجدر  الفقه يف  ثري  ا على  عدُّ ذلك دليال جلي ُ (الكتاب) لسيبويه، وي
ملفهوم التقين،   األدلة.كما يشري كارتر إىل أنه ال يوجد يف كتاب سيبويه مصطلٌح دالٌّ على مفهوم (حنو) 

ا الناس، وهي استخدامات لدى الدارسني للفكر  غري أنّ   هناك مصطلحات دالة على الطريقة اليت يتكلم 
اإلسالمي ومنها كلمة (طريقة) اليت تدل على الطريقة الصوفية و(سنة)، وهي مصطلح تقين للداللة على  

الطريقة املميزة،   السنة اإلسالمية، وكذلك مصطلح (مذهب) الدال على طريقة التفكري، وكذا (وجه) مبعىن
ا العديدة، ولكن أكثر املصطلحات استعماالً    - حسب نظرة كارتر -يف الكتاب  وكذلك (جمرى) ومشتقا

منط   أو  اجتاه  أو  طريقة  وأنه حرفيا مبعىن  هو (حنو)،  الكالم  طريقة  املستشرقون  للداللة على  (جدامي، 
ستشرق قد اختذ من تشابه املصطلحات ، وهكذا يتضح لنا أن هذا امل)41 والرتاث النحوي العريب، ص
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العريب   النحو  ثر  بعدم  القائلة  فرضيته  على  بياً  وسابقيه  سيبويه  عند  العريب  والنحو  الفقه  علمي  بني 
ين يف مرحلة البدء.    لفكر اليو

املستشرقني جند   لفقه من  النحو  العريب وربط  النحو  نشأة  ين يف  اليو التأثر  إنكار  إىل  لوثر  وممّن ذهب 
ا لوثر كوبف فيظهر رأيه هذا حينما أشار إىل أن الدين جريار تروبو: واملستشرقكوبف،   كان عامالً     أمّ

مهما يف التأثري املباشر وغري املباشر يف العرب، فالقرآن الكرمي واحلديث الشريف يف نظره مها مصدرا النحو  
علوم اإلسالمية، ومن هنا فالتأثري الديين يف الفكر واملعجم، وأن اللغويني العرب تباهوا خبدمتهم يف نشاط ال

والرؤى   املنهج  يف  التأثري  مواضع  من  عدًدا  ذكر  حيث  املسلمني،  تفكري  يف  بعمق  مؤسًسا  اللغوي كان 
، وهذه الرؤية تقرتب من فهم السياق الثقايف  )37 (جدامي، املستشرقون والرتاث النحوي العريب، ص 

 اإلسالمي حينذاك.
جريار   نفى  وأما  والفقه، كما  حلديث  ا  مرتبًط بدايته كان  منذ  العريب  النحو  ن  صرّح كذلك  تروبوفقد 

وأنكر أن يكون تقسيم الكالم عند النحاة العرب متأثرا برتاث أرسطو، فالعرب عندهم ثالثة أقسام، أما  
أقساٍم   سبعة  (الشعر)  يف كتابه  فنجد  العريب  ،(جداميأرسطو  النحوي  والرتاث  صاملستشرقون   ،  

يف  )35 أرسطو  لكتب  يونس  بن  مىت  ين  السر ترمجة  قبل  من   ٌ ثري يوجد  ال  أنه  ذلك  يؤكد  وما   ..
له مصطلح العرب، فعنده (الفعل) يستخدم  النحاة     (كلمة)، ويستخدم مصطلح (رابطة)   مصطلحات 

ين غري متكافئة مع مفاهيم النحاة     ، (تروبوالعرب،  مقابل (حرف)، كما أن مفاهيم الفعل يف الرتاث اليو
 . ) 137 ، ص1978نشأة النحو العريب يف ضوء كتاب سيبويه، 

النحوي   ال  ا نية يف  اليو حلضارة  الكلي  التأثر  ادعى  الذين اعرتضوا كذلك على من  املستشرقني  ومن 
جند النشأة  مرحلة  يف  أن  ليتمان    خاّصة  وهو  ا،  وسًط ا  ً مذهب املسألة  هذه  يف  نذهب  "وحنن  قال:  الذي 

العرب ابتدعوا علم النحو يف االبتداء، وأنه ال يوجد يف كتاب سيبويه إال ما اخرتعه هو والذين تقدموه،  
النحو، وبرهان   أيضا شيئا من  تعلموا  العراق  ن يف بالد  السر نية من  اليو الفلسفة  العرب  تعلم  ولكن ملا 

الكلمة خيتلف، قال سيبويه: فالكالم اسم وفعل وحرف جاء ملعًىن، وهذا تقسيمٌ أصلي"  هذا   أن تقسيم 
أمني اإلسالم،    ،(أمحد  نشأة  )293  ، ص 1969ضحى  أسباب  أي:  املسألة،  هذه  يف  فّصل  وقد  ؛ 

 النحو العريب كثري من علماء العرب يف القدمي واحلديث. 
  

ج املس لثقافات األجنبية خامسا: العرب الذين ساروا على  لعريب   تشرقني بتأثر النحو 
لثقافات األجنبية  ثر النحو العريب  يف الوقت الذي جند فيه عدول بعض املستشرقني عن آرائهم يف قضية 

نية واهلندية   نية والسر صالة النحو العريب وخصوصيته، جند    - كما أشر سابقا–اليو وإقرار الكثري منهم 
جهم ورأيهم،  من العرب الب ذه الثقافات فساروا على  ملستشرقني القائلني بتأثر النحو  ثّر  احثني من 

 ومن هؤالء الباحثني العرب نذكر: 
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اخلليل إبراهيم أنيس ثر  الصوري، حيث رأى  املنطق  ثري  الذين وقعوا حتت  املتأخرين  النحاة  : وهو من 
العربية  حناة  واملتأخرين من  سيبويه  ين ألجزاء وتلميذه  اليو التقسيم  اتبعوا  م  ّ أ ن؛ وذلك حني رأى  ليو

يف   القدماء  العرب  النحاة  أّن  إليها  ذهب  اليت  االعتقادات  بني  ومن  واحلرف)،  والفعل  (االسم  الكلم 
قصة ال تعطي املفهوم حّقه؛ فتعريف االسم أنه: "ما   م هلذه األقسام كانت غري دقيقة، بل هي  تعريفا

(إبراهيم أنيس من أسرار   وليس الزمن جزء منه"، ال يشمل بعض األمساء مثل: اليوم والليلة دّل على معىن 
قص وغري دقيق  )279، ص  1978اللغة،   ّ    -يف نظره–. ومن مثّ فهذا التعريف  ه ال ينطبق على كل ألّن

ه ال شّك أّن هذه األمساء وإ ن دّل معناها على زمن  األمساء كظروف الزمان اليت أشار إليها؛ والردّ عليه: أّن
السراج (ت   بن  بكر  أبو  يقول  احلدث؛  تدّل على  ا ال  أفعال؛ألّ ليست  قلت يف  316فهي  "فإن  هـ): 

األمساء، مثل اليوم والليلة والساعة وهذه أزمنة، فما الفرق بينها وبني الفعل..؟ قلنا: الفرق أن الفعل ليس 
ً فقط، كما أن اليوم زمان فقط.. فإن كانت ا للفظة تدل على زمان فقط، فهي اسم، وإن دلت على  زما

واملستقبل   واحلاضر  املاضي  حملصل  وأعين  فعل،  فهي  حمصل،  وزمان  يف  معىن  األصول  السراج،  (ابن 
 ، ومن هنا نرى أّن اعتقاده هذا غري مقبول ينقصه البيان والدليل. )37 .36. ص.  ، ص1985النحو، 

الباحث  إبراهيم مدكور إبراهيم أنيس–: وقد ذهب هذا  نية   -نفس مذهب  اليو لثقافة  النحاة  ثر  إىل 
سيبويه،   عند  وتقسيمه  أرسطو  عند  الكلم  تقسيم  بني  مقارنة  عقد  حني  ذلك  ويظهر  عامة،  واألجنبية 

ور  فأرسطو يقسم الكلم إىل اسم وفعل وأداة، وسيبويه يقسم الكلم إىل اسم وفعل وحرف؛ بل يزعم الدكت
احتفظوا  الكوفيني  ن  ويقول  أرسطو،  تعريفات  تشبه  الكلم  ألجزاء  سيبويه  تعريفات  أن  مدكور كذلك 

، ومن هنا يعتقد  )44  م، ص 1971(مدكور، يف اللُّغة واألدب،  مبصطلح أرسطو للحرف وهو (األداة)  
تعريفات    الدكتور تشبه  أرسطو، كما  تقسيم  تشبه  سيبويه  عند  الكالم  أقسام  أّن  هلذه  مدكور  سيبويه 

ف الدكتور مدكور عند هذا احلّد من املقارنة، بل عقد كذلك   األقسام تعريفات أرسطو هلا؛ هذا، ومل يتوّق
مقارنة بني اجلملة عند سيبويه ومفهوم اجلملة عند أرسطو، فرأى أّن أساس تكوين اجلملة عند أرسطو هو  

عن سيبويه  فعله  ما  يشبه  عليه)  واحملمول  (احملمول  وعندما  اإلسناد  إليه،  واملسند  املسند  عن  حتدث  دما 
احملمول واحملمول عليه  تشبه عبارة  "املبىن عليه"  أو  املبتدأ  أن عبارة  املبتدأ واخلرب، ورأى  أيضًا عن  حتدث 

اللُّغة واألدب،   العربية عامة: كمناهج  )45  م، ص1971(مدكور، يف  أثّر يف علوم  ين  اليو ؛ فاملنطق 
ويف علم النحو خاصة، على حّد قوله: "وقد أثر فيه املنطق من جانبني، أحدمها    الفقهاء وعلماء الكالم،

موضوعي واآلخر منهجي، فتأثر النحو عن قرب أو بعد مبا ورد على لسان أرسطو يف كتبه املنطقية من  
ين إىل النحو العريب   عرب    -على رأي الدكتور إبراهيم مدكور–قواعد حنوية...". وقد وصل هذا التأثّر اليو

ن  لعرب من السر ين، مث كان من بني من اتصلوا  ملنطق اليو ثروا  ن  ن، وذلك أن النحاة السر السر
إسحق   بن  وحنني  ىن،  السر النحو  وضع  يف  شأن  صاحب  نه  يصفه  الذي  الرهاوي  يعقوب  مثل  حناة 

يقًا للخليل، وقد قام برتمجة  الذي كان معاصراً للخليل بن أمحد وسيبويه، ويذهب إىل أن حنينًا كان صد
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نية منفردا، واشرتك مع ابنه إسحق يف ترمجة كتب أرسطو املنطقية إىل العربية أيضًا  اآلجرومية (مدكور،  اليو
نية الذي  )46 .45. ص. ، ص1971يف اللُّغة واألدب،  ، ومن َمث فقد أفاد سيبويه من حنو اللغة السر

رسطو؛ وهو يعمد لتأكيد أن هذا التأثر هو الذي أظهر كتاب سيبويه  نقله املرتمجون، كما أفاد من منطق أ
ضجًا دون أن يسبقه ما ميهد له، وذلك يف قوله: "ولعل يف هذا ما يفسر تلك املفاجأة اليت   مكتمالً و

(مدكور، يف    ، أحدثها كتاب سيبويه بظهوره يف تلك الصورة اجلامعة دون أن تصل إلينا سوابق ممهدة له"
واألدب،   ص1971اللُّغة  االستنكار )46،  شعور  انتابه  قد  مدكور  الدكتور  أن  هنا  ونالحظ   ،

لثقافة اخلارجية كما ذهب إىل ذلك بعض   ثره  واالستغراب يف أن يكون الكتاب من صنع سيبويه دون 
متصلة  املستشرقني الذين تعّجبوا من أن يكون الكتاب من أصل عريب خالص يف بيئة بدوية خالصة غري  

نية واهلندية وغريها.  نية والسر  حلضارات األخرى اليت كانت يف وقتها كاليو
: وإىل نظرة االستغراب واالستنكار ذهب األستاذ أمحد أمني كذلك، حيث وصف ظهور كتاب  أمحد أمني

املستشرقني   آراء  إىل  آرائه  يف  مستندا  قبله،  ملا  لنسبة  مفاجأة  نه  شامالً  العرب  سيبويه كامالً  بتداع 
العريب؛ كما  النحو  أصالة  حول  األوروبيني  اختالف  حول  أقواالً  ليتمان  عن  نقل  حيث  ابتداء،  للنّحو 
استنكر أن يكون أبو األسود الدؤيل صاحب نشأة النحو العريب، فرأى أن الذين نسبوا نشأة النحو أليب  

نحو" اليت نعرفها اليوم، وأّن أ األسود وضع  األسود من القدماء مل يكونوا يفهمون املعىن الدقيق لكلمة "ال
األساس بضبطه املصحف حىت ال تكون ضمة موضع فتحة، وال فتحة موضع ضمة، مث جاء من بعدهم  
واالسم  الكلم،  وتقسيم  النحو  وضع  األسود  أيب  إىل  فنسب  املعىن  على  النحو  وضع  يفهم  أن  أراد  من 

ولكن صّح عنده خرب وضع نقط املصحف إلمجاع أغلب   الظاهر واملضمر، وأبواب التعجب، وإن وغريها؛
النشوء،   قانون  تتماشى مع  النحوي  أولية يف سبيل  ت عليه، حيث قال: "وواضح أن هذه اخلطوة  الروا
يت من أيب األسود، وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إىل النحو، فعمل أيب األسود يسلم إىل   وممكن أن 

ال ووضع  اإلعراب  يف  له"  التفكري  اإلسالم،  قواعد  أمني، ضحى  ص 1961(أمحد  ص.  م،   .286.  
مل يفعل أكثر من ضبط املصحف، وإن العلماء من بعده حينما حتدثوا   -يف رأيه–. فأبو األسود  )287

عن الفاعل واملفعول وغريها، وعن النصب والرفع واجلر، نسبوا ذلك إىل أيب األسود، وإن كان أبو األسود  
ا حديثه عن سيبويه وصنيعه يف الكتاب فقد رأى أمحد أمني أّن ترتيب وتبويب  ال يعرف شيئًا من ذ لك. أمّ

مثلته؛ وأنه   يت  الكتاب تبويب وترتيب منطقي، يبدأ بتقسيم الكلم، مث يعرف كل قسم ويذكر أحكامه و
نية إال ما اخرتعه هو والنّحاة من قبله، غري أن العرب ملا تعلموا ال   ال يوجد يف كتاب سيبويه فلسفة اليو

ن يف العراق، تعلموا أيضًا شيئًا من النّحو     . ص.  م، ص1961(أمحد أمني، ضحى اإلسالم،  من السر
ن  )293 .292 ن والسر ثري اليو كان ضعيفًا وغري مباشر يف العصر العباسي    -على حّد قوله-، وأّن 

ا املتأخرون كأيب  النحاة  ا  ثر  الفلسفة  نقل  الرماين  األول، وبعد  اإلسالم،  حلسن  أمني، ضحى  (أمحد 
ثر النّحاة العرب مبنطق أرسطو،  )293  . 292  . ص. م، ص 1961 ؛ هذا، وقد رأى أن من مظاهر 
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تسميتهم للظرف (املفعول فيه)، وذلك أن أرسطو يعترب أن الزمان واملكان كالوعاء لألشياء، إذ ال بد لكل  
.  م، ص1961(أمحد أمني، ضحى اإلسالم،  كالوعاء له    خملوق أن يكون واقعًا يف زمان ومكان، فهما

لغموض.  )277 .276 ص.   . ومن مثّ وصف نشأة النحو العريب األوىل 
العرب  أمحد خمتار عمر أّن تقسم  ة، وذلك  ّ اهلندي لثقافة  العريب متأثّر  النحو  أّن  الباحث  لقد رأى هذا   :

اهلنود، نقلوه عن  ما  نفسه  (اسم وفعل وحرف) هو  املفاهيم    للكلم  تعريف  ا حىت يف  تشا إّن هناك  بل 
املستقل   اللفظ  ا  أ أو  مفرد،  ملعىن  املوضوع  "اللفظ  ا:  ّ أ للكلمة على  النحوية، كتعريفهم  واملصطلحات 

شبه   أوجه  فهذه  الوضع"  اهلنود،  الدال على  عند  اللغوي  البحث  عمر،  خمتار  .  م، ص 1972(أمحد 
لدراسات اليت توّصل إليها اهلنود أّن  )133  .132  ص. ثر النحو العريب  ، ومن األمثلة اليت ساقها عن 

احلرف   حول  اختلفوا  العرب–هؤالء  النحاة  فعل  عن    -مثلما  مستقلة  ا  ذا يف  معان  احلروف  هلذه  هل 
ّن علماء اهلنود أفردوا نوعًا من األمساء له خصائص األف سم خاص  األفعال واألمساء أم ال؟ فقال  عال 

(هيهات، ووي، وأف)   العرب يف حنو:  النحاة  فعله  ما  الفعل)، وهو عني  (اسم  خمتار عمر،  هو  (أمحد 
 . )133 .132 . ص.م، ص1972البحث اللغوي عند اهلنود، 

لدراسات النحوية عند اهلنود، وكان  عبد الرمحن أيوب : وقد قال هذا الباحث كذلك بتأثّر النحو العريب 
أثناء قد ذكره أمح السابق  العرب)  اللغويني  اهلنود وأثره على  اللغوي عند  د خمتار عمر يف كتابه: (البحث 

حديثه عن احتماالت التأثري والتأثر، إذ تبىن الدكتور عبد الرمحن أيوب فكرة هذا التأثر حينما اعتقد أّن 
ين   اليو ملنطق  ثرت  سيبويه  بعد  املتأخرة  البحالكتب  عمر،  خمتار  اهلنود،  (أمحد  عند  اللغوي  ث 

 . )138ص   م،1972
ين بسبب اجلوار واملخالطة، وكذا جرجي زيدان لنحو السر : ويعتقد هذا الباحث أّن النحو العريب متأثر 

نية والعربية، وسبب نشأة النحو يف العراق دون غريه من بالد اإلسالم أّن العرب كانوا  تشابه اللغتني السر
ن يف ا ين قدمي يف املنطقة، وضعه يعقوب الرهاوي سنة  قد خالطوا السر م؛  460لعراق، وأن النّحو السر

أقسام   نفسها  هي  العربية  يف  الكالم  أقسام  أّن  والعريب  ين  السر النحوين  بني  ة  املتشا األمور  بني  ومن 
نية   ريخ، صالكالم يف السر ريخ آداب اللغة العربية، دون  غري    ؛ وهذا قول)220  (جرجي زيدان، 

عن    علمي؛ التقسيم  هذا  أخذوا  العرب  أن  إىل  لضرورة   يقضي  ال  اللغتني  بني  الشبه  وقوع  د  جمرّ ألّن 
ن.  السر

كما رأى أّن نقط اإلعراب اليت وضعها أبو األسود الدؤيل لتمييز االسم من الفعل واحلرف هي من وحي  
ن جريانه يف  ين، وقد أشار إىل ذلك يف قوله: "واألرجح أنه اقتبس ذلك من الكلدان أو السر النحو السر

تعيني الكلمة الواقع هو فيها:    العراق، وكان عندهم نقط كبرية توضع فوق احلرف أو حتته لتعيني لفظه، أو 
أم حرف.."   فعل  أم  العربية، صاسم هي  اللغة  آداب  ريخ  االدّعاء  )222  (جرجي زيدان،  ، وهذا 
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كذلك مل تثبته كتب الرتاجم واملراجع، واملعروف أن أ األسود وضع نقاط اإلعراب حينما ظهرت احلاجة  
 حن فيه. إليها لفهم قراءة القرآن الكرمي، وجتنّب وقوع الل

  
 :اخلامتة

العريب من   النحو  بنقل  القائلني  املستشرقني  العرب آلراء وأفكار  الباحثني  ح كثري من  انز الرغم من  على 
ا،   ثره  أن الكثري من الدراسات واألحباث العربية والغربية على حّد سواء اعرتفت    إّال الثقافات األجنبية و

لعمل العظيم الذي   قام به النحاة القدماء، وإن كان فيه شيء صالة النحو العريب وخبصوصيته، مشيدة 
ّ قواعده األساسية واجلوهرية   ه كان بعد أن قام صرح النحو العريب ووضعت كل ذه الثقافات فإّن من التأثر 

ألّن احلاجة امللحة لوضع النحو هي اليت استلزمت وضعه للحفاظ على القرآن الكرمي  ؛يف الكتاب لسيبويه
ذه الثقافات األجنبية اليت فرضت وجوده؛ ويبقى عصر من العصور من اللحن والتّحريف، وليس   التأثر 

ة و...   ّ نية واهلندي نية والسر اليو لثقافات األجنبية  العرب  اتصال  فيه  ننكر  النحو ال  املتأخرة من وضع 
لعجم  وقد كثر وانتشر هذا التأثري التأثّر خاصة يف فرتة ما بعد الفتوحات اإلسالمية أين كثر االختال ط 

ّ العلوم األخرى.  وبلدان العجم، وهذا ليس يف النحو العريب وحسب، بل يف كل
وتوجهات   أهدافه  مهما كانت  االستشراق  أّن  واالستنكار  االزدراء  بوجه  إليه  ننظر  أن  ينبغي  ال  وممّا 

التعريف ويف  املنهجية  الناحية  من  واإلسالمية  العربية  الدراسات  حّد كبري  إىل  أفاد  بثقافات    أصحابه 
وفنيا، كما ساعد  وأدبيا  معرفيا  ا غنية  ّ أ الثقافة، وإىل  ة هذه  ّ أمهي إىل  االنتباه  يلفت  مما  الشرقية  الشعوب 
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  تقف حائال بينه وبني االستنتاجات العلمية الدقيقة.
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  امللّخص
للغات من حيث التطور الداليل أللفاظها، وملا کانت اللغة ظاهرة اجتماعية وکان الشـعراء  علم اللغة يهتمّ 

م تمــع فقــد اســتخدموا األلفــاظ علــی وفــق حيــا ة وظــروفهم الراهنــة؛ وکــان أحــد هــؤالء  جــزءاً مــن ا ّ املعيشــي
م احلربيـة، هـو (عبـد الـرحيم حممـود)، فهـو شـاعر ثـوري وجمابـه  روا حيا للغات ليصوّ راء الذين استعانوا  الشع

ة وخشـونة، ولـذا نـرى أشـعاره يهـدأ حتـی ي للظلم يرتفع صـوته يف وجـه الغـزاة الطغـاة وال ّ قـوّ كتـب عـنهم بكـل
حلماسة ز  ّ ـا الدالليـة والثـورة مـن حيـث معـىن اللغـات وال  تتمي ما مفـردة "النـار" الـيت اسـتعان الشـاعر بقوّ ّ سـي

ر الــداليل للفظــة "النــار" يف أشــعار عبــد  قنــا يف هــذا البحــث إىل التطــوّ اشــة؛ مــن هنــا تطرّ لبيـان أحاسيســه اجلّي
التحليلـي.وإّن اهلـدف مـن إجنــاز هـذا البحـث هـو الکشــف  -معتمـدين علـى املــنهج الوصـفي  الـرحيم حممـود

ر الــداليل لكلمــة "النـار" إلــی احلـد الــذي أصــبحت هـذه الكلمــة مــن  ـري حيــاة الشــاعر يف التطـوّ ث عـن مــدى 
دي يف شــعر املقاومــة وهكــذا جعلــت نصــوص الشــاعر أكثــر محاســًا وقــوّ  لمــات الــيت هلــا أثــر ر ة يف أبــرز الك

  األداء. 
ر الداليل، فلسطني، عبد  الكلمات املفتاحية:   الرحيم حممود، النار. التطوّ

Abstract: 
Semantic development is concerned with languages and their development 
in society. Although poets are parts of this society, they used words 
according to their living conditions and current circumstances. One of the 
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poets who used the languages to represent their military lives is ‛Abd-al 
Raḥīm Maḥmūd, a revolutionary poet who confronting injustice raised his 
voice against the invaders and the tyrants. He did not stop writing about 
them with all strength and roughness. His poetry is characterized by 
enthusiasm and revolution in terms of the meaning of languages, especially 
the word "fire" which used the poet with its extraordinary power to express 
his excited sensations. In this research we embarked on Semantic 
development of the word "fire" in the poems of ‛Abd-al Raḥīm Maḥmūd 
using descriptive-analytical method. The purpose of this research is to 
reveal the extent to which the life of the poet has influenced the semantic 
development of the word "fire", so that has become one of the most 
prominent words which has a leading role in the poetry of resistance and 
thus made the poems of the poet more enthusiastic and strong in 
performance. 
Keywords: Semantic Development, Palestine, ‛Abd-al Raḥīm Maḥmūd, 
Fire. 

  :قدمةامل
 ّ تمع وهلذا فهي تعكس كـل تمعـات إّن اللغة مرآة ا رات الـيت جتـري فيـه، فكّلمـا تقـّدمت ا احلـوادث والتطـوّ

عـــت املصـــطلحات اجلديــدة املعـــّربة عــن مظـــاهر احليـــاة  عـــت مظــاهر احليـــاة االجتماعيــة، تنوّ وازداد رقيهــا وتنوّ
تمعـات  والتطـورات الثقافيـة واالقتصـادية اجلديدة فيهـا؛ حـّىت جـاء علـم الداللـة وقـام بدراسـة الكلمـات يف ا

ر الداليل يزيح الستائر عـن مـدی وال ر؛ وإّن هذا التطوّ فكرية اليت طرأت عليها ألّن داللة الكلمة تتغّري وتتطوّ
تغيـري داللــة الكلمــات مــن القـدمي حــّىت الزمــان الــراهن. شــعراء املقاومـة لرتســيم أحاسيســهم الثوريــة واحلماســية 

ة واحلمـــاس وإحـــدى هــذه الكلمـــات  لقــوّ م الشـــعرية هـــي يســتخدمون كلمـــات مشـــحونة  رة يف نتاجــا املکـــرّ
ن هلــا قــدرة خارقــة يف التعبــري عــن الــدالالت االجيابيــة والســلبية يف الشــعر. وعلــى هــذا  مفــردة "النــار" ذلــك 

ســتخدام كلمــة "النــار" ليعــّرب عــن حياتــه الشخصــية  الــنمط نــرى عبــد الــرحيم حممــود الشــاعر الثــوري يقــوم 
ة.  ّ   والنضالي

ثــري حياتــه اخلاصـة يف داللــة "النـار" وترســيم مالمـح املقاومــة. کــان إّن هـذه الدراســة تسـعی  لتكشــف مـدى 
م علـــى  ّ ــار"، التعبـــري عـــن الـــروح الثوريـــة الـــيت ختـــي الشـــاعر يبتغـــي مـــن وراء تلـــك املبالغـــة يف توظيـــف كلمـــة "النـ

اولنــا الـداخلي، وهكـذا ح -الشـاعر. وکـان املـنهج الــذي اعتمـد عليـه يف هــذا البحـث فهـو املـنهج الوصــفي
ة حضـرت فيهــا  ّ ختيــار مقـاطع شـعري ّ لكلمــة "النـار" يف نصـوص الشـاعر، وذلـك  ر الـداليل فيـه التقـاط التطـوّ

ة وبعــض الظــواهر  ّ ا، فضــالً عــن حتليـل البنيــة اللغويــ املســتخدمة يف  األســلوبيةهـذه الكلمــة أو إحــدى مشــتقا
  اء لفظ "النار".هذه املقاطع حّىت نبّني الروح النضالية واحلماسية اليت تكمن ور 

بب يف جتربة هذا الشاعر هـي: كتـاب عنوانـه «الشـاعر الفلسـطيين الشـهيد عبـد الـرحيم  ومن البحوث اليت ُکتِ
حممود» جلابر قميحة، وهذا الكتاب ُكتِب حول حياة الشاعر الشخصية وعن املناسبات الـيت كتـب أشـعاره 
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ـا يف ديـوان عبـد الصـرفيةفيها، ورسالة لنيل درجة املاجستري بعنوان «الصيغ  للكاتبـة  »الـرحيم حممـود ودالال
هــذه الرســالة يف األفعــال إلنســانية، وکانــت غــزة، كليــة اآلداب والعلــوم ا –حنــان مجيــل عابــد جبامعــة األزهــر 

د  الــرحيم حممــود» جلمــال عبــد ورســالة أخــرى موســومة «اللغــة يف شــعر عبــدوصــيغها املختلفــة،  الــرحيم حممـــّ
  ة اليت استخدمها الشاعر يف أشعاره.تبت حول اللغُ◌ وکجبامعة النجاح، 

ر الـداليل للفــظ "النـار"، وهــو  حـث الــذي حنـن بصـدد إجنــازه يف شـعر عبــد الـرحيم حممـود هــو التطـوّ ولكـن الب
موضوع غري مطروق من ذي قبل. والذي دفعنا إلی اختيار هذا املوضوع هـو أّن عبـد الـرحيم شـاعر املقاومـة 

ما لفـــظ "النـــار"  ّ رز علـــى شـــعرهومــن هنـــا کـــان لأللفـــاظ والســـي حياتـــه الشخصـــية واحلربيـــة  يف تصـــوير ثــري 
رز والفــت لالنتبــاه،  وترسـيم األحــزان فضــالً عـن أّن لفــظ "النــار" يعـمّ شــعره إلــی احلـد الــذي کانــت هلـا أثــر 

  .مسبقاً  رسيد  وهو مل 
نا يف هذه الدراسة نسعی أن جنيب عن السؤالني التاليني:   إّن

 استخدام كلمة "النار" يف شعره كثرياً؟ ملاذا أحلّ عبد الرحيم علی 
 لنار اليت متحورت عليها رؤية عبد الرحيم حممود؟ ة اخلاّصة  ّ  ما احلقول الداللي

 
  الشاعر وترمجته

الشـاعر الـذي حنـن بصـدد ترمجتـه ودراسـة شـعره «هـو عبــد الـرحيم حممـود بـن عبـد احللـيم بـن الشـيخ عبــدهللا، 
م الربيـع مـن سـنة  . عـاش طفولتـه )43 ، صم2003مشّالـة،  (أبـوم يف قريـة عنبتـا» 1913ولـد يف أحـد ّأ

عند والديه. وكان من صغره حيب العلم والدين حيث جعله يقبـل علـى قـراءة القـرآن الكـرمي مثّ يهـتم حبفظـه. 
ى تعليمـه اإلبتـدائي يف مدرسـة قريـة مثّ انتقـل إىل  يب الطيب ألّن ابنه األكرب كان امسه طيـب. و«تلقـّ ولّقب 

ـــا املرحلـــة االســتعدادية (الثانويـــة) املتوســـطة يف مدرســتها ملـــدة أربـــع ســـنوات» طــو  مـــازن،  (أبـــولكرم ودرس 
  .)270  ، صم1990
اجلهــاد واملقاومــة يظهــران بشــكل دقيــق وحاســم يف حياتــه لــذا ميكــن أن نقــرأ هــذه احليــاة بعيــداً عــن  وملــا کــان

زجـا معــًا حيـث يصــعب علينـا أن نفـرّق بينهمــا، كمـا أّن آراء الشــاعر  تـه ألّن حياتــه وجهـاده مُ جهـاده ومقاوم
لسياسـة نـّه شـاعر فارسـأّيب وعلـی وعـي  ، ومـع أنـّه لبـث سـنني يف وأفكاره تتجّلى يف شـعره، وشـعره يـوحي 

ــه ســــنة  ه «عــــــاد إىل وطنـ ــراق لكنــــّ ــى راحتــــه1941العـ ــو حيـــــــمل روحــــــه علـ  -كمــــا يقــــول-م، وقــــد عــــاش وهـ
ــداء» ــوت والفـ ــوت املـ ــع صـ ــاطف مـ ــهاد، ويتعـ ــزّل يف االستشـ ــاش يتغـ ــفيف عـ ــيب شـ حســـاس غيـ ــة،  و (قميحـ

ــام)70 ، صم1986 ــان عـ ــباط يف1948 . مثّ «يف شـــهر نيسـ ــراً لالنضـ ّني آمـ ــُ ّ  م عـ ــل ــولكرم، وظـ ــة طـ مدينـ
يناضل حّىت وافاه األجل احملتوم يف معركـة الشـجرة الـيت دارت رحاهـا أمـام قريـة الشـجرة يف الثالـث عشـر مـن 

د األبيات اآلتية:1948متوز عام   يًا نداء وطنه وهو يردّ ّ   م ملب
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  امحلـــــــــــــــــــــــــوين امحلـــــــــــــــــــــــــوين
  

  أن ترتكـــــــــــــــــــــــوين احـــــــــــــــــــــــذروا  
ــطني وداعـــــــــــــــــــــاً       فلســــــــــــــــــ

  
ّ قلــــــــيب»      خالصــــــــًا مــــــــن كــــــــل

  ) 30 ، ص م1988(حممود،   
  

  الرحيم حممود  األنساق الدالليّة لداّل "النار" يف شعر عبد
فــرع مــن فــروع علــم الداللــة، يهــتمّ مبــا يعتــور الكلمــة مــن تغــري يف معناهــا، ممــا يســاعد إّن « ر  الــداليل  التطــوّ

ر  احلاصــل يف اللغـــة يت )235 ، صم2008(عيســى،  »الباحــث علــى فهـــم التطــوّ د قـــدور  . وأمحـــد حممــّ
وجمـال هـذا العلـم دراسـة املعـىن اللغـوي علـى صـعيدي املفـردات والرتاكيـب، «ويبّني حدود هذا العلم ويقـول: 

ـا مـن مسـائل (حممـد  »وإن كان املفهوم السائد هو اقتصـار علـم الداللـة علـى دراسـة املفـردات، ومـا يتعلـّق 
  .  )337، ص 2008قدور،  

ا ـا،   ولـمّ ا، وتراكيبهـا، ودالال كانت اللغة ظاهرة اجتماعية، فهي عرضة للتّطـور يف خمتلـف عناصـرها: أصـوا
تمـع واحلـوادث الـيت تطـرأ عليهـا وهكـذا تـؤثّر  من منظار أكثر النّقاد كائنـة حيـة وتتغـّري مـع تغيـري ا ألّن اللغة 

ــداليل هــــو ال ــري الـ ــل: «التغيـ د حســــن جبـ ــّ ــال حممـ ــا قـ ــع، كمـ تمـ ــذي يصــــيب دالالت يف ا ــدرجيي الـ ــري التـ تغيـ
. )33 ، ص1997(جبـل، األلفاظ مبرور الزمن، وتبّدل احلياة اإلنسانية، فينقلها من طور إىل طور آخـر» 

وإذا حنن قمنا بدراسة اللغات سنرى التغيريات اليت طرأت علی ألفاظهـا مـن القـدمي حـّىت هـذا العصـر، حتـی 
  ت يف املاضي.أصبحت اللغات ختتلف مع شكلها الذي كان

، أدّت إىل متحــور رؤيـــة عبـــد لنـــار داخــل األقطـــاب التاليـــة "اليـــتم،  لألســباب املـــذكورة آنفـــًا ة  الــرحيم اخلاصـــّ
احلرب، الغربة واحلّب والشوق إىل الوطن، الظلم الناتج عن االستبداد واالستعمار". وكانـت تلـك األقطـاب 
هــا  ًا يشــري إىل جتربــة الشــاعر يف صــراعه مــع اليــتم واحلــرب والظلــم والغربــة الــيت عا قــد منحتــه إحساســًا خاصــّ

ة، أدّت إىل عبـد الـرحيم  ة حــادّ ّ بت لـه أزمـة نفسـي ّ يف حياتـه والشـوق للرجـوع إىل وطنـه، وهـذه األمـور الـيت سـب
ة، فإنــّه رأى يف النــار  ّ ة وأخــرى ســلبي ة أصــابت كلمــة "النــار" يف شــعره بعضــها إجيابيــّ رات دالليــّ مجلــة مــن تطــوّ

ــا و  ة واحلـب واحلنــني إىل الوطن".كمـا نــرى رفــض احلـرب وويال احلـزن الــذي أتـى إثــر حياتــه "الشـجاعة والقــوّ
 النضالية. وهكذا نالحظ أّن هذه الرؤية يف تداول كلمة "النار" قد شّكلت ثنائيـات ضـّدية وقـد حـاول عبـد
ة الــــيت تنطــــوي عليهــــا هــــذه الكلمــــة يف الــــنّص. ميكــــن اســــتقرار هــــذه  لدالليــــّ الــــرحيم أن يلــــمّ جبميــــع األبعــــاد ا

لرؤية اإلجي ة.الدالالت على قسمني: قسم خاّص  ّ لرؤية السلبي ة وآخر  ّ   ابي
  



 

100 

  الدالالت اإلجيابية
ة والشـــجاعة للوصـــول إىل  تتمحـــور رؤيـــة عبـــد ــوّ لنـــار داخـــل األقطـــاب اآلتيـــة؛ القـ ة  ــّ ة اخلاصـ ـرحيم اإلجيابيـــّ الــ

شــوق والولــع للــوطن حتــت صــواريخ العــدو واحلــّب مــن أجــل احليــاة، ومــا إىل ذلــك حيــث رأى يف  ة، وال احلريــّ
م اليأس على أفكاره.النار عالمات   ّ   إمكان احلياة يف املستقبل ترتاصف أمام أعينه يف حالة خي

  
  القدرة والشجاعة

ئــر وأّن الشــعر ينبغــي أن «املطلــوب مــن الشــعراء أن يشــحنوا روح احلماســة يف نفــوس الشــعب  إّن الشــاعر 
ــة ا ــعر امللتـــزم والكلمـ ــا الشـ د الـــدعوة إىل الثـــورة الـــيت يقودهـ ــّ ــالة جتسـ ــه رسـ ـــون لـ ــائرةتك ــة الثـ ــيغمي، » مللتزمـ (ضـ

الفلســطيين دون أي كلمــة أضـاف أســطراً جديــدة مــن البطولــة  . ولكـن الشــاب)7 ، صم2014آخــرون، 
 ، تـه، وجعـل لغـة األفعـال هـي الـيت تتحـّدث يف زمـن مل جيـِد الكـالم شـيئًا إىل صفحات البطوالت يف العـامل برمّ

لكلمــة كمــا حيــدث يف فلســطني إذ صــنعت أروع وقلمــا يوجــد مكــان يف العــامل املعاصــر يتعــانق فيــه الفعــل 
  املالحم والبطوالت على أيدي الشباب.

ــاء علـــى أنفســـهم  وعبـــد الـــرحيم شـــاعر وطـــين رأى احلـــرب مـــن قريـــب احلـــرب وهلـــذا يـــدعو الشـــعب إىل االتّكـ
  واستخدام الشجاعة والقدرة اللتني تكمنان يف نفوسهم كما جاء يف األبيات اآلتية: 

ــّك  ــا حـــ ــرَِك  فـــــىتمـــ ُ ظفـــ ــَدَك مثـــــل   جلـــ
  

   ُ ّك األوهـــــــــــــام    حـــــــــــــرّ ال تَتصـــــــــــــب
َك ينصـــــــــهر   ّ عنقـــــــــِ ــهر بنـــــــــارَِك غــــــــل   إصــــــ

  
   ُ   وعلى اجلماجِم تركزُ األعالم

  ) 38  ، ص1988(حممود، 
ة هـي إّن الشاعر يرى أّن الطريق  ّ ل علـى االوحيدة للوصول إىل احلريـ تّكـاء الشـخص علـى نفسـه دون أن يعـوّ

د كالمـه  استخدم عبدغريه، كما   ّ ل "مـا حـّك جلـدك مثـل ظفـرك" لكـي يؤيـ الرحيم هذا املثـل يف املصـرع األوّ
ة  ــوّ لقـ ــاك  ــًا واإلمسـ ــام جانبـ ــذين البيتـــني يريـــد طـــرح األوهـ ــاعر يف هـ ــة. إّن الشـ ــائر لـــدی العامـ ــذا املثـــل السـ ـ

ــ ة والشـ ــوّ ــي القـ ــياق هـ ــذا السـ ــار" يف هـ ــة "النـ ــة يف لفظـ ــة الکامنـ ــن الداللـ ــا والواقـــع. ولكـ ــان يتوقعهمـ جاعة اللتـ
سـة املندفعـة للـدفاع  الشاعر من الشعب. وقد أتى بفعل األمر يف بداية البيت الثاين حّىت يظهر روحـه املتحمّ

ًا وحيــاة ملــن تعرفــه بديوانــه، وتعرفــه «عــن کرامــة الشــعب کمــا قــال قميحــة: فــإّن عبــدالرحيم أصــدق الشــعراء فنــّ
الـرحيم ينظـر إىل النـار بوصـفها   ق مـن احليـاة جعـل عبـد. وهذا السـيا)77 ، ص1986(قميحة،    »لديوانه

ة لدحر األعداء. ة يف نفوس الشعب الفلسطيين هلذا يريد إطالق هذه القوّ   كتلة من القدرة والقوّ
اس البلد كما يقول: م حرّ ما الشباب لسحق األعداء، ألّ ّ  فالشاعر يدعو كل أطياف الوطن والسي
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ـــ ــإّين قــــــــد رأيــــــــت العـــــــــ ــامر فــــــ   غــــــ
  

ُ هبوبــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــه   ّز حيرمـــــــــــــــــــــــــــــــ
  إّن الشــــــــــــــــــباَب لظــــــــــــــــــى حيــــــــــــــــــرّ   

  
  ُق دوحــــــــةَ العــــــــادي شــــــــبوبه  

   ُ ــاِع يهــــــــــدم ــُف السفســــــــ   والعاصــــــــ
  

ــه   ــاغي هبوبــــــــــــــــ   قبــــــــــــــــــة البــــــــــــــــ
  ) 64  ، ص1988 (حممود،     

ــال   ة والقـــدرة واالستبسـ ــوّ لقـ ــات تتّصـــف  ــداً مـــن كلمـ ــد الـــرحيم حشـ ــاعر عبـ يف هـــذه األبيـــات اســـتخدم الشـ
ألمـل والتفاعـل بغيـة الوصـول إىل  اً محاسيًا مليئًا  كـ"لظى، حيرّق، العاصف، السفساع، يهدم" كي خيلق جوّ

ه الشــــباب بلظــــى النــــار يف القــــدرة ّ ضــــهم  القــــدرة احلقيقيــــة وهــــي "النــــار". والشــــاعر شــــب والشــــجاعة لكــــي حيرّ
ه أشـار إليهـا يف أکثـر  للحضور يف ساحات القتال. وإّن مل يّصرح الشاعر بلفظة "النار" بشکل مباشر إّال أّن

  من کلمة. 
  

  احلّب والشوق إىل الوطن
ّ شـيء حـىت  ، وحياول أن يفعل كـل اإلنسان حينما يعشق شيئا يبذل كل ما لديه حىت يبقى هذا احلّب قائمًا
هــذا احلــّب أشــّد فــتالً، وعنــدما تكــون احلبيبــة هــي األرض ال ميكــن ألّي أمــٍر أن ميــزّق أحبــال  تصــبح أحبــال 

ما الشـعراء ألّن إح ّ ّ شخص والسـي ً لإلنسـان هذا احلّب؛ وإّن حّب الوطن يعرتف به كل ساسـهم أكثـر غليـا
ا تشـّكله هـذه املسـألة  ي مـن األحـوال أن نفصـل مسـألة الـوطن والوطنيـة عمـّ االعتيادي وهكذا «ال ميكننا 
جلوانـــب احملميـــة لـــدى كـــل إنســـان وتتنـــاغم العاطفـــة مـــع الفعـــل  مـــن عمـــق وجـــداين وشـــعور عـــاطفي يتّصـــل 

اع عنـه واحلنـني إليـه جـزء طبيعـي مـن حيـاة اإلنسـان» لتشّكل حالة سامية من احلّب فإّن حـّب الـوطن والـدف
الـرحيم  . وعلى اخلصوص عندما يكون الشاعر يف الغربة كمـا هـي حـال عبـد)21، ص  م2003(حمفوظ،  

  حممود إذ يقول يف هذا الصدى:  
ــا ــاين وهـــــــــــــــــذا رَْمسُهـــــــــــــــ ر     تلـــــــــــــــــَك أوطـــــــــــــــ ــَ تَفــــــــــــــــــ     يف ســــــــــــــــــــويداء فــــــــــــــــــــؤادي ُحمْ
ِهـــــــــــــــــــــــــا جت ــا     تــــــــــــــــــــــــرتاءى يل علـــــــــــــــــــــــــى  ــوِن النظـــــــــرحيثمـــــــ بـــــــــت يف الكـــــــ     قّل

ــر   ــورِ القمـــــــ يف ضـــــــــياءِ الشـــــــــمِس يف نـــــــ ــِر الزهــــــــر   ــيِم العـــــــذِب يف ثغـــــ     يف النســـــ
ــِر و    يف خريــــــــــــــــِر اجلــــــــــــــــدوِل الصــــــــــــــــايف ويف ــرأصـــــــــــخِب النهـــــــــ     مـــــــــــواج البحـــــــــ
ِل النــــــــوى وْ ــوِن الــــــــدمِع مـــــــن هــــــــَ ــتعر    يف َهتـــــ     يف هليـــــــِب الشـــــــوِق يف قلـــــــيب اســـــ

  ) 55  ، ص1988(حممود، 
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ر قلبه ويـراه يف كـل   الشاعر ال يرى بلده قطعة من أرض يف مكان، بعيد بل يراه قريبًا حمفوراً ومنقوشًا يف أو
مكان ويف كل شيء، يف النسـيم العـذب وضـياء الشـمس وصـوت املـاء وأمـواج البحـر، وأينمـا ينظـر يـرَ وطنـه 

تـــداب الربيطـــاين تعقـــب ســلطات االن «اضـــطرهوهــو يشـــتاق إىل أحضـــانه، وهــذه األحاســـيس انتابتـــه عنــدما 
ه شــوقه  .)3 ، صم1965(ســعيد، » للثــوار إىل بــالد العــراق وبقــي هنــاك ثــالث ســنوات ّ إّن الشــاعر يشــب

لرجوع إىل وطنه. ه إىل وطنه كحرارة النار اليت ال تنطفئ إّال  ّ   وحب
 إىل الوطن وإنـّه يسـكب«يف» لكی يكشف حرقته وحبه إّن الشاعر يف هذه األبيات يتّخذ بؤرة حرف جر 

ّ التفاصــيل احمليطــة بــه، مهمــا كانــت صــغرية، ومــن هنــا حــرف اجلــرّ «يف» يصــبح أداة  ه إىل الــوطن يف كــل حبــّ
ــا يف  ر  لـة يف ضـمّ جزئيـات املعــىن وتوحيـدها، فالشـعر يف حقيقــة معنـاه «هندسـة حــروف وأصـوات وتعمـّ فاع

ّ مــــنهم ط ريقتــــه يف بنــــاء احلــــروف نفــــوس اآلخــــرين عاملــــًا يشــــبه عاملنــــا الــــداخلي، والشــــعراء مهندســــون ولكــــل
اين، » وتعمريهــا وهــذا احلــرف يف النهايــة يصــل إىل النــار وهليبهــا ويظهــر شــّدة هــذا  )39، ص م1964(قبــّ

احلّب والشوق الذي يكمن يف نفس الشاعر. ويف سياق احلديث عن احلـرب طاملـا نـری لفـظ "النـار" يـوحي 
  بشّدة احملبة وتوّهجها.  

يش بعيداً عن وطنـه فقـد ذاق مـرارة الغربـة واکتـوی بنارهـا، وحـّن إىل وطنـه. يستطيع أن يع لرحيم ال  إّن عبدا
  لقد ظهر شوقه إىل وطنه هكذا:  

   بــــــــــــالدي  مــــــــــــىن قلــــــــــــيب إن
  

ــلمي يل أنـــــــــت فالـــــــــدنيا هـــــــــدر     تســـــــ
ةَ إن أدخلتَهــــــــــــــــــا     ال أرى اجلنــــــــــــــــــّ

  
ــو منــــــــــــَك إال كســــــــــــقر     وهــــــــــــي خلــــــــــ

َ الــــــــردى   ــربيت قبــــــــل   منيــــــــيت يف غــــــ
  

  النظــــــــــــرأن أملــــــــــــي مــــــــــــن جماليــــــــــــك   
  ظمئــــــــُت نفســــــــي ملغنــــــــاك فهــــــــل  

  
ــدر؟   ــودِ القـــــــــ لعـــــــــ ــةَ  ــئ احلرقـــــــــ   يطفـــــــــ

  ) 55  ، ص1988(حممود،   
ا شـخٌص  ـّ إّن الشاعر عن طريق احلديث مع وطنـه يريـد أن يظهـر حنينـه وشـوقه إليـه وهـو خياطـب بـالده كأ
حلــزن. فأملــه الوحيــد أن يــرى وطنــه مــرة أخــرى حــىت يشــبع منـــه،  واقــٌف أمامــه ويســتمع إىل كالمــه املــبّطن 

ر قلبــه وهلفتـه لشــّدة شـوقه للمــس تـراب الــوطن. ويـرّجح العــيش حتـت نــ ريان احلـرب بــدالً أن ويکشـف عـن 
تــج عــن حبــه وحنينــه لــرتاب الــوطن. واحلنــني «ظـــاهرة  يكــون يف مكــان هــادئ وال يــرى وطنــه، فکــل هــذا 

ــا جيــل دون جيــل، وهــي موجــودة منــذ أن وطــئ اإلنســان هــذه األرض وبــدأ طريــق  إنســانية عامــة ال ينفــرد 
ة»    .)110، ص م2005(ابن رمضان،  املعا

هنـا أســلوب االســتفهام اإلنكـاري ألنــّه يعــرف مـا الــذي يطفــئ حرقتـه وهــو العــودة إىل الــرحيم  يسـتخدم عبــد
م اهلناء. و كـان قلبـه «وطنه فيسأل ويطلب من القدر الرجوع إىل املاضي حّىت يرجع إىل وطنه ويرجع إىل أ
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ة أخـرى، فصـورة وطنـه حم حلنني إىل أرضه احلبيبة فلسطني ليواصل اجلهـاد املسـّلح مـرّ ق  فـورة يف سـويداء يتدّف
إّن الشـاعر اسـتخدم مرادفـات لفـظ "النـار"   )8 ، صم2011(مجيـل عابـد،  »قلبه ترتاءى له يف كل شيء

ه الذي يتّصف به هذا الشاعر الثوري. ّ   کالسقر واحلرقة حّىت يظهر شدة شوقه وحنينه وحب
 

  الدالالت السلبية
ل؛ إذ تبـّدلت قـدرة النـار إىل قـدرة   قام عبد ًا يقابـل الوجـه األوّ ّ الرحيم بتوظيف داّل "النار" توظيفًا رمّز سـلبي

ّل كلتا القيمتني املتضادتني: اخلري والشر. تتأّلق يف الفردوس وتستعر يف اجلحيم. عذوبـة   فهيالتخريب   «تتقب
رحيم مبعـىن احلـرب، والـدمار، واحلــزن، الــ . وجتـد قــدرة النـار عنـد عبـد)11 ، صم1984(بشـالر،  »وعذبـة

ا صور مكبوحة، مقطوعة السبل ال أمـل يف انتعاشـها وهـي مل تكـن  ّ ة، إ ّ ة وسلب احلري ّ واليأس، وجفاف احملب
ــا عبــد الــرحيم حممــود، وتشــري إىل جتربــة الشــاعر يف صــراعه مــع تنــّني احلــرب،  إّال نتيجــة للظــروف الــيت مــرّ 

ة اليت جاءت إزاء ال ه الشاعر من أعداء الوطن يف حياته.واملعا   قتال والظلم الذي عا
  

  احلرب
ا كمــرض مهلــك إذا مل يتعــاجل بســرعة  ــّ مــن األحــداث الــيت إذا نزلــت بشــعب هّدمتــه وســحقته وإ إّن احلــرب 

«هي عبارة عن تفاعل بني اثنني أو أكثر من القـوى املتعارضـة الـيت لـديها صـراع يف يقتل الشخص، فاحلرب 
د (بــالوي و  الرغبــات حــول الســيادة واألراضــي واملصــادر الطبيعيــة أو الــدين أو األيــدلوجيات» ، 1435آ

طن فقـد محـل طـوال حياتـه معـول اهلـدم لكـي يهـّدم صـرح كان رجل الو   الرحيم وإّن الشاعر عبد .)33  ص
لكـالم والتفـاوض بـدل إراقـة  األعداء الغاصبني، ولكن مع هذا كّله، كان يكره احلرب ويدعو إىل التمّسك 

  الدم فيقول:
ة واعــــــذروا َ أ أحبــــــّ   فخــــــذوا الكــــــالم

  
ُ ــــــــــــــــــــــــلفَظ اللظى من يف حشاه ض      رام

   ُ ت األقـــــــــالم   حفـــــــــى اللســـــــــاُن وجفـــــــــّ
  

   ُ كـــــــــــــالم   واحلـــــــــــــاُل حـــــــــــــاٌل والكـــــــــــــالم ُ
  ) 35  ، ص1988(حممود،   

السياق ال خيفی الكالم    يف هذا  بني  يفرّق  أخذ  فهنا  ختّلفه من ويالت،  احلرب وما  الشاعر من  م  ّ ترب
الكالم   له ولكن  احلرب ال جدوى  مع  الكالم  ّن  يصرّح  للفظ كي  "اللظى"  قرن كلمة  واحلرب وهلذا 

يدعو  لرفق والعطوفة يؤدّي إىل السالم. ال خيفی أّن حياة الشاعر النضالية وويالت احلرب أثّرت فيه وهلذا 
إىل االبتعاد من احلرب وعدم اخلوض فيها ما استطاعوا إلی ذلك سبيالً. وقد استخدم لفظة اللظی الدالة  
ا ورميها احملرق. يستطرد الشاعر كالمه حول النار  رة بصوراخيها ود علی النار للداللة علی احلرب املدمّ

  وطاقتها يف ختريب البلد كاآليت:  
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  يعصـــــــَف يبقـــــــم بنـــــــا مـــــــن قبـــــــِل أن 
  

ــاطرٌ ال أَب يل إمــــــــــــا حبــــــــــــا     خـــــــــ
ــابين   ــِل أن ينتـــــــــ ــا مـــــــــــن قبـــــــــ ــم بنـــــــــ   قـــــــــ

  
  هـــــــاجٌس يـــــــوغرُ نفســـــــي غضـــــــبا  

  فـــــــــــــــــــــبالدي يف أســـــــــــــــــــــى حمتـــــــــــــــــــــدم   
  

  ليتــــــــــــين أدفــــــــــــُع عنهــــــــــــا الكــــــــــــر  
ــيِم مطبــــــــــــــــــق     وبــــــــــــــــــالدي يف جحــــــــــــــــ

  
  تصــــــــطلي النــــــــارُ وتلقــــــــى النــــــــو   

  ) 96 ، ص(املصدر نفسه  
ــاجس والغضــــب واألســــى  ــات كـــــــ"العصف واهلـ ــد مــــن الكلمـ ــار" مــــع حشـ ــتخدم كلمــــة "النـ ــاعر هنــــا يسـ الشـ
والكــرب واجلحــيم والصــلي" الــيت تلقــي معــىن الويــل والنكبــة؛ فحشــد الشــاعر هلــذه الكلمــات مــع كلمــة النــار 

ّ زاويـة مـن حيـاة  ثري احلرب يف كـل رة. فنرى هنا  ة مدمّ ّ الشـاعر ألّن الشـاعر فوهب ملفردة النار دالالت حربي
ّ صــنوف القهــر والعــذاب واملمارســات الوحشــية واإلجراميــة، وتعــرّض النتهــاك احلــّق يف «رأى مــن قريــب  كــل

ــا مل  ة يف بطـون أمها ء وطلبــة املـدارس واجلامعــات، وحـّىت األجنــّ لقتـل املعتمــد وقتـل األطفــال األبـر احليـاة، وا
الـرحيم يسـتعني بــ"النار" حـّىت يظهـر  . فعبـد)25 ،م2005(حمسـن،  »ترمحها رصاصـات الكيـان الصـهيوين

  ّن الشعب الفلسطيين يستخدم النار للتنوير واالهتداء بدل احلرب والقتل كما يشري يف هذا األبيات:  
  حنُن مل حنمل السيوَف هلدر 

  
ــائٌع مهـــــــــــدور   ــاِق ضـــــــــ   بـــــــــــل إلحقـــــــــ

َ للحــــــــــــر     حنــــــــــــُن مل حنمــــــــــــل املشــــــــــــاعل
  

ــوير     ِق ولكــــــــــــــــن للهــــــــــــــــدي والتنــــــــــــــ
ــ   ــنحنـــــــــ َ ولكـــــــــ ــمري ــن الضـــــــــ   ُن مل نطعـــــــــ

  
  بقنـــــــــا احتمـــــــــى طعـــــــــني الضـــــــــمري   

  ) 42  ، ص1988(حممود،   
م وعــدم ابتغــائهم احلــرب فالشــعب الفلســطيين شــعب مســامل  إّن الشــاعر يريــد بلفظــة "النــار" أن يظهــر بــراء

ر عبد الرحيم يف هذه األبيات لفظـة «حنـن» لريسـم  وحمايد ويبحث عن النور للخروج من ظلمات احملتل وکرّ
ة اليت مل ختضع ألي ظلـم فهـي تـدّل  ّ ة والثوري ّ ة الشعب األبي ّ علـی احتـادهم وتکـاتفهم اجلمـاعي. للمتلقي نفسي

ن بقــاءه، وهــو يريــد  وهكــذا يريــد الشــاعر أن يثبــت لنــا وجــوده والتحامــه مــع اجلماعــة وشــعبه، وهــو مــا يضــمّ
إبـــالغ صـــوته ونـــداءه اجلـــارح إىل العـــامل، فالشـــعب يريـــد الســـالم ال النـــار واحلـــرب، إّن حممـــود يســـتعمل لفـــظ 

قـي املعـاين وهـذا يـدّل علـى األجـواء العسـرية والظـروف الصـعبة مـرة، أكثـر مـن  18"النار" يف معىن احلرب 
  اليت عايشها الشاعر يف حياته الوطنية والنضالية.

  احلزن
بهــا اإلنســان يف حياتــه. للحــزن أســباب ال ختفــی  يت إثــر احلــوادث واملشــاكل املختلفــة الــيت ال يرتّق إّن احلــزن 

ن واســتالبه، وقــد يکــون احلــزن أشــّد مضاضــة ووطــأة منهــا احلــزن علــی فقــد األحبــة واحلــزن علــی تــدهور الــوط
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ما إذا كـان شــاعراً مرهـف اإلحسـاس، فالشـعراء الفلسـطينيون عنـدما رأووا احــتالل  ّ علـی نفـس املـواطن والسـي
مهم  ّ م وتـرب م اخلبيثـة عـرب شـعرهم لـذا جـاء التعبـري عـن حـز بالدهم وتشرذمها أخذوا بتنديـد احملتلـّني وسياسـا

مـر الغـرب الصـلييب مــع مـن االحـتالل واحلـطّ  ل حمنـة كشـفت   مـن شـأنه، فــ«يف الواقـع تعــّد حمنـة فلسـطني أوّ
ــهيون ــة العربيــــة» يالصـ ــب األمـ ــطنع شــــوكة يف قلـ ــذا الكيــــان املصـ ــة جلعــــل هـ  ، ص2010(الشــــادي، ة العامليـ

ا خيبة ترکت أثراً حزينًا لدی املواطنني. )11 ة تعّد حبد ذا ّ   . وهذه القضية املخزي
حلـزن واألسـی وقـد  م يستخدمون ألفاظـًا تشـي  فعندما يريد الشعراء أن يعّربوا عن خلجات نفوسهم وأحزا

ا وطاقتهـا يف جتسـيد احلـزن كمـا جـاء يف األبيـات   استعان عبد الرحيم يف هذا الصدد بلفظة النار لكثرة قدر
  اآلتية:

  وا حبيــــــب األمتــــــا قــــــد أصــــــبَح العيـــــــــ
  

  ـــــــــــُش مــــــــــن بعــــــــــِدَك يل جــــــــــّد نكيـــــــــــد  
ــاً      مجــــــــــــــــَد الــــــــــــــــدمُع بعيــــــــــــــــين جزعــــــــــــــ

  
   لنـــــــاِر القلـــــــِب مـــــــن دمعـــــــي اجلمـــــــود  

ــا   ــــــــــــ   فأذبــــــــــــــت الــــــــــــــروَح أبكيــــــــــــــك 
  

ــالت يف نشـــــــــيدي     بـــــــــدَل الـــــــــدمِع فســـــــ
  ) 40  ، ص1988(حممود،   

إّن الشــاعر يف هـــذه األبيـــات يريـــد عـــن طريـــق لفـــظ "النـــار" أن يبـــّني مـــا يـــدور يف قلبـــه مـــن األحـــزان بســـبب 
ة ليعــّرب عــن حزنــه،  ــدم يف بلــده األعــزل، وقــد اســتمّد مــن قــدرة النــار وطاقتهــا الدالليــّ احلــرب واخلنــاق وإراقــة ال

حلـزن واألمل والضـجر، وقد أضاف النار للقلب ليـدّل علـی شـّدة حزنـه واشـتعاله. فسـياق الـنص ک لـه يـوحي 
لتضّجر والندبة (وا حبيب األمتا) وأخذ يلّح علی معجم لغوي حـزين وعبـارات تشـي  إذ بدأ هذه األبيات 

  برتاکم اهلمّ والغم ويستطرد عبد الرحيم وصف بالده وأجواء احلزن الذي يسيطر عليه هكذا:  
ــاَك األنــــــــــُني  ــاَك الــــــــــدموعُ هنــــــــ   هنــــــــ

  
  القنــــــوُط هنــــــاَك الكمــــــد...هنــــــاَك   

ــرُّ النفـــــــوَس    ٌ يســــ ــِد شــــــيء   أ يف العيــــ
  

؟   يت إليهــــــــــــــا مبــــــــــــــا قــــــــــــــد تــــــــــــــودّ   و
  وإن كــــــــاَن... مــــــــا نعمــــــــة ال تعــــــــمّ   

  
رُ القـــــــــــــــال واحلســـــــــــــــد؟     فتــــــــــــــوري 

َ ومـــــــِض الـــــــربوِق      ومـــــــا فرحـــــــة مثـــــــل
  

ُ األبــــــــــــــــد   ُ دوام   وليســــــــــــــــت تــــــــــــــــدوم
  ) 108 ، ص(نفس املصدر  

ّ األبيـــات  يت إثـــر احلــزن مثــل "الـــدموع، واألنــني، والقنـــوط، إّن الشــاعر يســتهل مبجموعــة مــن األلفـــاظ الــيت 
شــّدة حزنـــه الــذي يســـيطر عليــه وقــد اشـــتّدت زوبعــة هـــذا احلــزن عنـــدما اســتخدم عبـــد  والكمــد" لكــي يبـــّني 
ما هـذا الشـاعر الـذي عـاش حتـت  ّ ّ شـيء والسـي ـّدم أركـان كـل يت هـذه الكلمـة  الرحيم لفظ "النار" فعندما 
ل علــی تکـــرار الظـــرف املکـــاين املعـــادل للـــوطن  ر الصــواريخ ومل يغـــادر بلـــده، إذ أحلّ الشـــاعر يف البيـــت األوّ
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ًا  ّ رة األنـني، (هناك) بشکل أفقي ويف کل تکرار جيعل هذا الظرف معـادالً موضـوعي للحـزن فتـارة الـدموع، و
رة الکمـد، وتبقـی هــذه النـربة احلزينـة تتصــاعد حتـی تصـل إلـی النــار ومـا حتملـه مــن دالالت  رة القنـوط و و

  حزينة يف هذا السياق. 
ر الــداليل للفــظ "النـار"، والــذي قمنــا  أّن هــذا البحــث ال يسـع التطبيــق جلميــع مصــاديق التطـوّ  حصــائهومبـا 

ر  الـــداليل ودراســته   ًا عـــن التطـــوّ ّ كـــان منـــاذج قليلـــة مســـتّلة مــن الـــديوان، لـــذا رأينـــا أن نلحـــق جــدوالً إحصـــائي
الــرحيم لنطّلــع علــی مــدی اســتخدام الشــاعر واهتمامــه هلــا،  اإلجيــايب والســليب لكلمــة "النــار" يف ديــوان عبــد

  ومدی سعتها للنقاش. واجلدول اآليت يبّني لنا هذا األمر:
  النسبة املئوية  رقم الصفحة   لتواترعدد ا  داللة النار 

  

  القدرة والشجاعة 

  

6  

37-38-64-79-83-
167  

13 %  

  

  احلّب والشوق إىل الوطن 

  

8  

55-55-55-138-
139-143-143 -148  

21 %  

  

  احلرب

  

18  

33-35-39-42-44-
50-51-57-63-77-
78-79-89-96-

109-125-128-
130-  

47 %  

-108-108-68-40  7  احلزن
130-148-156  

18 %  

موع  ّ الديوان  38  ا   % 100  كل

ملوضوع والنقاش فيه؛ إّن الشـاعر اسـتخدم لفـظ  ة ملن يريد اإلملام  إّن هذا اجلدول يف الواقع يعطي رؤية عامّ
قـي الـدالالت وإّن الـدالالت  "النار" لبيان امشئزازه وعدم رغبتـه يف احلـرب واحلـوادث الـيت تعقبهـا أكثـر مـن 

ّ املرتبــة األوىل، وهــذا يــدّل علــى الظــروف الصــعبة الــيت عايشــها عبــد الــرحيم، فقــد رأى أنســب  الســلبية حتتــل
  وأقوى كلمة إلظهار حزنه وعدم ابتغاءه للحرب هي كلمة "النار".
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  :خامتة
 لقد توّصلنا يف هذا البحث إلی النتائج اآلتية:

إّن حيــاة عبـــد الـــرحيم الشخصـــية كيتمــه وحضـــوره الـــدائم يف احلـــرب وشــوقه إىل الـــوطن أثـــّرت علـــى دالالت  
كلمــة (النــار). وإّن كلمــة "النــار" يف شــعر عبــد الــرحيم هلــا دالالت إجيابيــة وســلبية مثــل: الشــجاعة، احلــب 

ا، واحلزن الفاتك.والشوق إىل الوطن، واحلرب و    ويال
لنــار" متحـــورت داخــل األقطـــاب اآلتيــة: االجتهـــاد والشــجاعة، احلـــّب  ة " اعر اإلجيابيــة اخلاصـــّ إّن رؤيــة الشـــ

  والشوق إىل الوطن احلبيب.
ة النار عنـده لتجسـيد  ل؛ إذ ترد قوّ ًا يقابل الوجه األوّ ّ وقد قام الشاعر بتوظيف داّل "النار" توظيفًا رمّزً سلبي

ا واحلزن من أجل وطنه.احل   رب وويال
ثـري احلـرب فيـه ويف  قي املعاين، وهذا يدّل علـى  إّن حممود استخدم لفظ "النار" يف معىن احلرب أكثر من 

  حياته الشخصية، وهكذا رفضه وعدم ابتغائه هلذه املنحوسة.
ة وهذا يـدلّ  25الرحيم قد استعان بلفظ "النار" للداللة السلبية  إّن عبد  علـی احليـاة الصـعبة الـيت عاشـها مرّ

.   الشاعر فقد استخدم لفظة النار إلظهار ما يف نفسه من احلزن واهلمّ
  :املصادر واملراجع

لنيل شهادة ماجستري يف ختصص   )1 الغربة واحلنني يف شعر سليمان عازم، رسالة  ابن رمضان، فريوز، 
ة  احلميد بورايو، جامعة    األدب الشعيب، املشرف عبد ّ ة اآلداب واللغات، قسم اللغة العربي ّ اجلزائر، كلي

ا، (   م). 2005وآدا
عبد )2 الشهيد  الفارس  الشاعر  مع  الشعر  صهوة  على  صاحل،  فايز  الة،  ط،    أبومشّ ال  حممود،  الرحيم 

ة، ( ّ  م). 2003خانيونس التجاري
  م). 1990)، عمان األردن: دار الفرقان، (1القادر، شهداء فلسطني، (ط  أبو مازن، حممد عبد )3
(ط )4 خياطة،  اد  ترمجة  النفسي؛  التحليل  يف  النار  غاستون،  األندلس،  1بشالر،  دار  بريوت:   ،(

 م). 1984(
اإلسالمية   )5 احلضارة  آفاق  السماوي»،  املقاومة يف شعر حيىي  د، «مالمح  آ بالوي، رسول؛ مرضيه 

ل، (    . ق)1435(أكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية)، العدد األوّ
د حسن،  يف علم الداللة دراسة تطبيقية يف شرح األنباري للمفضليات، ال ط،   )6 جبل، عبد الكرمي حممّ

  ). 1997دار اجلامعية، (
عبد )7 ديوان  يف  ا  ودالال ة  ّ الصرفي الصيغ  حنان،  عابد،  متطلب    مجيل  وصفية  دراسة  حممود،  الرحيم 

ة،  ّ - هللا أبو سليمان، جامعة األزهر  املشرف صادق عبد تكميلي لنيل درجة ماجستري يف العلوم اللغوي
  م). 2011العلوم اللغوية، (-غزة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية
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ء العرب اخلامس،   )8 سعيد، مجيل، مأساة فلسطني وأثرها يف الشعر املعاصر، حبث مقّدم إىل مؤمتر األد
  م). 1965بغداد، ( 

  ). 2010دار جمدالوي للنشر والتوزيع، ( ،) عمان1وحدة، (ط الشادي، صاحل،  هواجس ال )9
اجلمعية   )10 جملة  بوشامة»،  الربيع  شعر  يف  االستعمار  ضد  املقاومة  «مالمح  وآخرون،  علي  ضيغمي، 

ا (فصلية حمكمة)، العدد الواحد والثالثون، (   م). 2014العلمية اإليرانية للغة العربية وآدا
)، اإلسكندرية: دار املعرفة،  1الداللة النظرية والتطبيق، (ط    عيسى، فوزي، رانيا فوزي عيسى، علم )11

  م).  2008(
د بن يعقوب (املتوىف:   )12 دي، جمد الدين حممّ هـ)، قاموس احمليط: حتقيق مكتب الرتاث 817الفريوز آ

(ط   العرقسوسي،  نعيم  د  حممّ شراف:  الرسالة،  مؤسسة  الرسالة،  9يف  مؤسسة  بريوت:   ،(
  م). 2005(

اين، نزا )13 ّ   م). 1964)، بريوت: منشورات املكتب التجاري، (2ر، الشعر قنديل أخضر، (ط قب
عبد  )14 الشهيد  الفلسطيين  الشاعر  جابر،  (ط   قميحة،  والدم،  الكلمة  ملحمة  حممود:  )،  1الرحيم 

  م). 1986جامعة عني الشمس، (-القاهرة: كلية األلسن
ط)،   )15 (ال  الراهنة،  املرحلة  ت  وحتد العريب  الواقع  د،  حممّ الثقافة،  حمفوظ،  الشرق  دار  بريوت: 

  م). 2003(
  م). 2008)، دمشق: دار الفكر، ( 3حممد قدور، أمحد، مبادئ اللسانيات، (ط  )16
عبد  )17 الشهيد  للشاعر  الكاملة  األعمال  الرحيم،  عبد  (ط   حممود،  حممود،  دار  1الرحيم  دمشق:   ،(

  م).  1988اجلليل للطباعة والنشر والتوزيع، (
الشخ )18 حمسن،  إبراهيم  حممود  الدراسة  هض  هذه  قدمت  الفلسطيين،  الشعر  يف  اإلسالمية  صية 

أبو   ح  نبيل خالد ر املشرف  املاجستري يف األدب والنقد،  ملتطلبات احلصول على درجة  استكماالً 
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  النسوي يف الرواية اجلزائرية لتخييل السري ذايت ا
 زهور ونيسي أمنوذجا 

Feminist autofictionin the Algerian novel Zhour Ouanissi 
as a model 
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  دة. نسيبة مساعدية 
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  اجلزائر أستاذة حماضرة "ب" جامعة خنشلة
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sibamess@yahoo.fr 

  امللخص: 
مجالياته،   استكناه  تروم  اجلزائر. كما  يف  النسوي  ذايت  السري  التخييل  ُىن  ب حتليل  الدراسة  هذه  تستهدف 
واستكشاف دالالته. وذلك من خالل مدونة سردية سري ذاتية نسوية ظّلت منسية لعقود من الزمن، أال وهي  

ة" لألديبة اجلزائرية الرائدة زهور ونيسي.  ِسة حرّ   نص "من يوميات مدرّ
اته من خمرون الذاكرة   ّ ونسعى عرب هذه الدراسة جاهدين من أجل استقراء خطاب الذات، وما حيمل بني طي
ا   متّكنت زهور ونيسي من استحضار بعض حمطات سري احلياتية. فإىل أي مدى  السرية  اإلنسانية، وميثاق 

جتربتها  الذا يف  احملطات  تلك  استثمار  يف  جنحت  وهل  ة"؟  حرّ ِسة  مدرّ يوميات  السردي"من  نصها  يف  تية 
ِفة والساردة والبطلة يف اآلن ذاته؟ قت بني أدوار: املوّل   السردية النسوية املتميزة؟ وكيف وّف

  نسوي، سرية ذاتية، ختييل سري ذايت، مدونة، جتربة.  سرد   الكلمات املفتاحية: 
Abstract : 
This study is an analysis of autobiographical narrative structures in Algeria. 
It also aims to appreciate its aesthetic, and explore its signs. Through a 
narrative progression of the feminist autoboigraphic corpus, which has been 
forgotten for years. it was the text of the "Mine youmiate moudarrissa 
hurra" of the great Algerian writer Zhour Ouanissi. 
Through this study, we strive to extrapolate the autobiographical discourse, 
and the inventory of human memory, and the biography of the curriculum 
vitae. To what extent did Zhour Ouanissi recall part of her autobiography in 
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her narrative text "Mine youmiate moudarrissa hurra"? Have you managed 
to invest these stations in the story experience of distinct women? And how 
did she reconcile the roles of: The author, the narrator and the heroine at the 
same time? 
Keywords:  Feminist Narration, Autobiography, autofiction, Corpus, 
Experience. 

  املقدمة: 
التأليف،  املوضوعايت يف فن  الثراء  السردية ذلك  ت  األدبية وتعّدد اخلطا تنوّع األجناس  نتائج  ّ من أهمّ  لعل
نُعِت   متميز  اإلبداعي بروز جنس سردي  احلراك  الكتابة. وقد متّخض عن هذا  النوعية يف فعل  النقلة  وتلك 

لتخييل الذايت، حيث   التماهي بني األ الساردة واأل الفاعلة يف  لسرية الذاتية. وهو سرد ذو صلة وطيدة 
ة ويف النص السردي على وجه اخلصوص. إذ ميكن عّد األ مبثابة قطب الرّحى اليت   اخلطاب األديب بصفة عامّ
ا   موضوعا طياته  بني  حيمل  الذاتية سجال  السرية  تصنّف  الذاتية. كما  السرية  أطوار  خمتلف  حوهلا  تتمحور 

نصهر فيها أفكارها املتّسعة ضمن جماالت حمّددة من التخييل الذايت الداخلي، قد تستأثره  املتشعبة، وبوتقة ت
املرأة خلدمة نفسها وبنات جنسها مبعزل عن القضا اإلنسانية العظمى. مثّ إّن الكتابة يف جنس السرية الذاتية 

وفع املاضية.  ت  الذكر ستحضار  يتعّلق  أول  فعل  فعلْني:  تفاعل  ضمن  بتثبيت  تندرج  يتّصل  آخر  ل 
  اللحظات الراهنة. 

ُىن السرد السري ذايت النسوي يف اجلزائر.    ومن هذا املنطّلق يتأّسس منظور يف هذه الدراسة اليت تروم حتليل ب
نسوية   ذاتية  سري  سردية  مدونة  خالل  من  وذلك  دالالته.  واستكشاف  مجالياته،  استكناه  تستهدف  كما 

ة" لألديبة اجلزائرية الرائدة زهور ونيسي. ظّلت منسية لعقود من الزمن، أ ِسة حرّ   ال وهي نص "من يوميات مدرّ
اته من خمرون الذاكرة  ّ ونسعى عرب هذه الدراسة جاهدين  من أجل استقراء خطاب الذات، وما حيمل بني طي

متّكنت زهور ونيسي من استحضار بعض حمطات سري  احلياتية. فإىل أي مدى  السرية  ا  اإلنسانية، وميثاق 
جتربتها   يف  احملطات  تلك  استثمار  يف  جنحت  وهل  ة"؟  حرّ ِسة  مدرّ يوميات  السردي"من  نصها  يف  الذاتية 

ِفة والساردة والبطلة يف اآلن ذاته؟ قت بني أدوار: املوّل   السردية النسوية املتميزة؟ وكيف وّف
  

 سرد نسائي أم سرد إنساين..؟   أوال:
األدب  مبزامحة  متعّلقة  شّىت  مسائل  فتطرح  شأن،  ذات  إنسانية  أدبية  أعمال  إجناز  إىل  املرأة  تنربي  ما  كثريا 
الرجايل، والتمايز عنه، أو حماولة منافسته. ونتيجة لذلك أُطلق على املنجز األديب الواقع ضمن هذا املضمار:  

  ب األنثوي، أو غريها من املصطلحات. األدب النسوي، أو األدب النسائي، أو أدب املرأة، أو األد
د: األدب أدب إنساين، بغض النظر عن   والناقد األكادميي إذ ينبذ مثل هذه املصطلحات، ولسان حاله يردّ
يف   األدب  قيمة  ّن  معرتفا  ينهض  ه  إّن نسائي،  وآخر  رجايل  أدب  إىل  تصنيفه  ميكن  فال  ِفه،  مؤّل جنس 

والر  املرأة  أّن كّال من  ما جندمها  إبداعيته.كما  ما سرعان  نتمعن يف كتا عندما  ذاته،  تمع  ا نتاج  جل مها 
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النسوي؟  اإلبداع  تقييم  الواقع االجتماعي نفسه خبصوصياته ومهومه واهتماماته. ففيم تكمن معايري  ِحان  يشرّ
إن سرد  عن  احلديث  أوان  يؤون  ومىت  امرأة؟  ا  بكو واملرأة  مبدعة  بوصفها  املرأة  بني  فرق  مثّة  بال  وهل  ساين 

رقية أو جغرافية؟.    حدود جنسية أو عِ
أن   ُوِجب  ي لغوي  إشكال  اخلصوص من  النسوي على  لسرد  املتعّلقة  اإلشكاالت  هذه  مناقشة  وننطلق يف 
ً على هذا، يكون األقرب إىل الصواب أن نقول: السرد النِسوي  يكون النسب إىل املفرد، ال إىل اجلمع، وبناء

لقاهرة كان قد أصدر قراراً ُجييز النسب إىل مجع  بدال من السرد النسائي.  لرغم من أّن جممع اللغة العربية 
ِْسِوّي، ونسائيّ على حد سواء.  هذا التوّجه تركيزا على "االنتقال   فكانالتكسري، ويف ضوئه  يصّح أن تقول: ن

بعّده   جلسد  ت اهلوية  إىل مرحلة اكتشاف األنوثة بوصفها قيمة خاصة، واالحتفاء  مكو أساسا من مكو
إبراهيم  األنثوية" التصنيفي   ) 217  ص   ، 2011،  (عبد هللا  التعريف  األديبات  خنبة من  مع رفض  ومتاشيا 

ألدب   التعريف  انزاح  إنساين.  جوهره  األدب  أّن  كيدهن على  ً على جنس كاتبه، و بناء النسوي  لألدب 
رأة بغض النظر عن جنس مؤلّفه. وحّىت هذا التعريف األخري  النسوي إىل ذلك التأليف الذي يتناول قضا امل

كان أمره جدليا غري حمسوم بني مؤيد ومعارض. ولو سّلمنا به لعدد نصيبا كثريا من شعر نزار قباين بوصفه  
 .   شاعر املرأة العربية أد نسو

والوالد واملخاض  احلمل  عن  اخلاّصة  األنثوية  اخلربة  فإّن  أمر،  من  يكن  عندما  ومهما  وغريها،  والرضاعة  ة 
نظريا   هلا  جند  ميكن  ال  املرأة  ت  يف كتا هذا  تتمظهر  يف  الطرابيشي  جورج  ويقول  الرجل.  ت  لدى كتا

ّ الفيصل يف احلكم على )71  ص،  1975،  (جورج طرابيشي  املضمار: "املرأة تكتب بقلبها" ، ولكن يظل
  جودة العمل األديب النص وال شيء غريه. 

ا العادية،هذا   ز املرأة األديبة عن نظري ّ هيك  وكثريا ما تتمي ا ورؤى،  ا، متنحها أفاًق ألّن الثقافة، اليت تنفرد 
حتيي  "الكتابة  ونيسي:  زهور  تقول  مثلما  الكتابة.  من خالل  حيثياته   ّ بكل الراهن  تشريح  يف  إسهامها  عن 

تمع وهو ساكن" ، مثّ إّن نزوع  )15 ص  ، 1974، هور ونيسي(ز  عظام الكلمات وهي رميم، وحتيي حياة ا
ترتفع   صلة  ذات  جهة  ومن  إبداعها.  يعرتي  ما  نقص  إىل  حييل  قد  ا  يف كتا أنوثتها  استعراض  حنو  املرأة 
أصوات هنا وهناك تعرّف هذا الضرب من السرد النسوي بوصفه انتفاضة ضّد سيطرة الرجل، ممّا أنتج ضرو  

ٍن تستأثره خلدمة نفسها وبنات   عّدة من السرد النسوي، من قبيل سردٍ جتابه به املرأة سطوة الرجل، وسرد 
إىل   االلتفات  دون  إنسانية  بنزعة  املرأة  تنتجه  لٍث  وسرد  العظمى،  إلنسانية  القضا  عن  مبعزل  جنسها 

بدينه    الصراع اجلنسي، ويف هذا الضرب األخري ندرج أدبيات زهور ونيسي اليت يشّكل فيها الوطن اجلزائري
دالليا  حقال  الفرنسي  االستدمار  ضّد  املباركة  التحريرية  وثورته  املبني،  العريب  ولسانه  احلنيف،  اإلسالمي 
لعربية سنة   ة" أول رواية نسوية جزائرية مكتوبة  نّصها "من يوميات مدرّسة حرّ بذاته. ويعّد  قائما  معجميا  و

يف  1979 انطلقت  قد  السعودي  زوليخة  املرحومة  وكانت  سنة  .  اختطفها  قد  القدر  لكّن  رواية،  مشروع 
تتناول  ) 9  ص  ،1982،  (أمحد دوغان  قبل أن حتّقق حلمها  1972 أديبتنا زهور ونيسي  ، وها هي ذي 
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ة العذاب البشري، ضاع االبن، وضاعت البنت،    موضوع البطش االستدماري ها، قائلة: "قمّ ّ يف حّق رجال حي
  .   )113  ص ،1979، (زهور ونيسي  وضاعت األرض، وضاع اخلبز، وضاعت الصّحة"

املرأة، هذا   الرجل ذاته، وليس  النسوي هو  أّن مبتدع مصطلح األدب  النجا إىل  أبو  الباحثة شريين  وتذهب 
يؤ  ال  حسبها  الذي  أنّ الرجل  املرأة. كما  بداع   ً أحيا التوازن    "النسويمن  إعادة  إمجاال  يعين  منظورها  من 

جلنسي البيولوجي،  الفكري والفعلي إىل موازين القوى بني الرجل واملرأة، فالنسوية توّجه فكري ال عالقة له 
،  (شريين أبو النجا  ) لذا ينبغي التفرقة دوما بني نسوي (أي وعاء فكرى ومعريف) ونسائي (أي جنس بيولوجي

فالرجال أكثر قهرا منهن،    ،)127  ص  ،2002 الشرقية مقهورات،  النساء يف جمتمعاتنا  إذا كانت  وتردف 
آخر. وهو   ليس مقصورا على جنس دون  والثقايف، واالقتصادي، وغريه،  االجتماعي،  ألوانه:  بكافة  فالقهر 

مثيال عند زهور ونيسي يف نصها "من يوميات مدرّسة  تعاطف جلي للمرأة املبدعة مع شقيقها الرجل، جند له  
ين كامرأة أعذر الرجل، فالرتكة ثقيلة" ة" يف قوهلا: "إّن ، مثال ذلك جنده  )13 ص  ، 1979، (زهور ونيسي  حرّ

  . ) 62 ص  ،1979، (زهور ونيسي  ، إذا كان ال يزال على قيد احلياة"هزنزانت: "سأقتسم مع زوجي  ايف قوهل
 

  الرواية السري ذاتية أم السرية الذاتية الروائية؟نيا: 
عّله أمرٌ مستبعد الوقوف على تعريٍف جامٍع خيّص الرواية السرية الذاتية، بوصفها جنسا أدبيا حديثا مقارنة   ل
األجناس  من  غريها  إىل  ا  انفال يف  يكمن  إّمنا  الذاتية،  السرية  برواية  التعريف  صعوبة  مرد  أّن  واحلال  بغريه. 

واليوميات                                 األ واملذكرات  واملقالة  والّقصة  الرواية  غرار  على  أخرى  إبداعية  أنواع  حنو  وانزالقها  دبية، 
ر الفرنسي فليب لوجون   Philippeومن أمجل التعريفات الرائدة برواية السرية الذاتية ذلك الذي قّدمه املنّظِ

le jeune    به  ُ يقوم األحداث،  دِ  َسرْ يف  والتسلسل  لتماُسِك   ُ تَِّسم َ يـ نثريٌّ،  استعاديٌّ  َحْكيٌ  ا  "أ على 
هِ بصفةٍ خاصة،   ريِخ شخصيتِ زُ على حياته الفردية وعلى  رّكِ ُ ، وذلك عندما ي ِ اخلاّصِ ه شخٌص واقعيٌّ عن وجودِ

سلوب مباشرٍ  َِح الكاتُب  َُصرّ ُْشَرتَُط فيهِ أن ي "  وي ُ هو سريٌة ذاتيٌة ه ُ ب ،  (فيليب لوجون  أو غري مباشٍر أنَّ ما يكتـُ
املتعاقبة،  ) 22  ص  ،1994 فيه الكاتب بسرد أحداث حياته  فنا أدبيا يقوم  الذاتية  تعّد رواية السرية  . كما 

اجلانب   ما  ِف، فمثلما يغلب على شخصية  املؤّل الذي يطغى على شخصية  ال  ا الرتكيز فيها على  ويسود 
انتخ إىل  ذلك  يف  الكاتب  ويسعى  غريه،  أو  السياسي  اجلانب  أخرى  على  يهيمن  قد  حمطات  األديب،  اب 

نة من سرية حياته، ورصدها جبمالية خاّصة تتيح له فرصة إجناز نص سردي متكامل ذي طبيعة   ّ مفصلية معي
ّ اآلليات السردية الالزمة لتطويع نّصه وتعزيزه   أدبية نثرية ومنط سردي ِحجاجي، يروم صاحبه اإلفادة من كل

املثلى. ة  ّ الفني العالق   ألدوات  يشوب  االلتباس  فتئ  ت  وما  الروا فالكثري من  الذاتية.  والسرية  الرواية  بني  ة 
 Romanحتمل معامل السرية الذاتية، األمر الذي أدّى إىل ظهور جنسْني وسيطْني مها: رواية السرية الذاتية  

autobiographique   َالروائية الذاتية  والسرية   ،Autobiographie romanciée    فيما ا  أمّ  .
ملعيار األساس ل إذ  يتعّلق  ه يكمن يف مواثيق القراءة والتلقي والتأويل.  فإّن الرواية والسرية الذاتية،  لتفريق بني 
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  يتمظهر امليثاق الروائي اإلبداعي يف اجلانب التخييلي، يف حني "يتجلى امليثاق السري ذايت يف اجلانب الواقعي"
 . ) 147 ص  ،1992، (جورج ماري

رخيية من حياته، فيسّجل حوادثها وأخبارها. كما يسرد  فالسرية الذاتية "هي أن يكتب  اإلنسان ذاته حمطات 
م صباه وشبابه وكهولته، وما جرى له فيها من أحداث" ره، ويذكر أ (حممد عبد الغين حسني،    أعماله وآ

من خالل ألن  ،  )23  ص دقيقة  اجتماعية  أو  فنية  أو  فكرية  مسائل  عادة  تطرح  الناضجة  الذاتية    "السرية 
ا تقدم القناعات الفكرية مع   التجربة الشخصية للكاتب، ويكون معناها أحيا أبلغ من أي كتاب فلسفي أل
وفنية   فكرية  ملواقف  وتفحصا  نفسه  للمؤلف  فكرية  عمال  تتعلق  اعرتافات  تتضمن  ا  أ احلي، كما  إطارها 

اخلطيب  سابقة" بني )240  ص ،  1991،  (حسام  مكانتها  يرفع  الذي  األمر  األدبية،  ،  األجناس  قي 
ء مل يلقوا إليها كثريا من االهتمام إّال يف عشرينيات القرن املاضي..     لرغم من أّن األد

ا "تقوم على الكشف الداخلي  وممّا يصعّب من مهمة الكتابة السريية وجيعل األقالم تنأى عن تعاطيها، كو
حيتا  وهنا كان  اإلشارة،  ولطف  العرض  ولباقة  يكون  واالعرتاف  أن  أمهها  من  مواتية،  اجتماعية  لشروط  ج 

تمع قد بلغ درجة كافية من التطور واالنفتاح تتيح له أن يتقبل اعرتافات الكاتب وآراءه وصراحته وجتربته   ا
اخلاصة بروح من التسامح والتعاطف وتقدير هامش الضعف اإلنساين الذي ال بد أن تكشف عنه أية سرية  

جحة" اخل  ذاتية  واألعراف )227  ص  ، 1991،  طيب(حسام  والتقاليد  العادات  إغفال  دون   ،
ا توّجه كتابة السرية الذاتية، ذلك ألّن "كتابة سرية ذاتية صرحية يف   واإليديولوجيات والثقافات اليت من شأ
على   نقمة  من  ه  جترّ قد  مبا  والفين  الشخصي  املستويني  على  انتحارا  تتضمن  أن  ميكن  مثال،  متزمت  جمتمع 

إدانته كإنسان" عند  تتوقف  ال  اخلطيب  الكاتب  شبيها  )288  ص  ،1991،(حسام  األمر  يبدو  وعليه   ،
ع طويل يف دنيا األدب   .بضرب من ضروب املخاطرة خاّصة  لدى أديب ذي 

التداخل  حّد  اإلفادة  هذه  بلغت  وقد  الروائي.  املنجز  من  حديثا  جنسا  بوصفها  الذاتية  السرية  أفادت  وقد 
 أحيان كثرية. إّال أّن املتمعن سرعان ما يهتدي إىل مثة خالف واختالف. فالسرية الذاتية تبقى وااللتباس يف

ا يف ذلك شأن   عمال ذا بنية مغلقة، ومنتهية بوفاة كاتبها. فهي تفتقر إىل التلقي املتجّدد، والتأويل املرن، شأ
ا الرواية فتتبّدى للعيان بنية منفتحة  أكثر على التلقي املتنامي، والقراءات اجلديدة،    األسطورة أو امللحمة. أمّ

  والتأويل املتغّري عرب احلقب الزمنية املتعاقبة. 
منكسر   بشكل  الرواية  يف  يسري  الذي  الزماين  اخلط  حيث  من  الذاتية  والسرية  الرواية  بني  املفارقات  وتتواىل 

حسب   ومستمرّ  مستقيم  بشكل  الذاتية  السري  أغلب  يف  ويرتسم  ا،  ومتقّطع،  أصحا حلياة  املتتابعة  املراحل 
الواقعية يف  ألحداث  الرواية، ويقرتن  بعيد يف  يبدو خياليا إىل حّد  الذي  املكاين  وكذلك من حيث اإلطار 
الشخصيات  بقية  إىل  السارد  من  ينتقل  الروائي  نلحظ  السردية،  التقنية  اجلوانب  من  وحّىت  الذاتية،  السرية 

ا كاتب السرية الذاتية فينهض على أحادية الدور السردي، إذ  حبسب األدوار واألطوار واألحد اث والوقائع، أمّ
الكاتب والسارد والبطل كثريا ما يتمظهرون يف شخصية واحدة رئيسة هي صاحب السرية ذاته الذي ينربي  
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،  (سلطان سعد القحطاين   إىل سرد تفاصيل حياته. فـ"الواقع ههنا هو احملور األساس يف سرد هذه األحداث"
  . ) 218 ص  ،2008

  
  السرية الذاتية يف األدب العريب لثا: 

م" لطه حسني سنة   م، والذي  1929لّقت السرية الذاتية يف األدب العريب احلديث إثر صدور كتاب "األ
السري ذايت   ته. كما نشر أمحد أمني كتابه  برمّ العريب  الوطن  األدبية والنقدية يف  الساحة  الشهري  ذاع صيته يف 

م، مثّ  1961م، وتالمها إبراهيم عبد القادر املازين يف كتابه "قصة حياة" عام  1950املوسوم بـ"حيايت" عام  
" عام 1962لطفي السيد يف "قصة حيايت" عام   م، وقد بّث عباس حممود العقاد سريته الذاتية يف كتابيه: "أ

ا الذاتية فيما نعلم،  م، وتعّد نوال السعداوي أو 1965م، و"حياة قلم" عام  1964 ل امرأة عربية كتبت سري
ا "مذكرات طبيبة" عام  ن توفيق احلكيم سريته الذاتية يف كتاب 1965وذلك عندما أصدرت كتا م، كما ضمّ

ا رفعا للتحدي الفين  1967"سجن العمر" عام   ، وبعد ذلك ظهرت سريا ذاتية عربية أخرى، أنتجها أصحا
األديب العصر  لروح  طوقان،  ومسايرة  لفدوى  جبلية..."  و"رحلة  قباين،  لنزار  الشعر"  مع  "قصيت  ومنها:   ،
  و"اخلرب احلايف" حملمد شكري. 

  
  السرية الذاتية يف األدب اجلزائري رابعا: 

يف   املتوىف  محود  رمضان  مع  اجلزائر كانت  يف  ذايت  السري  للتأليف  األوىل  اللبنة   ّ ،  1929ديسمرب    15لعل
، الذي يعّد من البواكري األوىل لألدب اجلزائري احلديث.  1929بـ "الفىت" سنة  حينما أصدر عمله املوسوم  

السرية  الشافعي ما يشبه  يد  ا القاص عبد  ينشر  اجلزائرية حقبة زمنية، قبل أن  األدبية  الساحة  انتظرت  وقد 
ت من بعيد" يف جريدة العبقرية العدد   هـ.  1366رجب    بتاريخ الفاتح من  1السنة    2الذاتية بعنوان: "ذكر

من عمل أديب شبيه    1952ومن حماوالت السرية الذاتية يف األدب اجلزائري ما كتبه البشري اإلبراهيمي سنة  
لقاهرة عشية انتسابه إليه.    لبطاقة الفنية اليت نشرها يف جملة جممع اللغة العربية 

ضمن   تدرج  أن  أخرى ميكن  عمال جزائرية  التذكري  يفوتنا  الوجع"  كما ال  "يوميات  مثل:  الذاتية،  السرية 
م، قبل أن    1993لعمار بلحسن وهو آخر إنتاجه األديب، وقد كتبه وهو طريح فراش املرض العضال سنة  

ه...  ّ   يرحل إىل جوار رب
سنة   الصادر  الذاكرة"  جتاعيد  يف  "احلفر  ض  مر املالك  عبد  اجلزائرية كتاب  الذاتية  السري  أنضج  من   ّ ولعل

الصادر سنة  م، وكذ  2003 الذاكرة"  ض "ما بقي من نعومة أصابع  اجلليل مر م    2006لك كتاب عبد 
ّ عن سابقه نضجا واكتماال.   الذي ال يقل

َربُ الزهور   ومن األعمال السريية النسوية اجلزائرية املتأخرة نذكر النص الذي ألّفته األديبة زهور ونيسي بعنوان "عِ
ِفة   2012ار القصبة  الصادر عن د  -مسار امرأة–واألشواك"   م، وهو العمل السردي السري ذايت الثاين للمؤّل
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ة". كما مل يتخّلف الروائي األعرج واسيين  1979بعد ذلك الذي كتبته عام   م بعنوان "من يوميات مدرّسة حرّ
اشتهتين" املنتهى... عشتها كما  بـ"سرية  املوسومة  املتميزة  الذاتية  أصدر سريته  الركب كثريا: عندما  عام    عن 

2014 .  
ملوازنة مع نظريه العريب    -فيما خيّص فن السرية الذاتية–وهكذا جند األدب اجلزائري   مل يتأّخر، ومل يتقهقر، و

الذهيب"   "احلمار  األول  العاملي  السردي  النص  يف  ولنا  األحيان.  بعض  يف  يتصّدر  ه  وجد بل  املشرقي، 
ّشاق يف احلّب واالشتياق" ملصطفى بن براهيم، وأشعار ألبوليوس لكيوس، والنص الروائي املرجعي "حكاية الع

األدب   يف  طالئعية  ومعامل  دية،  ر مالمح  محود  لرمضان  احلياة"  "بذور  وكتاب  اجلزائري،  القادر  عبد  األمري 
ة.    العريب بصفة عامّ

  
  بني امليثاق السري ذايت وامليثاق اإلبداعي خامسا: 

السري ذايت   امليثاق  فيليب لوجون- ينصرف مفهوم  الكاتب مع قارئه،    -من منظور  يتم  إىل كونه عقد يربمه 
على    مبوجبه حتديد نوعية القراءة وسرعان ما يوّجه القارئ إىل هدف حمّدد أثناء القراءة. وينهض هذا املفهوم 

حياته عن  حقيقي  فيه شخص  حيكي  استعادي  "نثر  هي  الذاتية  السرية  إبراز    أن  تستهدف  بصورة  الفعلية 
خاص" بشكل  الفعلية  شخصيته  ريخ  و الفردية  لوجون  حياته  من  8  ص  ،1994،  (فيليب   ّ ولعل  ،  (

ح ختييلي  مضمرات هذا العقد السري ذايت أن يلتزم الكاتب إزاء قارئه حبكي ما حدث يف الواقع دون أي انز
 رئ حممول على تصديق ما يرويه له كاتب السرية الذاتيةأو متويهي ميكن أن يعرتي املمارسة السردية، و"القا

 .  )8. 7, ص. ص  ،2002، (صربي حافظ
ا شبيهة اخلطاب العلمي أو التارخيي يف    وتندرج السرية الذاتية ضمن ما يطلق عليه (النصوص املرجعية) كو

ئق   أخرى من و إىل مصادر  لرجوع  التحّقق من صحته،  النص وميكن  واقع معيش خارج  ا خترب عن  كو
ْن متماهْني: شط   ر مرجعي، وآخر سري ذايت. وشهادات واعرتافات. وبذلك ينشطر امليثاق سالف الذكر شطري

ة" لألديبة زهور ونيسي تضعنا أمام إشكال: التمييز بني ملفوظات   كما أّن قراءة نص "من يوميات مدرّسة حرّ
ومثّة خلط   .Memoiresاملستلهم بشكل مباشر من عتبة العنونة ومذكرات    Journalمن قبيل: يوميات  

الضربْني املتقاربْني من الكتابة، واملتماسْني لفن السرية    لدى القراء بصفة عامة، وحّىت املتخصصني بني هذين
بوترية  يكتبها صاحبها  اليومية،  للتجربة  مبثابة سجل  فاليوميات  قائما.   ّ يظل بينهما  لكّن االختالف  الذاتية، 
املصري  األديب  يوميات  مثل:  متسلسل.  وترتيب  متزايدة  بسرعة  أحداثها  وتتالحق  يوم.  بعد  يوما  مستمرة 

رخيية   1959لسباعي  يوسف ا م. يف حني تعّد املذكرات سردا كتابيا ألحداث عايشها الكاتب، وشهادات 
ِخ  الذي يتعامل معها بشكل موضوعي حمايد. مثل مذكرات األديب  يرويها بشكل ذايت. وذلك خبالف املؤرّ

  م. 2010املصري حممد حسني هيكل 
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  حتليل النتائج سادسا: 
ة"لكّن قارئ نص زهور   :يصطدم بنوعني من امليثاق القرائي ونيسي "من يوميات مدرّسة حرّ

ِف والسارد والبطل. وهو التوافق ذاته   األول: السري ذايت، ويتجّلى بني طيات النص يف ذلك التطابق بني املؤّل
ة" بني كاتبته وساردته وبطلته. وهو توافق قوامه وظيفة التعليم،    الذي أعلن عنه نص "من يوميات مدرّسة حرّ

جممل   نسيان  دون  الوطين،  التحرير  جبهة  حزب  إىل  السياسي  واالنتماء  الفرنسي،  املستعمر  ضّد  والنضال 
  الرتتيب السردي لتسلسل األحداث. 

قبيل زمن االس بعينها من  رخيية  النص متمثّل يف حوادث  الذي حييل إىل واقع خارج  املرجعي  تعمار  الثاين: 
م جانفي     1960ديسمرب    11م، ومظاهرات    1957الفرنسي، وثورة التحرير اجلزائرية، وإضراب الثمانية أ

أديبتنا  الصنيع من  ّ هذا  التارخيية األخرى. ولعل املصادر  لرجوع إىل  التحّقق من صحتها  م، وغريها، ميكن 
ا نزرا من املصداقية، وو  م بينها وبني قرائهادليل قاطع على حرصها على إضفاء سري ّ  .فائها للعقد املعنوي املرب

ا أن تكشف لنا اجلوانب الذاتية لفصول هذا النص، إذ   وقد استهّلت الكاتبة نصها بثالث لزوميات، من شأ
مكانه الكشف   د للعيان،  ا يف قالب سردي. وقد استندت على ميثاق  تستعرض الكاتبة مراحل من حيا

ذايت  السري  نصها  الشخصية، وإن كان  عن جنس  املذكرات  مبثابة  إنتاجها  أّن  العبارة  بصريح  أشارت  . وقد 
ليوميات، قائلة: "مثّة منطلقات وحقائق ثالث يقوم عليها جوابنا على سبب هذه املذكرات.."   عنوانه يِشي 

  .  ) 11 ص  ،1979، (زهور ونيسي
رخيية بعينها لتنتشلها من صرامة التوثيق املنهجي، وموضوعية الشهادات احلية   فها عند أحداث  إضافة إىل توّق
الفرنسي، وثورة   االستعمار  تصوير زمن  مثل:  إنسانية،  ومواقف  رخيية،  واقعية، ووقائع  بشخصيات  اخلاّصة 

م جانفي   م، وغريها من    1960ديسمرب    11هرات  م، ومظا  1957التحرير اجلزائرية، وإضراب الثمانية أ
قصرية،  ليست  زمنية  مسافة  طال  النفس،  مع  متصل  حوار  املذكرات  "هذه  تقول:  املتعاقبة.إذ  األحداث 
ت واملواقع.. فأول كلمة قيلت يف هذا   املستو أتفعل داخله أحداث على مجيع  الذي  حمليط  عصفت يب و

م"احلوار كانت مع بداية االستقالل، حّىت ال جت    ص   ، 1979، (زهور ونيسي   رفها عجلة النسيان ودوامة األ
11 ( . 

ِف والسارد والبطل،   نه من تطابق مرن بني املؤّل وينبغي على القارئ أن يتأقلم مع امليثاق السري ذايت مبا يتضمّ
ه حيكي حكا حياته، ليهتدي قراؤه إىل أّن السارد هو   الشخصية فحسب الكاتب أن يعرتف بشكل ما أّن

ّ ما يرجح كفة اهلوية السري ذاتية لنص   ما الكاتب الذي يضع سريته بني يدي قارئه. ولعل الرئيسة، ومها ذا
السري  السرد  إىل مجالية  الذي حييل   " "أ املفرد  املتكّلم  لضمري  الكاتبة  استعمال  ة"  يوميات مدرّسة حرّ "من 

  . وقوهلا أيضا:) 22 ص  ،1979،  (زهور ونيسي حية"ذايت. كما يف قول الكاتبة: "ابتسمُت وأ أردّ الت
  ما يل أ وما للتفتيش؟ -"
ِسة فقط"...-   ) 23 ص  ، 1979، (زهور ونيسي " كال أ استخلف املدرّ
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ِفة تصرخ: "قّدمت هذا النص بصيغة الرواية، وقد أكون مل استند على احلبكة والبطل   لرغم من ذلك، فاملؤّل و
لشكل والعقدة واملوضوع،   الرواية و مببادئ  أمّسه بسوء، ومتسكت  الروائي، ومل  الفن  ين متسكت مبقومات  أّن

ّ هذا التصريح يندرج ضمن اجتاهات حديثة وحثيثة حنو  )19  ص  ،1979،  (زهور ونيسي  الروائي" ، ولعل
السرية الذاتية، أو السرية  كسر احلواجز بني األجناس األدبية، واخلروج بتقاطع أديب ال مفرتق فيه يدعى: رواية  

 الذاتية الروائية. 
ا، وهو "من يوميات مدرّسة حرة"، وقد يكون الواقع شاهدا على   ً واختارت زهور ونيسي لنصها عنواً موحي
املسلمني  العلماء  جلمعية  التابعة  املدارس  من  ة  حرّ جزائرية  مدرسة  يف  التعليم  مهنة  فعال  امتهنت  الكاتبة  أّن 

فهو استقالل   اجلزائريني.  قبل  واهتمامات  مهوم  من  عايشته  ما  أمام  وصمودها  الكاتبة  شخصية  عن  يعّرب 
جلنس األديب الذي ينتمي اجلزائر.   ا عناوين الفصول، فنحسبها جتيب عن العديد من اإلشكاالت املتعّلقة  أمّ

أعرا املسجد/  أنفك/ سقف  "مدرّسة رغم  قبيل  إذ جند عناوين من  األديب؛  العمل  عندما  إليه هذا  الدم/  س 
حوارية   مشاهد  ّدت  تسي وقد  املاليني).  زغرودة  العنيد/  الفجر  اإلضراب/  وجنح  موعة/  ا يف  األفراد  يذوب 
السري  للسرد  فنية كاالنتقاء والرتتيب والتشويق.. وهي مسات مميزة  مؤّكدة عناصر  النص؛  ومقاطع سردية من 

ا أديبتنا زهور  ذايت. فالنص يف جممله حماولة لتقدمي بضعة جتارب حيا تية ومنتخبات من خربات ذاتية عاصر
 .ونيسي، وسعت إىل مقامستها مع مجهور قرائها بعد ما حفرت يف جتاعيد الذاكرة، وسربت أغوار املاضي

دّجبها وزير خارجية   اليت  التقييمية  التقدميية  الكلمة  يتمثّل يف  األصلي ألديبتنا  للنص  مواز  نصا  أيضا  وجند 
اجلزائر األسبق الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي، وهي ذات هدف توضيحي لنوع هذا العمل األديب على كونه  

أعم من  أحداث  بني  فيها  تراوِح  الذاتية  الكاتبة  سرية  من  ا  مقاطع  جتار وبني  املظفرة،  التحريرية  الثورة  اق 
قاومتها  اليت  ة  احلرّ املدارس  إحدى  يف  معّلمة  "هو كتاب  فيها:  جاء  وممّا  ا.  واهتماما احلياة  ومهوم  اخلاّصة 
اإلدارة االستعمارية على الدوام، وهذا يعين أّن هذه الشهادة آتية من معّلمة كانت متفانية يف تعليم تالميذها  

ال الوطن"اللغة  احلنيف، وحّب  لدين  ونيسي   وطنية، واإلميان  الكلمة   )8  ص  ،1979،  (زهور  هذه  تعّد 
بناه، كما جتعل  النص وحتليل  فهم  تسهم يف  اليت  املركزي،  لنص  احمليطة  النصية  العتبات  التقدميية عتبة من 

تفضي به إىل التعرّف على  حميط  اجلمهور املتلقي يقبض على اخليوط األولية واملعامل األساسية للعمل األديب، ف
  النص، وإدراك مقاصد كاتبه، وخطط تلقيه من قبل مجهور القراء.  

فالكاتبة بوصفها   ينفتح نص زهور ونيسي على قراءات متعّددة، كثريا ما تستدعي متعة ذاتية ووعي غريي. 
ال إىل  تسعى  الروائي على حّد سواء،  املخيال  ذايت، ويف  السري  الواقع  اليت معلمة يف  املدرسة  ذود عن حرمة 

لنسبة   به الدوائر من أجل غلقها. إذ تصرخ: "ال يدري أبدا ما معىن غلق مدرسة  ا االستدمار وأذ ّص  يرتب
ت.."  ه موت على مجيع املستو . وهي صرخة حتمل نوعا من  )66  ص  ،1979،  (زهور ونيسي  يل... إّن

ّث ببصيص األمل. وهي   التحدي اإلنساين ال األنثوي. حتدي اإلنسان الذي ينحت يف الصخر األصم، ويتشب
من   لدخول...  الطالبات  وأمرت  مكسور  زجاجها  فذة  عن  "فتشت  قائلة:  ا  جرأ تستعيد  البطلة  ذي 
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لقد حققت جانبا من حلمها يف زمن    ) 67  ص  ،1979،  (زهور ونيسي   النافذة املكسورة واحدة واحدة"
ا ال  لعطور، سكا ّق  االستبداد املغّلف مبساحيق إنسانية."كنت أشاهد حلمي الذهيب، مدينة من زجاج معب

السعادة" االبتسام وال يشعرون بغري  وهو حلم مشروع من    )71  ص  ،1979،  (زهور ونيسي  يعرفون غري 
، فقلم املرأة يبقى أصدق تعبريا عن قضا بنات جنسها، واألديبة  حّقها، ما دامت متتلك حّسا إبداعيا سرد

ينفجر غيظا، مل   أّن وجه أمي يكاد  قائلة: "شعرت  املقهورة،  ا  تستحضر يف مقطع سردي آخر صورة والد
م وحدها تنتصر هلا..." مثّة حل    ) 77  ص   ، 1979،  (زهور ونيسي  تكن ذليلة، ولكنها حكيمة، ترتك األ

ه احلّب. "حّب ال ميكن جتسيده وال إثبات حمسوسيته، حّب  وحيد تقرتحه   األديبة ملشاكل اإلنسانية مجعاء، إّن
ت.يشمل املاضي واحلاضر واملستقبل..."    كبري عام وشامل جدا. يشمل السماء واألرض والناس وحّىت احليوا

لعّله حّب الوطن "ها هو ذا علم اجلزائر يرتفع بني يديه، ومحرة اهلالل   )113  ص  ،1979،  (زهور ونيسي 
زها قليب قبل عيّين الدامعتني من الفرحة" ّ ا مجرة هلب، مي ّ ، هي  )130  ص  ،1979،  (زهور ونيسي  تبدو كأ

الكتابة بو  منظور زهور ونيسي، فهي تعيش حلظات  النسوية من  الكتابة  اليت تشّكل قيمة  حلرية  حا  الفرحة 
د: "لقد أصبحت الساعات اليت أكتب فيها   ومسؤولية يف اآلن ذاته، متاما كما حتيّ احلياة، ولسان حاهلا يردّ
م وال أجنز فيها مشروعا أدبيا، أكون كمن أضاع من عمره جزءا هاما   هي أسعد الساعات، فعندما متضي أ

لنسبة يل حياة" ومعتربا...وهكذا اقتطع من عمره، ليوصله وبسرعة إىل املوت. لقد     كانت وما زالت الكتابة 
  .  )478. 479ص.  .ص  ،1979، (زهور ونيسي

  
  اخلامتة:  

يت:    وختاما واستناًدا إىل ما سبق نستخلص نقاطا مهمة نوجزها فيما 
لسرية الذاتية النسوية على وجه  -  ة، ومل حيفل  لتخييل السري ذايت بصفة عامّ مل حيتف النقد اجلزائري كثريا 

ة"   لرغم من وجود شذرات منها يف أعمال سردية كثرية من قبيل: "من يوميات مدرسة حرّ اخلصوص. وذلك 
َرب األشواك والزهور" لزهور ونيسي، و"ذاكرة اجلسد" ألحالم  مستغامني، و"مزاج مراهقة" لفضيلة الفاروق،  و"عِ

  و"سرية شغف" لربيعة جلطي. 
احلقيقية  - الوقائع  ة" من تصوير  السري ذايت جبالء يف نص "من يوميات مدرّسة حرّ التخييل  متظهرت مالمح 

 . ن ثورة التحرير، ونضال الشعب مبختلف فئاته رجاال ونساء، شبا وشيا   للمجتمع اجلزائري إ
النسيج استعرا- داخل  وحريتها  املرأة  لكفاءة  كيد  مبثابة  هو  الذاتية  ا  جتار ونيسي  زهور  األديبة  ض 

  االجتماعي اجلزائري، وانتفاضة األعراف اليت  ظّلت سائدة ردحا من الزمن. 
السرد السري ذايت لدى امرأة مثقفة مبكانة زهور ونيسي، بقدر ما هو متنفس إبداعي هلا ولبنات جنسها،  -

بتة بقيمتها. فهو م   شروع قائم بذاته، ومسرية 
  املصادر واملراجع: 
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  . 1982دوغان، الصوت النسائي يف األدب اجلزائري املعاصر، جملة أمال، اجلزائر،   ،أمحد )1
د، دراسات عربية، ع   ،جورج )2 ، كانون  12، م 2طرابيشي، أنثى نوال السعداوي وأسطورة التمرّ

  . 1975األول، 
  . 1992ماي، السرية الذاتية، ترمجة عبد هللا صولة وحممد القاضي، بيت احلكمة،   ،جورج )3
ليف مشرت  ،حسام )4 م طه حسني وفن السرية الذاتية يف النقد األديب العريب احلديث " .  "كاخلطيب، أ

  . 1991مجع وتقدمي عبد النيب اصطيف، مطبعة االحتاد، دمشق،  
،  55سلطان سعد القحطاين، االلتماس الفين بني الرواية والسرية الذاتية، جملة عالمات، العدد   )5

2008 .  
  . 2009 شريين أبو النجا، نسائي أم نسوي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة، )6
  .2002، 22ية والشهادات، جملة ألف، العدد  صربي حافظ، السري الذات )7
  . 1974زهور ونيسي، على الشاطئ اآلخر، ش و ن ت، اجلزائر،  )8
ة، ش ون ت، اجلزائر،   )9   . 1979زهور ونيسي، من يوميات مدرّسة حرّ

  . 2011إبراهيم، السرد النسوي، املؤسسة العربية للنشر، بريوت،  عبد هللا  )10
والتاريخ األديب، ترمجة وتقدمي عمر حلي، املركز الثقايف العريب،  فيليب لوجون، السرية الذاتية، امليثاق   )11

  . 1994بريوت، 
 حممد عبد الغين حسني، الرتاجم والسري، دار املعارف، القاهرة.   )12
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االستعاري؛ آليات االشتغال ومجاليات احلضور يف رواية (األسود يليق بك) لنسق ا
  ألحالم مستغامني. 

The metaphor Format ; The Working Mechanisms And 
The Aesthetic Of Being Present In The « Black suits you » 

Of Ahlam       mosteghanemi. 
  

  دية سلطان 
  خلضر، اجلزائر.  احلاج -1تنة جامعة

Soltane Nadia 
soltanenadia05@gmail.com 

  امللخص: 
بىن عليها اخلطاب الروائي؛ وهي متطورة حسب تطور املنجز  ُ تعد اللغة وعاء الفكر واملادة األساسية اليت ي
ثري بالغي، فالرواية  الروائي، لذلك انزاحت الرواية احلديثة عن اللغة النمطية املعهودة إىل لغة شعرية ذات 

أل لغتها  متصلة  احلمداين؛  محيد  حسب  متثيلية كربى  قامت استعارة  حيث  اجلمالية،  وأسس  سلوبية 
القراءة   وجتاوز  احلية،  للغة  امليتة  اجلامدة  اللغة  ستبدال  تقوم  اليت  اإلستيطيقية  أنقاض  على  االستعارة 

  مجاليا. ئأحادية الرؤية الداللية إىل قراءة ذات هريمينيوطيقات متعددة تسهم يف إشباع القار 
بـ   املعنونة  املداخلة  هذه  تسعى  رواية وعليه  يف  احلضور  ومجاليات  االشتغال  آليات  االستعاري؛  (النسق 

  "األسود يليق بك" ألحالم مستغامني) إىل اإلجابة عن اإلشكاالت اآلتية:
البالغي   تبلورت االستعارة يف اخلطاب  الروائي؟، وكيف  التشكيل  النسق االستعاري مع  يتفاعل  _ كيف 

ستعارة يف املنت الروائي؟، وما مدى استدعاء النسق االستعاري السردي؟، مث ما األبعاد اجلمالية حلضور اال
 يف رواية (األسود يليق بك) ألحالم مستغامني؟. 

  الرواية، االستعارة، البالغة، اجلمالية.  الكلمات املفتاحية: 
Abstract: 
Language is the vessel of thought and the basic material on which the nove 
lis based , this is what made her move away from the classical language to a 
new poetic language the nove lis a major metaphor, as Hamid Al- Hamdani 
said and its language isrelated to stylistic and aesthetic thus the paper 
entitled (the metaphor format ; the working mechanisms and the aesthetic of 
being present in the « Black suits you » of Ahlam mosteghanemi ; seek to 
answer the following question : 
_ How does the metaphor interact with the novel?. 
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_ What are the aesthetic dimensions of the presence of the metaphor in the 
fictional text?. 
_ How was the metaphor manifested in the novel « Black suits you »of  
ahlam mosteghanemi?. 
Key words :  The novel, Metaphor, Rhetoric, Aesthetic. 

  دمة: مق
تعد االستعارة ركنا بيانيا حاضرا بوفرة يف النصوص الشعرية القدمية منها واحلداثوية، وعصب البالغة منذ  

أبد طويل  -القدم، بل و(كانت قبل كل شيء   (إيكو،    موضوع تفكري فلسفي ولغوي ومجايل)   -ومنذ 
  مبرحلتني؛ قدمية وحديثة. ، ولتتبلور مرت ) 233، صفحة 2005

  
  ماهية االستعارة:  أوال:

  أ/ االستعارة يف البالغة التقليدية: 
تقوم   الذي  (فاألساس  طرفيه،  أحد  بليغا حذف  تشبيها  الكالسيكية االستعارة  الثقافة  البالغيون يف  يعد 

له)  فرعا  االستعارة  وعّدت  أصال،  عّد  ولذلك  التشبيه،  هو  االستعارة  صفحة  1981(طبانة،    عليه   ،
وتدركه    ) 162 القلوب،  تعيه  فيما  جيري  والقياس  (قياس،  فهو  البالغية  املسألة  هذه  يف  التشبيه  أما   ،

واآلذان)   األمساع  ال  واألذهان،  األفهام  فيه  وتستفىت  ا )20صفحة  (اجلرجاين، دت،  العقول.  ّ أ ، كما 
يف   تتعلق،  ا  ّ إ البالغي.  والزخرف  الشعري  خليال  مرتبطا  أمرا  الناس  من  لعدد كبري  لنسبة   ... (متثّل 

الستعماالت العادية) الستعماالت اللغوية غري العادية وليس  ،  ) 21، صفحة  2009(توين،    نظرهم، 
التصرحيية)؛ واملعروف عنه املكنية واالستعارة  (االستعارة  ّني مها:  نوعني منطي وتفرز  بصيغتني  تتواجد  ا  أ ا 

  (فاملصرحة: ما صرح فيها بلفظ املشبه به حنو: 
لربد   فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت    وردا وعّضت على العناب 

  ه:... واملكنية: ما حذف فيها املشبه به ورمز إليه  بشيء من لوازمه كقول 
ّ متيمة ال تنفع)   . )174، صفحة  1983(السراج،   وإذا املنية أنشبت أظفارها    ألفيت كل

  ب/ االستعارة يف البالغة اجلديدة: 
ريخ البالغة لنقد عميق من أحد علماء البالغة يف   تعرضت االستعارة يف البالغة القدمية (ألول مرة يف 

البالغة، واحلقيقة هي أن هذا النقد   العصور احلديثة وهو إيبور آرمسرتونغ ريشاردر، يف كتابه اهلام فلسفة 
قد فتح الباب على مصراعيه أمام أغلب املنّظرين ويف جماالت علمية خمتلفة لكي يعيدوا صياغة تصورات 

لالستعارة) الروائي،   )13، صفحة  2016(ريكور،    جديدة  السرد  الشعر وأدخلوها عامل  عن  فأزاحوها 
هناك حيث كسرت االستعارة ما راج من أفكار إثر الطرح الكالسيكي الذي جعلها حبيسة الشعر فقط،  
إلمكان   الناس يف (أنه  احلية ختطئة طرح أغلب  البالغة  االت لتتوىل بذلك  تتبدى يف كل ا فاالستعارة 
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االستغناء عن االستعارة دون جهد كبري. وعلى العكس من ذلك، فقد انتبهنا إىل أن االستعارة حاضرة يف  
ا   ا ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد يف تفكري ويف األعمال اليت نقوم  كل جماالت حياتنا اليومية. إ

استع له طبيعة  الذي يسّري تفكري وسلوكنا  العادي  التصور  ألساس) أيضا. إن  (ريكور، االستعارة    ارية 
ا   )21احلية، صفحة  ا اللغة فقط بل متس معظم جوانب احلياة ككل، إ ا؛ أي االستعارة ال ختتص  ، إ

ا التعبري عن   تمع ككل، لكن يبقى دائما منطلقها ومنتهاها اللغة، فاللغة من شأ جزء ساهم يف تكوينه ا
  حلياة واستنطاقها، كما تعمل على تصوير زوا الواقع املعيش.ا

والطرح   تتوافق  ا  أل وتصرحيية  مكنية  إىل  االستعارة  تقسيمات  يف  اخلوض  يسعنا  وال  فقط  هذا كتعريف 
الكالسيكي النمطي، والذي نقصده هنا هو االستعارة الروائية اليت تتحقق من خالل ثنائيتني تتجّسدان  

  يف:
  رة اللغوية: أ/ االستعا

املبدع عند حدودها؛ إذ اللغة وعاء   تؤخذ األعمال الروائية بلغتها االستيطيقية؛ تلك اليت يقف الكاتب/ 
القاريء  العاملة على جذب  د مبلكتني    الفكر واألداة  للغة مزوّ التعبري  القادر على  تنفريه، و(اإلنسان  أو 

أدى   امللكتان خبلل،  إحدى  أصيبت  وإذا  والربط.  الرتكيب  والتعويض، وملكة  االختيار  ملكة  ضروريتني: 
ذلك إىل اختالل إحدى وظيفيت اللغة، وهكذا فاختالل ملكة االختيار والتعويض يؤدي إىل عدم القدرة  

  . )55، صفحة 1989(حلمداين،  قات االستعارية)على خلق العال
لدرجة األوىل، وهذه اللغة تتكيء على البالغة؛   إّن الرواية قبل أن تكون نسيجا فكر هي نسيج لغوي 

ا يف فالرواية استعارة كربى كما قيل، واملتعارف عليه أن لالستعارة خصائص جعلت الروائيني يستعي نون 
  نسج أعماهلم الروائية، فهل الرواية عملية فكرية أم صنعة لفظية؟. 

ابتدأت مشوارا وزنيا قبل مسرية  ا  أ الشعري؛ ذلك  وليدة تكوينها  لـ "أحالم مستغامني"  اللغة االستعارية 
سبق   فأحالم  البياين،  النضج  ة  قمّ بلغت  أين  اللهفة)  (عليك  ديوان  من خالل  بك)  يليق  وأن (األسود 

إبداع   إنه  إلستيطيقية،  ومفعما  لشعرية  طافحا  السردي  النص  جعل  ا  تستطيع  مرنة  لغة  اكتسبت 
  مزدوج الرتكيب؛ يتفاعل فيه الشعر والسرد يف تركيبة استعارية ذات أبعاد داللية أعمق وأكثر مجالية. 

  _ استعارة العنونة: 
يقف أي دارس عند عتبة العنوان ألنه (أول لقاء مادي (فيزيقي) حمسوس بني القاريء والكاتب/ أو  

لكاتب، فكأن العنوان يعرتض ويظهر ويربز أمام  ،  2001(قطوس،  معلنا عن نفسه)  القارئللقاريء 
ة رواية ما يسفر عن دالالت استعارية كونه قالبا استعاّر تصور يقّدم    )31صفحة  ّ ، ودراسة عنوان أي

ة ما؛ فـ (األسود يليق بك) عنوان حيمل بعدا طاعنًا يف االستعارة   ّ نة ويعمل على معاجلة قضي ّ صورة معي
ة، يقدم صورة املرأة اليت لبست حدادا بسعة جرح الوطن وفقده، لتتو  ّ اىل بعد العنوان ظهور  األنطولوجي

ا استعارات تنطلق من اللغة لتخدم الفكر،   الصور االستعارية يف املنت الروائي مع تسلسل األحداث، إ
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ا، بعد أن تراجعت االستعارات القدمية اليت ال تتعدى حدود النطق األلسين  استعارات تبدأ لغةً لتنتهي فكرً
ستعارة مل تعد مادة لغوية خاما تعمل على بّث روح اجلمالية يف  والبعد القائم قوامه على البىن اللغوية، فاال

ة للوجود متجاوزة جدلية اللفظ واملعىن ومستقرة على   ّ ة تصويري ّ ة وعملي ّ النصوص؛ بقدر ما غدت آلة فكري
أللفاظ، بل على عكس   للغة أو  ا من سبل التفكري ودراسة احلياة االجتماعية، واالستعارة (ال ترتبط  أ

، فسريورات الفكر البشري هي اليت تعد استعارية يف جزء كبري منها، وهذا ما نعنيه حني نقول إن  ذلك
. فاالستعارات يف اللغة ليست ممكنة إال ألن هناك   النسق التصوري البشري مبنني وحمدد استعار

ا، صفحة (توين، االستعارات  استعارات يف النسق التصوري لكل منا) ، وأما استعارة   )23اليت حنيا 
اللون يف العنوان (األسود)  فهي استعارة تدخل ضمن دائرة االستعارة التصويرية؛ ففي األلوان دالالت 
ت املنجز، أما زهر التوليب الذي   وأبعاد سيميولوجية تنعكس أبعادها على املنت ومتتد ظالهلا إىل جمر

قات الزهور؟!.  يغّطي الواجهة فال يزيد  ، أوليست توضع على القبور  ة وموا ّ الداللة إال سوداوي

  
  

  _ االستعارة يف املنت الروائي: 
أثرا   ة  ّ لفظي الذي جيعل من رسالة  األدبية، (ما  أو  الشعرية  ة يف معىن من معانيها  ّ الروائي تساوي االستعارة 

صفحة  1988(جاكبسون،    فنيا) واألدبية  )24،  التفرد  متنح  الشعرية  عمل  تعمل  وهي  فاالستعارة   ،
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ة)  ّ كما جاء يف أسود    )5، صفحة  2005(شبايك،    للنص الروائي؛ واألدبية (تكاد ترادف االستعارة احلي
  أحالم: 

كل    القط  صغاره، و كل  إىل  _ (كما  يلتهمهم وهم جالسون  عّشاقه،  احلّب  كل  أبناءها،  الثورة 
  . )11، صفحة 2012(مستغامني،  مائدته العامرة، فما أوَملَ هلم إال ليفرتسهم)

لشعرية اجلاكبسونية، قام قوامه    ه به هنا استمّد من الواقع؛ أو لنقل هو الواقع عينه، إنه نص طافح  ّ فاملشب
يف بدئه على التشبيه، وهي؛ أي االستعارة (تبىن عليه كما يبىن البيت على أسسه ويقوم على عمده، فإننا  

هو خبالف التشبيه االصطالحي الذي يكون  نعين أن املراد منه التشبيه الذي يضمره املستعري يف نفسه، و 
خذ االستعارة من   )20، صفحة  1979(السيد،    بطرفني ومشبه ومشبه به، وأداة، ووجه) ، حيث ال 

يتسميتها   أو  اجلامدة،  املعجمية  التقريرية  عن  للغة  حتيد  فنراها  مضمراته،  يف  متاثله  بل  أركانه،  التشبيه 
، واحلق أن االستعارة ال تطارد التشبيه بل  الدقيقة "درجة الصفر"، حتمل التشبيه معىن وروحا ال مبىن وأركا
املتنافرة  األشياء  بني  التشابه  على  العثور  يف  ا  قوّ (تظهر  هنا  ومن  وإظهاره،  خلقه  على  وتعمل  تشّكله 

ا على  تعمل  ولذلك  األوىل  الوهلة  ومنذ  بديهي  بشكل  يوجد  ال  ذلك  حيث  على  وتزيد  وصنعه  خرتاعه 
إنتاج   ا يف  قدر املشرتكة وتظهر  احلياة  تشكيل عامل  والتباين واملختلف وتعيد  االختالف  الشتغال على 

  . )2020(اخلويلدي،  معىن طازج هلذا العامل غري املألوف)
ٍن:    تقول "أحالم مستغامني" يف موضع 

ا، ا. هوال يعرف للحب مذهبا    _ (كان عليه إًذ ، لكنه حيلو له أن ينازل احلب ويهزمه إغداًق ّ ها أقل ّ أن حيب
قتيال،   التطرف، رافعا سقف قّصته إىل حدود األساطري. وحينها يضحك احلب منه كثريا، ويرديه  خارج 

وهامه)  ، فهل احلب ينازل؟، يضحك؟، يقتل؟،    )12(مستغامني، األسود يليق بك، صفحة    مضرّجا 
ة. ّ ي ا منتهى الشاعرية وعنان الفنـّ ا لغة استعارية وظفتها الروائية لتبلغ    إ

ا يف رواية (األسود يليق بِك) متنوعة ومتعّددة   ّ ّ االستعارة الروائية تتنوّع بتنوّع األساليب التعبريية، فإ وألن
ة: منها ما تسمى برتاسل احلواس وهي وصف حاس ّ   ة بصفات حاسة أخرى كما جاء يف قول الروائي

 ( العصيان  لون  ارتدت  صيحته"  لون  طائر   ّ لكل بك، صفحة    ("  يليق  األسود  ،    ) 328(مستغامني، 
لصيحة "الصوت" لتتخطى بذلك املعقول يف علم الكلم؛   لعني "الرؤية" لكن الروائية قرنته  فاللون يدرك 
املتناقضات ومزج  ا ختلق من دمج  ّ إ ة خّالقة؛ حيث  ّ لغة تصويري النمطية إىل  التعبريية  اللغة  وتكسر تلك 

ة عن معاين    القارئاحلواس مشهدا استعاّر يستفز   ّ النموذجي وجيعله يبحث يف تلك الدوائر االستشكالي
  اإلبداع ومكامن الشعرية. 

ة   ّ التشخيص كلون استعاري حاضر بوفرة مع تسلسل احلبكة  كما اتّكأ الكون الروائيّ كذلك على خاصي
واألمراض   ت  كالنظر بشرية  غري  أشياء  إىل  بشرية  خصائص  نسند  (أننا  والتشخيص  السردية، 

  ، وهو ما توّضحه األمثلة اآلتية: ) 54(جونسون، صفحة  والتضخم...إخل)
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الستعارة أن القلب أصابه   )302(مساغامني، صفحة    (بقلب تكّسرت أجنحته) ، حيث إن املقصود 
ا معنوية بل    فرأىحزن عميق؛   النكسار رغم أن االنكسار ال يصيب األحاسيس واملشاعر أل أن يصفه 

ة القابلة للتهّشم. ّ   يصيب األشياء املادي
االستعارة   ضروب  أحد  ما والتشخيص  يف كتا وجونسون"  "اليكوف  من  اها كل  مسّ ة كما  ّ األنطولوجي

التخييلي من  املنجز  الوعاء" تتجّسد يف  أو "استعارة  األنطولوجية  ا)؛ واالستعارة  اليت حنيا  (االستعارات 
وتقدمي   الفن  ممارسة  وطقوس  واملسرح  احلياة،  وعاء كما  فالغناء  الوايف"  "هالة  للبطلة  الفنية  احلياة  خالل 
عمل   أي  منها  خيلو  ال  اليت  ة  ّ األنطولوجي الستعارات  مؤثثة  هنا  فالرواية  أيضا،  وعاء  للجمهور  املوهبة 

  ختييلي فين.
ما خمتلفان كليا كالوردة   ذا الطرح يتبدى أن االستعارة اللغوية (تقوم ...على اجلمع بني طرفني يبدو أ و

جياد وجه شبه جيم ا تؤلف بينهما  ، فوجه    )24، صفحة  2017(عافية،    عها هو اجلمال)واملرأة، إال أ
الشبه هنا تعّدى وجه الشبه الكالسيكي لتتنامى بذلك الصور االستعارية (مسهمة بذلك يف تنامي البنية 

النص، صفحة    النصية والداللية على حنو رمزي)  ا؛ أي    )26(عافية، أسرار  إًذ ا  إ ثريا،  أعمق وأكثر 
بني   التناقض  قوامه  شبه  وجه  عن  تسفر  تركيبة  يف  ا  ومدلوال الدوال  بني  التوليف  ذلك  وليدة  االستعارة 

  املشبه واملشبه به، قوامه املباينة والضدية.
ا تعّدت حدود األوزان إىل السرد؛ وعلى وجه الت الة األوجه، فنرى  إال أ حديد جنس "الرواية"؛ وهي محّ

استعارة  الشعرية،  النصوص  االستعارة يف  عليه يف عرف  متعارف  ملا هو  مناو  بعدا  خذ  االستعارة هنا 
االستعارة   فإن كانت  ومستجدات،  حداثة  من  مسايرته  ميكن  ما  وكل  العصر  مسايرة  ا  شأ من  جديدة 

العر  ديوان  وهو  الشعر  ختص  النقاد القدمية  عّدها  اليت  وهي  الرواية  ختص  احلداثية  االستعارة  فإن  ب، 
وحسب ما جاء به كل من اليكوف    -والدارسون "ديوان العرب احملدثني"، وعليه فاالستعارة يف جمملها  

ا) ما (االستعارات اليت حنيا  ّد عن    -وجونسون يف كتا ة (ميكن أن تفّسر بشكل جي ّ ري فهي استعارة تصوّ
افرت  وآخر)طريق  تصوري  جمال  بني  تصورية  ترابطات  ا،    اض  حنيا  اليت  االستعارات  (جونسون، 

  ، وهي تنقسم إىل أقسام ثالثة:  ) 13 -12الصفحات 
  . (Structural Metaphor)/ االستعارة البنيوية: 1
ة:2 ّ   .  (Orientational Metaphor) / االستعارة االّجتاهي
ة: 3 ّ   . (Otological Metaphor) / االستعارة األنطولوجي

يف معانيه عن داللة أحادية    ينأىوهي استعارات تتمايز عن االستعارات ذات التوظيف النمطي الذي ال  
الدال واملدلول، ومما ذكر يف كتاب (االستعارات  الطرفني؛  ة بني  املشا القائم على  الشبه  تتبّدى يف وجه 

ا) أن االستعارات  اليت الذكر (عبارة عن "حقائق" مثبتة يف نسقنا التصوري، جتعلنا ندرك العامل    نفةآ حنيا 
مقام   أنفسنا يف  مقام مستقل وجنعل  الناس يف  إننا جنعل  استعاري.  بشكل  جتاربنا  فيه  من حولنا ومنارس 
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حتت)، ونبين   –فوق  –د الفضائي عال إذا كنا نراقبهم أو نتحكم فيهم (وهذه استعارة اجتاهية توظف البع
ة) كما   ّ نوعا من الوجود املادي للتضّخم مثال، فيكون عدوا حناربه أو نتضايق منه (وهذه استعارة أنطولوجي
نعامل الزمن كما لو كان ماال حقا، فنضيعه أو نستثمره أو نبذره (وهذا استعارة بنيوية) إذ نسحب بنية  

ا، صفحة    لفاظ الثاين)الزمن على املال فنتحدث عن األول  ،  ) 12(جونسون، االستعارات اليت حنيا 
ا، وهي يف هذه احلالة (تكون مظهرا ثقافيا عاما تتأثر   وهي ظواهر تتعالق ا ليست اللغة يف ذا ّ للغة إال أ

(مستغامني، األسود    به اللغة كما تتأثر به سائر املظاهر األخرى مثل السلوكات واألنشطة اليت نباشرها)
ا وبطبيعة احلال أ)300يليق بك، صفحة   ا ، إ ة تتكيء على اللغة كمنطلق أول هلا إال أ ّ نواع استعاري

  تتجاوزها وتستقل مبعانيها. 
  تقول "أحالم مستغان

الرجال) بفحولة كل  معاركها  لتكسب  النساء،  نوثة كل  حاربت  تكون  أن  س  (وال  (مستغامني،    _ 
  . ) 300األسود يليق بك، صفحة 

تثبت   الروائية عينها؛ وهذه  فلكي  بتعبري  الشرقي  الرجل  أو  الذكر؛  أنوثتها عليها أن حتارب تفكري  األنثى 
ة. ّ الستعارة البنيوي   احلرب بينهما هي ما تسمى 

ة:  ّ ة فتقول الروائي ّ   أما عن االستعارة األنطولوجي
 صوًصا فوق احملاسبة)_( إيه وهللا.. الرقم من مصادر طبية. ما الذي خيرج املرء عن صوابه غرب أن يرى ل 

  . ) 27(مستغامني، األسود يليق بك، صفحة 
(مستغامني، األسود    _ (اخلطر يف أن تتوّحد لغة العواطف، ويسري العّشاق خلف األلوية احلمراء للحب)

 . )23يليق بك، صفحة 
ته يوم بلغ السماء؟.   _ (كيف أّن طيورا صادقها يف األرض، غدت عدوّ

الشر حىت من أصغر الكائنات؟ أم   أكّلما صعد ازدد خوفا؟ أم أّن وجود يف األعايل جيعلنا نتوّجس 
دا ما  األقصى،  تنا  قوّ بلوغنا  عند  هشاشة،  األكثر  نكون  طائرا  ترا  ُسقط  ي أن  صغري  طائر  مكان  م 

  . )225(مستغامني، األسود يليق بك، صفحة   تكنولوجيا يف ضخامة طائرة)
ة، وهي اليت   ّ ة جلي ّ فبني األرض والسماء؛ الصعود والنزول؛ بلوغ العلو واإلسقاط تتبّدى االستعارة االّجتاهي

  حتت، أمام، خلف...). تتحدد بصيغ (فوق، 
اللغة    على  االشتغال  دأبت  اليت  تلك  منها؛  امليتة  القدمية  عن  تتمايز  وأنواع  ة  ّ حي استعارية  صور  ا  إ

واملفردات والرتاكيب، وهذه الصور االستعارية اجلديدة هلا عالقة مع الواقع االجتماعي واحلياة اليت ميارسها  
ّ البعد الفرد، وهو ما يعكسه عنوان (االستعارات ا جلانب املعيشي البعيد كل ا)؛ مبعىن ارتباطها  ليت حنيا 

  عن املقاصد املعجمية احملدودة. 
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اإلضرب   غري  على  اللغوية"  غري  "االستعارة  اسم  إطالق  إىل  يذهب  من  هناك  بل  وحسب  هذا  ليس 
  االستعارية املذكورة (البنيوية، االجتاهية، واألنطولوجية)، وهو ما يتبدى جليا يف:

  االستعارة غري اللغوية:  ب/
(الشخصيات،   تغدو  حيث  إىل  اجلاكبسونية  التواصل  خطاطة  تتجاوز  امليتالغة،  إىل  اللغة  حدود  تتعدى 
اللغة   تتيحها  ال  اليت  والداللية  الرمزية  األبعاد  إىل  تتعداها  دراسة،  حمط  واألشياء)  الزمكان،  األحداث، 

ة ينبين عليها اخلطاب الروائي.  ّ   كمادة ألسني
ا االستعارة غري    كما استندت لغة الرواية على الرمز كونه نتيجة التساع االستعارة بل وجزء متفتّق عنها، أمّ

اللغوية يف الرواية فتنبين على عديٍد من اللبنات واملرتكزات تتباين وختتلف من منجز روائي إىل آخرـ ويف  
املرتكز  يف  االستعارة  لغوية  ال  تتمثل  بِك)  يليق  (األسود  املوالية    اترواية  األمثلة  تبسيطها  تتوىل  اليت 

  والشروحات املرفقة.
إّن أول ما يطالع الدارسني يف جمال االستعارة غري اللغوية يف األعمال السردية الروائية هو حمور الشخصية،  
ة اليت ال خيلو أي عمل روائي منها، وتعد (مدار املعاين  ّ   فالشخصية من األساسات السردية واللبنات البؤري

اإلنسانية، وحمور األفكار واآلراء العامة. وهلذه املعاين واألفكار املكانة األوىل يف الرواية منذ انصرفت إىل  
ه العامة منفصلة عن حميطها احليوي، بل ممثلة   ه، إذ ال يسوق الروائي أفكاره وقضا دراسة اإلنسان وقضا

، والشخصية من النقاط    )526، صفحة  1997(هالل،    يف األشخاص الذين يعيشون يف جمتمع ما)
النموذجي الوصول إىل استعارات بعيدة    القارئاملركزية اليت تتمحور فيها االستعارة، ومن خالهلا يستطيع  

جديدة؛  استعارات  بلوغ  من  يتمكن  مبقتضاها  الكالسيكي،  اخلطاب  يف  ألفها  اليت  النمطية  تلك  عن 
الواقع؛  املستمدة من  الشخصيات  تلك  يف  تتجّسد  املعاصر، واالستعارة  اخلطايب  والقالب  تتوافق  حداثية 

إ استشهد  الوايف)  (هالة  الرواية  بطلة  الذين  فوالد  أولئك  متثل كل  وهي شخصية  الكولونيالية،  الفرتة  ن 
القضية   يف  البارزة  وبصمته  وحضوره  الشهيد  شخصية  (متثيل  اجلزائرية،  التحريرية  الثورة  يف  استشهدوا 
عنه   معربة  واقعه  من  جمتثّة  اجلزائري  تمع  ا من  مستعارة  ا  أ حيث  من  استعارية  ا شخصية  إ الوطنية)، 

التش املتعارف عليها،  ضمن إطار  القائم على األركان  الكالسيكي  النمطي  التشبيه  املضمر ال  الضمين  بيه 
العوامل  على  االستناد  إىل  إضافة  عليها؛  قامت  استعارة كربى  الرواية  يف  املعيش  الواقع  يكون  وبذلك 

لتصلح أن ت الروائي مث يقوم بتحويرها  يعتمدها  اليت  اخلام  املادة  فالواقع هو  إبداعيا  التخييلية،  كون عمال 
ا تقوم على معادلة الواقع،  خليال وفلسفة أعذب القول أكذبه، والرواية استعارة متثيلية أل بعد أن يزاوجه 
ا   إ تتمثّله، حتاكيه...  احلقيقي؛  للعامل  نتاجا مواز  الرواية  املنطلق يف حني تكون  الواقع هو  حبيث يكون 

الواقعية   احلياة  ت  ر حتوير  صنع  إعادة  من  ضج  عامل  لتشكيل  اخلياالت  من  أمكن  ما  إضفاء  مع 
ة احلكي، وأن االستعارات القائمة على مستوى   ّ الكاتب، و(االستعارة التمثلية، أكثر داللة على خصوصي
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العبارة، ليست هي املقصودة هنا، بل تلك اليت تقوم على اقتباس أساليب اآلخرين واالستدالل على هذا  
  . )9 -8(حلمداين، أسلوبية الرواية، الصفحات  ى مصداقيتها)الرأي والربهنة عل

ا توظيف االستعارة واستجالئها من خالل أركان  ت من شأ الروا الشخصيات فإن  استعارة  إضافة إىل 
ة للواقع    الزمكان،  الرواية وركائز السرد واملتمثلة أساسا يف (األحداث، األشياء)، فاألحداث ليست مشا

ة ليس إال، وكذلك األمر مع كل من الزمان واملكان واألشياء.    حد التطابق، بل بينهما عالقة مشا
يليق بك)  الروائي عموما و (األسود  العمل  التعابري االستعارية ومجاليات حضورها يف  اشتغال  آليات  أما 

  خصوصا فتتمثّل يف: 
  العميقة والدالالت األكثر عمًقا.  _ توليد املعاين

ح عن القوالب التعبريية اجلاهزة.    _ االنز
ة على حمتوى العمل الروائي.  ّ   _ إضفاء مسحة مجالي

ا قبال   دى  _ رفع مستوى اللغة الروائية السردية من لغة اخلطاب التقريرية العادية املتداولة إىل لغة عليا 
  "جون كوهن". 

ا استعارة كربى؛    _ اّختاذ تسلسل أحداث ، والنظر للرواية كجنس قائم بذاته على أ العمل ككل استعارًة
شهدها   االستعارية كما  املشاهد  ا  أ على  األسطر  تضاعيف  يف  املبثوثة  التعابري  بتلك  االكتفاء  وعدم 

  اإلبداع الكالسيكي.
ّ ما  للغة؛ حتوير من شأنه إعادة خلق لكل   هو كائن، فأن تقول:فاالستعارة هي حتوير املوجودات 

  _ فالنة حزينة، لغة تقريرية مباشرة ال حس استيطيقي فيها.
  لكن أن تقول:

ا   ا مدينة مرّ  _ (حاولت أن ختفي عن اجلميع دمارها الداخلي. كان يلزمها إعادة إعمار عاطفي، كأ
ّ ما كان قائما فيها)  ، فهنا مكمن    )306(مستغامني، األسود يليق بك، صفحة    هوالكو، فأهلك كل

  االستعارة اليت تبعث على بّث اجلمالية والشعرية يف النصوص.
  وبدل أن تقول: 

  _ (حرمها حريتها). 
  تقول:  

  . )308(مستغامني، األسود يليق بك، صفحة  _ هي (مهرة ليس من حقها أن تصهل خارج حظريته)
وتتجاوز   العادية  اللغة  تفوق  بتعابري  اء  القرّ انتباه  وشّد  اجلمايل،  إىل  العادي  حتويل  هو  االستعارة  فعمل 
ح الذي شأنه االحنراف عن اللغة العادية؛ لغة الصفر إىل اللغة العليا؛ لغة   ا نوع من أنواع االنز املألوف، إ

  والفرادة.اإلبداع 
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تلعب دورا يوازي، من حيث أمهيته،    القارئ_ منْح   العامل من جرائها، (فاالستعارات  إدراك  القدرة على 
(جونسون، االستعارات اليت حنيا    ذلك الدور الذي تلعبه حواسنا يف مباشرة إدراك العامل وممارسة جتربته)

  . )12ا، صفحة 
 

  اخلامتة: 
ا لغة    عُّدت االستعارة وسيلة إدراكية وتقنية بالغية استيطيقية يقوم عليها املنجز التخييلي  هكذا الروائي، إ

املعيارية،   (على  ا  أركا القائمة  القدمية  البالغة  تطوير  إىل  سعى  الذي  "جان كوهن"  جهود  نتاج  تعد 
والفصل بني ثنائية الشكل واملضمون إىل األسلوبية القائمة على الوصفية والعاملة على ربط قطيب الثنائية 

لرتابط الوثيق بني   ا حتول احلدث اإلبالغي إىل حدث "الشكل واملضمون"، إذ تؤمن  الدال واملدلول، ألّ
وريريت،    ثريي مجايل) ا؛ أي االستعارة إحدى أبعاد اللغة    )161  -160، الصفحات  2008( ، إ

تنبين اليت  الشعرية  اللغة  املباشرة، تلك  التقريرية  اللغة  تتجاوز  اليت  الذي العليا؛ تلك  ح  االنز  أساسا على 
من   االستعارة  يف كون  ختتصر  والشعرية  االستعارة  بني  والعالقة  شاعريته،  حبمولة  التقريري  النثر  يتعّدى 

  أساسات وخاصيات الشعرية. 
سلوب   أما أمهية الصورة االستعارية فتتجّلى يف تلك القدرة على التلميح والرتميز، وخماطبة القاريء النشط 

ة جذب القاريء برفع سقف اللغة من   ّ ا عملي التشفري الذي يدفع به إىل االجتهاد لفهم اخلطاب املبّطن، إ
استكناه   الروائي فتتجسد يف مدى  الفنية واألدبية، وأما مجالية حضورها  املبتذلة إىل مساء  األلسنية  أرضية 

  ستنطاقها. الواقع املعيش، ومدى حتوير املعطيات احلياتية وا
  

  املصادر واملراجع: 
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2005 . 
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 العنونة يف الرواية العراقية مناذج خمتارة 
Subtitling in the Iraqi novel selected models. 

  
 د. ضياء غين العبودي 

  جامعة ذي قار / كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
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  امللخص: 
ا يف ذلك   النّصية شأ العالمات  واغناء  الداللة  إنتاج  منطلق مشاركتها يف  بعة من  العتبات  أمهية  تكن 

الذي حتيط   النص  بـ    به،شأن  خذ مفهوما جديدا يعرف  ذا  ستقال  املوازي)  (النصو يتميز  لية  الذي 
وحنن عندما نقرأ عنوا يتكون من لفظة    . هم يف تكثيف دالالت النص العامةاللة اخلاصة به ولكنه يس الد

ذه اخلاصية وامليزة يستطيع ان يصف أو خيتصر لنا الطريق إىل ذلك   وحتديده من    النص،أو لفظتني فانه 
  الضياع وعدم التحديد يف ذهن املتلقي.

ونظرا ألمهية العنوان يف النصوص األدبية ودالالته ومقاصده اليت ميارسها على تلك النصوص فقد عمدت  
ت العراقية لإلجابة عن مدى أمهية العنوان، ومدى ارتباطه   إىل دراسة العنوان يف جمموعة خمتارة من الروا

  ؟  لنص الذي ميثله
  النص املوازي ، العنوان ، املتعاليات النصية ، الرواية .  كلمات مفتاحية : 

Abstract : 
The importance of the thresholds stems from their participation in the 
production of semantics and the enrichment of textual markers, as well as 
the text that surrounds it, thus taking a new concept known as (parallel text) 
which is characterized by its autonomy of its own significance but 
contributes to the intensification of the general semantics of the text. When 
we read a title consisting of one or two words, it is with this characteristic 
and feature that can describe or shorten the way to that text, and determine it 
from loss and non-identification in the mind of the recipient . 
In view of the importance of the title in the literary texts and its implications 
and purposes, which it practices on these texts, I have studied the title in the 
novel of Iraqi to answer the importance of the title, and the extent to which 
it relates to the text it represents? In a selection of Iraqi novels . 
Keywords: parallel text, title, text u.S. credits, novel. 
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  مقدمة: 
تقنيات  مبختلف  التلقي  مساحات  يستهدف  متكامل  نص  عن  تعّرب  واحدة  داللية  ة  ّ بني النصية  العتبات 

إظهار ((ما للعتبات من وظيفة يف فهم   إىل التوصيل املذكورة وكان االهتمام بدراسة العتبات النصية يهدف 
فضال عن   )71 ، ص2008 (جينيت،  من مقاصده الداللية))  ّ أساسيخصوصية النص وحتديد جانب 

ا   فأ ّ    -العتبات-ذلك  وتشكل املعىن  إنتاج  على  قادرا  ا  ّ نصي حمفال  ها  ِ بعّد اخلاصة  ((مقصديتها  متتلك 
 . ) 96 ، ص1997(محداوي، الداللة))

ا يف ذلك  بعة من منطلق مشاركتها يف إنتاج الداللة واغناء العالمات النّصية شأ لذا فأن أمهية العتبات 
ذاشأن النص الذي حتيط   ستقاللية   (النصخذ مفهوما جديدا يعرف بـ    به، و املوازي ) الذي يتميز 

  . الداللة اخلاصة به ولكنه يساهم يف تكثيف دالالت النص العامة
ا تعددت  العنوانوقد  مفهوم  توضح  اليت  النقدية    ،لتعاريف  ورؤيته  الفلسفية  مرجعتيه  تعريف  لكل  وكان 

به  التعريفية  ،اخلاصة  النصوص  تلك  النقاد  اليت محلها  نظرها  وجهة  نتبىن  اليت  التعاريف  هذه  ومن    ، ومن 
تدرج على رأس كل نص    اليت ميكن أن  ، جمموع العالمات اللسانية , كلمات مفردة مجل   أمهها: العنوان

لغ  ،جلمهور املقصود , وتغري ا،لتحدده, وتدل على حمتواه العام هتمام    ، فالعنوان عند ليو هوك حيظى 
ص    ،1998(الغذامي،    نظراً  لكونه أكرب ما يف القصيدة, إذ له الصدارة ويربز متميزاً  بشكله وحجمه

لغوية ،  )263 النص  والعنوان هو رسالة  وية  إليه  ،وحتدد موضوعه  ، تعرف  القارئ  به  ،وجتذب    ، وتغويه 
نظ ذلك  بعد  السطحيةوهي  بنيته  له  رامز  داليل  متاما ً   ،ام  النص  مثل  مثله  العميق  فطوس،  (  ومستواه 

وهو محولة مكثفة من اإلشارات والشفرات اليت أن أكتشفها القارئ وجدها تطغى    ،)45  ، ص2001
ً  ونوعاً  من أنواع التعايل النصيفيكون    ،على النص كله الذي حيدد   ،العنوان مع صغر حجمه نصاً  مواز

وشكل  ،  انطالقًا من العنوان ولوحة الغالف  ،مسار القراءة اليت ميكن هلا أن تبدأ من الرؤية األوىل للكتاب
 ،اجلملةعنوان مقطعا لغو أقل من  يف حني يرى سعيد علوش يف ال  )564  ص  ،2007(هيمة،    الكتاب

 . )155ص   ،1985(علوش،  نصاً  أو عمالً  فنيا ً 
  

  مناذج خمتارة: 
 والفنيـة،فهـو دال أشـاري يـوحي قصـدية البـاث وأهدافـه األيديولوجيـة  للـنص،العنوان من املوجهـات الرئيسـة 

رة 67الروايـــة " ملـــف احلادثـــة  الـــنص، فعنـــوانوتوضـــيح ملـــا غمـــض مـــن إشـــارات يف  لتشـــويق واإل " يتســـم 
إن تتبـــع إحــداث هـــذه الروايــة يشـــري إىل ارتباطـــه  امللــف؟ومبـــن يتعلــق هـــذا  احلادثــة،للقــارئ ملعرفـــة كنــه هـــذه 

وهـذا مـا يؤكـده الـنص  أخرى،شخصية فلسطينية تتهم بقتل شخصية فلسطينية  الرواية،بشخصية رئيسة يف 
ــل "املـــؤطر  ــطيين! إذن فالقتيـ ــق:... فلسـ ــطيين احملقـ ــتهم فلسـ ــ( "واملـ ــا )33ص  ،1978، ل إمساعيـ ــة  أمـ البنيـ

محرب  إىلالعميقة للنص فهي تشري من طرف خفي  الـيت احلـرب  بنكسـة حزيـران ، فما تعر  أوالستة  األ
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، وقــد حـــاول الكاتــب أن يعـــرب فيهــا عـــن 1967الــيت خاضـــها العــرب مـــع الكيــان الصـــهيوين ، حــرب عـــام 
ــى تلــــك الشــــهادة  ــى عصــــره ، وان ال تبقـ ــاهد صــــدق علـ ــأراد أن يكــــون شـ ــــا ، فـ ــؤمن  ــة الــــيت يـ األيديولوجيـ

ام شخصية بريئة وخضوعها إىل  دوات خمتلفة . فا احملقـق "واع التعـذيب أنـ ىقسأحبيسة، فجاءت مشفرة 
ــن  ــه إىل أعلــــى  معــــه:ملـ ــل إليــــه أن قــــوة أســــطورية رفعتـ لســــلك ... خيـ  األرض،وضــــربت بــــه  بســــرعةجئتــــين 

هــذا التعــذيب ال خيتلــف دالليــا عمــا ســببته األنظمــة العربيــة  )114ص  ،1978، ل إمساعيــ( "الصــاعقة !!
ة الـيت كانـت تعيشـها الشخصـية خـارج السـجن، فهـي ضـحية  املتواطئة إلجهـاض النضـال الفلسـطيين واملعـا
 ، ً وضـياعًا ملؤسسات وأشخاص أُكل هلم القيام برعاية ضحا النكبة، وبـدال مـن حتقيـق آمـاهلم زادوهـم عـذا

م  إىلبشـــكل عــام فيتحــول املكــان  حثــًا عــن خبـــز ، فعملــت يف خمبـــز، أ ســجن كبـــري ((جئــت هــذا البلـــد 
نتظار إهانـة وكالـة الغـوث))  إن مـا يؤكـد ارتبـاط الروايـة  ) 19ص  ،1978، إمساعيـل (الوقوف يف طابور 

ع يف غرفة ممـا سـاهم  التحقيق بنكسة حزيران ما عمد إليه السارد من التداخل الصويت بني احملقق وبني املذ
، كمــا يف الــنص هم، مــن خـالل التــداخل بــني سـؤال احملقــق وجــواب املـتيف إضـاءة الــنص، ليأخــذ بعـداً دالليــاً 

ع" ــذ ــق أن تتخــــذ املـ ــم املنطـ ت يف حكـ ــا ... إنــــه  ت إىل قوهلـ ــا ــة وزراء حكومــــة العصـ ــافت رئيسـ : مث أضـ
ــًا إزاء  ــًا حازمـ ــة موقفـ ــدول احمليطـ ــة للـ ــلطات املعنيـ ـــ ....السـ ــها الـــ ــيت متارسـ ــة الـ ــال اإلرهابيـ ــل (" األعمـ  ،إمساعيـ

وهذا املوقف احلازم قد أختذه املصـري مـن املـتهم الفلسـطيين ليالقـي فنـون التعـذيب كمـا  )34ص   ،1978
ع مــع صــوت املــتهم  ويف مــؤمتر صــحفي "القــى ذلــك الشــعب الفلســطيين . ويف مشــهد آخــر يتــداخل املــذ

طق مأذ  ،1978 ،إمساعيـل ( "سـيدي ... أ بـريء  املـتهم:ون بلسـان البيـت ... عقد صباح اليوم صرح 
النســجام التــام بــني العنــوان وبــني جرميــة القتــل مــن  )61ص  ويســتمر هــذا التــداخل يف األصــوات ليــوحي 

ع : هـذا .. وقـد بلـغ عـدد الطـائرات الـيت أُسـقطت منـذ  م الستة من جهة أخرى ، ((املـذ جهة وحرب األ
  بدأ العدوان حىت اآلن ...

  احملقق : تكذب
مل ... ع : أما عن قنابل النا   املذ

لقـوة احمل رتكـاب احلـادث فستضـطرين النتـزاع االعـرتاف منـك   ،1978 ،إمساعيـل ( "قق : وإن مل تعرتف 
  .)30ص  

ا شخصية لثبـات إن الصفات اليت متيزت  أليـه مـن داللـة  امـا ذهبنـ، ومـن مث تؤكـد املتهم الربيء توحي لنا 
تعــرض لــه مــن نكبــات ، فهــي شخصــية ذات قــدرة كبــرية علــى  العنــوان علــى قضــية الشــعب الفلســطيين ومــا

مل يكو وليدا اللحظة بـل منـذ الطفولـة  وإلصراروهذا العناد  )96ص  ،1978 ،إمساعيل (والعناد   اإلصرار
، حــني تنقــل الشخصــية وعلــى لســان األم ((كنــت تســري إىل جــانيب صــامتأً ... طفــال لــيس كبقيــة األطفــال 

ــة املشـــي أمـــا أنـــت ... عينـــاك ن علـــى  ... اآلخـــرون يصـــرخون يبكـــون حيتجـــون ... يرفضـــون متابعـ الصـــغري
ن الطريـق خبطـو األفـق هـذه  )101ص  ،1978 ،إمساعيـل (ات قصـرية متالحقـة)) ، قـدماك الرفيعتـان تطـو
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ة شخصـية مـن دون اسـم، لتـوحي الصـفات وغريهـا يف الـنص جـاء ة، معـا ت لتؤكـد قدرتـه علـى حتمـل املعـا
املؤسســات ، وضـحية  ومـا أعقبهــا مـن تغـريات، ضـحية النكبـة أوالً ـا منـوذج آلالف غريهـا، منـوذج لضــحية

ــه ــا الشـــ، املســـؤولة عنـ عب الفلســـطيين املســـحوق يف فالشخصـــية تقـــف علـــى نفـــس األرضـــية الـــيت يقـــف عليهـ
تمع   .ا

ولقــد مجعــت روايــة ( األرض اجلوفــاء ) بــني جمموعــة مــن التقنيــات احلديثــة الــيت ظهــرت يف نســيج النصــوص 
ى العلـوم احلديثـة ، واالعتمـاد علـئها واألحـالم واألسـاطري اخلرافـاتالروائية ، كاالعتماد على العجائبية يف بنا

ت تشكيل األرض وحقيقتها.   ونظر
ليكشـف لنـا شـفرات املـنت احلكـائي، ومـا  اجلوفاء) (األرضينطلق الروائي عبد اهلادي الفرطوسي من عنوانه 

ارتــدادي مــن داخــل الــنص إىل ، وإمنــا هــو عنــوان فاختيــاره للعنــوان مل يكــن عبثيــاً  ،يضــمر خلفــه مــن أحــداث
ـذا العنــوان إىل داخــل الــنصنطن يأحــاول  إذ، اخلـارج الناحيـة الرتكيبيــة مــن مجلــة ، فـالعنوان يتكــون مــن لــق 

، واجلوفـاء صـفة هلـذه األرض. واألرض دير املسند إليه هذه األرض جوفاء، وتقأمسية، من مسند ومسند إليه
ـا أهـل األرض أنثى،يف لسان العرب  واجلـوف ال   )30 ، ص2002 (الفرطوسـي، وتطلـق األرض ويـراد 

، وجوف اإلنسان بطنـه . فـالعنوان شـكل الثيمـة األساسـية الـيت ف عن األرض فهو املطمئن من األرضخيتل
  داخلها).وما  (األرضدارت عليها أحداث الرواية اليت ترتبط بباطن األرض أي 

ــان إ ــدأ اإلنسـ ــة األوىل يبـ ــذ الوهلـ ــنص فمنـ ــة الـ ــس عجائبيـ ــة يعكـ ــاؤل:ن العنـــوان يف الروايـ ــون   لتسـ ــف تكـ كيـ
  جوفاء؟األرض 

مـــن االنتقـــال إىل جــوف األرض "حالــة الروايــة تـــدور حــول شخصــية اختفـــت يف رحلــة عجيبــة  أحــداثن إ
علـى صـويت: اســتغثت  الشـديد، اهللـع مـن يسـمع اسـتغاثيت؟ حاولــت أن  واسـتنجدت. ولكـنلقـد صـرخت 

وبعــد دقـائق بـدأت أفكــر جبديـة وقــادين  خشـنة،أجـد  للخـروج فلــم تعثـر كفــاي إال علـى جـدران صــخرية 
ارت على ذلك املمر الطويل فدفنت حيا حتـت تـراب تـل  ن أكواما من الرتاب قد ا تفكريي إىل االعتقاد 

  .)33  ، ص2002  (الفرطوسي، املهالك."
ــل بعــــد ــرى  وينتقـ ــــبط يب إىل "ذلــــك عــــامل تســــكنه شخصــــيات أخـ طبعــــًا  األســــفل؟لكــــين أشــــعر أن املركبــــة 

ــا إىل مدينــة نفــر األثريــة  فعاصــمتنا  نفــر يف جــوف األرض علــى ســطحها تــذكرت ســفرة مدرســية ، قمــت 
فقلــت : لكــن عهــدي بنفــر علـــى ســطح األرض ال يف جوفهــا انــك تعــين مدينـــة نفــر األثريــة ، وقــد هجرهـــا 
أجــداد منــذ عشــرة آالف ســنة ، بعــد أن اســتطاعوا الوصــول إىل جــوف األرض وإنشــاء مدينــة نفــر احلديثــة 

يت الروايــــة منســــجمة مــــا يطــــرح مــــن أفكــــار حــــول  )41. 40. ص. ، ص2002 (الفرطوســــي، "هنــــاك
يت بعد هذا التجويف ، هـل يسـكن األرض خملوقـات أخـرى ،ولعـل  حقيقة أن األرض جموفة وهم متهيد ملا 
طـــن األرض ... تناوهلـــا يعـــرض  ــتاذ يســـتعرض الـــيت تنـــاقش  هـــذا مـــا يؤكـــده أســـتاذ اجليولوجيـــا (( كـــان األسـ

ـا نظريـة ال يعتـد مو  لتطرق إىل نظرية فحواها ان األرض جموفـة وقـد وصـفها  ى حديثه  وأن  ـا.جز . وأ
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ــذه  ــتخفون بصــــاحب هـ ــاء اجليولوجيــــا يسـ ــدت نفســــي أقـــف حمتجــــا وأرد علــــى النظريــــة.علمـ . عنــــد ذاك وجـ
  غليظة:األستاذ بنربة 

  جموفة؟ــ من قال لك أن األرض ليست 
 ، ص2002 (الفرطوســـي، العلميـــة تقـــول ذلـــك وقـــد درســـناها مفصـــلة خـــالل الشـــهر املاضـــي)) ــــــ القـــرائن

وهــذا مــا أكدتــه الشخصــية األخــرى الــدكتور املغــريب اســعد اجلبلــي قبــل أن خيتطــف مــن اإلنليليــني، يف  )21
ن األرض جموفــة وهــذه الرباكــني يف أحبــث أخــذ منــه ثــالث ســنوات ونصــف مــن عمــره ليؤكــد حقيقــة مفادهــا 

منـا هـي نتيجـة مـؤثرات اصـطناعية وضــعتها إحقيقتهـا هـي ليسـت نتيجـة تفـاعالت كيمياويـة بـني الغـازات ، و 
  .  )91.  90. ص.  ، ص2002  ( الفرطوسي، قوى عاقلة يف جوف األرض

حييطــه مــن اخلــارج اللــون  أســود،خبــط كبــري وبلــون  صــفحة،يت العنــوان يف مكــان اللوحــة الــيت شــغلت كــل 
ذا   األبيض، طن األرض أوكأنه أراد    للحياة.وخلق بصيص أمل  وخارجها،ن يرسم للقارئ حدودا بني 

  
  الفرعية: نيو االعن

ــ اجلوفــاء إال عبــارة عــن ثالثــة أقســام (القســم األول والقســم الثــاين  األرضالفرعيــة يف روايــة  نويامل  تكــن العن
تشـكل  األقسـام، فهـذه الربط الداليل مع العنوان الـرئيستؤكد مبدأ االنتقالية و  نيو اوهي عن  والقسم الثالث)

دالالت  إىلالروايــة ومثلــت رحلــة الشخصــية داخــل األرض اجلوفــاء وهــي أقســام يلجــأ إليهــا الروائــي  ليصــل 
ة ة "موحي  )93 ، ص2002 الفرطوسـي،( ، وتوجيـه القـارئ املسـتهدف"اإليضـاحتوضع هذه العنـاوين لـز

ــارة لتغـــري مـــن يقـــوم  ــام الثالثـــة الـــيت اعتمـــدها الروائـــي جـــاءت لإلشـ فالفصـــل األول  لســـرد،وإن هـــذه األقسـ
وكـان القسـم األول  الرئيسـة.القسـم الثـاين فرتويـه الشخصـية  أما لألحداث،والثالث يرويهما الرواي املشاهد 

  الرواية.ممهدا لالنتقال إىل صلب  
"خرجنا صباح اليوم أ وأخي اجلالس إمامك وعـدد مـن األصـدقاء يف سـفرة صـيد عنـد وادي املهـاري وعنـد 

أين  ارتقائــه، غــريســبقتهم إىل  دالتــل، وقــالســاعة الرابعــة والنصــف توقفنــا عنــد تــل املهالــك وقــرر التوجــه إىل 
ــم  ــم أجـــد هلـ ــي فلـ ــرا،التفـــت ورائـ ــى  أثـ ــد علـ ــافة تزيـ ــا كانـــت املسـ ــري وملـ ــة مبفـ ــطررت إىل العـــودة إىل املدينـ فاضـ
الليــل وأ مــا أزال اركــض وســط الصــحراء وحــني أبصــرت ضــوء ســيارتكم  علــىالعشــرين كيلــو مــرتا فقــد جــن 

  توجهت حنوها فنقلتموين إىل هنا
  الن؟تقو   ها.. ماذا -
  أجبت حبرية وذهول. -
  لكين كنت هذا اليوم يف الدائرة. -
  رد أخي -
  اليوم عطلة رمسية -
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  ملاذا؟ -
  إنه يوم اجلمعة -

  عقب الضابط بسخرية
  اليوم هو األربعاء أيها الشاطر. -
  ماذا؟ أتسخرون مين؟ -

  تدخل أيب
 واليـوم. وهـعباس قد وقع فعال يوم األول من آذار يف العـام املاضـي ولـيس هـذا  سيادة الضابط إن مارواه  -

  القضية.مثبت يف ملف 
  حسنا. املسألة حتتاج إىل دراسة. -

  حاول أيب االعرتاض لكن الضابط قال:  احلجز،أشار إىل شرطي أن يقود عباسا إىل زنزانة  
  هذا عملنا وحنن أدرى به. -
  قلت له:-
  واضحة فهو مصاب بفقدان الذاكرة.املسألة أصبحت   -
ـا."  - ، ص، 2008(جينيـت،  وهناك احتمال آخر. رمبا كان متورطا يف قضية خطرية ال يستطيع البـوح 

125(.  
يف  مباشـر،ويفسـر لنـا عنـوان الروايـة بشـكل  للواقـع،هذا النص يضـعنا يف ان الروايـة سـتنقلنا إىل عـامل مفـارق 

ولكــي تقــرتب الروايــة مــن احلقيقــة حتــاول الشخصــيات ان تــربط رؤيــة بطــل روايــة  األرض.رحلــة إىل جــوف 
لواقع املعيش    األرض؟(("ملاذا ال نصدق وجود خملوقات عاقلة يف جوف   :عباس 

  اجلالسني:  أحدرد  
  لكن احتمال تعرض عباس إىل أوهام تسلطية وارد أيضا.
  ااجلبلـي. فـإذسـعد أراته مها منخي الفتال والـدكتور كال األمرين ممكن، لكن عباسا قد ذكر إنسانني يف مذك

ال وجـود هلمـا يف الواقـع،  ومهيـني،فـال مـن أن يكـون الشخصـان  -كمـا تقـول   -كان األمـر أوهامـا تسـلطية 
ــا إن هـــــذين الشخصــــني هلمـــــا وجــــود  ــا إذا عرفنــ ــة ال ومهـــــا...))  واقعـــــي،أمــ فــــال بـــــد أن يكــــون األمـــــر حقيقــ

طــن األرض يؤكــد  )18ـ 17. ص. ص ،2002(الفرطوســي،  ولكــي حتقــق الروايــة مصــداقية الرحلــة يف 
ا يف العامل    االسفلي: «هكذأصدقاء عباس حقيقة الشخصية اليت التقى 

بتة. لكن ما لذي علينا أن نفعله؟...    -حنن السبعة  -كد لنا    - إن ما رواه عباس يف مذكراته حقيقة 
الرمسية؟ من سيصدقنا ؟"  ان مكانته عند    )119  ص  ،2002رطوسي،  (الف  أخنرب اجلهات  املؤلف،  إذ 

ألن الكاتب يفكر يف مشروع   العنوان،ما يكون الباب املوصد عند املؤلف حني يفكر يف اختيـار    وعادة
فصول   من  وتفاصيله  لغة    وأبواب،الكتاب  هي  البنية  وهذه  بعد  فيما  العنوان  وأشكال    وخطوطويرتك 
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 إليه.وألوان، ومن خالل هذه اللغة ميكن إظهار الواقع أو التعبري عنه أو اإلحالة 
ــد ــنص والقــــارئ ويعـ ــل الــــنص ضــــمن جمموعــــة مــــن  العنــــوان الوســــيط األول بــــني الـ كيــــدات داخـ خــــذ إىل 

ً أو   بعضها،السياقات أو   ،كسـياقات احلـدث أو الوصـف أو الرتكيـب اللغـوي أو الـداليل فكـر وهـذا  حياتيـًا
  .وجسدهيعين أن العنوان يدخل بك يف عوامل عديدة وحمطات كثرية يف هيكل العمـل 

للون األصفر  إال انه حيمـل  دالالت متناقضة،وهذا ما جيعله حيمل  العريض،نشري إىل ان العنوان قد كتب 
يت ليـدل علـى ملعـان  السـرد،اللغـوي دالالت أخـرى ال ختتلـف عـن مـدلوهلا يف سـياق  يف معنـاه الــربق، فهـو 

لنبـات اجلـاف واملــرض ومـا يصـاحبه مــن  املـوت،العنـوان داللـة احليــاة ونقيضـها  محـل فـاللون األصــفر يـرتبط 
الـربق ومـا يشـري إليـه مـن ولكنه حيمل يف داللته اللغويـة معـىن  والضعف،وهي داللة املوت  املريض،تغري لون 

لـق شخصـيات وهو عامل اإلنبات ومن مث احليـاة لق وما يصحب ذلك من هطول اإلمطار. ، وسـنلحظ 
ــتنطقها  ــة أن تســ ــة الــــيت حاولــــت  إحــــداث الروايــ ــواء االجتماعيــــة أم األخالقيــ ــا املســــؤولية ســ الروايــــة وحتملهــ

لق) وتتنوع، فهي تضم إىل جانب شخ  فالشخصيات يف رواية. ا الروائـي (صـالح ( صية البطل اليت تقنع 
ــا، وإن كانـــت يف  ــاين طباعهـــا ومواقفهـ ــة كبـــرية مـــن الشـــخوص تتبـ ــة) جمموعـ ــة االنكليزيـ ــا مـــدرس اللغـ معظمهـ

، إذ يغلب عليها احلقل الثقايف والعلمـي، فهنـاك األسـتاذة اجلامعيـة (نـور) والطـالب تنتمي إىل الطبقة املثقفة
، ب، وليلــى يف كليــة العلــوم، واجمــد طالــب يف كليــة الطــة الفنــون اجلميلــةيــكادميأاجلــامعيني (حممــد طالــب يف 

. انويـة)  فضـال عـن الشخصـيات األخـرىورفاه مدرسة التصميم يف معهد الفنون اجلميلة) و(حورية طالبة الث
 للشخصـيات، فشخصـيةتلـك الشخصـيات لنؤكـد فكـرة التـألق  إىل اإلشـاراتن نقـف عنـد بعـض أولنا هنـا 

ــا احليـاة  خلقـت منهـا شخصـية ذات قـوة وكمـا ســنلحظ  مـرأةاألسـتاذة اجلامعيـة تـوحي لنـا (نـور)  قـد خرب
ا اخلارجية تدل على ذلك " قامتها الطويلة والرشـيقة رغـم ان عمرهـا   أحداثيف تفاصيل   الرواية، وكل صفا

وعينيهــا  )121 ص ،2002(الفرطوسـي،  ولكنهـا بـدت نضـرة وبكامـل عافيتهـا " األربعـنيكـان يبـدو يف 
لشــــباب  ــعتني حتــــدقان  ــه غــــنج أنثــــوي خالــــد  )4 ، ص2009 املوســــوي،(واسـ ا فيـ  (املوســــوي،، وصــــو

 .)5  ، ص2009
السارد    أما حاول  األنثوي  اجلمال  صفات  بكل  تتصف  فهي  (حورية)  منها ن  أشخصية  ليخلق  يبثها 

يت ليكسر حالة اخلواء  هذا اجلمال الذ  ،أمنوذجا للجمال ) ميارس هوايته  ، فحني كان (صالحالروحيي 
الرسم الطبيعة  يف  حتولت  وقد  السوداوية     إىل ،  من  وبدت    إذحالة  األلوان  دكنة  البطيء  الغروب  "زاد 

ظلمة مساء" الزاهية  اخلضر  الفسحات  الغابة كهوفا سودا عميقة وأصبحت  البعيدة يف عمق    التجاويف 
بيض ... انطلق  أنه أرنب  أيت "صوت هسيس واضح يف ذلك الصمت    )6  ، ص2009  (املوسوي،

  " بعيدا  املتكومة  الشجريات  بني  ري  ص2009  (املوسوي،كشهاب  األرنب     )7  ،  بياض  ليكون 
" أصابين شلل مفاجئ عندما شاهدت  للدخول إىل شخصية (حورية)  الرحيل منطلقا  ركبيت    وسرعته يف 

ا  ا هإ،  ساقني رشيقتني وبيضاويتني ا لتتجنب األشواك خوفا على حاشية ثو ن يتمزق.  أي ! رفعت ثو
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كانت حتمل رزمة من احلطب الثقيل على ظهرها وهي متر عرب ممر األشجار املزدحم ... هربت مثل ذلك  
" ص2009  (املوسوي،  األرنب  مج  )18  ،  برؤيتهاويصف  يفاجئ  حني  أخرى  مرة  ويصيبه  اهلا   ،

ذي كان بلون  ، مشغولة برمي حفنات املاء بيديها على جسدها العاري الاالختناق " كانت فتاة عارية  
هتة محراء  ملساء" تفاحة  وردية  قطيفة  على  تنزلق  لؤلؤ  املاء كحبات  قطرات  ملعان  مع  جسدها  ملع   .  

ا  )19.  18  . ص.، ص2009  (املوسوي،   "" كانت يف السابعة عشر من عمرها  وهي يف عنفوان شبا
ويديها بيضاويتني ، وشعرها اسود على كتفيها ،  ووجهها مدورا ابيض    )19  ، ص2009  (املوسوي،

عمة امللمس علقت فيه عيناها الواسعتان كفصني من الفريوز ،  2009  (املوسوي،   كأنه قطيفة بيضاء 
يف طياته الضوء واللمعان فاسم حورية  مشتق ولعل األمساء اليت حتملها هذه الشخصيات حيمل    )20  ص

رُ  وهومن    وَ َ ا ويبيضَّ ما حواليها   احل ها وتستدير حدقتها وترق جفو َْشتَدَّ بياُض العني وَسوادُ َسوادِ َأن ي
َ فال   راء ُ َحوْ ةِ يف شّدة بياضها يف شّدة بياض اجلسد وال تكون األَْدماء ْقَل ُ رُ ِشدَُّة سواد امل وَ َ تسمى  وقيل احل

لظباء   ن شبهن  منا قيل للنساء ُحورُ العِِني َأل ََسِد...وِإ ِن اجل َ َلوْ ِر عينيها بيضاء حوراء حىت تكون مع َحوَ
ٍت لبياضهن اِرَّ   . مادة حور)  ،(ابن منظور والبقر ...وتسمي نساء األَمصار َحوَ

عرف عن    ا حيمل يف داخله ماورمب  حورية،وهذا ما جسده السارد يف كل مكان من روايته لينقل لنا بياض  
ت   امرأة ونصفها مسكة متلك   البحر،حور ً    وما نقل عن رؤية حورية مجيلة نصفها  كبرية وجدائل    عيو

طويلة، وغالبًا ما يراها الصيادون تطل برأسها من املاء فجأة أو جتلس على إحدى الصخور. وكانت تلك  
البشرا بين  معاشرة  تتحرى  فالحات،  ملخلوقات  يئة  تتنكر  ما كانت  ص2008،  (كالرج  وغالبا   ،  

129( .  
ا  وقد أشار السـارد إىل ذلـك بقولـه حـني أنقـذ مسكـة مـن املـوت " هـل ان تلـك السـمكة الصـغرية الـيت انقـذ

ــا امــرأة  املــذهل؟جنيــة بــذلك اجلمــال  إىلواعــدت هلــا احليــاة حتولــت  هــل هــي تلــك الفتــاة ذات اخلمــار ام أ
  .)21 ، ص2009  (املوسوي، أخرى جاءت من مكان جمهول "

ُ َأ كان وقيل هو شعاعه   أما ء اسم نور فهو حيمل معىن الضياء والنور ضد الظلمة ويف احملكم النُّور الضَّوْ
ه... وال وَّرَ الصبُح ظهر نُورُ رِي األَبصار حقيقتهاوسطوعه واجلمع أَنْوارٌ ... ونَـ ُ   نور هو الذي يبني اَألشياء وي

اجلامعية نور ففضال عن ممارستها مهنة   األستاذةوهو ما اتسمت به شخصية  مادة نور)   (ابن منظور،
رة الطريق لآلخر والتضحية من اجله كما الحظنا  التدريس اجلامعي يف قسم االجتماع  ، فهي تعمل يف إ
  ذلك يف عالقتها بصالح وحورية . 

ولقــد محلــت روايــة الكاتــب إبــراهيم حســيب الغــاليب عنــوان (اعرتافــات كــائن) الــذي جيعلنــا نتســاءل مــا هــي 
ل علــى البـــوح الـــذي (اعرتافــات) خـــرب ملبتـــدأ حمــذوف مقـــدَّر، وتـــد العرتافــات ومـــا طبيعـــة هــذا الكـــائن كـــون

ئــر عــن كــل مــا خيــتلج يف نفســه مــن صــراع وأمل ومــرارة جترعهــا ومــا زال ومشــاعر  تقصــده القــاص ليعــرب فيــه 
س، يــأة النكــرة الــيت تســحب األذهــان حنــو الغمــوض الــذي يتلــبس طبيعــة  غضــب وانتقــام و (كــائن) جــاء 
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حتديـد ماهيتـه وكيانـه ال ميلـك سـوى الـروح  التنكري والتعميم يف اللفظة نفسها الدالة على خملوق ما مـن دون
 . ص.، ص2008، (الغـاليبأما اجلسـد فلـم يبـَق منـه مـا حيـدد رجولتـه، كـائن يتـنفس وال جيـرؤ علـى املـوت 

19  .98(.  
اجلمــايل املختــزل  االمــتالكبينمــا تقــوم روايــة (خريطــة كاســرتو) علــى مغــامرة ســردية واعيــة قائمــة علــى أســاس 

، لــذا افتــتح التــاريخ الــواقعي واخليــال الســحري للرصــيد املعــريف التــارخيي وقــد جنــح يف املعادلــة يف التقــاطع بــني
، 2009(الزيـدي،  مـا حيجبـه التـاريخ)(تفضـح الروايـة  خضري فليح الزيدي روايتـه مبقولـة لكـارلوس فـونتيس

ت ممســوحة األثــر واملعــامل لعــامل األمــس  عــن احلقيقــة، يف الكتــب املصــفرةليمهــد لرحلتــه حبثــاً  )7 ص ، ومطــو
وهي خرائط قدمية تسمى (كادسـرتو) وتعـين خـرائط التسـوية الزراعيـة  ،)11 ، ص2009(الزيدي،  البعيد  

وهــــو يف حماولتــــه هــــذه انــــه حيــــاول أن يعيــــد  ،)17 ، ص2009(الزيــــدي،  تعــــود يف عمرهــــا إىل مائــــة عــــام
ــه ــن متلقــــي للتــــاريخ إىل مكتشــــف لـ ــاريخ ، ويتحــــول املنــــتج هنــــا مـ ــاج واقصــــد بــــه إنتــــاج التـ (الزيــــدي،  اإلنتـ

ار ال  )19 ، ص2009 ،  حد يسجلها ملـوت مـن شـارك فيهـاأريخ يعكس معارك  حتدث يف الليل ويف 
، فكــالم الكتــب حمــض )40 ، ص2009(الزيــدي،  العكيكــة واليبــور وجمينينــةكمعــارك الشــواليش وصــدر 

ــر  ــه للبحـــث عـــن خلـــود زائـــفأافـــرتاء وكـــذب ؛ ألّن صـــاحب الكتـــاب حيشـ ــه بـــني طيـــات كتبـ ــدي،  نفـ (الزيـ
فقد كان موظفـًا يف هيئـة الزراعـة،  ،شطرين اخلرائط اليت تركها والده فالعنوان يرتكب من )44 ، ص2009

، وقـد انسـحبت هـذه التسـمية (كادسـرتو) إىل شخصـية رئيسـة قسم مساحة األراضي، شـعبة املسـح امليـداين
،  وتســمى ( كاســرتو) وهــو  الشــاهد اخلــرائطيف احلــدث يلتقيهــا الســادر إثنــاء البحــث عــن أصــحاب هــذه 

و) مـع قـرده (مرزوق) الذي يطلق عليـه اجلميـع (كاسـرت الوحيد املتبقي على قيد احلياة الذي شهد اإلحداث 
ألرواح الشــريرة وأنــواع مــن النبيــل وكلبــه األســود ، يعــيش يف مملكــة غريبــة فهــي ((عبــارة عــن مقــربة مســكونة 

ــعني عامــــا)) ــن ، يعــــيش علــــى ختومهــــا منــــذ مــــا يقــــارب مــــن التسـ يت )39 ، ص2009(الزيــــدي،  اجلـ . و
، يف وصــف ينبــأ عـــن احلالــة الــيت تعيشـــها الــزي الريفـــي والعســكري ليجمـــع بــني الوصــف اخلــارجي لكاســرتو

الشخصية ((الزال كاسرتو يرتدي الدشداشة اخلاكيـة وفوقهـا قمصـلة عسـكرية مرقطـة وبيـده عصـا التبخـرت ، 
ــة أو  هـــا حتـــت إبطـــه يف حالـــة مســـري علـــى إيقـــاع املـــارش ، يتبعـــه قـــرده النبيـــل ، معتمـــراً قبعـــة خاكيـ واضـــعًا إ

. )41 ، ص2009(الزيــدي،  خــرى مســفوفة مــن خــوص النخيــل حــني تشــتد حــرارة األرض))يســتبدهلا 
فهـذه الشخصـية أخـذت امسهــا مـن اسـم هــذه اخلـرائط لتشـكل شخصــية رئيسـة يف الروايـة ألّن األحــداث يف 
الروايــة تقــوم علــى البنــاء التناســلي فاحلــدث اإلطــار يقــوم علــى رحلــة البطــل املشــارك لتنفيــذ وصــية والــده بعــد 

ــرائط كادســـرتوو  ــالث خـ ــليمه ثـ ــه وتسـ ــود   فاتـ ــندوقه األسـ ــه يف صـ ــا لـ ــة) بعـــد أن تركهـ ــوية الزراعيـ ــرائط التسـ (خـ
ا ت ليعيــــدها إىل أصــــحا ــة علـــــى  )17. 16 . ص.، ص2009(الزيـــــدي، ، كأمــــا ــتح هــــذه الرحلــ لتنفــ

رخيية قائمة على الغـزو اإل ت  م ومـا يتعلـق مبوقـف العشـائر منـه، 1915نكليـزي جلنـوب العـراق عـام حكا
وهكـذا ينتقــل  ،حربيــة تسـمى اجلنيبــة يف مـاض قريــب مث االنتقـال إىل زمــن آخـر للحــديث عـن إخــراج سـفينة
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ت مــع بعضـها ، بعــد أن تنتقـل مـن زمــن إىل زمـن، وهنــا السـارد بـني حــدث وحـدث آخــر، وتتشـابك احلكـا
  .  ت ليصل إىل مرامي بعيدة للساردحيتاج إىل قارئ يستطيع أن يلم إطراف احلكا

لالواقــع (( مــا قيــل ومــا ...)) وتعتمــد روايــة متحّديــة األعــراَف  علــى الواقعيــة الســحرية الــيت  تــدمج الواقــع 
ا نتاج اخليـالالسردية السائدة مك ل تسبة سحرها من كو ، ال املالحظـة الواعيـة وحـَدها، انطالقـًا مـن أّن ختيـّ

ــنّح الــذي يــدخلنا يف عــوامل غــري طبيعيــة يفيــد مــن  ،ءِ يــدّل علــى قــوة ال ميكــن تفســريهااألشــيا وهــذا اخليــال ا
خر لكن يف ظالل سـحرية خياليـة خياالت الوهم وتوهيمات التفسري، وبذلك خي رتع واقعًا جديداً مبعىن أو 

. وقد يبدو التصور األويل للفعل السحري مركو إىل الالمألوف لكنه ومع ذلك ال ينفصم عن الواقع أبـدا، 
بتعــاده عــن الواقــع، فــان التــأثري األهــم هــو صــالته مبــا هــو مــألوف  فــإذا كــان التــأثري األويل للفنتــاز معقــوداً 
ا الضوء على عدم االسـتقرار والتنـاقض أو حـىت الالعقالنيـة الـيت ينطـوي عليهـا املألوفــ  والطريقة اليت يسلط 

لــــواقعي )191 ، ص1989، (ابــــرت ملعــــاش، واألســــطوري  ليوميــــات، والتــــارخيي  .. إذ يتــــداخل الســــرد 
أن روايـــة مـــا يقـــل ومـــا... لـــذا نلحــظ  الســحري، وهـــي تقـــع ضـــمن روايــة املوجـــة اجلديـــدة يف األدب العـــريب.

ت الشعبية واألسـطورة وطـرف آخـر  ا طرفان، طرف يقوم على األصالة والبحث عن الرتاث واحلكا يتجاذ
يقـوم علــى البحـث عــن كــل مـا هــو جديــد سـحري يثــري املتلقــي عـن طريــق امتصــاص تلـك النصــوص وإعــادة 

ت عجائبيــة ورحــالت ومهيــة وصــفا إنتاجهــا بشــكل جديــد إذ يــتم يف هــذه الروايــة وصــف عــوامل غريبــة ونبــ ا
يت مــن الــراوي وكـــأن مــا يعرضـــه  غريبــا غــري مـــألوف ، خللــق عــوامل جديـــدة مثــرية ملخيلـــة املتلقــي، وكــل هـــذا 

ت مسعهــا الروائــي  و مل تقــال مــن قبــل أحقيقــة . وعنــوان الروايــة بلونيــه األمحــر والبنفســجي حيكــي لنــا حكــا
ياة واقتحم أسـرارها. فالسـارد ومنـذ الصـفحات األوىل أراد أن يقـول وظلت جمهولة ال يعلمها إال من خرب احل

ت املاليــة "  لنــا إنــّه ســينقلنا إىل عــامل مؤســطر يتخــذ مــن الواقــع مــالذاً لــه، فحــني كــان طفــالً يســتمع إىل روا
ــا، وتتفــنن يف إدخــال إحــداثها مبــا هــو أ كثــر زهــرة" الــيت جتيــد اخللــق واالبتكــار والتحــوير واإلخفــاء يف روا

  .)9  ، ص2010(عاصي،  غموضًا والتباسًا ماهراً 
ويــرتك  أخــذ يــتقن هــذه احلرفــة لتكــون منطلقــًا لــه حــني حيكــي لنــا أســرار القلعــة يف روايتــه (مــا قيــل ومــا ...) 

ت ليعرف فيما بعـد ((أن سـرد احلكايـة لـيس  خلياله اخلصب ومنذ أن كان طفالً يغري فيما يسمع من حكا
بتهـا))هو املطلوب،   ا ابتكـار مـداخلها وكسـر ر ، فغـدا هـو الـراوي األول )12 ، ص2010(عاصـي،  وإمنـّ

ملدينة السحرية ذات األلوان الزاهيـة وسـط عالمـات وأشـكال  والبطل يف الوقت ذاته يف نص سحري أشبه 
ت شــــهرزاد وســــحرها إر ال ينضــــب  ؛)12 ، ص2010(عاصــــي،  يصــــعب فــــك رموزهــــا لتكــــون حكــــا

  .)15  ، ص2010(عاصي،  لللرواي البط
نو ينتج من احتاد اللونني األمحر واألزرق، ويف علم النفس اللون البنفسجي لون    فاللون البنفسجي لو 

من اخلرافات واألساطري،   لكثرياللون  هذا    ارتبط  د. وقللحياةالتوازن العاطفي، وأصحابه هلم نظرة متوازنة  
ه   طرة وامللوك وامللكات كانوا يرتدون هذا    يرمز إىل وكان من املعروف قدميًا أّن الروحانية والقداسة ألّن األ
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   .اللون وكانوا يعتربونه لون اآلهلة أو لون األشخاص املنحدرين من نسل اآلهلة
مييلون الذين  األشخاص  إّن  األلوان  اخلرباء يف جمال  بشخصية    ويقول  يتمتعون  البنفسجي  اللون  لتفضيل 

ز،  ّ والتمي لالبتكار  متيل  مبدعة  حاملة  شخصيات  فهي  لذا  أخرى،  عوامل  يف  حتلق  ا  تبدو كأ خيالية، 
والتميز،  والفخامة  العظمة  لون  فهو  ويسر،  سهولة  بكل  األحالم  عامل  إىل  الواقع  من  اهلروب  وتستطيع 

أشخ يكونوا  أن  ون  ّ حيب اللون  هذا  الروحانية  وأصحاب  من  بقدر  يتسم  خمتلف  ما   اوهذ  .واحلساسيةاصًا 
ولنا هنا أن نقف عند    مييزها. حداث الرواية فالشخصيات حاملة هلا من القدسية والعظمة ما  أأكدته لنا  

العلوية "محيدة" شخصية يف هالة من   إليه وهي شخصية  ذهبنا  ما  لنؤكد  بشكل موجز  شخصية واحدة 
دهلا حنو األسفلالقدسية، هلا هيئة مهيبة رغم احنناء قامتها واستطالة ش ، حبيث شّكلت  عرات حاجبيها و

حكام  ركة خصالت بيض تتقاطع على جانيب  غطاء من نسيج على العينني  تشد عصابتها السوداء 
س " من الكيفية    ) 21  ، ص2010(عاصي،    جبهتها)) وهذه الشخصية اكتسبت الغرابة يف نظر " إ

ا هذه املرأة املسافة بني القلعة واملدينة، يف زمحة البساتني وتشابك احلشائش ومسالك األفاعي   اليت تقطع 
والربية وجحورها   ص 2010(عاصي،  املائية  أخرى    ، )22  ،  ت  إلمكا إّال   القدرة  هذه  تكن  ومل 

س " ومل أكسبت هذه الش خذه  خصية أبعاداً تقديسيه فحني مرض األخ األصغر لـ " إ  ينفع معه ما كان 
دة " وهي تردد عبارات غري مفهومة، وترفع كفها من  ، مل يكن شفاؤه إّال بتدخل العلوية " محيمن عالج
فخة من  على رأسه  ليستسلم  يف  ، مرددة الباقي على هللا سبحانه وتعاىلفمها األدرد، جببهتها البيضاء، 
، و ال  متتلك لذلك خصائص الورع والتقوى، وحفظ القران وهي ، )34  ، ص2010(عاصي،  نوم عميق  

،  2010(عاصي،    ، دائمة العمل خارج القلعة ماحنة ما تعلمته لآلخرلد إىل الراحة أو السكون والدعةخت
  ، ص 2010(عاصي،    وإىل جانب ذلك متتلك من الصفات اجلسدية ما يؤهلها للقيام بذلك  )35  ص
س ألول مرة   )41 ِدم إليها إ وهي كغريها من األولياء تستطيع أن تطلع على أسرار الشخصيات فحني َق

مبفردي))  يوما  أواجهها  مل  أين  رغم  مسي  عرفت  هو كيف  حريين  الذي  ((لكن  مسه  دته  و   استقبلته 
س وحده ما ي ) 47 ، ص 2010(عاصي،  ا على فعل هذا  ومل يكن شفاء األخ األصغر إل شري إىل قدر

دينية بطقوس  املوت  لتنقذه من  تدخلت  حلمى  نفسه  س  إ أصيب  تبسمل مغمضة  ، فحني  "راحت   ،
ا استلت مين ما يشبه اخليط الرفيع أخذ يالعينني، فأدركتين بدفئها ّ ، وينزاح  نسحب رويداً رويداً ، كما لو أ

بقسوة   يكبلين  وقيد كان  به  أنوء  الراوي   )50.  49, ص.  ، ص2010(عاصي،  "  ثقل كنت  حياول 
املشارك مبرويه أْن يستمر يف إسباغ الصفات املقدسة وكشف الغييب واملستور على " العلوية محيدة " ففي  
مل   ، ومع ذلك  القدحني  لتكسر  املساء سقطت حصى  لتناول شاي  معها  م حني كان جيلس  األ أحد 

ا تعرفه عل بنفسه بعد تكرار الفعل ذاته  يصدر منها ردة فعل ، متنبئة بقدوم الفا ّ ،  لثالث لياٍل ، لتؤكد أ
ا اليوم  ا ففي  نبوء املعتادةوتصدق  أثناء جلستها  الباب " فاضل"  لرابع ويف  الفعل بل دخل من  يتكرر  مل 

لعبث ليعرتف   اه النوم وهامجته  ألنَّ اللعنة قد حّلت عليه وجاف  ؛ بذنبه وطلبه العفووهي شخصية تتسم 
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قبلته على رأسهالو  أْن  الشريرة، وما  (عاصي،    ، حىت سكن طبعه وتغريت شخصيته وتشذب سلوكهجوه 
ي  )8  ، ص 2010 الشخصية تؤيد ما  البنفسجي بكل معطياتههذه  اللون  . ليكشف ما ميكن أن  ؤكده 

الرواية وما ختزن من أسرار ال اتعرفه بطلة  إ يدركها إال من كان حيمل صفا الشخصية ّن عملية إظهار  . 
بوصفها أحد العناصر الفنية يف العمل حيتاج فيها إىل مقدرة نقل تتجاوز حدود الزمان واملكان إىل عوامل  

وهنا نلحظ أّن شخصية العلوية محيدة قد اكتسبت بشرية عامة    بة، أكثر صالحية لكي تصبح مناذج رح
ت مغايرة للمألوف عند البشرإ احلياة يف فضاء    كل غريب عن، وخري دليل على ذلك اختفاؤها بشمكا

  .    القلعة الغرائيب
رة املتلقـي ونقلـه إىل عــوامل أخـرى موغلـة يف التـاريخ ليفــتح أبـوا ويـرتك أخــرى  فإننـا جنـد أمـام عنونــة تقصـد إ
تكون مهمة املروي لـه يف سـرب أغوارهـا يف أوراق صـفر مـن كتـاب قـدمي لـرتدد (العلويـة محيـدة ) "  سـادة   

، ومـا بقـي منهـا هـو األحســن ....." البارحـة أجـود ، لكـن حكايتنـا تطــولكـان لنـا مـن حكايــة كـرام .. مـا  
ــي،  ــاز  )9 ، ص2010(عاصـ ــال والفانتـ ــوة علـــى اخليـ ــردية تعمـــل بقـ ــة سـ ــة منظومـ ــالروائي يعمـــد إىل إقامـ فـ

ا احلـرية والـرتددلشخصيات وأفعال يرتشح عنها  الدهشة و  . وقـد شـّكل اللـون األمحـر أصـل خلق عوامل يشو
االوجود والقوة والشباب واال   .نتماء هلذه القلعة بكل معطيا

شــر روايــة  ى غــالف الروايــة مــا نصــه "هــذه الروايــة ليســت غرائبيــة كمــا يعتقــد النجمــة) علــ (ذيــلوقــد دون 
، ية من واقع معكـوس علـى مـرآة حمدبـةهي وبشكل دقيق صميم الظاهرة.البعض أو جديدة يف بنيتها الفنية 

السـحيقة ملدينـة مـا علـى سـطح مقـالة سـاخنة ... سـرية شـخوص صـعقتهم حكمـة أعمـال  فيها جند القيعـار
وعة من األشـخاص يقـوم  ذه الغرائبية  فذيل النجمة سرية  احملبة والبغضاء " وحنن  ال نتفق معه بل نقول 

م اليت يتقامسها جسار البـدوي مـن خـالل إعمالـه السـحرية يكـون مكـان صـراع ها فنـدق الروائي بتقدمي حيا
ــرائح جعلهــــا منــــاذج  ــية واالجتماعيــــة هــــذه الشـ ــــا السياسـ ــة بكــــل تقلبا ــكل رمــــزا ملدينــــة كاملـ ــل الــــذي شـ الليـ

حد شخوص الرواية السيد عوين يف دراسة سوسيولوجية ملدينـة الناصـرية  يف حقبـة أألطروحة دكتوراه يكتبها 
ــام ــد عـ ــا بعـ ــي عليهـ ــف الريفـ ــة للزحـ ــة نتيجـ ــدهور املدينـ ــدرس تـ ــزمن. تـ ــن  2003 مـــن الـ ــات مـ ــرض مجاعـ وتعـ

نتماءات  تعكس بشكل جلي احلكومات اليت حكمتنـا  خمتلفة،شيوعية إىل بعثية إىل إسالميني إىل قوميني 
موعـات تقـع حتـت رمحـة جسـار البـدوي الـذي يفـرغ جناسـاته الشخصـية يف   املاضـي،منذ القرن   وكـل هـذه ا

  اجلميع.أرحام 
ن مـا ن "الرواية تنهل من اليومي وتعيد صياإ غته مبا أويت من قوة الفن الروائي وأسـاليبه، حـىت يومهنـا الـنص 

ت يـدور يف  رخيي ومادي. وقد خيطر للقارئ أن هذا النوع من الـروا ورد فيه جمرد نقل لواقع كان له وجود 
، وقـد خيطـر لـه أيضـًا أن حتليـل الروايـة ي سـتند إىل فلك الواقع، وغايته نقل احلكاية وإبـراز مـا فيهـا مـن قضـا

ــاءاته،  تمـــع واخـــتالس فضـ ــرقة يوميـــات ا ــا يتهمهـــا بسـ ــا يف الواقعيـــة ورمبـ ــايب الـــذي يرهنهـ هـــذا املســـتوى اخلطـ
ا إىل  ويقصــرها علــى البعــد الظــاهر، لكــن الروايــة الواقعيــة قــد تكــون أبعــد، وقــد تتحــول شخوصــها وفضــاءا
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ــتبدادي ــوى االسـ ــلطة ومـــن القـ ــن السـ ــًا مـ ــب خوفـ ــة يضـــمرها الكاتـ ــالف رمـــوز خفيـ ــرأي املخـ ــع الـ ــة لقمـ ة املتوثبـ
ــرية" ــرة السـ ــية اهلجـ ــاول لقضـ ــع وتنـ ــوص يف الواقـ ــا مـــن غـ ــا فيهـ ــدر مـ ــف،  واملـــزعج. ...بقـ  ص ،2012(خليـ

حـداث مـن ن الراوي ينقـل لنـا األن تنقل من الواقع وجتعل القارئ يعتقد بذلك ألألذا حتاول الرواية   )175
ــفه األول  ــذات يف نصـ ــن حـــروز وتعويـ ــارة عـ ــو ســـجل عبـ ــه وهـ ــرياث لـ ــه األب، كمـ ــه لـ ــاالســـجل الـــذي تركـ  أمـ

فهــي روايــة واقعيــة تســجيلة يف  ،لفنــدق املدينــة ونــزالء هــذا الفنــدقالنصــف اآلخــر فهــو عبــارة عــن يوميــات 
يف احلقيقــة روايــة ختـــرج الوهلــة األوىل تنقــل لنــا أطيــاف مدينــة الســارد، يف حقبــة مــن حقــب الــزمن. ولكنهــا 

لســحر والشـــعوذة عـــامل تعـــيش شخصـــياته تناقضـــات مجـــة  بشخوصــها وإحـــداثها إىل عـــامل آخـــر عـــامل غـــارق 
  ذكرت سلفا. الزحف كماوتعيش صراع بني البداوة وزحفها على املدينة وبني املدينة وما تعانيه من هذا  

ً رئيسا (ذيل النجمة ) هذه النجمة ا )، فمـىت ليت تعرفها األوساط الشعبية بنجمـة (أم ذويـلفالرواية حتمل عنوا
ن العنــوان إ .)131 ، ص2010(الزيــدي،  ، كــان ذلــك عالمــة للتشــاؤم احلقيقــيمــا الح بريقهــا يف الســماء

وم علـى جهـد فـين مقصـود مـن الروائـي، ن اختيـار العنـوان يقـأيرتبط ارتباطا وثيقا مبضمون النص ومن البـديهي 
لـنصخذك إىل دوال داخل النص لذا فان أول ما ين العنوان أل ، فهـو يتحـدث واجه القـارئ عالقـة العنـوان 

لطالععن النجوم وحنن نعر    ، وقراءة املستقبل وكشف الغييب من األمور.ف ان للنجوم ارتباط وثيق 
روايـة وســريها وقـد ذيـل بعنـوان فرعـي (ســرية املعمـول هلـم) ليبـني فيــه  تـرك املنطـق والعقـل مــن قبـل شـخوص ال

ار هـو مصـباح (عـالء الـدين) األسـطوري إوراء الرتهات اليت مثلتها  حراز جّسار وتعويذاته، وكأن سحر جسـّ
مكانــه حتقيــق األمــاين إلفــراد الروايــة، مــن دون  ن يكلفــوا أنفســهم عنــاء اجلــّد والتعــب للوصــول إىل أالــذي 

م فهم يعيشون يف كسل عقلي وبالدة جسدية يف اتكاهل بية فلكـل شـيء وضـع غا ّ م على جّسار وقواه الغي
حـرزاً، حـىت ألمل الــريح احملصـورة يف الــبطن فضـالً عــن سـواها، مــن تـزويج أو حصــول محـل أو تيســري والدة أو 

وال تعمــل وال تســعى لشــيء ســوى  تفكــر،جنــاح يف مدرســة وغــري ذلــك مــن األمــور .. فشــخوص الروايــة ال 
ار.انقيادهــا األعمــى ألســحار  ــم احلــال إىل . حــىت جســّ  ألحــزابن يطلبــوا منــه وضــع حطــة ســحرية أوصــل 

م وجعل احلكومة تئن من كثرة    احلرب.املدينة وتدمري تنظيما
ن هــذه الروايــة حتكــي أ مــا العنــوان الفرعــي فجــاء ليوضــح العنــوان الــرئيس ويعطيــه تفصــيالً دقيقــًا ليقــول لنــا 

أقــدم العلـــوم يف والســحر مــن  التنجــيم"لعــل   ، ومــن املعـــروفأشــخاص تعرضــوا إىل الســحر والشــعوذةقصــة 
ريخ –التنجيم والسحر  –، فكالمها ريخ اإلنسانية   البشـرية   بوابة اإلنسان غري املرئية حنو العامل الغييب  و

ملخلفات الفكرية والرتاثية والفلكلورية والفنية واألدبية اليت تستولد معطيات ومفـردات علمـي السـحر  يزخر 
ــيم يف إنتــــــاج إبـــــداعات متثــــــل إفــــــرازات هـــــذين العلمــــــني اللــــــذين جنـــــد فيهمــــــا :  استحضــــــار األرواح، والتنجـــ

إل رة على اآلخـر مـن خـالل ، والسيطنسانواستحضار اجلن، والتعويذات والطالسم، وعالقة حركة النجوم 
ـدد حيـاة اإلنســان "قـوى جمهولـة، واستشـراف املسـتقبل، ووضـع حـدود للشــر واجلـن و   األرواح الشـريرة الـيت 
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ــان )51 ، ص2004(شــــعالن،  ــا يســــريها عاملــ ــا   "أحــــدامها. فحياتنــ ــر ســــري يالزمنــ ــان واآلخــ واضــــح للعيــ
  .)53  ، ص2004(شعالن،   "كظاللنا

لقد قسم الروائي روايتة إىل أقسام ووضـع لكـل قسـم عنـوان تسـبقه كلمـة (حطـة) وهـذه احلطـات  هـي "عمـل و
رادة خيميائي العمل السحري .. خيميـائي يـدرك  جتاه الرغبات .  سحري له القدرة على حتريك قرين احلياة 

حرتاف ومهنية " كثريا ما يوردها السارد بلغة غري مفهوم ة وكأنه يضع املتلقي منـذ بدايـة الـنص جيدا ما يفعله 
يف جــــو ســــحري مغــــاير للواقــــع " مســــب هلــــال منحرالميحــــرال .. دحمــــال هلــــل بــــر نيمــــاعال ............. وبــــه 

ن قــراءة هــذه احلطــات إو  )22 ، ص2010(الزيــدي،  هــو ليــوم الــدين .." إاللــه إ...ال 5...5نســتعني ... 
. وقــد تبــع كلمــة احلطــة ة مســب تقابــل بســم وهكــذاكلمــات فكلمــبشــكل معــاكس يــوحي لنــا بصــحة هــذه ال

خري حيمل اسم (حطـة أخـريه) أسم من أمساء لشخوص روايته وعدد هذه احلطات مخس عشرة حطة وعنوان 
مل كيمياء عمل احملبة) وهـي احلطـة األوىل وقـد ذيـل هـذا اء ) وهذه احلطات على التوايل (بعنوان (حرز مذاب 

يت عنـوان  العنوان بتعريف ملعىن احلطة نه عمل سحري. مث  يف هامش الصفحة األوىل من روايته، ليوضح لنا 
ــة (والدة جنمـــة أم ذويـــل) احلطـــة الثانيـــة، و(شـــجرة العائلـــة ــة،  ،لثـــة) حطـ و(عـــني الســـاعايت حســـن) حطـــة رابعـ

و(حميســن الزيــر .. رجــل   ،و(احلــاج صــاحل .. مفتــاح طويــل) حطــة خامســة، و(هاشــم املعيــدي) حطــة سادســة
سـعة، و(السـيد  منـة، و(فـاخر كمـان أخـرس) حطـة  كحويل) حطة سابعة، و(حسنة راقصة األجيـال) حطـة 

ــثمجســـار او( ،عـــوين) حطـــة عاشـــرة ــا عشـــر، و(عبـــاس  ) حطـــة أحـــدى عشـــر،مللـ ــفة ) حطـــة اثنتـ ن فلسـ و(عـــد
ن عضـو احملليـة) حطـة أربعـة عشـر مخســة حطـة  )و(حممـد املوسـوي ،حديقـة أفنـدي) حطـة ثالثـة عشـر، و(عـد

م ،  نيو ا، ويف كل عنـوان مـن هـذه العنـعشر ريـخ شخصـياته بشـكل يعكـس لنـا تفاصـيل حيـا وضـح الروائـي 
، فهذا معيدي وهذا رجـل موسـيقى وهـذا ميـتهن إشارات مبسطة الجتاه كل شخصية نيو اولقد كانت هذه العن

مهنهـا مـن دون عنـاء. شخصـيات وطبيعـة الفلسفة وتلـك راقصـة وهكـذا تعطينـا هـذه األوصـاف حقيقـة هـذه ال
مـع دوره يف الـنص  ن لالسم دورا يف تفعيل اإلحداث الفوق طبيعية والسيما حني يتطابق أو خيتلف االسمإذ  إ

نه تعيني للفرد، و خلق تطـابق بـني امسـه و الروائي ، هذا، ويتمثل مفهوم اسم العلم الشخصي يف جمال الرواية 
إن املعلومـات الـيت يقـدمها الروائـي عـن املظهـر اخلـارجي للشخصـية  بل ،ته النفسية والوصفية واالجتماعيةحاال

يت كلهــا لتــدعم تلــك الوحــدة الــيت يؤشــر عليهــا االســم الشخصــي،  وعــن لباســها وطبائعهــا وحــىت عــن آرائهــا 
حبيث تشكل معها شبكة من املعلومات تتكامل مـع بعضـها، وتقـود القـارئ يف قراءتـه للروايـة” بـل قـد يهـدف 

زم إلحالـة علــى دالالت وأبعـاد ومقاصــدوراء اختيـار األمســاء االروائـي مــن  رة املتلقــي واســتفزازه، و ، وذلـك إل
ن اســم العلــم، إذا جــاز التعبــري، رت  ــا   األحــداث، أو حتريكهــا ويــرى روالن  أمــري الــدوال، إحياءاتــه غنيــة، إ

يت يف  ، هــذا االســملشخصـــيةالدالـــة علــى مقاصــد ا أليقونــةاجتماعيــة ورمزيــة . فيكــون االســـم أشــبه  الـــذي 
، وارتبــاط ذلــك االستحســان ، وهــذه األلقــاب رمبــا حتمــل يف داخلهــا االســتهجان، أوأحيــان علــى شــكل لقــب
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ــي رة املتلقـ ــى إ ــل علـ ــي، الـــيت تعمـ ــل الروائـ ــية يف العمـ ــال الشخصـ ــفعـ ــن مث تقبـ ــا ، ومـ ـ ــوم  ــيت تقـ ــال الـ ل اإلعمـ
  .الشخصية

ار ] وح الواقع املرير الذي تبناه سـحرة صرختصور   تاحملطاوهذه    بعـًا لـه[ جسـّ  ً ، طاتـه، وجعـل منـه كيـا
فسحر (جّسار) هـو القـوة الـيت ال ميكـن ألحـد أن فهي تصوير لتسلط السحرة على عقول الناس وأفعاهلم.  

ا تفعـل مـا تريـد مـن دون إن تكـون لشـخوص الروايـة القـدرة علـى   وجهها،يقف يف   ار) قـد منعهـا،إ  (فجسـّ
بعـة لقـوى غيبيـة هيمنـت عليهـا لدرجـة أدخلتهـا يف  أماأتقن حبك احرازه،  عقول اآلخرين فصارت سـجية 
، لتكون األهواء والرتهات هي صـاحبة السـيادة املركزيـة . )24 ، ص2010(الزيدي، سبات عقلي طويل 
ــامل األنرتوبولوجيــــا ــة، وهــــي جــــزء مــــن الثقافــــة  فعـ ــحر" شــــكل مــــن أشــــكال الثقافــــة املرئيـ يعــــد "الشــــعوذة والسـ

لسرية واحلميميـة، وأن كـل مـا يعـرض هـو املفارقـة بـني الظـاهر واخلفـي  ن "الشعوذة" تتميز  الشعبية، ويرى 
تمــع  نعــدام الــوعي وبتجــذر الفكــر اخلــرايف يف ا ــذه الظــاهر  العراقــي الــذييــرتبط  ة كممارســة مــازال يــؤمن 

  متبعة منذ آالف السنني.
ا 2010مطر نشرت سنة  للروائي سليمورواية امرأة القارورة  صـفحة مـن احلجـم  151 ويبلـغ عـدد صـفحا

ت الـيت وصـلت ذروة االغـرتاف مـن  وحماولـة إعـادة تشـكيله يف ضـوء  الـرتاث القـدمياملتوسط، وتعد من الروا
  معطيات مجالية وأسلوبية وداللية جديدة.

هــا فتتــداخل فيهــا وتتمــازج معهــا مشــكلة ت دهــا وتؤمّ ت متعــددة ونصــوص كثــرية تر نفــتح الروايــة علــى خطــا
بناء جديدا مستحد وال ريب أن الكتابة الروائية احلديثة يف حاجة من حيث املنطـق الـذي بنيـت عليـه إىل 

ت هــذه التفـــاعالت والتـــداخالت النصــية. فـــالنص ال يتـــأتى لــه أن يؤســـس كيانـــه إن مل قـــا خبطـــا  يكــن متعّل
ــة. فـــال يتحقـــق حنـــت  ــوفية والرتاثيـ ــة والدينيـــة واألســـطورية والصـ ــة كالتارخييـ ــة مـــن الكتابـ منـــاط متنوعـ مغـــايرة و
خلروج عن واحدية اخلطاب ومنط الكتابة املنفردة إىل مجاليـة التعـدد والتنـوع ولـذة  الكيان يف عامل الرواية إال 

يـة مجاليـة قـادرة علـى صـهر هـذا املتعـدد يف وحـدة الروايـة. وهـذه النصــوص االمتـزاج والتـداخل يف حلظـة إبداع
لنســبة إىل  ومـنمتفارقـة متباعـدة يف مسـتوى الـزمن واللغــة،  شـأن هـذه املســافات أن تـنهض بوظيفـة اإلغـراء 

  )diwanalarab.com،.2010  (عشمان،القارئ فتدفعه إىل أن ميأل  
النبوي، وهو حديث يفيض داللة وإحياء توظيفا فنيا فقد شكل عنوان عمد الكاتب إىل توظيف احلديث  

القارورة ـمع عن امرأة  التسميةيو االروايةـ  اليت كررت  الفصول  التوكيد،   .ن  يفيد معىن  اللفظي  التكرار  وهذا  
لقوارير"     ي الذي يوح )4/138  ص  ،2004 (البخاري، ويؤكد التناص مع حديث الرسول (ص) "رفقا 

ن الزجاج يصنع عن طريق النار وهو املعدن الوحيد الذي ال يلزم  أن معىن القوارير هي الزجاج وكلنا نعلم  أ
يشاء   وكما  ورائعة  مجيله  بطريقه  ليتشكل  اهلادئ  والنفخ  واهلدوء  الرقة  يصنعه  من  ويلزم  ليتشكل  طرقه 

فإو   صانعه، لقوة  و لعنف  وعومل  حصل  يعلم  إن  وكلنا  والتشكيل،  للصنع  صاحل  يعد  ومل  ينزع  ن  أنه 
  .انكسر لن نقدر على إصالحه وإعادته كما كان إذاالزجاج سريع الكسر ويلزم معاملة خاصة ألنه 
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ـن مثلـه قلبـا إ لزجـاج أل ن أفهـي مثـل الزجـاج يف تشـكيله حتــب  وقالبـا،ذا فقـد شـبه الرسـول الكـرمي النسـاء 
حـرتام وان ترا لقـوارير وهـذا مفتـاح صـغري ألقــاه  أنويكفـي  مشـاعرها،عـى تعامـل  الرسـول الكـرمي قـال رفقـا 

تلـــك العالقــة الـــيت يصـــفها احلـــديث حتولـــت إىل عالقـــة حـــال  الرســول الكـــرمي للرجـــل ليحســـن معاملـــة املـــرأة.
متحولـة مـن  خالـدة،ا شخصية فـوق طبيعيـة إ القارورة)سيدة  (هاجر،فاحلال األنثى واحملل القارورة   مبحل،

فهــي تتنــاص مــع مــارد  الســحيق،بــل هلــا القــدرة علــى ســرد أحــداث املاضــي  كثيــف،حالــة لطيفــة إىل جســد  
ــا ختــرج لــك مــن ميتلــك القــارورة وآخــرهم آدم فبعــد أن فــتح  وليلــة،مصــباح عــالء الــدين يف ألــف ليلــة  إذ إ

ـا )212 ص ،2010 (مطـر، القارورة  خرج منها شيء ضبايب مصـحوب بصـفري خافـت وحـزين سـيدة  إ
. فــاملرأة مــارد آخـــر ومريون مــن متــوز إىل آدم / الـــراويخالــدة يف قــارورة منــذ مخســـة آالف ســنة يتوارثهــا الســـ

م،خيرج من قارورة ال من مصباح حيقق حلم الرجال وتشبع  ال رمز احلـب واجلمـ عشتار،منوذج  اإ طموحا
  .ني خبلود من حيبون، خبلود اجلمال الذي عشقوهالرجال احلامل ، وكلالذي ظل يراود كل التموزيني

ومل تكــن مكانــة املــرأة يف الروايــة بعيــدة عــن هــذا احلــديث فكانــت املــرأة رفيقــة الرجــل يف حياتــه مؤكــده ذلــك 
ا "أ  ســــيدي منــــذورة لــــك  م معــــي ... كنــــت أأســــالفك  ولــــذريتك.علــــى لســــا مضــــوا شــــطرا مــــن حيــــا

م  ــذا ــتهم يف ملـ ــرية ورفيقـ ــيقتهم السـ م،عشـ ــارا ــعات ا وانتصـ م وسـ ــا م ونكبـ ــا ــذ ويف متاهـ ــارهم ... منـ حتضـ
ء،قرون ال حتصى وأ أمضي خلودي يف هذه القارورة يتوارثين أبناء عن  قـاروريت ميتلـك أسـرار  مـن ميتلـك آ

ن هـذه الرقـة جتسـدت يف أكثـر مـن نـص لتعـزز لفـظ القـارورة إ )38 ص ،2010 (مطـر،" روحي وجسدي
ــا إىل ســائل تشــربه القــارورة  ن يســرتخي جســمها وتغمــض عيناهــا حـــىت يســتحيلإفهــي "مــا  . إن أبـــت كيا

ــا وإن كســروا القــارورة فــإن املـرأة تســتحي إىل ســائل يتبــدد  لــك،االسـرتخاء والنــوم  يف األرض وتتبخــر حيا
ه األرض منـذ األزل إىل ن امرأة القارورة مثلت جنس نساء علـى وجـإ )48 ص ،2010 (مطر،  "إىل غيوم

ــتها بـــني  يومنـــا هـــذا ــال أمضـ ــر . أجيـ تنتقـــل مـــن ارض إىل أخـــرى ومـــن حضـــن حفيـــد إىل حضـــن حفيـــد آخـ
وبني البحار ... خالل مئة ومخسني جـيال عرفـت الكثـري مـن  البواديوأجيال أخرى يف اجلبال ويف   األهوار،
. واألوطاناألقوام    يف آسيا وإفريقيا وأور

ملرأة ما هوإ ، ان هـاجر يف أول األمـر كانـت إال إشارة إىل مكانة هـذه املـرأة ن تكرار اسم القارورة وارتباطه 
ن حتولـت إىل امـرأة ألـك متـوزي هلـا لكـن بعـد وحـب امل ،مـا مييزهـا عـن النسـاء إال مجاهلـا ال متلـك إنسـيةامـرأة 

 عنــدما نقــل لنــا ماضــيوهــذا مــا أشــار لــه الروائــي  ،ل شــيءخالــدة أصــبحت خمتلفــة عــن نســاء األرض يف كــ
ا القــارورة فهــي اجلــدة  ،يف الفصــل الثــاين املعنــون (ماضــي القــارورة) يســرد لنــا الــراوي حيــاة هــاجر علــى لســا

عنـــدما   ــاجــداده العظــام عــرب العصـــور الــيت عاشــت فيهــا فتصــريح (هــاجر) أالــيت تــروي حلفيــدها قصــص 
اوانتقاهلا إىل عامل اخللود وسكنها القارورة حتولت إىل أخرى   إنسيةكانت   عشـتار) معشـوقة متـوزي  إ( إ

ا ن يصــنعوا هلــأالــذي عشــقها حــد اجلنــون وابعــد عنهــا النســاء وكــل مــن حوهلــا حــىت ابنهــا ((وأمــر حنــايت أور 
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فهــاجر  )45 ص ،2010 (مطــر،واخلصــب واجلمــال))  األرضهلــة إ عشــتار) إمتثــال مــن هيئتهــا صــنم (
  يف هذا الفصل تعمد إىل زواج  مث توارث األبناء هلا.

هــاجر عنــدما عــادت إىل العــامل الســفلي عــامل املــوت والفنــاء تعــرض ومــارلني وجنينهمــا وصــديقه إىل حــادث 
غريب حيكي لنا قرار آدم التزحلق مع مارلني وصديقة وهنا تشق زالجتهم الطريق منحـدرة بسـرعة متصـاعدة 

 إىل العـامل إضـت عـودة ذات اآلهلـة الـيت رف نجنينهـا، وكـأمارلني علـى  تعليها، خافحىت فقدوا السيطرة 
الســفلي تــرفض عــودة هــاجر إىل عــامل املــوت عنــدها انكشــفت األنــوار ورأوا العجــاب أقــوام وأقــوام انــه شــريط 

م بني أموات وإحياء حىت آخر املطاف.   حياة الشعوب جيول 
بعــد ان  عــودة هــاجر مــن عــامل املــوت إىل عــامل اخللــود اســتدعى والدة جديــدة وهــي والدة ابــن (آدم وهــاجر)

ـاتعرضوا لالنزالق الشديد فتجلت إمامهم امـرأة القـارورة بعـد هـذه الـوالدة أي  مث  عـادت إىل عـامل اخللـود. أ
ــــا وجســــدها كــــي يرســــم لنــــا صــــورة متكاملــــة  ا إذ يغــــوص يف عــــوامل ذاكر جنــــده بعــــد ذلــــك يشــــري إىل صــــفا

لوصف الداخلي إذ يقول  إذلشخصيتها   ـا , لـيس كانـت متتلـك ذاكـرة مدهشـ"يبدأ  ة يف خصـوبتها وغزار
 ً ـا  ، إمنـاجسـدها وحـده يعـيش خلــوداً وشـبا ، )61 ص ،2010 (مطــر، "كـذلك روحهــا ومشـاعرها وذاكر

ــا فقــط، يف كــل شــيء ،ن هــاجر  ختتلــف عــن نســاء األرضأيشــري الروائــي إىل  إذ بــل حــىت  ،لــيس يف ذاكر
لقــد كانــت متتلــك مــن ، )66 ص ،2010 (مطــر،بتلـك اللحظــات الســرمدية الــيت كــان يعيشــها ادم معهــا 

ا مجع يقول الروائي ((جتلـت  إذ ،لف ومخسمائة جيلأت مواصفات نساء اجلمال ما مل يرَ ادم وصديقه وكأ
ثريهــا يف ، )77 ص ،2010 (مطــر، ))(هــاجر) كواحــدة مــن آفــات مجــال خــرايف   إذدم آوهــذا مــا زاد يف 
ت األسـالف نس بسـماع حكـا ثـري هـاجر عـرب إوهنـا ميكنـين القـول  ،وصـار يتقبـل املاضـي، كان  ن سـر 

ثنـت "ومـا متتلـك مـن هيبـة تؤهلهـا لتكـون أمـرية يف كـل شـيء حـىت يف طريقـة جلوسـها ،  األجيال كان مجاهلـا
مـــا )70(كانــت متتلـــك مــن الشـــموخ اخلاشــع)78 ص ،2010 (مطـــر، "ركبتهــا علــى طريقـــة أمــريات العـــرب

اجيعل  ا  متحد   .فهي امرأة خارج نطاق التصورات، يصمت منبهرا 
ريــخ األجــدادلتلــك املميــزات  ن امــتالك (هــاجر )إلعلــي هنــا اســتطيع القــول  لتضــعه  ،أهلهــا إىل ان حتمــل 

نفسـهم ،الـذين تناسـوا هـذا التـاريخ ،إمـام أيـدي أحفادهـا تـوا يفكـرون  م خـارج البلـد ،و  ،وحتقيـق طموحـا
فاختــار ، ختــار هلــم أمــا حتمــيهم عــرب األجيــالوكـأن امللــك (متــوزي) تنبــأ مبــا ســيحدث ألبنائــه عــرب األجيــال فأ

ــعبةبـــني(هـــاجر) مـــن  ــة الصـ ــائه لتلـــك املهمـ ــا اخللـــود وإذا،  مجيـــع نسـ ــه يطلـــب هلـ ــا عـــرب ، بـ وهـــو أســـاس متيزهـ
  .العصور

ــا عـــن كـــل املخلوقـــاتملـــا فقـــدت ( ــا مييزهـ ــا إال وهـــو، هـــاجر) مـ ا، خلودهـ ــفا ــه كثـــريا مـــن صـ  إذ، فقـــدت معـ
يئـة غـري معهـودة :نظـرت إلينـا حبيـاء وغطـت ن صارت امرأة كسائر النسـاء: فسـها بكفيهـا ((فتحـت عيناهـا 

ــامة ضـــنك وقلـــقوارت ن تعـــب بشـــري علـــى جســـدها ))، ســـمت علـــى حمياهـــا ابتسـ  ص ،2010 (مطـــر، و
78(.  
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هلــني لــذلك حــاو ، ذي أراد الروائــي إســناده إىل هــاجرن الــدور الــإ ل ان يضــفي علــى الشخصــية مــا مل يكــن 
حـــىت اختيـــاره لالســـم كـــان جـــدير  ،لكنــه صـــاغه بشـــكل قربـــه مـــن الواقــع ،وجيعلهـــا ضـــر مـــن اخليـــال، مييزهــا

ت وبشكل فعال يف بناء جمتمـع لوجد شخصية واقعية سامه ،حبثنا عن هذا االسم عرب التاريخ  النتباه فلو
لنـيب  اإلهلـيعنـدما جـاء األمـر ، إبراهيم عليه السالم )( إال وهي (هاجر عليها السالم) زوجة نيب هللا،  جديد

هــا يف بنــاء جيــل وهنــا بــدأت هــي وابن ،كهــا وابنهــا (إمساعيــل عليــه الســالم) يف وادي غــري ذي زرعن يرت أهللا 
ه يف (هــاجر) (امـرأة القـارورة) حيــث كانـت مـع كــل ، جديـد وجمتمـع جديـد ابـن هلـا (حفيــد) وهــذا مـا وجـد

تضــع فيـــه  ىت كــادت تنشــئ يف كــل ارض جمتمــعحـــ، جديــدة أحــداثرض جديــدة أويف كــل ، حكايــة جيــل
ــلهم مـــن تبعـــات احلـــروب هـــاأبناءإذ كانـــت تتبـــع ، أســـس بـــالد وادي الرافـــدين ر يف ، وتنشـ ومـــا ترتكـــه مـــن آ

  .)دمآوكانت (جنيف) آخر حمطة هلا مع آخر وارث هلا وهو(، النفوس
ن يتجاوزهـا مـن أميكـن للقـارئ  واألمساء يف رواية امرأة القارورة جاءت عن قصد مع أمساء حتمل دالالت ال

ــا،ن حييلهـا إىل أدون  فلــم يكــن اسـم (هــاجر) بعيــدا عــن زوجــة نبينـا إبــراهيم عليــه الســالم واســتمرار  مرجعيا
 اخلليقة.وما حيمل من دالالت بداية    آدم)النسل بوالدة إمساعيل عليه السالم وكذا (

ســم "ويف اجلملــة، فــإن معظــم احملللــني والبنيــويني  للخطــاب الروائــي قــد أصــروا علــى أمهيــة إرفــاق الشخصــية 
  مييزها، فيعطيها بعدها الداليل اخلاص.

املغــامرات العجيبـة المــرأة خالــدة  وسويســرا،ولقـد ذيــل الروائـي العنــوان يف داخــل الروايـة مبقولــة ((بــني العـراق 
ــو  ــردها يف فصـ ــيت يسـ ــك القصـــص الـ ــاريخ تلـ ــام ...)) ليـــوحي بتـ ــة آالف عـ ــه منـــذ مخسـ ــبعة،ل روايتـ ــذ  السـ منـ

 إىل، واســرتجاع ماضــي القــارورة 1981حمــاوالت هروبــه مــن جبهــة القتــال يف احلــرب العراقيــة اإليرانيــة عــام 
  سويسرا.السومريني مث العودة إىل جنيف / 

الفصـــول دالــة رئيســـة يف روايـــة ســليم مطـــر، وشــحت عنـــوان الكتـــاب وتكــررت يف عنـــاوين فصـــوهلا  نيو اوعنــ
 -.25ص : انبعــاث ســيدة القــارورة/2ف -.5: يف البــدء كانــت القــارورة/ ص1ف -يلــي: املتتاليــة وكمــا 

ب القــــارورة/5ف -.56: حاضــــر القــــارورة/4ف -.41: ماضــــي القــــارورة/3ف ء وأر : 6ف -.74: آ
  129: ضياع القارورة والرحيل إليها/ 8ف –.  111: سرية سيد الوجود/  7ف  -.89قرصان القارورة/

ــ وجلهــا تتحــدث عــن ســرية امــرأة القــارورة  الفصــل،حتيــل بشــكل صــريح إىل مــا يتحــدث عنــه  نيو اوهــذه العن
ـــا املاضـــية وصـــوال إىل حاضـــرها  قـــارورة،وكيفيــة حصـــوهلا علـــى اخللـــود يف  واالرتـــداد الـــزمين للتفصـــيل يف حيا

ا ســر  )،بصــحبة بطــل الروايــة (آدم ــا لوضــعيتها اآلدميــة وفقــدا ــ اخللــود.إىل عود ؤكــد العنــوان ت نيو افهــي عن
  وتؤكد أمهية املرأة يف صنع احلياة وترميم التشظي احلاصل يف اهلوية العراقية.  معه،الرئيس وتنسجم  

مــن أبنــاء مدينــة الناصــرية  الزيــدي)الروائــي (علــي عبــد النــيب  إبــداعاتروايــة (بطــن صــاحلة) الروايــة مــن  أمــا
ا طبعـة (دار الينـابيع   العراقية. للغـة العربيـة 2010والطبعـة الـيت اعتمـد ينتهـي الـنص  واإلنكليزيـة،مــ) وهـي 

للغــــة العربيــــة صــــفحة  للغــــة االنكليزيــــة لتنتهــــي صــــفحة  .93املطبــــوع  ومــــن اجلانــــب اآلخــــر تبــــدأ الروايــــة 
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لنظــام  2003.تتحــدث الروايــة عــن الوضــع العراقــي بعــد ســنة 106 ولكــن  الســابق.م أي بعــد اإلطاحــة 
ا كانــت حماولـــة للكتابــة عــن استشـــراف الروايــة الــيت جـــاءت علــى لســان احـــد  يبـــدأ  إذ املســتقبل،شخصــيا

...! ) أي بعـــد عشـــرين عامــا مـــن قيـــام الوضـــع 9/4/2023الــراوي بســـرد اإلحـــداث بتــاريخ املســـتقبل يف (
ريخ نشر الرواية. العراق،السياسي اجلديد يف    وبعد عشر سنوات توقعها الكاتب من 

(*) وولـدمها املختلفـان  صـاحله)حيـىي النبـاش وزوجتـه ( اإلحـداث:أهم شخصيات الرواية اليت تتمحور حوهلا 
فمــا  ،(عنـرتة ) وهــذا االبــن مل يولـد بعــدتسـميه صــاحله (غايــب) بينمـا يطلــق عليــه أبـوه اســم  إذعلـى تســميته 

ريـخ تكـون الـراوي يف بطـن  )9/4/2003وهـذا التـاريخ ( -ه منـذ عشـرين عامـا يزال يف بطـن أمـ هـو ذاتـه 
وهلما بنت واحدة هي (عانس) اليت تبلـغ أربعـني عامـا ومل تتـزوج بسـبب رفـض أبيهـا تزوجيهـا  -أمه (صاحله) 

ســتمر أسـرية تعيسـة بسـبب صـراعهما امل حيـاةبعـد خـروج االحـتالل مـن العـراق. هـذان الزوجـان يعيشـان  إال
يصـر النبـاش علـى إخـراج ولـده  )133 ص ،2010 (مطـر، جمـانني) (ردهـةمـا يشـبه  إىلحىت حتول بيتهما 

لقـوة ،م بطـرد االحـتالل وتـرفض صـاحله ذلـكمن بطـن أمـه لكـي يسـاه علـى  ويف النهايـة جيـرب الـزوج زوجتـه 
ــرية ــة قيصـ ــا بعمليـ ــا يـــدهش  ،إخـــراج جنينهـ ــا إذوحينـــذاك حيـــدث مـ ــا يف بطنهـ وعنـــدها خيتفـــي  ،مل جيـــدوا جنينـ

فاجـأ املتلقـي وكسـر أفـق االنتظـار بنهايـة  الروائـي،إذ. وهذا مما متيـزت بـه الروايـة وأبدعـه الروايةالراوي وتنتهي  
  غريبة.

ــه املتنوعــــة إ تـ ــنص األديب مبكو ــن:ن الـ ــيس،عنــــوان  مـ ــة  رئـ ــف، وداخليــــة،وعنــــاوين فرعيـ والغــــالف ...  واملؤلـ
هـي الـيت متـنح الـنص األسـاس هويتـه واختالفـه  اخلـارجي،وغريها من العناصر النصية املوازيـة املشـكلة إلطـاره 

لـنص  أنيـرى  إذ ،وفق ما يشري الناقد الفرنسي جريار جينيت ت النصـية حتـيط  فهـي كائنـة  ومتططـه،املـواز
  .)7  ص  ،2010 ( الزيدي،.لتقدميه

ته املختلفة من اخطر عتبات النص يف عالقته بكل من النص   وال يكتسب النص    والقارئ،والعنوان مبستو
إال   لقارئ    لعنونة،كينونته  يفضي  الذي  الدليل  العنوان  تضئ   النص،  إىلوميثل  اليت  الثر  فيتخذ دور 

النص"   ص2008(حسني،  دهاليز  ص.  ،  الذي  ؛  ) 46ـ  45.  الطريق  يضيء  ستسلكه وهو 
  ) 46ـ  45. ص. ، ص 2008(حسني، القراءة"

والغالف، فنحن ال نقرأ النص قبـل أن نقـرأ عنوانـه كـنص  نيستوقفنا العنواوقبل الولوج يف دراسة منت النص 
الرئيسـية للـنص.. ونتحسـس الصـفحة اخلارجيـة لغالفـه ولونـه، كونـه أول مـا  ةوهـو البوابـمواٍز للـنص األصـلي 

  : عليه ريقع البص
فهــو يــدل داللــة  قــراءة،بطــن صــاحلة ": مــن العنــاوين املكثفــة يعطــي معــاين متعــددة مــع قابليتــه ألكثــر مــن "

ب  صـــاحلة،ســطحية علـــى حكايــة حـــدث يتعلـــق بــبطن امـــرأة امسهــا  الكـــل علـــى  إطــالقوالـــبطن هنــا مـــن 
ــ اجلــزء، و الـــذي ميـــنح أي املـــراد الـــرحم الـــذي يضـــم اجلنـــني، والـــرحم كمـــا هــو واضـــح وعـــاء للنمـــاء واحليـــاة وهـ

 سلســلة االمتــداد البشــري تواصــلها ودميومتهــا. وجــاء نــوع اخلــط الــذي كتــب بــه العنــوان مــن اخلطــوط القدميــة
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 لمـا دوهـذا  حلاضـر،املاضـي  وتناقضـها وارتبـاطلينسجم مع أصـالة وقـدم هـذا الـرحم الـذي ينجـب األبنـاء 
وكـذلك النسـق الثقـايف السـائد الـذي  هـذا،ا يومنـ إىلعليـه نـوع خـط العنـوان الرتاثـي الـذي ال يـزال مسـتعمالً 

 إليــه،هـذا يف حالـة قــراءة العنـوان كرتكيـب مــن مضـاف ومضـاف  ى هــذا الـرتابط املنطقـي الوجــداين.يـدلنا علـ
ٍ  أن ماإوهو     يكون مبتدأ خربه املنت احلكائي.  أو  حمذوف،يكون خربا ملبتدأ

ن ( بطـن صـاحلة) نكـرة جمهولـة ميكــن إقـرأ (بطـن صـاحلة) فسنحصـل علـى دالالت جديـدة منهـا:  إذامـا أو 
رض الرافـدين املشـهورة أوالسـيما  ،ن تكون األرض اليت تعد بطنا صاحلةً لإلنبات والنمـاء واسـتمرارية احليـاةأ

ذا مـا أمهلــوا إولكـنهم  ،الـيت جعلـت أبناءهــا يبنـون أعظـم احلضــارات اإلنسـانية عنـدما أرادوا ذلــك ،خبصـوبتها
ــبهم الرقـــيمســأهــذه الـــبطن الــيت تلـــد هلـــم  م ،ى ســـبل العـــيش و هـــامهـــاهلم  فــإ ويعلنـــوا  ،تنقلــب مـــوازينهم إ

ـبهم النمـاء وال متـدهم حب ،ان حتـبس بطـن األرض عطاءهـا للخصـب عجزهم وإفالسهم بعد يـاة جديـدة وال 
مــا  إذاالعراقــي الــذي صــوره لنــا املــنت احلكــائي هــذا وهــذا مــا ينســجم مــع الوضــع  ،تــزيح عــنهم عنــاء الســنني

العراق الذي  إىلفالعنوان ينضوي على إشارات  ،رضاً أمشل من كونه أارض العراق. بيد ان العراق   إىلنظر  
ً أولد لإلنسانية   ً كباراً وجهابذة أبناء وكـذلك يـدلنا  وطـنهم.لكنهم القـوا القتـل فخسـرهم  مربزين،براراً وعلماء

 صــاحلة،فوجــود بطـٌن صــاحلٌة يــوحي بوجـود بطــن أخـرى غــري  يـذكر،ن مل إالعنـوان علــى وجـود نقــيض يــدرك و 
وهذا ما يثري التساؤل العريف لدى املتلقي ليتوصل ملعرفة البطن الصاحلة مـن سـواها ومييـز ذلـك كونـه ضـروري 

  لتحديد مسريته يف احلياة.
وكــــذلك  بكاملــــه،الــــيت انتقاهــــا الكاتــــب بعنايــــة ختتــــزل املــــنت احلكــــائي  العنــــاوين الفرعيــــة أنبوضــــوح  ويبــــدو

 خالهلــا،ولـذا ســيعمل البحـث بتحليلهــا سـيميائيا بوصــفها إشـارات وصــورا تتكثـف الروايــة مـن  الرتشـيحات،
ــي  ــنت الروائـ ــل املـ ــا عـــن حتليـ ــا يغنينـ ــذا مـ ــه،وهـ ــى  بكاملـ ــعيا أعلـ ــة سـ ــن الروايـ ــئ بنصـــوص مـ ــل يستضـ ن التحليـ

 ام موضوعية الدراسة.لالقرتاب من إمت
ً إىل:  وميكن تقسيم العناوين الفرعية اليت يبلغ عددها أربعة عشر عنوا

 ...!) :9/4/2023(يف الرقمي: وهو العنوان   أوال:
ً يكــاد  إذ –وهــذا الــرقم يشــري إىل حــدث مــن أهــم إحــداث العــامل وعلــى وجــه اخلصــوص العــراق  ميثــل انقــال

. ولـيس خبـاف علـى القـارئ الكـرمي مـا لألرقـام مـن -يكون شامال يف الساحة العراقية على خمتلف األصعدة 
ــة  ــا،دالالت مرتبطـ ــة  ـ ــا اخلاصـ ـ ــا دالال ــدىوهلـ ــدا لـ ــاء الشـــعب العراقـــي  جـ ــمأبنـ ـ ــك  أل ــوا إحـــداث تلـ عاشـ

ــا  ــام،التـــواريخ املعـــرب عنهـ ــا يف أن الروائـــي أراد ان يشـــري إىل أويبـــدو  ألرقـ ـ ــة يتفـــردون  ــراقيني هلـــم عالقـ ن العـ
رقــام وضــعها نظــام  األرقــام،التعــاطي مــع    ورمبــا  احلكــم،فقــد عاشــوا عقــوداً وهــم حييــون مناســبات ارتبطــت 

ومـن  احلـاكم.معارضـة حـزب البعـث  أويشـارك يف إحيـاء هـذه املناسـبات بتهمـة اخلـروج كان يعاقـب مـن ال 
حداث ومناسبات رمست  تلك األرقام اليت تعيش يف ذاكرة الشعب العراقي لطول إحيائها قسراً والرتباطها 

ة الشــعب العراقــي _ فغالبــًا مــا كــان العراقيــون  الفتــات و   علــى طبــول تقــرع يســتيقظونخارطــة مأســاة ومعــا
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النتصــــارات املزعومــــة واالبتهاجــــات املــــدعات فالروايــــة تــــذكر مثــــل هــــذه التــــواريخ   ً  7/4 (يفتعلــــق احتفــــاء
 حبممهــا،أشــرقت مشــس البعــث) وال يــدري العراقيــون مــاذا انتفعــوا مــن هــذه الشــمس احملرقــة لــوطنهم وأبنائــه 

يـــوم النـــداء األغـــر ويـــوم  ،...8/8,  2/8مـــيالد فـــارس العروبـــة واإلســـالم أمـــل الشـــعب واألمـــة). ( 28/4(
 إىل...) وغريهــا مزيـد ممــا هـو أكثـر مــن ان حيصـى وحيتــاج  الكبـري،...يــوم الزحـف 15/10النصـر العظـيم , 

جـواء اسـتثنائية  ألنه خاصة؛مؤلفات   ميثل أرقاما تؤرخ إلحداث ما يزيد على ثالثـة عقـود عاشـها العراقيـون 
ــه ا ــرقم الـــذي افتتحـــت بـ ــذا الـ ــة. وهـ ــا  )9/4(لروايـــة خطـــرة وحرجـ ــا وأرقامهـ ــة بتوارخيهـ ــة تلـــك املرحلـ ايـ ميثـــل 

املوضـوعة وبدايـة مرحلـة جديــدة متجـددة تغـاير تلـك املرحلــة مـن نـواح عديـدة وتشــاكلها مـن بعـض اجلهــات 
ا أرقاما وإحدا متـر متصـلة علـى العـراق حتـاكي اسـتمرارية املأسـاة لـدخول االحـتالل واسـتعار الطائفيـة  بكو

ا،وتقتتاهلا   حبيث جند بنية الرواية ترتكـز علـى مـا ختتزنـه الـذاكرة العراقيـة مـن إحـداث وتـواريخ وأرقـام   فجريا
ثريهــا يف  واألرقــام وشــيء مــن هــذه املعــاين  إىلمــؤثرة يف حياتــه االجتماعيــة والسياســية. وقــد أشــار الروائــي 

لتـاريخ أل أيب" يهتم الراوي:جاء على لسان  واملعاصر،ريخ العراق احلديث  مساء واألرقـام الـيت هلـا عالقـة 
ويف  .)7 ص ،2010 (الزيــدي، مقدســة ينطلــق مــن عنــدها لقــراءة التــأريخ ... " أرقــامالتــاريخ عنــده  ...

ملعـارك وا  نص آخر: ألرقام اليت يطلقها النبـاش املقرتنـة عـادة   ،لغـزوات"األرقام اليت تطلقها جارتنا تذكرين 
نـــــه إ ،األخــــرى األرقـــــاموالكثــــري مــــن  2003,1991,1980,1945,1935,1920,1918,1914

ـايؤكـد  ت حـروب ومعــارك وغـزوات وال  أ ـا ت و لكنـه يستعرضــها  ،ال مأن كانـت صـحيحة إعـرف أبـدا
لرغم من  لكنهـا تشـري   ،ختتلف بكثري عن الليلة اليت سـبقتها أرقاماامسع منه  أنينوهو واثق من أرقامه جيداً 

رمبــا هـذا هــو األهـم عنــد أيب...وحتديـداً عنــدما يسـمع التصــفيق احلـاد الــيت يقطــع  ،حــوادث معروفـة إىلكلهـا 
  .)62 ص  ،2010 (الزيدي،  [كذا] عليه سياق الكالم من قبل اجلمهور احلاشد يف رأسه"

قـــرأين أن علــي حتمـــل املســؤولية كاملــة مــع أ) يقــول عنـــرتة (الــراوي): "أيب يصــر 1920( األرقــام:ومــن هــذه 
م،الذين ما زالـوا يشـخرون يف بطـون  لفالـة واملقـوار  أ لقـوة،جـل إخـراج احملتـل أوالعمـل جبديـة مـن  أمهـا و 

ــام  ــابقة ... حتـــدث عـــن ثـــورة شـــعبية حـــدثت يف عـ  1920كمـــا كـــان يفعـــل أجـــداد مـــع االحـــتالالت السـ
  .)11  ص  ،2010  (الزيدي، ..." قادها جمموعة من الثوار ضد االحتالل االنكليزي

  : مســـاء  نيــًا ن كـــان يـــدل إوهـــو و  )27 ص ،2010 (الزيـــدي، (رأس عنـــرتة) منهـــا: شـــخوص:عنـــاوين 
ويف البالغــة  ،نســان الــذي ال تكــون احليــاة بدونــهنــه يشــري إىل أهــم جـزء يف اإلأعلـى جــزء مــن الشخصــية إال 

ــاز املرســل ،يطلــق اجلــزء ويــراد الكــل  )86 ، ص2010(اجلــارم،  بــل هــو مــن وجــوه البالغــة علــى طريقــة ا
ومـــن مث فهـــو عـــدمي ، فهــذا الـــرأس قـــد يكــون منفصـــال عـــن اجلســد ،مــن داللـــة ورمـــز أكثـــروحيمــل لفـــظ رأس 

فــان مل يكــن حيتــوي عقــال  ،ال أومــا اتصــل فقــد يكــون فيــه عقــل  وإذا ،وقــد يكــون متصــال جبســده ،الفائــدة
ن فيـه إشـارة  أيضـا إىل قمـة الكيـان أمنطقة التفكـري لـدى عنـرتة. كمـا  إىليسقط عن االعتبار. وأيضا يشري 

ورأس عنـرتة إشـارة إىل  ،فعنـرتة رمـز للبطولـة العربيـة ،وهذا العنوان قابل للداللة على كل هذه املعـاين  ،العنرتي
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رخييـة وشخصـية الـراويق وقـد حـاول الكاتـب  ،مة البطولة العربية...ويـدل عنـرتة علـى شخصـيتني شخصـية 
هــذه الكلمــة يفســرها  ،رينياشــكال الشــيزوفأ" شــكل مــن  ،وقــد صــرح الــراوي بــذلك ،الشخصــيتنين يــدمج أ

رخييـــة عظيمـــة جديـــدة مـــع الشخصـــية األساســـية  الـــيت أيب تفســـريه اخلـــاص والـــذي يشـــري بـــدخول شخصـــية 
فعـال خارقـة تتناسـب مـع رغبـات الشخصـية األصـلية"  ،2010 (الزيـدي، تعـيش يف عصـر احلـايل وتقـوم 

ــدد )30 ص ــي يف مــــوارد متعـ ــرر الروائـ ــويكـ ــياته (عنــــاوين فرعيـ ــاذ بعــــض شخصـ ــل مــــن ةة مــــن اختـ ) فقــــد جعـ
 وجارتنــــا الــــيت أجنبــــت أكثــــر مــــن مائــــة ومخســــني ولــــدا) جارتنــــا،وحرميــــة بنــــت  وغائــــب، وعــــانس، (النبــــاش،

تلــــوح أمــــام عــــني القــــارئ متصــــدرة لــــبعض  عنــــاوين )86. 69. 59. 41. ص. ص ،2010 (الزيــــدي،
ويالت   الرواية،  أقسام ال إمام  األسلوب الفين الراقي هو ذلـك الـذي "حيـدد  إذ القارئ،وهذا مما يفسح ا

ــة  ــا، مث مـــن خـــالل عالقـ ــا بينهـ ــة األلفـــاظ فيمـ ــالل عالقـ ــذا مـــن خـ ــياء، وكـ ألشـ ــاظ  مـــن خـــالل روابـــط األلفـ
ــه" ــزّل فيـ ــذي تتنـ ــوي الـ ــاز اللغـ جلهـ ــدي، د.ت. ص األلفـــاظ  ــيء . )91 (املسـ ، وتضـ ــرؤ ــنع الـ ــذا تصـ وهكـ

شخصـيات روائيـة تغـين عـن دراسـة سـيميائية هـذه الشخصـيات ن دراسة العناوين الفرعيـة الـيت متثـل إالنص.  
  معرضني عن التكرار واإلسهاب.

ن النبــاش تـــدل أرمبــا يتبـــادر إىل الــذهن للوهلـــة األوىل  ،ســيميائية عنــوان (النبـــاش) هلــا دالالت متعـــددة  إن 
رخييـا علـى بعـض النـاس الـذين كـانوا ينبشـون  ،على النبش يف األرض أي : نبش القبور وهـذا االسـم أطلـق 

م وقـد وردت بـذلك قصـص مدونـة يف كتـب خمتصـة   لسـي، موقـع قبور املوتى ليسرقوا أكفا  ،الكرتـوين(ا
والروائــي  ،ة مــن ميــتهن مثــل هــذا العمــل املشــنيولكننــا ال جنــد يف الروايــ ،)67/378 مــج ،66/349مــج 

ن التـاريخ فيـه مـن التفسـخ والبقـا اجلائفـة أيـرى  ألنهبني نبش القبور ونبش التاريخ رمبا هنا قد حياول الربط 
جــاء  إذالــيت تنبعــث منهــا الــروائح الكريهــة مــا يشــاكل بقــا جثــث املــوتى. وقــد دل الــنص اآليت علــى ذلــك 

عتقـــاد والـــد (حيـــىي النبـــاش) " نـــبش يف أ نـــينوظـــل يعتقـــد  عـــين،ن أيب مـــات وهـــو غـــري راض أعـــرف أممــثالً 
النــبش  يف  أوالبحــث  ،اللتــه مــا  يتوافــق مــع الــنص الســردي. ومــن د)42 ص ،2010 (الزيــدي، القبــور"

حيـىي النبـاش فقـد جـاء لقبـه متناسـبا دالليـا مـع العمـل  إليـهالتأريخ حماولـة لتجسـيده يف الواقـع وهـو مـا يسـعى 
ريـخ مقــدس أن عرفـت أنـبش منــذ أالـذي يقـوم بــه  " ريــخ املـوتى وهــو  ن النــبش يف التـاريخ يعــين النـبش يف 

ويليـة ذات مسـتوى معمـق فمـثالً يقـول: ى املنبشني املساس حبرمتـه" ولكـنيصعب عل "عرفـت  جنـد الداللـة 
ريــخ أي أية ..مــن خــالل مســرييت النبشــ ن إي أمــة هــو جمموعــة مــن املفــردات الــيت تتوارثهــا األجيــال ...أن 

ـا صـفة تشـري إىل كـرم ابـن القبيلـة ...فهـو كـرمي مـع ضـيفه وكـرمي يف   (الكرمي)...  مفردة أخـذت ختـرج عـن كو
ــتاله...أ نبــــاش ال  ــائز قــ ــر ...وكــــرمي يف الســــري جبنــ ــتطيع أقتــــل اآلخــ ــر املفــــردات مــــن ســـــطحها"أســ  ن أفســ

ويل مفـردة النبـاش الـيت تعـد مهنتـه األساسـية  )42. 41. ص. ص  ،2010  (الزيدي، ويستطرد حيىي يف 
لبالغـة  بشي املستمر جعلين أتوقف إمـام بالغـة وعظمـة الشـعر اجلـاهلي ..."ن مثلمـا اقـرتن الشـاعر الفحـل 

لصـــور املدهشـــة ... يقـــرأ آخـــر قصـــيدة كتبهـــا يف  أن احلاكمـــة. بعـــدن الثقافـــة يف عصـــره هـــي أراح يؤكـــد  ،و



 

153 

ة لكـي يكتــب سـوق عكـاظ يـذهب مباشـرة إىل بيتــه ليأخـذ ابنتـه لكـي يـدفنها ...  ،الشــاعر حيتـاج إىل معـا
م يف إف  ،رض اجلزيـرةأذا مل يدفن ابنته وهي على قيد احلياة كيف يكتب ...شـعراء املعلقـات كلهـم دفنـوا بنـا

ــم متعطشــون لفعــل الــوأد ... ــمبــل  لــيس أل  قصــائدهم،الضــعف الشــعري ســيدب إىل أرواح  أنشــعروا  أل
م مــا اســتطاعوا  إهــذا يعــين  وســتهمل قصــائدهم ولــن تعلــق علــى صــدر الكعبــة... ن مل يكونــوا قــد دفنــوا بنــا

 إال!يـدفن ضـعف شـعره لـيس  إمنـاكتابة صدر وعجز بيت شعري واحد مؤثر... فالشاعر عندما يدفن ابنته 
  .)43.  42. ص. ص  ،2010  ي،(الزيد نباش ثقافات... " أ

ويكتنــز  اإلشــارة،ومــن العنــاوين الفرعيــة " عــانس" وهــي يف الوقــت ذاتــه مــن شخصــيات الروايــة كمــا ســبقت 
وظفهـا الكاتــب توظيفــا خيـدم املــنت احلكــائي وأجــواء  ولغويــة،هـذا االســم دالالت ثقافيــة واجتماعيـة ونفســية 

  الرواية.
النتظـار واألمـل يف جتـدد  ليأس واحلرمان وعدم االطمئنـان كمـا تـوحي  جـاء  احليـاة،"عانس" لفظة مرتبطة 

جتـاه خريـف  شجريت،"أربعون ورقة سقطت من  على لسان (عانس):  آخـر،وأربعون خريفا غادرين مسرعا 
 طبعــت أصــابعي يــدي علــى خــدي حــىت أضــع وأوأربعــون عامــا مــن االنتظــارات علــى عتبــة الــدار انقضــت 

 معهـا،ن هذا االنتظار الذي تعيشـه عـانس واألربعـون خريفـًا ال ربيـع إ. )70 ص ،2010 (الزيدي،  عليه"
نحتاكي حالـة احلرمـان الـيت عاشـها العـراق  مـا يقـارب أربعـة عقـود مـن احلـروب والـدمار واملـآزق السياسـية  إ

ن املفارقــة الــيت يصــورها الروائــي مــن خــالل رغبــة "عــانس" اآلنســة اجلميلــة يف أكمــا   والنفســية،واالجتماعيــة 
تشــري إىل مفارقــة كــربى  أخــرى!؟الــزواج وكثــرة اخلــاطبني مــن جهــة ورفــض "حيــىي النبــاش" تزوجيهــا مــن جهــة 

ففي الوقت الـذي ميكـن فيـه تغيـري الواقـع السـيئ مـع تـوفر كافـة وسـائل  العراق،الواقع يف   رضأتتجسد على  
ن عنوسـة " عـانس" إ العـراق.جند احلال املأسـاوي جيـثم علـى صـدور الكثـري مـن أبنـاء   السعيدة،وسبل احلياة  

ــا بســـبب والـــدها املتســـلط املتزمـــت املتنـــاقض مـــع  ــياع أحالمهـ ــ الواقـــع،وآالمهـــا وضـ ــراد وغـــري املنسـ جم مـــع إفـ
  .ال بل مع نفسه أيضا  عائلته،

ـاغري منسجمة مـع أخيهـا علـى الـرغم مـن  –ورمزيتها اليت أشار إليها البحث  -كذلك جند "عانس "  مل  أ
هــا أبنــاء أم وأب أفضــال عــن  حقيقتــه،تـره علــى  ن بعــض الفئــات العراقيــة غــري منســجمة أكمــا   واحــد،نــه وإ

 نـــهشــعر أ املزعجـــة،امســع ضـــحكات أخــي " فهـــذا الــنص مـــن قــول عـــانس حيكــي لنــا ذلـــك: واهيــة،لــدواع 
عـد أطيـق النظـر إىل بطـن أعندما خيـرج مـن بطنهـا سأصـفعه... كرهـت أخـي عنـرتة إىل درجـة مل   مين،يسخر  

  .  )71  ص  ،2010  (الزيدي، أمي... "
ن يصـور صـراع أن الروائي يف الوقـت الـذي يصـور لنـا صـراع الـزوج مـع زوجتـه يف بيـت واحـد كـذلك حـاول إ

لســلبية واحليــاة التعيســة  ذاتــه،اإلخـوة يف البيــت  فــالبطن صــاحلة  املقلوبــة،فكــل شــيء يف هــذا البيــت يــوحي 
 الســعيد،ملقومــات العــيش وعالقــة الزوجيــة موجــودة ولكنهــا خاليــة احملتــوى فاقــدة  صــاحلة،ولكــن احليــاة غــري 



 

154 

وعالقــة اإلخــوة موجــودة ولكنهــا  خريــف، إىلاخلــاطبني ولكنهــا تنتقــل مــن خريــف  فالآوعــانس مجيلــة وهلــا 
  قائمة على البغض والصراع اخلفي.  

الالفت   (النباش) حياول  أومن  مع  أن  يتماشى  مبا  األدوار  بني  ويدمج  عائلته خصوصيتهم  أبناء  يفقد  ن 
(عانس) ،  أفكاره ورغباته أنوثة  تذكري  مثالً  (كل شيء من    فيحاول  مبدأ  يطبق  الذي  أفهو  املعركة)  جل 

دى به حكام تسلطوا على العراق وجندوا النساء يف تشكيالت عسكرية حتت تسميات معروفة كأمثال 
ت عنرتة كلها من أيب"لق   بيها:أجند هذا يف قول عانس عن    اإلجباري،اجليش الشعيب   فقد    ،د مسعت روا

نه    أصححكان يروي يل وخياطبين بولدي وكلما   ذا    أدرىله ذلك يقول يل    أقولن  أ  أحاول  ،األمرمين 
والدماء    أنثى،  نينله   لسيوف  التصقت  اليت  الطويلة  مجله  من  شبعت  حىت  روايته  ويكمل  يزجرين 

  . )72 ص ، 2010 (الزيدي، والغزوات"
جهـة  أوالنباش اليت متثل فئـة  راءآو  أفكاركما يالحظ على عانس هذه ان الكاتب اختذ منها وسيلة لنقد    

ا الـيت تعيشـها حيـث ومسـت تطلعـات  (النبـاش) ومـن هـم علـى شـاكلته ومـا  أبيهـاحزبية غري مرضـية لتناقضـا
  ولكـن هـذه التطلعـات بـدت غريبـة وكمـا تقـول عـانس: "،من طرد االحـتالل بــ "العنرتيـون اجلـدد  إليهيدعون  

لـذلك "اختـذ مـن  فكـاره؛بـل حـىت مـن هـم يف بيتـه مل يسـتجيبوا لـه ومل يقتنعـوا  ،"ظلت دعواته حبيسة بيتنا"
ـااملرآة وسيلة لتفريغ أفكاره" كما تصفه لنا عانس عندما يتحدث إمام املرآة ليعرب عن أرائه.  حماولـة لبيـان  إ

نون إمــام احلالــة ال ــا النبــاش حــىت انــه يتحــدث وحــده كــا وهــذا حــال مــن  املــرآة،نفســية املضــطربة الــيت ميــر 
جنــده يســلك ســلوكا  إذ ألفكــاره،يعــيش كبتــًا بســبب عــدم تقبــل النــاس  أومــراض النفســية يصــاب بــبعض األ

لقــوة كمــا يفعــل مــع (صــاحلة)  أمــامنحرفــا للتعبــري عــن هــذه األفكــار  ــ وأمــايفرضــها  ا عنــدما يكــون يهــذر 
  .إليهيتخيل من يصغي  إذمتفردا إمام املرآة 

جحًا جداً يف اختيار اسـم (حرميـه) ألحـد شـخوص أرى  أو  فحرميـه الـيت جعلهـا بنـت  روايتـه،ن الروائي كان 
حلرمــان الــذي عاشــه أبنـاء الشــعب العراقــي طيلــة عقــود  ا إىل  زمانيـة،اجلـريان تــوحي  فضــال عــن ذلــك إشــار

يطلـق الـبعض التسـمية علـى  إذالجتماعية يف التسمية اليت يتخذها ثلـة مـن بسـطاء الشـعب بعض العادات ا
مولوده مبا يتناسب مع الظروف اليت تعيشها تلك العوائل. وهذا ما ينعكس ويتجلـى يف النتـاج األديب سـيما 

 "قع مبفهومه العـامئي عامة هي الواالروائي منه إذ "املرجعية الرئيسية للخطاب الروائي خاصة وللخطاب الروا
ــالربن(  عســـــر،. فمـــــثال عنـــــدما ميــــرون بعســـــر وشــــدة ويولـــــد هلـــــم مولــــود يســـــمونه ()309 ، ص1981 ،هــ

لعكــس أيضـــا  أوصــرب  غضــبان،  يســـر، فرحــان، (بشـــري،كانــت ظـــروفهم حســنة نوعـــا مــا   إذاصـــربية ...) و
ـا حبسـب الظـروف السـائدة (*). فعنـدما تسـمي   عطية  عيدان،  سعيد، ...) وغريهـا مـن األمسـاء الـيت يطلقو

 احليــاة،العائلـة ابنتهــا حرميـة فهــذا يــدل علـى مــدى احلرمـان الــذي تعيشــه العائلـة العراقيــة ويف خمتلـف جوانــب 
لطفولــة ومـــن احلرمــان مــن األمــن واحلرمــان مــن احلريــة والســـيادة واحلرمــان االقتصــادي واحلرمــان مــن ســعادة ا

ظهـور الــذات ومـن احلــب وغريهــا الكثـري. وتظهــر ســيميائية (حرميـه) يف استحضــار املفــردة مـن رصــيد الثقافــة 
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تمـع،الشعبية اليت ال تنفك عن الواقـع الـذي يعيشـه  ـا مقتطفـة مـن  ا فحرميـة مفـردة يكثـر تـداوهلا شـعبيا كو
 غنيــة"مستهـا حرميــة وكانــت تــرتمن هلــا  هاهلــا:أموهــذا نــص يقـرر هــذا املعــىن ويــذكر تســمية  مغــىن،شـعر شــعيب 

 الشـفايف .. حرميـه انباكـت الكلمـات مـن فـوك " -بسـنوات:شعبية حزينة وشهرية ظهرت قبل االحتالل 
ــه... ــة علـــــى بعــــض األعـــــراف )86 ص ،2010 (الزيـــــدي، "حرميــ ــا جنـــــد الروائــــي يســـــجل مالحظــ . كمــ

لتايل من االجتماعية اليت حترم الشاب أو الشابة من حبهما  بسبب عدم قناعـة األهـل أو احـد  زواجهما؛و
مـــا مــن حقهمــا يف احلـــب والــزواج جــاء علـــى لســان   الـــراوي:األبــوين ويكــون العاشـــقان هــم الضــحية حبرما

ــه..." ــة مـــا أحـــب حرميـ ــه ... نـــينمـــي وال ادري فعـــال كيـــف أصـــرح أل وجـــدتين يف حلظـ أجد  أحـــب حرميـ ــٍ سـ
مـة منهــا... نـك تكــرهني أعــرف أ ولـن ارتضـي بواحــدة غريهـا... ،..أحـب حرميــة أ هلــا...وسـأقول  ممانعـة 

  .)88.  87. ص.  ص  ،2010  (الزيدي،  أمها ولكين سأتزوجها هي وليست أمها..."
: ردة): ومــن ذلــكحــداثيميائية عنــاوين األســ لثــًا ويــدل علــى  ،)34 ص ،2010 (الزيــدي، : (حــرب 

الصــراع القـــائم بـــني الــزوجني (صـــاحلة وحيـــىي) الـــذي هــو انعكـــاس للصـــراع التــارخيي والسياســـي الـــذي حـــاول 
مهــا نتيجــة مــن نتائجــه...  أو ،"صــاحلة والنبــاش مهــا االمتــداد الطبيعــي هلــذا التــاريخ الكاتــب متثيلــه يف روايتــه:

 (الزيـدي، لطبيعـي يف اختـاذ القـرارات...")كل جبهة رفعـت شـعارات تؤكـد حقهـا ا  ،جبهتني إىلانقسم بيتنا 
ــدإ. )35. 34. ص. ص ،2010 ــا الســـلبية علـــى املـــدى القريـــب والبعيـ رهـ ــا أ  ،ن هـــذه احلـــرب البـــاردة هلـ

ردة وصـراع داخلـي عـائلي (سياسـي ال وطـين) يتجـدد يوميـًا علـى لسـان صـاحلة والنبـاش كمـا حيكـي  حرب 
جــل أال ميلــك القــدرة علـى إقنــاع صـاحلة بضــرورة خروجـي مــن لنـا الــراوي: "املشـكلة ان صــاحل[كذا] النبـاش 

نــه يظــل مســتمرا إفهــو ال ميلــك ســوى الصــراخ بوجههــا وممارســة إظهــار عضــالته الرجوليــة ...، ن استشــهدأ
رخيـي موجـه إىل مجيـع األمهـات اخلانعـات اخلائفـات التافهـات  إىلبصراخه الذي حيولـه بعـد ذلـك  خطـاب 

  أمثال أمي :    
  تستحني من نفسك. أما بطنك،الوطن يضيع وعنرتة ينام يف  -
  استحي! أنليذهب الوطن إىل اجلحيم وال شيء يدعوين   -
  الزواج غري املكافئ هو الذي يهدم األوطان. -
 مسع منك كالما صحيحا.أألول مرة   -
ال شـيء فيهـا سـوى   ردة،الذي جيعـل حيـايت تسـتمر علـى هـذا املنـوال؟ حـرب  ... ما -

 .)36  ص  ،2010 (الزيدي،  كلمات السن طويلة... "
ردة) الداللـــة علـــى وجـــود أنـــواع احلـــرب واملواجهـــات يف الســـاحة  ن مـــن ســـيميائياتإ ــذا العنـــوان (حـــرب  هـ

ـد  ومقاومة،فهناك قتل وتفجريات ومفخخات واحتالل   العراقية، ردة  وفضال عن ذلك كلـه توجـد حـرب 
يــان وميكــن إبــراز التشــظي الســيميائي لــه وب البيــت،البنــاء الــداخلي لبيــت صــاحلة والنبــاش ومــا يرمــز لــه هــذا 

  اآليت:دالالته املتعددة وفق املخطط 
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  (البيت العراقي)  (بيت صاحلة والنباش) 
  

   مواجهات  
 

  
ردة    احتالل        تفجريات    حرب 

  
  

  جبهات       حرب كالمية  إىلانقسام 
   يار + دمار   ا

ذا تتمظهر السيميائية   جليًا من خالل تشظي الدالالت عن بعضها. و
ن توالـد الــدالالت الثانويـة مــن الداللــة األوليـة (معــىن املعـىن) ال يكــون يف اللغــة احلقيقيـة املباشــرة والتقريريــة، إ

دبـه يف النسـج، وحيمـل األلفـاظ  وإمنا يكون يف التعـابري الـيت متثـل خروجـًا عـن السـنن املألوفـة، فيبـدع الفنـان 
رات وادراكـــات  جديـــدة،معـــاين ودالالت  ــنفس فهـــي متثـــل إ واملتلقـــي وبـــذلك  -الـــراوي  -طنيـــة تتعلـــق بـ

ــة  ؛)34 ص ،2006 (جــــويعي، يكتشــــف وظيفتهــــا ودورهــــا ــا نلحظــــه بوضــــوح يف عنــــاوين الروايــ وهــــذا مــ
  ومن خالهلا يتم تكثيف النص.   -فهي  مبثابة مفاتيح للنص  –وترابطها مع النص 

وُن مــن مــنت الكــالم ونفــس غرضــه مبعــىن ا تفهــم مــن اللفــظ بغــري  فاملعــاين األوائــل هــي الــيت تَكــُ ــّ  وســاطة أمــاأ
 .)34 ص،  2006 ،(جويعيكانت مثرة اإلبداع    متاما إذاملعاين الثواين فعلى خالفها 

اإلحــداث عنـــوان (عمليــة خطفـــي): الــذي يشـــري إىل جانــب مـــن جوانــب مأســـاة العـــراقيني.  ومــن ســـيميائية
ن إ" هــذا مــا ختيلتــه صــاحلة أو هــو مــا جيــري يف رأســها منــذ زمــن بعيــد:" بقولــه:يفتــتح الــراوي قصــة اخلطــف 

ــام) يف بطــــن  ــرام مــــن العظــ ــو غــ ــذا (الكيلــ ــاال حــــىت هــ ــا أو خيــ ــه.عمليــــات اخلطــــف طالــــت واقعــ "ضـــــعوا  أمــ
وانظــر  )77 ص ،2010 (الزيــدي، عظــامي ال تســتوعب ربــع رصاصــة..." جانبــا،م وبنــادقكم مسدسـاتك

ن االخـتالف يف وجهـات النظـر يفسـد للـود أإىل هذا النص املستوحى من الواقع الكـارثي املتنـاقض: "اشـعر 
 , ــر لـــيس أ إالقضـــا ــيم يف  ـــم...أحـــس إالن اخلـــاطفني يتشـــاورون يف األمـ ــاولون إرضـــاء هللا احلـــي العظـ حيـ

ن اجتمـاع القمـة أ أجدواألكثر حمبة يف عملية قتلي...  واألروعملكوته األعلى عندما جيدوا الشكل األمجل 
ــرار اســـرتاتيجي... " إىلاخلماســـي مـــن اجـــل رقبـــيت يـــدعوين  ــار قـ ــدي، انتظـ . 78. ص. ص ،2010 (الزيـ

  املنطقة.جتماعي والسياسي يف . وهذا من االقتباس املضموين للواقع اال)79
: ختصـار تشـري  وترمـز  أوسـيميائية عنـاوين مكانيـة   رابعًا فـذة صـاحلة) وهـي  فـذة  إىلآليـة : ومـن ذلـك (

ســره. ىل النافــذة املطلــة علــى شــارع اجلنــائز تنظــر إ"و  اإلحــزان الــيت تطــل علــى قلــوب األمهــات وعلــى البلــد 
ــاهدت  ــدث... شـ ــاذا حـ ــان مـ ــني تعرفـ ــذة األ أبعينـ ــن النافـ ــة إىل احلــــروب...وأمــــي مـ ــكرية الذاهبـ ل العسـ  ر
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ـذا الـنص داللـة وانسـجاما مـع العنـوان الفرعــي )56 ص ،2010 (الزيـدي، ولكنهـا ال تعـود..." . وكفـى 
.  املشار إليه آنفًا
ــاوين  ــة  اإلليـــةومـــن العنـ للهجـ ــذا املثـــل الـــدارج  ــعة متتـــد امتـــداد هـ ــة معمقـــة واسـ (ســـويف خلـــف): وفيـــه داللـ

 (سـويفتشـبه  ـاالشعبية. فكم نسمع أهلنا يقولون عن أشياء حتسـبها جيـدة ولكنهـا خاويـة مـن الـداخل 
وجـد حالــة أروائـي دفـع الضــرر. وال أوالــذي ظـاهره سـيف ولكنــه ال يصـلح للقتـال  السـيف،بتصـغري  خلـف)

(السيف الذي ينتظـرك جلبتـه مـن عمـق التـاريخ طولـه ميتـد مـن  من املفارقة بني العنوان والتوشيح الذي يليه:
 ( . فالنبــاش الــذي يــرى غيــاب (عنـــرتة) )50 ص ،2010 (الزيـــدي،أول الليــل إىل آخــر ليلــة مــن أعمــار

ــة  ــرة داخـــل احلديقـ ــه (الكالشـــنكوف) الدفينـــة يف حفـ ــايـــرى بندقيتـ ـ ــارد  ،قاتـــل لألعـــداء ،ســـيف صـــقيل أ طـ
!؟. ينقـل الـراوي علـى السـيوف!هذا السويف من تلك  وأينللمعتدين وهو امتداد لسيوف فرسان العرب . 

ــهلســـان بندقيـــة  ــه: أبيـ ث معـــي حبمـــاس متزايـــد منـــذ ســـنني طويلـــة ... حفـــريت "حيـــىي النبـــاش يتحـــد املـــدخرة لـ
ــل  ــه كـ ــت فيـ ــد  أنـــواعصـــارت بيـــيت .. رأيـ ــول  أرىن أالـــذل واملهانة...أريـ ــتعملين..." وتتحـ ــىت يسـ عنـــرتة ...مـ

ٍن تنقــل لنــا مــا يقولــه هلــا  إىلالبندقيــة  ســيخرج  -مــرة منــه:  ألــف"جمــرد كلمــات مكــررة مسعتهــا  النبــاش:راٍو 
 حني بندقيتهعنرتة من بطن أمه وتصب

لفخر عندما يلعلع صوت الرصاص... -   ستشعرين 
  األعداء.رض الوطن شواهد لقبور أعنرتة هو البطل.. الذي سيحيل  -
  نت بندقية عنرتة ولست بـ(سويف خلف)...أ -
 بنادقه..  أوسعستدخلني التاريخ من  -

ستمراإ ل ،ر الصـراع بـني صـاحله وحيـىي النبـاشن الروائي يصور الواقع   ،تناقضـات املتجليـة بتضـاد العنـاوينو
ا الرواية. إ   ن الصراع واملفارقة والنقد الساخر والواقعية املأساوية  هي السمات الرئيسة اليت تتسم 

  :واملراجعاملصادر  
دار املــأمون للنشـــر  الســعدون، صــبار، (مــدخل إىل الواقـــع) ت أدب الفنتــاز ،1989ابــرت، نــت. ي  )1

 .بغداد والتوزيع،
 د.ت. لسان العرب، دار صادر، بريوت. ابن منظور، )2
 .ةة يف الشعر املعاصر، دار املعارف، ا القاهر الرمز والرمزي،  1984 ، حممد فتوحامحد )3
 .، بريوتدار العودة  ،67ملف احلادثة    ،1978إمساعيل، فهد امساعيل  )4
 ، صحيح، دار احلديث، القاهرة. 2004 البخاري )5
 ،.مكتبة البشرى،كراتشي  ،، البالغة الواضحة، مصطفى أمني2010اجلارم، علي   )6
ــريار جينـــت، )7 ــنص  ،2008 جـ ــن الـ ــ إىلعتبـــات مـ ــد احلـ ــتالف، املنـــاص، عبـ ــورات االخـ ق بلعابـــد، منشـ

 .1ط
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ايب) املعــىن يف الشــعر العــريب احلــديث (، إشــكالية 2006جيــىي شــايف   ،جــويعي )8 ّ دراســة يف املــنت الســي
 حتاد الكتاب اليمنني.

 ، التكوين للطباعة والنشر.العالمات من التشفري إىل التأويل، شؤون 2008حسني ، خالد   )9
 يناير مارس.  )،  3)،ع(  25م(  سيميوطيقيا والعنونة، جملة عامل الفكر،، ال1997محداوي ، مجيل  )10
  .سور –ينابيع ، خريطة كاسرتو، دار ال2009 الزيدي، خضري فليح )11
  رند للطباعة والنشر، دمشق  ،ذيل النجمة سرية معمول هلم  ،2010 ، خضري فليحالزيدي )12
 بطن صاحلة ،دار الينابيع ، دمشق.  2010الزيدي ، علي عبد النيب ،  )13
ــناء )14 ــام 2004 شــــعالن  ســ ــة القصــــرية يف األردن مــــن عــ ــائيب يف الروايــــة والقصــ ــرائيب والعجــ ــرد الغــ ، الســ

  .2002إىل   1970
. ما قيل وما .... ، ،دار الينابيع،  ،2010عاصي، جاسم   )15  سور
 .، دار الكتاب، بريوتاألدبية، معجم املصطلحات 1985  علوش، سعيد )16
 دار التكوين.اعرتافات كائن،   ،2008الغاليب، ابراهيم حسيب  )17
18(   ،  اهليئة املصرية العامة سنة النشر. اخلطيئة والتكفري، ،1998الغذامي، عبد 
 . 1دار ومكتبة البصائر، ط العنوان يف الشعر العراقي احلديث،،  2013 فرج، محيد الشيخ )19
 ، بغداد.األرض اجلوفاء، دار الشؤون الثقافية العامة  ،2002 الفرطوسي، عبد اهلادي )20
 .2001سيمياء العنونة، وزارة لثقافة، عمان،  فطوس، بسام  )21
ــالرج )22 ــكا  ،كـ ت الشــــعبية2008جيسـ ــا ــات واألســــاطري، ، احلكـ ــة واخلرافـ ــر الفولكوريـ ــازم مالــــك  ،تـ حـ

 حزيران.  6، حمسن، مراجعة ا.د. عبد الواحد حممد، سلسلة عامل املعرفة
  .للكتابالدار العربية  ،املسدي، عبد السالم، د. ت. األسلوب واألسلوبية )23
  .2امرأة القارورة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط  ،2014، سليم  مطر )24
 لق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد.،  2009  املوسوي ، فاضل عباس )25
وزارة الثقافــــة واإلرشــــاد القــــوميّ  -ترمجــــة حمــــي الــــدين صــــبحي ، نظريــــة الروايــــة،1981هــــالربن، جــــون  )26

 دمشق.
  وزارة الثقافة اجلزائرية. ،عالمات يف اإلبداع اجلزائري  ،2007احلميد  هيمة، عبد   )27
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  : امللخص
البحث   توصل  بينهما. وقد  تربط  اليت  والوشائج  الوطنية.  والسيادة  اللغة  بني  الصلة  البحث:  أّن    إىليناول 

واهلوية   احلدود  عن  والدفاع  الوطين  لم  َ الع عن  أمهية  تقل  ال  عليها  احلفاظ  وأن  الوطنية  للسيادة  رمز  اللغة 
للغة يعين نقص يف السيادة الوطنية واهل   وية. وغريها. وعدم العناية 

هذا ويقع البحث يف ثالث مباحث تسبقهما توطئة وختتمها خامتة وتوصيات. تناولت يف التوطئة التعريف  
به   تناولت  فقد  األول  املبحث  أما  واصطالحا.  لغة  الوطنية  ويف    جيازلسيادة  الوطنية.  والسيادة  اللغة 

تناولت   مث  العراق.  يف  اللغوية  والسياسات  التخطيط  الثاين:  العربية  املبحث  اللغة  الثالث:  املبحث  يف 
  والقوانني. ويف اخلامتة أوجزت أهم مرامي البحث ونتائجه فضال عن التوصيات. 

املفتاحية:   اللغوية، الكلمات  والسياسات  التخطيط  الوطنية،  اهلوية  الوطنية،  السيادة  العربية،  اللغة  اللغة، 
  . الوطنية اللغة، السيادةقوانني 

Abstract: 
Addressing research: the link between language and national sovereignty. 
and the bonds that bind them. He concluded that language was a symbol of 
national sovereignty as important as the national flag, borders and others. 
Failure to take care of them means a lack of national sovereignty . 
The research is based on three investigations, preceded by a preface and 
concluded by conclusion and recommendations. In the introduction, it dealt 
with the definition of national sovereignty in language and terminology. The 
first topic dealt briefly with language and national sovereignty. In the 
second topic: planning and language policies in Iraq. In the third topic, she 
addressed the Arabic language and the laws. In conclusion, i outlined the 
most important objectives and results of the research as well as the 
recommendations. 

mailto:aligeali@gmail.com
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 : مقدمة
  احلمد  رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه. وبعد... 

ستقالهلا وهويتها الوطنية لغتها الرمسية. فكلما قويت السيادة الوطنية  إن السيادة الوطنية لكل أمة، ترتبط 
هويتها   واتضحت  انتشارها  وزاد  الوطنية  لغتها  والوالستقالهلاقويت  صحيح.  .  تعد عكس  اللغة  أن  ذلك 

الوطنية للسيادة  ا.   .مقياسا  بقو وتقوى  برتاجعها  ا    قال  ترتاجع  لغا بسيادة  تبدأ  األمم  وسيادة  أندرسون: 
ذه اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد اليت سوف أذكرها مفرقة يف البحث. إذ مل   ا اليت ترقى  ومؤسسا

اال التواصل  عند حدود  تقف  اللغة  فاإلجنليزية تعد  الوطنية.  السيادة  ا من  ً متثل جزء أصبحت  بل  جتماعي، 
أثبتت حضورها   لغة احلضارة واالقتصاد، وكذلك فرنسا  لغة عاملية  أهلها جعلوا منها  دولية ألنَّ  لغة  صارت 

  كحضارة وقوة عاملية رئيسة عرب بسط سيطرة اللغة الفرنسية من خالل منظمة الفرانكوفونية.   
حلكم، فاللغة رمز للسيادة الوطنية ال تقل   اليتيادة الوطنية تعىن: السلطة العليا املطلقة وإذا كانت الس تتفرد 

ا يعين نقص يف السيادة الوطنية.  لم الوطين واحلدود وغريها. وعدم العناية  َ  أمهية عن الع
سيلةً للتّواُصِل، ولكنّها اهل حسب، أو وَ َْست أداًة للتّعبِري َف َي ،  إّن الّلغةُ ل ةٍ طٍن أو أمّ ّ وَ ة يف كل ّ ة والسياَدة الوطني ّ وي

السيادة هو احلفاظ على   اوجوهر  ُ اهلويةُ ذا الوطن. واللغةَ هي  النتماءِ إىل  ين اإلحساَس  عْ َ يـ ْفهومٌ  واهلويةُ مَ
ا.   ا وسياد اهلوية، واللغة أول دعائم هذه اهلوية، واحلفاظ عليها حفاظ على مقومات األمة وبقائها وحضار

هلوية،  ببلحبي  بودرع،  ورَشيد( وهي الكيان والتأريخ.. ُت الّلغويُّة يف املَغرب من  ،  ما عالقة اللغة  اهلُّو
ص التّصادُم،  إىل  ُش  ص.  التَّعاي ص    ؛280.  247  .   ، عَليّ بيل  َن املَْعلومات،  وعَصر  العربيّة  الثّقاَفة 

228( .  
  اللغة العربية والقوانني و  اللغة والسيادة الوطنية،تناول البحث السيادة الوطنية لغة واصطالحا. والصلة بني 

ا يف اخلامتة، فضال    نتائجإىل  البحث  . وقد توصل  التخطيط والسياسات اللغوية يف العراق من خالل   ذكر
  عن التوصيات.  

 
  أوال: اللغة والسيادة الوطنية 

ِد إذا ساد غريه أو قومه، واجلمع  منلغة:  السيادة   ّ ، سود، يقال: فالن َسي .   َساَدٌة ويقال: سادهم ُسوداً ِسيادًة
َُسودُ   ُد الذي ساد غريه. ويطلق على الرب واملالك والشريف والرئيس واملقدَّم، وَأصله من ساَد ي ّ ي والـمُسودُ السَّ

يادة  ِود، والزَّعامة: الّسِ ْ سة فهو َسي   . و د )  ( س(خمتار الصحاح ولسان العرب مادة والر
ا  السيادة اصطالحا:  السيادة  تنظم من عالقات  عرفت  اليت ال تعرف فيما  العليا  "السلطة  ا:  صطالحًا 

إىل جانبها أخرى  ت  (  "سلطة عليا  النظر يف  والوجيز  (سيد)،  القانون  ص السياسية  واألنظمةمعجم   ،  
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ا: "وصف للدولة احلديثة يعين أن يكون هلا الكلمة العليا واليد الطوىل على إقليمها وعلى  )66 . وعرفت 
فيه" أو  فوقه  يوجد  الوطن    (الدولة  ما  دنيا  سباعنه، صحيفة  الغين  عبد  مر  العوملة،  ظل  يف  والسيادة 

 .)01-10، 2019  النشر،ريخ 
ن   الدويل  القانون  معهد  مقيدة  وتعريف  غري  ا  اختصاصا أو  الدولة  أنشطة  فيه  تكون   " ما  هي  السيادة 

الدويل بوبوش  (أثر  "لقانون  حممد  الوطنية،  السيادة  مفهوم  على  الراهنة  الدولية  ط   ،التحوالت    الر
2006( .  
-1676-article-ar/regional-1676-article-https://www.oujdacity.net/regional

).ar.html (  
منظمة   وإقليم وهيئة  أفراد  مادية من جمموع  مقومات  توافرها على  عند  للدولة  ينسب  قانوين  السيادة وضع 

األخرى يف اخلارج.   وحاكمة، وهي متثل ما للدولة من سلطان على األفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول  
ا السلطة العليا على  ويعين ذلك أن سلطة الدولة يف الداخل واخلارج ال يعلوها أية سلطة. وعرفها بودان "

للقوانني" ختضع  ال  واليت  والرعا  منشأة  (  املواطنني  هيف،  أبو  صادق  علي  د.  العام،  الدويل  القانون 
طبعة   اإلسكندرية،  ص1995املعارف  احلقيقة،    ؛ 103  ، ،  دار  حداد  ورميون  الدولية،  والعالقات 

األوىل   الطبعة  ص  ،2000بريوت،  مضيق )  ..  273  ،ن  قضية  يف  الدولية  العدل  حمكمة  وتعريف   .
سنة   انفرادية    1949"كورفو"  والية  إقليمها  حدود  يف  الدولة  والية  هي  الضرورة  حبكم  "السيادة  أن  يف 

ف اإلقليمية  السيادة  احرتام  وان  العالقات  ومطلقة،  أسس  من  جوهر  أساسا  يعد  املستقلة  الدول  بني  يما 
القادري(  الدولية" القادر  عبد  د.  العام،  الدويل  ط،    ،القانون  الر املعارف،  فداخليا   .)1984مكتبة 

تتمتع السيادة احلرية التامة يف اختاذ القرارات ووضع القوانني واألنظمة. أما خارجيا، فالسيادة اخلارجية تعين 
ا هي    أن الدولة ال تقر سلطة فوقها، فال تقيدها يف امليدان الدويل إال العهود واالتفاقات الدولية اليت عقد

ا واستقالهلا يف أمرها. واملساواة بني الدول وعدم جواز التدخل يف شؤون   نفسها معربة يف ذلك عن سياد
ا عن  كالدفاع  السيادة  من  الوطن  تراب  عن  والدفاع  األخرى،  يف الدول  التصرف  حق  وهلا  الوطنية.  للغة 

املتواجدين   األشخاص  مناسبة حيال  تراها  اليت  التدابري  اختاذ  كما ميكنها  الطبيعية.  ا  وثروا األولية  مواردها 
الدولية،  ،  د. أمحد سرحال(. على إقليمها بغض النظر عن صفتهم كمواطنني أو أجانب العالقات  قانون 

 . )127 ،ص  ،2000املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 
ةِ واألمِن   ّ ، ولكنّها شأن من ُشؤوِن اهلوي سيلةً للتّواُصِل بَني األفرادِ حسب، وال وَ َيَْست أداًة للتّعبِري َف إّن الّلغةُ ل

ٍد أو وَ  َل َ ّ بـ ةِ يف كل ّ ِ الوطني النتماءِ إىل الوطن أو  القوميّ والسياَدة ين اإلحساَس  عْ َ ْفهومٌ يـ ، واهلوية مَ ةٍ طٍن أو أمّ
ةٍ إّال وصاحبتْها   ّ ةِ كامنٌة يف لغتِها، وما من َحضارٍة إنساني ا، وثَقافةُ األمّ ُ الّدين والثقاَفة. واللغة هي اهلويةُ ذا

َفه صراعٌ لغويٌّ َخ  ُن خْل ما عالقة اللغة  ،  ببلحبي  بودرع،  ورَشيد(  فيٌّ الّلغةُ، وما من صراٍع بشرّيٍ إّال ويْكمُ
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ُش إىل التّصادُم، ص،  هلوية ُت الّلغويُّة يف املَغرب من التَّعاي الثّقاَفة العربيّة    ؛280.  247  . ص.  اهلُّو
، ص  ليّ بيل عَ  . ) 228وعَصر املَْعلومات، َن

هي انتماء وهوية وثقافة وسيادة وطنية. ووعاء حتمـل مـوروث األمـة العلمـي والتـأرخيي واألديب وجتعلـه  إّن  اللغة
م بسـبب تـرك احلـرف العـريب  ً حيًا يتداوله أبناء هذه األمة. كـاألتراك الـذين انفصـلوا عـن مـوروثهم وحضـار ترا

ت  ي تقـيم روابـط االتصـال واالنسـجام بـني فهـ .أجـدادهممما جعل األجيـال املعاصـرة ال يسـتطيعون قـراءة كتـا
ــالً  ــا كـ ـ ــة  ــة الناطقـ ــة جتعـــل مـــن األمـ ــه: (اللغـ ــان فيختـ ــوف األملـ ــال فيلسـ ــم قـ رخيهـ ــني  ــة الواحـــدة. وبـ ــاء األمـ أبنـ
). وقــال فوســلر: إن اللغــة القوميــة وطــن روحــي لإلنســان. وهــي كيــان أيضــا مثــل احيــاء العربيــة لتكــوين  مرتاصــًا

 .الكيان الصهيوين
  :مقوالت كثرية تربط بني اللغة العربية والسيادة مثل كفاح الثورة اجلزائرية بوجه اللغة الفرنسية ...  قال وهناك 

اللغة يف   العربية عن وضع  اللغة  للدفاع عن  اجلزائرية  الزاوي عثمان سعدي رئيس اجلمعية  إنّ أمني  :  اجلزائر: 
جحة إال إذا حققت هدفني:  (  ض وحترير الذات، وحترير الذات ال حترير األر أي ثورة ال ميكن هلا أن تُعد 

موجه   كالم  يف  زعيمها  مقولة  من  انطالقا  االثنتان  حققتهما  الفيتنام  وثورة  البالد،  لغة  بسيادة  إال  يكون 
صحيفة    ،أمني الزاوي  (”للفيتناميني: “حافظوا على صفاء اللغة الفيتنامية كما حتافظون على صفاء عيونكم

اجلمعة   العربية  اللغة  يوم  . وقد سادت الفرنسية يف اجلزائر لسيادة  ) م  2020ديسمرب    11الشروق، يف 
الفرنسي على   سنة    وأصدر  اجلزائراالستعمار  يوقع    1794قانو  يت: “كل من  الثالثة كما  مادته  نص 

لطرد  وثيقة ابتداء من يوليو بلغة غري اللغة الفرنسية ميْثل أمام حمكمة حيه   وُحيكم عليه بستة أشهر سجنا، و
  . )املصدر نفسه(. من الوظيفة”)

عام   االحتالل  ن  إ اجلزائر  يف  الفرنسي  الرئيس  أصدره  ما  ذلك  مناذج  من  1937ومن  (كل  قرار:  من  م 
  خياطب السلطات الفرنسية بغري اللغة الفرنسية بعقوبة اإلعدام). 

ذّلت لغة شعٍب إّال ذّل، وال احنّطت إّال كان أمره يف ذهاٍب".  وقال مصطفى صادق الرافعي رمحه هللا: " ما  
من   هم  "فأمرُ فيها،  عظمته  ُشعرهم  وي رة،  املستعمَ ة  األمّ على  فرضًا  لغته  املستعمر  األجنّيب  يفرض  هذا  ومن 

ع".  َ ب   بعدها ألمره تَـ
الشواهد على   أيضا  ومن  يتكلم  مر  األندلسبعد سقوط    قوانني  إصدارذلك  العربية، مما    بقطع لسان من 

بوع بذهاب اللغة.   إىلأدى   ذهاب احلضارة العربية وتغيري اهلوية يف تلك الرّ
ا يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني إذ كانت اللغة متثل احلضارة العاملية، و  كانت للغة العربية دولة بلغت ذرو

نية والقبطي  ة والرببرية وغريها.  فقد حلت حمل اللغات العاملية آنذاك كالفهلوية واليو
لتعلمها، يقول   األندلس  ندفاع شديد، وجاءوا من دول أور إىل  تعلمها وحفظها  الشعوب على  وأقبلت 

العرب واحتقروا   بلغة  العريب وصاروا يكتبون  آنذاك سحرهم األدب  ء أور  أد املؤرخني: إن    الالتينية، أحد 
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إن اجليل الناشئ من املسيحيني ال حيسنون أًد أو لغة غري األدب    أسفاه، وا    قساوستهم: حىت يقول أحد  
غلى األمثان . م  ليلتهمون كتب العرب وجيمعون منها املكتبات الكبرية   العريب واللغة العربية وإ

م رسالة إىل أحد أصدقائه يقول فيها : "إننا ال نرى سوى الشبان  1854وكتب الفارو نصار قرطبة يف عام  
ا بطالقة. املسي ا بشغف، ويتحدثون  ا ويدرسو  حيني هاموا حبفظ اللغة العربية يبحثون عن كتبها ويقتنو

ر تلك السيادة  ا، وما تزال آ هذا االنتشار الواسع للعربية كان مرتبطا بسيادة الدولة العربية اإلسالمية وقو
حلرف العريب اثنتان وثالثون لغة: كال فارسية والباكستانية واألفغانية واهلندية ومنها لغة  القدمية، فاليوم تكتب 

 تستعمل يف أور أيضا.
ا   املعاصرة، أل انطلقت منها احلضارة  اليت  القدمية  العلوم واحلضارات  ا نقلت  للعربية أل العامل مدين  واليوم 

نية...  قية وقد انقرضت اللغات السابقة كالفهلوية واهلندية القدمية واليو
العربية، دورا أساسيا يف حياة الفكر اإلنساين، حني كان نَْشرُ املعارف والعلوم يكاد يقتصر عليها   لقد أدت

طيلة املرحلة التارخيية اليت ساد فيها العرب، ملدة ال تنقص عن ستة قرون، ساد فيها العرب الكون يف الفكر 
سة انتهاك للدستور والسيادة  واحلضارة   َن   2019أبريل    17الوطنية، هوية بريس  (عبد هللا النملي، الَفرْ
22:58(. 

اليت أمهلت  اللغات  اإلميان فأحيوا  القوميات والشعوبية والزندقة وخفت  الرابع اهلجري قويت  القرن  لكن يف 
الشعوب   الفراهيدي  اإلسالميةمن قبل  اخلليل بن أمحد  العربية. قال  تزندق    -رمحه هللا  -غري  ((عامة من   :

الكلمة اليت ألقيت يف احتفاء اجلامعة التقنية الوسطى    ، أ.د. حسن منديل ( لعربية)) لعراق لقلة علمهم 
       .)18/12/2018ليوم العاملي للغة العربية 

ا الدين واحلضارة والتأريخ واهلوية والسيادة الوطنية، وال بّد من   إن اللغةَ العربيةَ لغة شريفةَ هلا حقٌّ علينا؛ أل
ا على وفق النفتاح والعوملة واالنفجار املعريف وسرعة االتصال    عناية  معايري تناسب املرحلة اجلديدة املتمثلة 

لغوية ووعي   ثقافة  املثقفني ونشر  لدى  ا  االعتزاز  العناية هي:  ينبغي علينا  ما  العامل. وأدىن  يشهده  الذي 
م  مهية اللغة العربية واحرتامها وااللتزام بقواعدها يف األقل، إذ يعتق د كثري من ذوي االختصاصات العلمية أ

لفهم واإليصال فحسب. وهو اعتقاد واهم   غري حمتاجني إىل معرفة أسس اللغة السليمة ما دام األمر متعلقا 
ذلك إن من ال ميتلك احلَد املعقول من سالمة اللغة واألسلوب، ال يستطيع إيصال علمه إىل اآلخرين بتعبري  

قصي الثقافة فحسب، بل يف  دقيق.  يقول د. طه حسني  : إن املثقفني العرب الذين مل يتقنوا لغتهم ليسوا 
 .)هاملصدر نفس( شخصيتهم نقص أيضاً 

م،   لغا ينتسبون إىل  الناس  إذ  الوطنية،  السيادة  ا يعين نقص يف  العناية  الوطنية وعدم  للسيادة  فاللغة رمز 
لم الوطين والدفاع عن احلدود وغريها”. وكان احلاكم سابقا   َ وهي كذلك رمز للسيادة، ال تقل أمهية عن الع
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الفرنسية    اإلجنليزية أو   إتقانن  إمن اليوم فمن أدىن شروطه أن ُحيسن العربية الفصحى وعلومها على اخلالف  
  يضمن الوظائف اجليدة واملناصب والعيش الكرمي يف العامل احلديث.

لضعف. ا   مظاهر هذا الضعف:   ومن أما اللغة الوطنية يف العراق فقد اتسمت العناية 
ورسم   .1 العربية  للغة  العناية  يتوىل  كان  الذي  العراقي  العلمي  مع  ا يف  تعطيل  اللغوية  السياسة 

 للغة العربية.  العراق. وكذا بيت احلكمة ال تعىن
الذي يعَد أقوى قوانني احملافظة على لغة    1973التهاون بتطبيق قانون سالمة اللغة العربية لسنة   .2

لسيادة الوطنية.    الضاد املرتبط 
لسنة   .3 العراقي  اللغات  قانون  ال  2014أما  اللغة  العربية  اللغة  يقرّ  جعلها  فلم  وإمنا  للدولة  رمسية 

فيه   العربية  اللغة  تت  الذي  كردستان،  إقليم  عن  العراق فضال  مناطق  يف مجيع  الكردية  اللغة  مع  مشرتكة 
النقراض.    مهددة 

وتكاد تنحسر اليوم اللغة العربية تدريسا ودراسة على وفق مناهج قدمية يف أقسام اللغة العربية يف اجلامعات، 
الغالبية  أن  عن  فضال  والسياسية...  واإلعالمية  الثقافية  الدولة  ومؤسسات  تمع  ا عن  معزولة  أقسام  وهي 

مواقع   لبلوغ  فرص  وال  واضح  أثر  هلم  ليس  التدريسيني  من  اللغوية العظمى  السياسات  ووضع  القرار  اختاذ 
العربية   اللغة  أمهية  يعوون  ال  العراق  يف  القرار  أصحاب  أن  عن  هيك  السليم.  اللغوي  والتخطيط  الرصينة 
األمة يف أوج   األمة اإلسالمية عندما كانت  بقادة  الوطنية والتنمية. يذكر ذلك  السيادة واهلوية  نفسها يف 

توىل   فقد  ا،  وحضار ا  على  قو حلفاظ  والقوانني  األوامر  وأصدروا  نفسهم،  العربية  اللغة  رعاية  احلكام 
لدراسة   وتشجيعهم  م.  مؤلفا وتعضيد  وتقريبهم،  وتكرميهم  علمائها  ودعم  فيها،  اللحن  ومعاجلة  سالمتها 

وأسرارها.   ها وخصائصها  كانتمزا جه  إذ  أعلى  من  بتوجيه  ا  والعناية  العربية  اللغة  علوم  يف  نشأة  ات 
شراف مباشر منهم. لذلك متيزت اللغة العربية بسرعة انتشار ال نظري هلا عرب    اإلسالمية الدولة   والعربية. و

ضخم تراث شهده العامل من كتب ودراسات   ريخ اللغات من املستشرقني. وقد متيزت  التأريخ أذهل علماء 
 وخمطوطات.   
للغة العربية. ذلك أن من طبيعة    ذلك انتصارا  الدولة يعدّ يف    من اجلهات العليا  العناية صادرةوعندما تكون  

العربية يف   تعزيز مكانة  الدولة، مما يسهم يف  لسياسة اليت ترمسها  بقادته وااللتزام  االقتداء  تمع تدعو إىل  ا
سالمتها على  واحلرص  أبنائها،  والثقافة   ألن  ؛نفوس  الوطنية  اهلوية  على  حفاظ  هو  اللغة  على  احلفاظ 

ا العلمية.     والتأريخ، وتلك مهمة قادة البلدان وخنبها ومؤسسا
عملي: لألصدقاء    مثال  دعوات  وجهت  وقد  العربية.  للغة  العاملي  اليوم  سم  الفيس  يف  صفحة  أنشأت 

إلعجاب أو التعليق من فئات خمتلفة.     لالستجابة 
 ذكر بعض استنتاجات التفاعل مع هذه الصفحة يف اليوم نفسه: أ   
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ذا اليوم.   -  كان الكثري منهم ال يعلمون 
للغة العربية واسعة جدا.  -   كانت استجابة طبقة املثقفني غري املختصني 
للغة العربية ضعيفة جدا.  -   كانت استجابة األساتذة املختصني 
  وتكاد تكون استجابة املسؤولني معدومة.  -

للغة العربية من لدن الدولة. ويؤثر يف السيادة الوطنية ذلك  وهذا كله يدل داللة واضحة على ضعف العناية 
الوطنية للسيادة  مقياسا  تعد  اللغة  الوطنية،    .أن  ا  سياد بقوة  وتسود  وتقوى  برتاجعها    كاإلجنليزية ترتاجع 

  والفرنسية وكذلك األملانية والصينية وغريها.  
واللغة هي األساس املتني الذي تقوم عليه حياة األمة كما  إن قوة األمة من قوة لغتها كما أشار ابن خلدون، 

اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها   ذه  اليت ترقى  ا  ا ومؤسسا لغا تبدأ بسيادة  األمم  أندرسون. وسيادة  يقول 
  الشواهد اآلتية:

ا من السيادة الوطنية، ف ً االحتاد إذ مل تعد اللغة تقف عند حدود التواصل االجتماعي، بل أصبحت متثل جزء
االت كافة السياسية واالقتصادية واألمنية والقضائية، إال يف جمال اللغة، إذ يعمل    يفمثال اندمج    األورويب ا

أربعة آالف مرتجم    4000لغة) حنو    26دولة يتكلمون    27(الذى يشمل    األورويبيف مؤسسات االحتاد  
  .)اللغة عنوان السيادة الوطنية ،حممد داود د. ( بغية محاية الشرعية الدميقراطية لالحتاد وحتريري فوري

فاإلجنليزية صارت لغة دولية ألنَّ أهلها جعلوا منها لغة دولية، كما عملت فرنسا وتعمل على إثبات حضورها  
كحضارة وقوة عاملية رئيسة عرب بسط سيطرة الفرنسية من خالل منظمة الفرانكوفونية. كل هذا يفسر سعى  

احلضا التميز  إىل  وفلسفية  هؤالء  لغوية  داللة  ذو  مفهوم  اهلوية  ألن  اهلوية؛  على  احلفاظ  وإىل  والثقايف،  ري 
  واجتماعية وثقافية. 

  خمططات توضيحية:  
  

  

  

• ضعف اللغة
• تراجع اللغة

التبعیة

• االستقالل 
• الھویة
• اللغة

الوطن • انتشار اللغة
• قوة اللغة

السیادة
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  اللغة والتعليم: 

السیادة الوطنیة

العنایة باللغةاالستقالل

ضعف السیادة

لالتبعیة ال االستقال
تراجع الحضارة

ضعف الھویة

ضعف اللغة

السیادة 
الوطنیة

لاالستقال
اللغة
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ضعف املنتج التعليمي واملخرجات،   إنقال علي عبد هللا موسى املنسق العام للمجلس الدويل للغة العربية:  
يعود إىل ضعف الطالب يف اللغة اليت مل تؤهلهم لفهم واستيعاب املادة العلمية، وال تساعدهم على التفكري  
والعمل اإلبداعي، ما جيعل البعض يلجأ إىل اللغة األجنبية لتكون لغة التعليم واإلدارة وسوق العمل والتجارة، 

حدة واالستقالل والسيادة والقيم الوطنية، بل على العكس، سوف تؤدي إىل تشقق  ولكن النتائج لن تعزز الو 
تمع على املدى البعيد.    وتشظي ا

ا ومتسكها   وقال: إن االستثمار يف اللغة الوطنية يعين االستثمار يف اإلنسان واألجيال القادمة، وضمان وحد
وم رخيها،  ا و ا ومرجعيا وثوابتها ومكتسبا امليادين، مع حمافظتها  بقيمها  كافة  للمنافسة يف  الفرصة  نحها 

العربية من وظائف   للغة  يتعلق  ّ ما  على هويتها، واالستثمار يف اجلودة واإلتقان واإلبداع واالبتكار يف كل
 وأعمال تعتمد على املهارات والقدرات والتفكري. 

أن حتل حملها عملة أجنبية، فإن اللغة الوطنية  وإذا كانت العملة الوطنية من أهم املقومات الوطنية وال ميكن  
 أهم أدوات تشكيل العقول الوطنية وتعزيز املواطنة والوحدة والسيادة واالستقالل.

السيادة واالستقالل والوحدة. فأن  دد  اليت  الداخلية  األمنية  ت  التحد وإذا كانت بعض دولنا تعاين من 
ناتج عن ضعف لغتهم وارتباطهم بلغات أجنبية ومشاريع خارجية  ذلك يعود إىل اخللل يف تفكري مواطنينا ال

لتايل، تتحول تلك العقول إىل عقول مناهضة ومتصادمة   جتعلهم رهينة هلا على حساب املواطنة الصاحلة، و
وثوابتها وقيمها   ا  بينها وبني مرجعيا العالقة  احمللية، وتنفصل  والثوابت  القيم  اللغة   الوطنية(أعمالمع    مؤمتر 

  .العربية الثالث، ديب
لرتاجع إىل    (لقدويقول الدكتور عابد اجلابري   لتدين، أي  اعتد َمساع عبارات َحتكم على مستوى التعليم 

ا صحيحة نسبيا، أحكام ليست  أ احلال يف فرتة ما. مثل هذه األحكام، ولو  لنسبة ملا كان عليه  الوراء 
مستوى التعليم ليصل إىل النتيجة اليت يريدها، وهي أن السبب  بريئة دائما، هناك من يشتكي من اخنفاض  

الفصل  التعريب جيب  التعريب)، ويضيف ( خبصوص  دول عن  ُ الع لتايل فالعالج يكون يف  التعريب، و هو 
بت ومبدئي ال جمال فيه للمراجعة وال للرتاجع، وبني ما هو قابل للتغيري والتطوير.  بني شيئني: بني ما هو 

لثابت هذا كون اللغة العربية هي لغة املعرفة يف املغرب. ليس هناك يف أي مكان من العامل بلد يضع  وأقصد 
لغته موضوعا للمناقشة. اللغة هي الوعاء اليت تنصهر فيه اهلوية ووحدة الوطن واملواطنة. ففي هذا الوعاء وبه  

دون هذا لن تكون هناك هوية ممتلئة تتحقق وحدة املشاعر ووحدة الفكر ووحدة الذاكرة ووحدة التطلعات، ب
يكون   كيان  هي  بل  جاهزا،  جامدا  شيئا  ليست  اهلوية  لنفس.  ثقة  وال  جذور  هناك  تكون  ولن  وغنية، 
لتأكيد من يرى  للغة مبا حتمله وتنشره من موروث حضاري)، وأضاف قائال (هناك  ويصري، ينمو ويغتين 

للغة الفرنسية   يف مدارسنا الثانوية مسألة ضرورية تفرضها الظروف، وهذا قلب  ويلح على أن تدريس العلوم 
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بريس  (  لألمور) الوطنية، هوية  والسيادة  للدستور  انتهاك  سة  َن الَفرْ النملي،    2019أبريل    17عبد هللا 
22:58(. 

ا الطالب، فاملفاهيم   العلمية إذا ألقيت  وتدل الدراسات امليدانية أن أصلح لغة للتعليم هي اللغة اليت يفكر 
بدعوا من خالهلا،   ُ ي م، وأمكنهم أن  أذها ُسر إىل أعماق  بي َفَذت  نَـ ا،  اليت يفكرون  للغة  الدارسني  على 

مقدارها   دة  بز عريب  نص  مضمون  يستوعب  السامع  أو  القارئ  أن  عن  مما  20_  16عالوة  أكثر   ،  %
غة. ويزداد هذا اخلطر كلما تقدم الطالب يف  يستوعب نصا بلغة أجنبية، مهما كانت درجة إتقانه هلذه الل

بعا ثقافيا وحضار لغريه.    مراحله التعليمية، لتحل اللغات األجنبية حمل اللغة العربية، ويصبح 
عام   املغربية  احلكومة  طلبت  أن  حدث  (وقد  قائال  الكتاين  إدريس  األستاذ  كتب  العريب  اللسان  جملة  ويف 

بد   1963 القيام  الدويل  البنك  بعثة  من  البنك  فأرسل   ملغرب،  االقتصادية واالجتماعية  احلالة  راسة عن 
علمية قضت شهرا يف ربوع املغرب يف البحث والدراسة، مث أعدت تقريرا نصحت فيه احلكومة املغربية، ومن  

ذ  % من وقت التالمي30وجهة نظر اقتصادية َحبة، أن تضع حدا لتعليم اللغة الفرنسية يف املدارس، توفريا ل  
يف  األم  اللغة  استعمال  بوجوب  وأكدت  املوضوع،  هذا  اليونسكو  خرباء  من  جلنة  درست  كما  واملعلمني. 
لعامل  االطالع واالتصال  تُعينه على  أخرى  لغات حية  الطالب  يتعلم  أن  من  هذا  مينع  العايل، وال  التعليم 

  . )املصدر نفسه( املتقدم)
 دولة اللغة العربية: 

يتضح هذا   قد ال  لكن  العربية،  اللغة  ثورة  أو  العربية)   اللغة  (دولة  بـ:  البحث  هذا  تسمية  البدء  أردت يف 
العنوان للقارئ مثل مناسبة عنوان: (اللغة العربية والسيادة الوطنية) له (الذي يتناول. مواضيع عدة منها اللغة  

الت العربية والثورة  اجلزائرية، واللغة  األلسنية ومناهجها  العربية والثورة  اللغوية،  التخطيط والسياسات  كنلوجية، 
 احلديثة ولغة العرب، اللغة العربية واهلوية، اللغة العربية واحلروب اللغوية، اللغة العربية واالقتصاد... 

ويتناول عصورها اليت قويت فيها وسادت. لقد بدأت دولة اللغة العربية عرب التأريخ منذ عهد الرسول (صلى  
 عليه وسلم)  الذي قام حبركة تعريب واسعة، مث سار اخللفاء الراشدين على النهج نفسه وكانوا حيثون على  هللا

العرب   إذ ساد  ا،  بلغت ذرو اهلجري  الرابع  القرن  اهلجري  حىت  الثاين  القرن  وضبطها. ويف  تعلمها عليها 
سالمية كالصاحب بن عباد الذي كان عاملا  املسلمون العامل آنذاك. وكانت بعناية والة األمر قادة الدولة اإل

ها، وابن العميد والبويهيا مق  الذين نشأت يف عهدهم حركة علمية لغوية واسعة، على الرغم من  نيدسا إ
للغة العربية فضال عن حبهم  م كانوا من غري العرب، إذ شهدت دولتهم رقيا فكر وعلميا، وعناية كبرية  أ

االت.     العربية نتج عنه طفرة نوعية يف التقدم بشىت ا
ا   والعناية  جديد  من  دولتها  إحياء  إىل  إليها وندعو  والدعوة  وخدمتها  وعبقريتها  العلمية  أسرارها  وابتكار 

التخطيط   وفق  على  اليوم  الوطنية  لغتنا  إحياء  من  فالبد  والشريعة.  والدين  الكرمي  لقرآن  ارتباطها  وبيان 
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للغة الرمسية للدولة   م خيتصون  ختاذ القرارات، ذلك أ اللغوي ورسم السياسات اللغوية وأن يشارك علماؤها 
ا وإحياء جمدها، وأن   ا. ليضعوا اخلطط والسياسات لتنمية اللغة العربية والعناية  اليت متثل هوية الدولة وسياد

ا يف األقل على غرار القدماء. فقد كان هلا الصدارة يف كل   ا القادة أو يكونوا خمتصني  ا   شيءيعىن  أل
ينصه كان  الكبار  والعلماء  القوية  والدولة  الدين  لعلمهم  لغة  ا  يعجبون  وغريهم  املسلمون  األعاجم  ا  ر 

سرارها... كعلماء اللغة: سيبويه وأيب الفارسي وابن جين ... يف عصر األصالة العربية اليت ينبغي الرجوع 
إليها واالستناد اليها، والبناء واالنطالق منها ال التقليد والتأخر الذي دخله شوائب ألن املتقدم كان أصيال 

 وهذا خيتلف عن التطور شريطة الرجوع إىل األصالة ال التأخر...  فكرا 
يدعو هذا املبحث إىل دراسة اللغة العربية يف ضوء أصالتها يف نفسها وأصالة الدراسات املتقدمة فيها وفهمها  

وب العربية  اللغة  ودراسة  واالبتكار...  والتفكري  العقل  حيث  من  التبعية  غري  واألصالة  منها.  يان واالنطالق 
عبقرية النحو وعبقرية اللغة يف ضوء التطور املعريف والتقين واالنفجار املعريف يف التخصصات املختلفة كالتقانة 

لسوق، والعمل، واالبتكار تمع املدين.   .واالقتصاد، وربطها  لدولة واملؤسسات العلمية وا   وصلتها 
لدراسة إىل نتائج مستقيمة. ال   إن املنطلقات العلمية السليمة واألسس الرصينة واملنهج العلمي القومي تفضي 

بد من استثمار العربية اقتصاد وربطها بسوق العمل والوظيفة، وتطبيق معايري ضمان اجلدوى يف الدراسات  
 اللغوية وحتديدها. وتطوير مناهج دراستها وتدريسها وبيان أمهيتها ... 

 
 نيا: التخطيط والسياسات اللغوية 

وغريها   واإلنتاجية  والتعليمية  االقتصادية  للنواحي  مدروسة  خطة  وضع  تعين  حمدثة،  لفظة  التخطيط: 
تمع للدولة. واختاذ القرارات اليت تتعلق  .واألنشطة السياسية واإلدارية اهلادفة إىل حل املشكالت اللغوية يف ا

افية كدعم اللغة الفرنسية يف لبنان والتخطيط بتعليم اللغة واستعماهلا. أو دعم لغة لنشرها خارج حدودها اجلغر 
إبقائه على  والعمل  ل(أ  هلا  در بالل  املفهوم    ،.  اللغوية  املخرب   واآللية،السياسة  س    ،10ع    ،جملة 

 . ) 329ص   ،2014
ا ال حتتاج إىل مزيد من العناء يف رسم السياسات اللغوية كسائر اللغات لدعمها أو   ومن مزا اللغة العربية أ
ا كاللغة العربية. والسيما إن واقع العامل الغريب وأهدافه من   نشرها، فهي قوية ألسباب خارجية وليس يف ذا

م والسيما اللغة اإلجنليزية  ختتلف جوهر  وضع السياسات اللغوية تنأى عن الواقع العريب، وان طبي عة لغا
الوافدة على  اللغوية  السياسات  تطبيق  ا، ولذلك ليس من وكد  تنماز  اليت  العربية للخصوصية  لغتنا  عن 
ا الواقع العريب واللغة العربية أيضا، وميكننا أخذ ما ينفع لغتنا من خالل   اللغة العربية للخصوصية اليت ينماز 

االجتماعية  جترب واحلياة  العمل  وسوق  العاملي  االقتصاد  على  يمن  اليت  العاملية  للغات  اللغوي  التخطيط  ة 
بعد  القدمي  العامل  العربية  اللغة  اجتاحت  عندما  العربية  لغتنا  كانت  كما  الفرنسية.  أو  كاالجنليزية  والثقافة 
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أن يرمسوا اخلطط والسياسات لنشرها، إمنا   اإلسالم، من غري أن يبذل العرب جهودا كبرية أو أمواال طائلة أو
إلسالم والقرآن الكرمي. فأقبلت الشعوب على تعلمها بشغف.   ا، والرتباطها    انتشرت إلعجاب الشعوب 

  
سرارها   العامل  نعرف  كيف  خنطط  أن  منها:  مهمة  قضا  عجازهاومثة  لسبل   و العامل  ونقنع  وبدقائقها 

ا لتدوين  بصالحيتها  لغة  العلمية  ا  تتغري وأل ال  بتة  لغة  ا  أل العاملية،  احلضارة  ا، حلفظ  والعلوم  ملعارف 
م   .املستقبل خالف اللغات األخرى. ونقنع العامل اإلسالمي أن جيعل اللغة العربية اللغة الرمسية األوىل يف بلدا

  كما كانت قبل عصر القوميات.
اللغات   بعض  الناس  تعلم  فإن  االقتصادي واالجتماعي  العامل  اللغوية  والسياسة  اللغوي  التخطيط  ويشمل 
يضمن هلم التعليم والعمل يف الوظائف احلكومية واملناصب والعيش الكرمي يف العامل احلديث كاللغة اإلجنليزية 

امل احلضارية  ت  املستحد ترويج  بني  العلماء  بعض  ويربط  وترويج  والفرنسية.  احلياة،  شؤون  بكل  تصلة 
التخطيط   دراسة  على  ت  املستحد ترويج  دراسة  طرق  تطبيق  املمكن  ومن  عليها،  الدالة  املصطلحات 
أجل   املستهدفني من  إقناع واستمالة  أجل  املبذولة من  اجلهود  اللغوي:  املصطلح  برتويج  فاملقصود  اللغوي، 

اللغو  التخطيط  بني  يربطون  كما  واستعماله.  تغيري  تبنيه  أجل  من  البضائع  تسويق  خطط  من  وجمموعة  ي، 
ا منتج ميكن تشجيع املستهلكني على شرائها   . د(   سلوك األفراد، إذ ينظر إىل عملية اكتساب اللغة على أ

   .)م2006، 4ط ، ، يف فقه العربية"أبو السعود أمحد الفخراين
ال للغة اإلجنليزية خاطئة بسبب  اللغوية  أراه أن السياسة  للتعليم والوظيفة والذي  تشدد يف عدم إعطاء فرصة 

ملؤمترات إال من خالل   نه يفقدهم الكثري من العلماء واملبدعني الذين ال  أاإلجنليزية، ذلك    إتقانواالشرتاك 
اخلاطئ   والفهم  م  للغا التعصب  لكن  اإلجنليزية  اخلطأ    واألهدافيتقنون  هذا  يرتكبون  جيعلهم  االستعمارية 

اجلسيم. فضال عن أن إعطاء الفرصة هلؤالء والسيما يف ضوء انتشار وسائل الرتمجة السريعة، وهم خيسرون  
وسا إىل حتسني  وسيلة مهمة من  م ألن هؤالء سيسعون  لغا الذين ال حيسنون  املتميزين  بني  اللغة  نشر  ئل 

الغتهم األجنبية ويسعون إىل  حة فرص علمية واقتصادية هلم.   إتقا  من خالل إ
 السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي يف العامل العريب: 

ال السياسي واالقتصادي أو الوقوف لقد أخفق العرب يف مرحلتنا املعاصرة يف حتقيق الوحدة الوطن ية يف ا
م بلغتهم الفصيحة، ذلك   -يف األقل –يف القضا املصريية، فينبغي هلم  أن جيّدوا يف احلفاظ على وحدة لسا

ا   مات الدولة احلديثة. ويرى علماء اللسانيات أن اللغة وهوية املتكلمني  م من مقوّ   شيء أن اللغة أهم مقوّ
يت خطورة املكون  واحد، وهلذا مي ت االجتماعية والسياسية على أساس لغوي، ومن هنا  سيس الكيا كن 

ا   اللغوي يف حتقيق أو زعزعة االستقرار السياسي للمجتمعات.  وقد حاولت الدول االستعمارية فرض لغا
يسعى لغوي  سياسة وختطيط  وأفريقيا واألمريكيتني، من خالل  أسيا  املستعمرة يف  الشعوب  تغيري    على  إىل 
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هوية الشعوب املستعمرة من خالل نشر لغتها وثقافها، ما يضمن تبعية شعوب املستعمرات اللغوية والثقافية  
والتعليمية واالقتصادية للمستعمر حىت بعد رحيله كما يف املغرب العريب. وجعلت اللغة اإلجنليزية لغة للعوملة  

ليمية.  فضال عن الدعم  املادي واملعنوي الالحمدود لتعليم اللغة العلمية واالقتصادية والثقافية والسياسية والتع
لتعاون التعليمي أو العسكري أو االقتصادي لكنها تسعى   اإلجنليزية يف العامل، وكثرة املؤسسات اليت تتمظهر 

دو  يف  التبشريية  واملدارس  األجنبية  واجلامعات  املدارس  نشر  ودعم  ولغاته،  املستعمر  ثقافات  نشر  ل  اىل 
وآخرون   فيشمان  يذكر  الثالث.  العامل  دول  من  وغريها  الكومنولث  ودول  أحد    1968الفرانكفونية  إن  م 

تطبيقات التخطيط اللغوي هو تنظيم دور اللغة عند بناء الدول بعد حتررها من االستعمار الذي طمس اهلوية  
مجيل عبد  . (ن لغات تلك الشعوباللغوية والقومية للشعوب املستعمرة متهيدا إلحالل لغة املستعمر بدال م

  . .)العوملة اللغوية إىلالسياسة والتخطيط اللغوية من االستعمار  ،هللا
  اللغة هوية وحضارة: 

ا. والعالقة بني   ا حفاظا على أوطا ية األمة، وأعظم مقومات وجودها. واألمم احلية حتافظ على لُغا اللغة ُهوُ
ت اهلوية، جيب احلفاظ عليها ورعايتها   ن أساس من مكو مكانة األمة ومكانة لغتها وثيقة جداً، فاللغة مكوّ

 والعناية فيها. 
لضعفت العربية   لكنها   ولوال خصائص  اللغات،  تطور  قوانني  الالتينية، حبسب  كاللغة  ماتت  أو  عت  وتفرّ

اللغات   ن قوةأأقوى من املتغريات الزمانية ومن أهلها إذ ليس ألهلها أثر فاعل يف احلضارة املعاصرة، ذلك  
 وضعفها ترتبط مبكانة وسيادة أهلها حبسب قوانني اللغات.   

الشديدة العناية  اللغ  فالبد من  اجلهل،  بتنمية  للتحصن ضد  األساس  العنصر  اللغوية هي  املعرفة  أن  ة ذلك 
الوعي   وجتسيد  والتعبري عنها  األفكار  املفيدة، وتوليد  اجلمل  إنتاج  على  اإلنسان وتساعده  اليت متكن  وهي 
اللغوي املتميز وإنتاجه، ومن مث ترتفع قدرات األفراد على االبتكار والتجديد من خالل اإلسهامات الذاتية 

اللغوية حبيث يكونيف براجمنا  لتكنولوجيا. وتكثيف  ا  اللغوية وتوطيد عالقا األنشطة  التنافس     يف إمكاننا 
 مع لغات أخرى.  

اإلنتاج   أو  اللغوية  املعرفة  جمال  يف  معرفيا  تراكما  علينا  يفرض  العلمية  التخصصات  يف  والتطور  التقدم  إن 
نمية يرجع إىل سيادة لغتها على أرضها، وإن اللغة العربية هي  اللغوي.. وإن سر جناح العديد من الدول يف الت

 أهم عناصر اهلوية، والتفريط يف اللغة هو تفريط يف هويتنا التارخيية وقيمنا الثقافية واألخالقية وسيادتنا الوطنية 
لس األعلى للغة العربية  ، لغة التنمية،  عمار بوحوش  .أ( ساطع احلصري، "أحباث خمتارة يف  ، و موقع ا

 .)43.  40 . ص. ، ص1964دار املعارف،  ،القاهرة  ، القومية العربية"
ت تواجه اللغة العربية:    حتد
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ت تواجه اللغة العربية يف العامل العريب تقف عائقا أمام تنمية اللغة العربية أمهها عدم   خطورة    إدراكمثة حتد
املشاريع اليت تستهدف اللغة العربة على املدى البعيد منها: التخطيط الستبعاد اللغة العربية من بني اللغات 
العريب،   الوطن  العامية يف  اللهجات  املتحدة واملنظمات التابعة هلا ، ومشروع تشجيع  األمم  العاملية يف هيأة 

يف االجنليزية  للغة  املعرفة  مواد  تعليم  العريب،   ومشروع  اخلليج  دول  يف  اخلاصة  واجلامعات  اخلاصة  املدارس 
لصعوبة وعدم مواكبة روح العصر واستيعاب العلوم املعاصرة وغريه  ام اللغة العربية  زهري غازي  (  ومشروع ا

بل  ، قراءة يف كتاب (العربية واألمن اللغوي)  ،زاهد، ماهر خضري هاشم  .)جامعة 
لعودة    واملشكل هنا أن املشرفني على ا وكرامتها ال ميكن أن يعود إال  التعليم ال يدركون أن جمد األمة وعز

ا تكون قد   ضة علمية، البد أ إىل سيادة اللغة العربية على أرضها. وإن كل أمة أحرزت تقدما ملموسا و
و  األم  للغة  والتقنية  العلمية  املناهج  تدريس  يف  واملتمثل  الصحيح  العلمي  املنهج  للغات اعتمدت  ليس 

للغة العربية قوية  ا يف الدولة، كما كانت العناية  األجنبية. فالسيادة الوطنية مرتبطة بقوة اللغة الوطنية وسياد
حلفاظ على اللغة العربية وسالمتها، وتراجع ذلك بعد االحتالل.   يف العراق قبل االحتالل والقوانني اخلاصة 

للمقو  مثاال  يكون  العناية  وسأتناول ذلك مما  عدم  فإن  اللغة  وبني  الوطنية واهلوية  السيادة  بني  تربط  اليت  لة 
(ساطع احلصري، أحباث خمتارة  واالنتماء  للغة األم دليل على النقص يف السيادة الوطنية وضعف يف اهلوية  

   .)43. 40 . ص.، ص1964دار املعارف،   ،القاهرة ،يف القومية العربية
صحيفة دنيا    ،الدولة والسيادة يف ظل العوملة   ،مر عبد الغين سباعنه(: اللغوية والسيادةالعربية والعوملة  

و 01-10-2019  ،الوطن الدين،؛  ج  جملة    املصطفى  العوملة،  زمن  يف  متساحمة  لغوية  سياسة 
  ) م.2005 ، سنة9 عالتخطيط والسياسة اللغوية،  

 العوملة. من أهم املعوقات اليت تواجه العربية هي: 
العامل من  مشتقة  لغة  والدولة،    وأثرهاالعوملة  (  والعوملة  تمع  ا إلمكان    ،)2002يف  وليس  العلم،  أو 

إعالمي أو تكنولوجي، فقد  غدت    اجتماعي أواختزال العوملة يف مفهوم سياسي أو اقتصادي أو ثقايف أو  
االت.   تطال كل املفاهيم تقريبا، وهلا عالقة جبل اجلوانب وا

املسلمني، فكانت   بقوة  العامل، وارتبطت  لغات  الفتح اإلسالمي مكانة مرموقة بني  ن  ّإ العربية  اللغة  تبوأت 
  لغة العلم حىت القرن اخلامس اهلجري. 

العديد من   ت على صعيد  التحد من  العديد  ا عرفت  لكو اهتزت،  الراهن  الوقت  الوطنية يف  السيادة  إن 
اال ال  ا يف  سواء  مما  القطاعات  أبت،  أم  ذلك  الدول  أرادت  وسواء  الثقايف،  أو  االجتماعي  أو  قتصادي 

  جيعلنا نتساءل حول أوجه التأثري على مظاهر سيادة الدول خالل فرتة النظام العاملي اجلديد.  
زها عن غريها، فاللغة العربية هي العنصر ألي ثقافة أو   ّ ن هوية األمة ومتي وتعد اللغة من أهم املالمح اليت تكوّ
ً يف عصر العوملة، فالعوملة كما نراها اليوم تسري حنو التأثري السليب   ً قو حضارة، واللغة العربية اليوم تواجه حتد
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معامله اهلوية والسيادة وتذويبها وطمس  التبعيةيف  التغريب وتتحقق  ليزدهر  العربية  اللغة  الناس عن   ا، وابتعد 
ت العوملة، ص    ، ر، هادي( الدكتور حممد أمجل القامسي، عوملة اللغة العربية  ؛ و 24اللغة العربية وحتد

ا، جملة الداعي ا وإجنازا    .)38 ،، السنة 8 ،م، العدد2014يونيو ، وحتد
  

أص  العربية  أن  أراه  زمان  والذي  لكل  الصاحلة  والعلمية  العاملية  ها  ملزا للعامل،  العلمانية  اللغة  تكون  ما  لح 
 واستمراريتها. وهذا ما تسعى إليه العلمانية من بسط ثقافتها أو نفوذها يف العامل. 

 
  العربية والقوانني  اللغة لثا:

اليت   املشكالت  احلوار يف  اجتماعي واقتصادي، حيتاج إىل  انتقالية، وخماض حتول  العراق يف مرحلة  يزال  ال 
هي   اليت  لغتنا  لتحظى  الدينية،  القومية  الوطنية  الرمسية   العربية   لغتنا  ومنها  امليادين.  كل  يف  تقّدمه  تعيق 

رخينا  وديننا من العناية اليت تستحقها، وأال ن ا املناسب يف التحول احلضاري اجلديد،  حضارتنا و غفل مكا
تمع املدين املستحدثة والصروح العلمية واملؤسسات البحثية  يف ظل كثرة املؤسسات احلكومية ومؤسسات ا
تمع العراقي يف املستقبل  ت السياسية وغريها اليت ستؤدي دورا فاعال يف تغيري ا واإلعالمية اجلديدة والكيا

ا البنية األساس يف بناء جمتمع جديد يعىن  القريب والب تمع ضرورة وطنية أل عيد، لذا أصبحت العناية بلغة ا
رخيه وحضارته واستقالليته. وألجل أن يكون النهوض العراقي  بواجباته كافة، ومنها االعتزاز بلغته اليت متثل 

اجلد التحول  هذا  يف  للغة  العناية  إغفال  ينبغي  ال  شامال  شامال.  اجلديد  العراقي  النهوض  يكون  حىت  يد 
واإلعالمية    الثقافية  املؤسسات  من  العديد  واستحداث  وتوازيه  اجلديد  التحول  تواكب  جديدة  عناية  لكنها 

  املسموعة واملرئية واملقروءة. 
 قوانني اللغة العربية: 

عل واحلفاظ  رعايتها،  على  وتقوم  حتميها  وقوانني،  تشريعات  إىل  حتتاج  الضاد  لغة  مزامحات إن  لتواجه  يها 
اللغات األخرى، فضالً عن إجراءات ملزمة ضمن خيارات وطنية وقومية مجعية، معتربين أن هذه التشريعات  

 حتافظ على اللغة بقوة القرار. 
قال الدكتور حممد الضبيب رئيس حترير جملة العرب: إن مجيع الدساتري يف الدول العربية تنص على أن اللغة 

ذه اجلملة وال تؤازرها بقوانني وتشريعات، الفتًا إىل أن   العربية هي اللغة الرمسية، وهذه الدول تكتفي فقط 
السيادة، وجيب أن توجد تشريعات وقوانني، حتميها وحتافظ   الدولة، وعنوا من هذه  اللغة جزء من سيادة 

اليت هيمنت على   اللغات األجنبية  لينحسر ظل  التشريعات  متابعة هذه  إن صون عليها، وجيب  جامعاتنا. 
ا ميثل مصلحة وطنية، كون هذه اللغة تعرب عن قيمنا وأصالتنا وهويتنا؛ فهي عنوان األمة .  اللغة العربية وصو

 ..)66  أعمال مؤمتر اللغة العربية الثالث، ديب(
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لغوية وطنية تعمل   الوطنية واحمللية واألجنبية، وتسهم يف وضع سياسات  اللغة  تنظم وضع  ندعو إىل قوانني 
 يدعم السيادة الوطنية. اإلقصاء،على تعزيز اللغة العربية السليمة ومحايتها من 

العربية:   للغة  شامل  قانو  العربية  علماء  بعض  من  بتكليف  العرب  احملامني  احتاد  اقرتح  لغياب  لقد  نتيجة 
السياسات والتخطيط اللغوي يف الدول العربية فقد تولدت عن ذلك مشكالت لغوية على مستوى الفرد،  
وإقصائها  العربية  اللغة  إضعاف  يف  العمل  سوق  أسهم  كما  واألهلية...  احلكومية  واملؤسسات  تمع،  وا

تمع ومجيع املؤسسات اخلضوع لشروطه ميشها، وفرضت على الفرد وا ا اليت تفرض اللغة األجنبية بديالً  و
 .عن اللغة العربية دون أية مرجعية قانونية أو سياسية لغوية

تمع اليت يستمدها من لغته العربية وسيادته على مؤسساته   وية ا ملخاطرة  ولكن ملاذا يسمح لسوق العمل 
ا ال وطنية واألهلية ؟ إضافة إىل السلبيات الوطنية من خالل لغته الوطنية اليت جيب أن تسود يف مجيع مؤسسا

القائمة جراء تفشي لغات أجنبية وهلجات عامية، ولغات خمتلطة ببعضها طغت على اللغة الوطنية (العربية) 
وعملت على إقصائها عن مواقعها الطبيعية؛ حىت أصبحت اللغة العربية السليمة غريبة معقدة، وغري مرغوب  

ل أخرى يف إضعاف اللغة العربية وإقصائها عن أماكنها الطبيعية، إضافة  يف استخدامها.. كما أسهمت عوام
إىل سوق العمل، وخاصة يف اإلدارة واإلعالم والتقنية والصناعات احلديثة، والتجارة، والسياحة، اليت تعتمد 

دعمها  دون  العريب  للوطن  املستوردة  ا  ومنتجا ا  إدار يف  الالتينية  واحلروف  األجنبية،  العربية،  اللغة  للغة 
الدول  لبعض  املستوردة  األجنبية  والصناعات  املنتجات  ملنع  قوانني  وضع  يتم  مل  أنه  السلبية  هذه  من  وفاقم 

للغة العربية السليم ا غري مدعومة  قانون اللغة العربية، ،  حممد بن أمحد الرشيد(  العربية دون االكرتاث بكو
ض  ). م2013ديسمرب   24  –16619العدد   ،صحيفة الر

مجيع   يف  واملشرعون  السياسات  وواضعو  القرار  صناع  إليها  يستند  لغوية  قانونية  مرجعية  لغياب  ونظراً 
والسيادة،  الوطنية،  الوحدة  دد  اليت  اللغوية  الفوضى  نتجت  واألهلية  احلكومية،  الوطنية  املؤسسات 

يت قانون اللغة   ليسهم يف تشجيع الدول العربية واملؤسسات واالستقالل، والسلم األهلي.. من هذا املرتكز 
الفردية،   املصاحل  خيدم  مبا  اللغوي  للتخطيط  وتؤسس  اللغة،  وضع  تنظم  وسياسات  وضوابط  قوانني  لتبين 

 واالجتماعية، والوطنية، والعربية. 
صًا  يف مادته   -وميضي هذا القانون املقرتح يف مواده املتعددة اليت مشلت كل النواحي واالستعماالت اللغوية 

على (أن اللغة مسألة سيادة وطنية، وال حيق ألية مؤسسة حكومية أو أهلية أن تشرع أو تنظم أي   - الثانية  
  قانون أو نظام للغة دون املوافقة من اجلهة املشرعة للغة على املستوى الوطين يف كل دولة). 

يم وسوق العمل واإلدارة، والثقافة، واإلعالم،  وتنص املادة الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية للتعل
  استثناء والتجارة والصناعة، واالقتصاد والسياحة، واملعامالت اليومية يف مجيع املؤسسات وامليادين واملهن دون 

  .(املصدر نفسه)
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يف   اللغوية  السياسات  ميثل  قانون  قانونوأهم  (  العراق  رقم  العربية  اللغة  سالمة  على  لسنة  64احلفاظ   (
رقم    714  رقم الصفحة:  5/16/1977  ريخ:  2587رقم العدد:   -جملة الوقائع العراقية  ( 1977
قتدى الذي يعد مثاال  للمحافظة على العربية ينبغي أن    )1  اجلزء: ُ جحة أتت أكلها    ي به، وسياسة لغوية 

أية فرصة للنمو أو االنتشار   -سوى العربية    -جياد دولة ذات سيادة قوية، ذلك انه ال مينح مجيع اللغات  
يف العراق، والسيما اللغة اإلنكليزية ويعد إجنازا عراقيا متميزا للحفاظ على اللغة العربية وهوية األمة. نالحظ  

ا على غرار الثورات العربية اليت  فيه شدة وحزما ضد   أي لغة تزاحم العربية يف العراق، بل يعد ثورة من ثورا
ز القومية العربية يف العراق، وجعل العراق مركزا   من اللغة العربية هدفها األمسى كالثورة اجلزائرية ، مما عزّ جعلت 

ال ا  مسؤوليا بعمق  العراقية...  احلكومة  إلدراك  العربية.  اللغة  للقومية  صيانة  يف  ومهمتها  واحلضارية،  قومية 
القومي   النّفس  ونالحظ  ا.  وحد عوامل  من  وعامال  ا،  ذا وملقومات  األمة  كيدا شخصية  ا  كو العربية 

 والفكر الوحدوي  واآليدلوجي والثوري يف الصياغة  حنو:  
العربية  للقومية  رئيسا  مقوما  العربية  اللغة  كانت  ملا  املوجبة:  أبنائها  (األسباب  بني  الفكر  لوحدة  ، وأساسا 

العامية على   احلاضر واملستقبل. وملا كانت غلبة  ا وبضمريها يف  بوحد لعناية  ا موصولة  العناية  وكانت 
ر التخلف واجلهل ومسة من مسات األمية وعامال من عوامل الفرقة والتجزئة وعوقا   العربية الفصيحة أثرا من آ

م ويقض الوعي القومي واجلهود املنظمة حنو الثقافة. وملا كانت احلضارة احلديثة وما  من معوقات انتشار التعلي
يصاحبها من ثورة علمية تقنية، وما تفتح من آفاق واسعة لتقدمي الشعوب ورخائها، ال ختلو من مشكالت  

وموا التقنية  خمرتعات  وأمساء  احلديث  العلم  مفاهيم  من  املتصل  السيل  ذلك  ومن  ثقافتها  الصناعة متّس  د 
ا... وملا كانت  بينها وأضاعت مقوما الدخيل  انتشر  القومية وأال  اللغة  اليت ال بد أن تستوعبها  وإنتاجها 
والشركات  واملصاحل  الرمسية  وشبه  الرمسية  اجلهات  التزام  تستوجب  فيما  تستوجب  العربية  للغة  العناية 

حملافظة على س ت واملنظمات الشعبية  ا،  اجلمعيات والنقا ئقها ومعامال المة اللغة العربية واعتمادها يف و
  أداة كما تستوجب التزام اجلهات املسؤولة عن الرتبية والتعليم وعن اإلعالم برعايتها واعتماد الفصيحة منها  

  للتعليم ولألعالم وتنمية املهارات ألدائها). 
يت:يف نصوصه ومواده اجلهات الرمسية وغري وقد ألزم القانون  للغة العربية وكما   الرمسية 

الرمسية واملؤسسات واملصاحل والشركات 1((املادة   الدوائر الرمسية وشبه  يتبعها من  الوزارات وما  تلتزم كافة   :
يف  واعتمادها  العربية،  اللغة  سالمة  على  حملافظة  الشعبية  واملنظمات  ت  والنقا اجلمعيات  وكذلك  العامة 

ا وذ ئقها ومعامال غراضها القومية واحلضارية.و  لك جبعل اللغة العربية وافية 
: على املؤسسات التعليمية يف مراحل الدراسة كافة اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم وعليها أن حترص  2املادة  

ا.  ها واالعتزاز  ا، وإدراك مزا  على سالمتها لفظا وكتابة وتنشئة الطالب على حسن التعبري والتفكري 
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للغة العربية أن تعىن بسالمة اللغة  3املادة  ا ومناهجها  : تلتزم مؤسسات النشر واإلعالم اليت تكون مطبوعا
العربية، ألفاظا وتركيبا، نطقا وكتابة وتيسريها للجماهري ومتكينهم من فهمها، على أن ال جيوز هلا استعمال  

ا على وفق خطة  إىل تقريبه  السعيالعامية إال عند الضرورة القصوى، مع   ا من اللغة الفصيحة، واالرتفاع 
 .مقصودة

يت:   4املادة  للغة العربية ما   :  جيب أن حيرر 
ومنها   الرمسية  وشبه  الرمسية  الدوائر  إىل  تقدم  اليت  احملررات  من  وغريها  واملكاتبات  واملذكرات  ئق  الو أوال: 

ا هذه  كانت  وإذا  العامة،  والشركات  واملؤسسات  ترمجتها  املصاحل  ا  ترفق  أن  وجب  أجنبية  بلغة  حملررات 
 العربية. 

السجالت واحملاضر وغريها من احملررات اليت يكون ملمثلي احلكومة واملؤسسات وحق اإلطالع عليها    نيا:
 وتفتيشها مبقتضى القوانني واألنظمة. 

أو الشركات العامة أو بينها وبني   لثا: العقود واإليصاالت واملكاتبات املتبادلة بني املؤسسات أو اجلمعيات
ا ترمجتها بلغة أجنبية عند احلاجة.    األفراد وجيوز أن ترفق 

الصناعية على واجهات حماهلا، وجيوز كتابة   أو  التجارية  املؤسسات واملنظمات  اليت تضعها  الالفتات  رابعا: 
ال العربية بشرط أن تكون  اللغة  بلغة أجنبية إىل جهات  احلاجة،  العربية أكرب حجما ذلك عند  للغة  كتابة 

.  وابرز مكا
ت التجارية وبراءات االخرتاع والنماذج اليت تتخذ شكال مميزا  5  املادة للغة العربية العالمات والبيا : تكتب 

البارزة. وال جيوز  والنقوش  احملال واألختام  والكلمات واحلروف واألرقام وعنوان  كاألمساء واإلمضاءات  هلا، 
للغة العربية. على أن ذلك ال مينع من طالب تسجيل ع المة جتارية تتخذ أحد هذه األشكال إال إذا كتب 

تسجيل عالمة مكتوبة بلغة أجنبية إىل جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكرب حجما وأبرز  
ذا القانو  ن ومل تتوافر فيها شروط هذه املادة،  مكا منها. أما العالقات التجارية اليت مت تسجيلها قبل العمل 

العربية وذلك خالل سنتني   للغة  تعديلها وكتابتها  لتسجيلها بعد  فيجب على مالكها تقدمي طلب جديد 
ريخ نفاذ هذا القانون.   من 

لقطر العراقي، كما تل6املادة   ية سلعة مت إنتاجها  ت التجارية املتعلقة  للغة العربية : البيا صق  : تكتب 
الصلة  التجارية ذات  ت  البيا تتضمن  اخلارج  تستورد من  اليت  والبضائع  املنتجات  العربية على  اللغة  بطاقة 
لبضائع الواردة من اخلارج  بتحديد قيمتها وجيوز أن تكتب بلغة أجنبية إىل جانب اللغة العربية فيما يتعلق 

 أو املعدة للتصدير إىل خارج العراق. 
للغة العربية اعتمادها يف التعبري يف مجيع ما سبق ذكره وجتنب استعمال املصلحات تشمل العن  : 7املادة   اية 

 األجنبية إال عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر املصطلحات العربية.
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ا مبا يكفل حسن  8املادة   ئقها ومعامال : على الوزارات أن تنشئ أجهزة هلا تعين بسالمة اللغة العربية يف و
 بيق هذا القانون....)) تط

ومل يكن القانون حازما يف صياغته وبنوده فحسب، بل كان هناك حزم وشدة يف تطبيقه ومتابعته، مما أحدث  
ا العلمية والثقافية واإلعالمية سواء القطاع العام   هيك عن أجهزة الدولة ومؤسسا تمع العراقي  تغيريا يف ا

ال أما  العامية.  الفصيحة وتقليل  انتشار  العاملية فقد احنسرت أو اخلاص، وأسهم يف  اللغة  لغة اإلجنليزية وهي 
  بشكل كبري. 

 
ومتابعة   اللغوية  السياسات  لوضع  عليا  مؤسسة  لتشكيل  آخر  قانون  قانونوهناك  العلمي    تنفيذها:  مع  ا

لسنة     املعدل   تنميتها   1974العراقي   والعمل على  العربية،  اللغة  احملافظة على سالمة  أهدافه  أهم  م. 
طالب العلوم واآلداب والفنون. فضال عن عنايته بلغات األقليات القومية العراقية، ووضع معجمات  ووفائها مب

وموسوعات علمية ولغوية. واإلسهام الفاعل يف حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم واآلداب والفنون  
 وغريها.  ....واأللفاظ احلضارية

العراقي   العلمي  مع  ا أسهم  العراق  فاعال    إسهاما وقد  كبري يف  أثر  له  العراق، وكان  العلمية يف  احلركة  يف 
مع اليوم خيضع للمحاصصة   وخارجه من خالل القرارات اليت اختذها واحملافظة على اللغة العربية.  إال أن ا

. وقد صدرت قوانني  3003احلزبية مما جعله مؤسسة شبه معطلة. بل إن الواقع اللغوي العراقي تراجع بعد  
السياسة يف إصدارها والسيما جديدة   لتأثري  البعيد  املستوى  الدولة على  العربية يف  اللغة  ا إضعاف  من شأ

: فهو ال مينح احلقوق اللغوية للقوميات واألقليات العراقية فحسب، بل 2014قانون اللغات العراقي سنة  
الع للقوانني  البعيد. خالفا  املستوى  االنفصال على  ا حنو  سها ويتجه  للغات  يكرّ تعىن  اليت  السابقة  راقية 

العراق.   العربية يف كافة أرجاء  اللغة  للبالد سوى  لغات رمسية  وقد  أدت   القومية لألقليات لكن مل جتعلها 
ت الشعب العراقي من األقليات كما سنرى.    القوانني اللغوية اجلديدة إىل خالفات بني مكو

 قراءة يف قانون اللغات الرمسية العراقي: 
قانون جديد: (قانون اللغات الرمسية يف العراق) ينأى عن القوانني اللغوية   صدر  2014كانون الثاين,    7يف  

ه مل حيدد اللغة العربية اللغة الرمسية للعراق، وإمنا وقع يف ازدواجية لغوية مل نشهد هلا مثيال يف   السابقة، ذلك اّن
لغتني   للدولة  أقرّ  إذ  السابقة،  اللغوية  البالد،  القوانني  والكردية يف مجيع  العربية  سياسية:  رمسيتني، ألسباب 

وجعلهما متساويتني، حبيث حيق للغة الكردية أن تكون لغة املخاطبات الرمسية يف مجيع البالد فضال عن إقليم  
املكاسب   إىل  تستند  لغوية  العراق، وهي سياسة  عامة  اإلقليم ويف  هلا حقني يف  ان  ذلك  كردستان. معىن 

ة من غري مراعاة السيادة الوطنية للدولة، ذلك أن السياسة الوطنية مرتبطة بسيادة اللغة الرمسية للدول  السياسي
السياسة   فإّن  اللغوية.  لسياسات  املتخصصون  يقول  سنة  كما  بعد  اجلديدة  إىل    2003اللغوية  ستؤدي 
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تراجع اللغة العربية يف أجزاء كبرية من العراق. بل أدى إىل موت اللغة العربية يف إقليم كردستان وبعض مناطق  
العراق تدرجييا، وهذا ما حيدث لألسف اليوم، فاللغة العربية يف إقليم كردستان مهمشة.  فالذي يزور إقليم  

ملوحات الداللة ذلك    كردستان ال جيد للعربية أثرا واضحا، إذ ختلو منها حىت يف جيعلون اللغة الكردية    أ
اللغة الرمسية األوىل واللغة اإلجنليزية اللغة الثانية. أما اللغة العربية فمهمشة يف اإلقليم ال تكاد تقرأ كلمة عربية 

التهميش هذا  املقاالت  بعض  كله. وقد وصفت  اإلقليم  الداللة يف  لوحات  لغة    يف  (العربية..  مقال:  مثل 
ش السليمانية ): (تتجنب غالبية األحزاب الكردية يف كردستان العراق استعمال   ،ة يف كردستان العراقمهمّ

بغداد. فقد   ا رغم مشاركتها يف احلكومة االحتادية يف  العربية يف أمسائها وعلى شعارا ا   كتبتاللغة  شعارا
ا يف عامي   للغتني الكردية واإل  2011  -  2010مؤمترا إال األحزاب اإلسالمية     .ت العربيةنكليزية ومهّش ،

الكردية مثل: (اجلماعة اإلسالمية واالحتاد اإلسالمي) حافظا على استعماهلما للغة العربية ومها متهمان من  
 قبل األحزاب القومية الكردية األخرى بطغيان اللغة واألدبيات العربية على عملهما السياسي.

ميش اللغة العربية يف كردستان ا لعراق ليس حكراً على األحزاب فقط بل أصبح حقيقة واقعة يف مراكز  إن 
التعليم واألماكن العامة؛ وتشهد معاهد تعلم اللغة يف مدن كردستان إقباال ضعيفًا من طاليب تعلُّم العربية على  

 عكس اللغات اإلجنليزية والفرنسية والرتكية. 
إلقليم فقط لغة رمسية إضافية حىت ينالون استقالهلم، أما  وكان على الدستور منح األكراد حقوقهم اللغوية يف ا

وكان ينبغي   اللغة الرمسية الرئيسة جلميع مناطق العراق مبا فيها املناطق الكردية، فيجب أن تكون اللغة العربية.
نية، اللتنيامنح األكراد حقوقهم    أقرمها للغوية مثل سائر لغات القوميات األقلية العراقية كالرتكمانية والسر

ن فيها كثافة سكانية، كما نصت    اإلدارية يف الوحدات  نيالقانون لغتني رمسيت اليت يشكل الرتكمان أو السر
املادة التاسعة من القانون: ويف املادة العاشرة منح احلق لكل إقليم أو حمافظة اختاذ أية لغة حملية أخرى لغة  

ست ا ذلك   فتاء عام. رمسية إضافية إذا أقرت غالبية سكا
ت الشعب  ت مكو إن اعرتاف احلكومة العراقية بلغات األقليات العراقية حق مشروع للمحافظة على كيا

ا، وقد أقرّ القانون ذلك يف املادتني   اليت نصت: 14و   7العراقي وثقافا
 أوالً: لكل مواطن عراقي أو أجنىب تعليم أبنائه بلغة األم. 

: لكل مكون عراقي احلق   يف إنشاء كليات أو معاهد ومراكز ثقافية أو جمامع علمية ختدم تطوير لغتها  نيًا
املادة   الكردية والعربية عمل سياسي.. وقد ذكرت ذلك صراحة  اللغتني  املساواة بني  وثقافتها وتراثها. لكن 

والكوردية   العربية  اللغة  بني  املساواة  مني  ) للقانون:  املوجبة  واألسباب  األهداف  من  احلقوق  رابعًا  يف 
  . )االحتاديةلنسبة الستعماهلا  يف املؤسسات  واالمتيازات

االت الرمسية للدولة كلها: يف التكلم والتعبري      وكذلك يساوي بني اللغتني العربية والكردية يف احلقوق يف ا
ولوحات   السفر  وجوازات  الرمسية  واجلريدة  الرمسية  ئق  والو والطوابع  النقدية  واألوراق  الرمسية  واملخاطبات 
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مور الدولة  الداللة املرورية ولوحات الداللة على الوزرات وإصدار ال طوابع املالية والربيدية يف مجيع ما يتعلق 
سة  ور النواب  وجملس  الرمسية  االجتماعات  ويف  األخرى.  االت  ا من  ذلك  وغري  اخلارج  و  الداخل  يف 
األخرى   االحتادية  واملؤسسات  واهليئات  األعلى  القضاء  وجملس  االحتادي  الوزراء  وجملس  اجلمهورية 

سته وحكومته.  واالجتماعات الرمسية يف  إقليم كوردستان وبرملانه ور
ت االنضباطية والغرامات املالية ملن  - 16- وأخريا نص القانون يف  املادة  لقانون وفرض العقو على االلتزام 

 خيالف القانون وإعطاء احلق للمتضرر يف حتريك الدعاوى اجلزائية عند خمالفة أحكام هذا القانون.
العرا اللغات  قانون  فقد  إن  الوطنية،  السيادة واهلوية  اللغة يف  أمهية  تراعي  أهداف سياسية ال  منبثق من  قي 

اإلقليم  يف  الداخلية  اإلشكاالت  من  الرغم  على  وساعدهم  الكردي  الكيان  لتأسيس  فرصة  للكرد  أعطى 
 والتنوع 

ميش سابق، يقول للجماعة  أحد أعضاء املكتب السياسي    :ويبدو السبب يف ذلك ما شهده اإلقليم من 
النقطاع الكبري الذي حصل   ميش اللغة العربية يف كردستان العراق مرتبط  اإلسالمية الكردستانية: إن " 
يف   قومية  محلة  وجود  عن  فضال  صدام حسني،  نظام  سقوط  سبقت  اليت  السنوات  يف  وبغداد  اإلقليم  بني 

ا   ميشها" كردستان إلبعاد اللغة العربية وكان هذا دافعا لعدم االهتمام   يف مراكز التعليم و
 

 خامتة وتوصيات:    
  بعد هذه الرحلة ميكن صياغة معادلة أثبت البحث صحتها هي:  

اتضحت هويتها   الوطنية  السيادة  الوطنية. فكلما قويت  لغتها  أمة، مرتبط بسيادة  الوطنية لكل  السيادة  إن 
الستقالل الوطين واهلوية واحلضارة   وقويت لغتها الوطنية وزاد انتشارها. والعكس صحيح. والسيادة مرتبط 

ا.  .طنيةذلك أن اللغة تعد مقياسا للسيادة الو والتقدم االقتصادي والعلمي.    ترتاجع برتاجعها وتقوى بقو
ذه   ا اليت ترقى  ا ومؤسسا فإن قوة األمة من قوة لغتها كما يقول أندرسون. وسيادة األمم تبدأ بسيادة لغا
حدود   عند  تقف  اللغة  تعد  مل  إذ  البحث.  يف  مفرقة  ها  ذكر اليت  الشواهد  تؤكدها  حقيقة  وهذه  اللغات، 

أهلها  التواصل االجتماعي، بل أصبح دولية ألنَّ  لغة  الوطنية. فاإلجنليزية صارت  السيادة  ا من  ً ت متثل جزء
جعلوا منها لغة دولية، كما عملت فرنسا وتعمل على إثبات حضورها كحضارة وقوة عاملية رئيسة عرب بسط  

يف،  كل هذا يفسر سعى هؤالء إىل التميز احلضاري والثقا  ية من خالل منظمة الفرانكوفونية.سيطرة الفرنس
  وإىل احلفاظ على اهلوية. 

يت أهم النتائج والتوصيات اليت توصل البحث    : إليهاوفيما 
إذ    .إعادة دولة اللغة العربية وإحياء جمدها، بعصورها الزاهرة كعصر صدر اإلسالم والقرن الرابع اهلجري  -

 كانت اللغة العربية اللغة العاملية األوىل يف العامل القدمي. لغة احلضارة. 
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تصدي علماء اللغة العربية ملسوؤلية التخطيط السياسيات اللغوية يف البالد، ومنحهم الصالحيات إلصدار   -
 القرارات يف رسم سياسة لغوية رصينة. 

 وظائف والدراسات. ربط اللغة العربية بسوق العمل واشرتاطها لنيل ال -
الرمسية كما كانت ذلك    إقناع  -   اللغة اإلسالمية  العربية هي  اللغة  ن  االدول اإلسالمية  لغة   أ ليست 

يتفه العلمي  لدليل  ذلك  توضيح  فإن  اإلسالم  لغة  وإمنا  القومية  النظرة  تدرجييا  مالعرب حبسب  العلماء  ه 
 واإلسالم مكانتهما وهو مطلب الشعوب اإلسالمية. وعلى مراحل وبذلك نعيد إىل العربية 

اللغة العربية حمل اللغة اإلنكليزية يف الدول العربية واإلسالمية قدر اإلمكان. فالغرب يسعى إىل    إحالل   -  
العمل والسوق واالقتصاد والوظائف  التطور وفرص  العامل من خالل نشرها وربط  اإلنكليزية يف  اللغة  سيادة 

ا وهو نوع من االستعمار والغزو الثقايف أو  والنخب القياد ا وشرط هلا، فإن سيادة لغة دولة يعين سياد ية  
 اللغوي يتبعه غزو سياسي واقتصادي وتبعية للدول املستقلة. 

م ونشرها  - لغا الغريب يف احلفاظ على  للعامل  اللغوية  السياسات  الدول    .االستفادة من جتربة  وتطبيقها يف 
 ربط العربية بسوق العمل.   اإلسالمية مثل

ا   - ّ حمل اللغة اإلجنليزية يف تدوين العلوم واملعارف لثبا توضيح للعامل أمهية اللغة العربية وصالحيتها ألن حتل
ا خرجت من حمن كبرية قوية منتصرة. ا ومرونتها وقد أثبتت التجارب عرب التأريخ أ  وبقائها واستمراريتها وقو

يت من رعاية الدول اليت إن    - املقارنة بني اإلجنليزية والعربية غري متكافئة، فإن قوة اللغة االجنليزية خارجية 
نفسها   يف  ا  فقو العربية  اللغة  أما  هلا.  تضعها  اليت  اللغوية  والسياسات  عليها  تنفق  وما  وتنشرها  تدعمها، 

 وماهيتها 
اللغوية وحماوالت تيسري ع  - الربامج  العربية وجتديدها كالنحو والصرف والبالغة،  وجوب تشجيع  اللغة  لوم 

ا العصر، وإصالح املناهج الدراسية يف أقسام اللغة العربية يف الكليات، فضال عن العناية بتدريب   ومساير
لفصيحة.  الطلبة على التطبيق العملي على النطق 

القوانني     -  انه من أهم  العربية ذلك  اللغة  اللغة تفعيل قانون سالمة  اليت صدرت يف احلفاظ على  اللغوية 
  العربية.

امع اللغوية يف العراق ودمشق والقاهرة مبشاركة علماء ماهرين يشاد هلم جبهودهم العلمية وتكون   - وتفعيل ا
  مشاركة شاملة وليست مقتصرة على أشخاص معينني. 

  خمططات توضحية: 
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ت الوطن    األساسية اللغة واهلوية أهم مكو

  

  
حلفاظ على اهلوية واللغة الوطنية   السياد الوطنية مرتبطة 
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  املنهج التارخيي وتطوره 

Historical method and its development  

  

 سعاد عمر انوير القجدار 

  وزارة التعليم الليبية 

P. Suaad Omer Anwer Algajdar 

sadmr890@gmail.com  

  : امللخص

اختلفت فيه أراء الفالسفة والعلماء   لقد مرّ علم التاريخ  مبرحلة خماِض عسرية خالل القرن التاسع عشر 
الفرنسيني   ـ ملؤرخيه  التارخيية  الدراسات  املدخل إىل  ـ  واملؤرخني حول تصنيفه ومكانته حىت صدور كتاب 

الذي ج 1898بباريس عام    (SEIGNOBOS)و سينيبوس     (LANGLOIS)الجنلوا   عل  م 
هتمام الباحثني من خمتلف   من املنهج التارخيي حمور اهتمام أهل التاريخ  واملهتمني به ، بل وأصبح حيظى 

االت لتميزه بشمولية معلوماتية واسعة   للوصول  إىل احلقائق املرجوة ،    وخضوع املادة فيه للنقد والتحليلا
التارخيي واست املنهج  لتوضيح ماهية  البحث يهدف  أما أمهيته فتأيت من  لذا فإن  خداماته ومميزاته وعيوبه. 

ستخدام تقنيات املنهج العلمي عامة واملنهج التارخيي خاصة. أما   أمهية استخدامه يف الوصول للحقيقة 
عن إشكاليته: فتنطلق منذ انطالقة حركة البحث العلمي وسنستعرض بعض آراء تلك الفرتة وما آلت إليه 

امل اعتمادا على  نتائج،  العلمي.  من  البحث  لقواعد  التارخيي كمنهجية علمية ختضع  الدراسة  نهج  وحتاول 
يف    اإلجابة تبحث  تساؤالت  التارخييعلى  ملنهج  وعالقته  العلمي  ملنهج  التاريخ   املقصود  علم  ماهية 

  هي خصائص املنهج التارخيي وكيفية استخدامه.  ومكانته وما

العلمي من حيث نشأته   البحث  التارخيي كأحد مناهج  املنهج  الضوء على  الدراسة تسليط  وعليه حتاول 
  وأساليبه وتقنياته واستخداماته لتأييد ودعم نتائج مبنية على املوضوعية واإلدراك السليم واألسس العلمية. 
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املفتاحية:   السري   ـالبحث  التارخيي  املنهجالكلمات  ـ  املنهجية  ـ  ـ  العلمي  األصيلة  املصادر  ـ  التارخيية  ورة 
  املعرفة الالمصدرية. 

Abstract: 

History science has gone into a difficult times through the nineteenth 
century in which the ideas of scientists، philosophers and historians has 
gone through a lot of differences concerning its classification and its 
position until the issue of the book – (entrance to historical studies) by its 
two historians (LANGLOIS AND SEINOBOS) in Paris on 1898 in which 
has made the historical method as the main interest of the historians and 
those who are interested in it… 

It has become an issue of interest of researchers of different fields because 
of its distinction with a wide comprehensiveness of information and as 
being the subject of criticism and analyses to reach to the actual aimed 
realities    

So the research aims the clarification of what is the historical method its 
uses its defects and its distinctions  

Its importance comes from the importance of its use for reach     to the 
realities using the general scientific aspects    and specially the historical 
methods , 

As for its problems it starts from its start up of the scientific research     

We will show some of the ideas of that period and to what stage of results it 
has reached along the approval of the historical method as a scientific path 
under the regulations of scientific research   

The research will try and answer the fallowing questions 

1 - What means the scientific method and its relation with the historical 
method ?  

2  - What is the history science and what is its position   

3 - What are the specifications of the historical method and how to use it.. 

So the study will try to clarify about the historical method as one of the 
scientific research curriculums concerning its establishment، its technology 
its methods and its uses for supporting the results based on the correct and 
subjective scientific bases   
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Keywords : Historical method –scientific research – methodology – the 
historical issues- the original sources-the non original knowledge   

  قدمة: م

العلمي هو كتابة   البحث  للوصول  يعترب منهج  األفكار  تنظيم  الباحث من  املعلومات بطريقة مرتبة متكن 
لتايل الوصول إىل حلول ملعاجلة مشكلة اجتماعية أو علمية، ليساعد يف وضع قاعدة عامة   للمعرفة، و
الغموض عن أحداث ووقائع مبهمة أو طال عليها   إزالة  مماثلة، أو يف  بتعميمها على قضا علمية  يقوم 

راسة جديدة لبحث مل يستكمل، أو نقد وحتليل ما وضعه السابقون من أحباث إزاء ما تشهده  الزمن، أو د
معتمدا ملحوظ،  تقدِم  من  العلمية  وشفافية،    الساحة  موضوعية  بكل  العلمية  األساليب  (الباحث)على 

  احلقائق املرجوة. إىلللوصول 

أو  املصادر  الباحث من  يستقيها  اليت  للمعلومات  حتليل  العلمي) وصف وسرد مع  املنهج  (أي  أنه  كما 
ا إىل أفضل النتائج وأكثر احلقائق   املراجع ليضعها حتت جمهر عقله وبصريته البحثية اليت حياول أن يصل 

العلم البحث  منهج  إن  نقول  أن  نستطيع  للعواطف. وعليه؛  امليل  إىل معقولية، دون  العبور  ي هو وسيلة 
ا كمصادر املعلومات،   لبحث بدو احلقيقة لتجاوز العقبات واملعوقات عرب أدوات معينة ال ميكن القيام 
للبحث يف إشكالية البحث ووضع الفرضيات حيث يعمل البحث على التحقق منها واليت جتعل الدراسة  

ييدها على  والعمل  وقيم،  هادف  موضوع  تقدمي  على  الدالئل    قادرة  إليه  تقود  ما  حسب  نفيها  أو 
  واحلقائق واملعلومات املتوفرة لدينا.  

يقوم على مجع احلقائق ووصفها وفحصها  ، من حيث كونه  املناهج العلمية   أهمويعترب املنهج التارخيي أحَد 
 دراسات  ومتحيصها ونقدها عرب عملية تقنية تضمن سريورة العملية العلمية على الوجه األمثل، مع تقدمي

أثناء   ضعت  فرضيات وُ على  معتمدا  حتليلها  مث  التارخيية ومن  ا  أصوهلا وسريور للمشكلة ودراسة  وصفية 
نتائج هلا عن طريق املنهجية العلمية عامة    إىلالبحث إلجياد حلول إلشكالية ما  حياول دراستها والوصل  

لتعريف مبصطلحاته :    واملنهج التارخيي خاصة؛ ولنبدأ 

  

 ) (methodologie املنهجية:

لتايل   وهو مصطلح أُشتق من املنهج أو املنهاج للداللة على الطريقة اليت يتبعها الباحث يف حبثه، وهي 
منظمة  خطوات  جمموعة  عرب  فرضياته  صحة  من  التحقق  يف  الباحث  يستعملها  اليت  الوسيلة  أو  الطريقة 
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حكام متعارف عليها لدى أهل االختصاص،   وتكسبه مهارات يف كيفية التعامل مع احلدث  ومضبوطة 
للوصول  الوقائع واألحداث  الغموض عن بعض  الظواهر وإزالة  لتفسري بعض  للوصول  التارخيي، فتساعده 

سهل الطرق وأيسرها.       للحقائق املرجوة 

ا: مصطلح عام لكافة العمليات اليت ينص عليها أي علم  ا    وتعرفها دائرة املعارف الربيطانية  ويستعني 
عتباره طريقة تفكري   العلمي  املنهج  الواقعة يف جمال اختصاصه، وهذا ما يؤكد وحدة  الظاهرة  يف دراسة 

للبحث ضرورة  العلمي  املنهج  يكون  لتايل  و املعرفة  عليها يف حتصيل  عتمد  ُ   2019(لطاد وآخرون،    .ي
  . .)12صفحة 

 ) (methode بـاملنهج: التعريف 

  يف اللغة هو املسلك أو الطريق الواضح.

  واصطالحا له عدة تعريفات منها: 

أنه نوع من التنظيم العقلي ينبغي على الباحث اتباعه يف سبيل الوصول إىل احلقيقة، وهو اخلطة   -
  ) 421صفحة   2011(رسالن،  ؛التاريخأو التخطيط لعملية كتابة 

العلمية - واملعرفة  احلقائق  اكتشاف  إىل  املؤدية  والوسيلة  احلقائق  ملعرفة  املؤدي  الطريق  ؛ وأنه 
  .2014) املوسوعة اجلزائرية السياسية(

نه :  - مجلة املبادئ والقواعد واإلرشادات اليت جيب على الباحث    ويعرفه بعض املهتمني والعلماء 
اليت  العامة واجلوهرية والضرورية  العالقات  بغية الكشف عن  ايته  البحث إىل  بداية  اتباعها من 

  ) 422صفحة  2011(رسالن،  ختضع هلا الظواهر موضوع الدراسة. 
 recherche scientifique)(  العلمي: البحث

الشيء   رة  إ على  يدل  لفظ  أنه  اللغة  مقاييس  يف  وجاء  واالستقصاء  التقصي  تعين:  لغة  البحث  كلمة 
وأيضًا   )34صفحة   2019(لطاد وآخرون،  "وبذل اجلهد يف موضوع ما، ومجع املسائل اليت تتصل به." 

  . ) 422صفحة   2011(رسالن، 

املعارف املبادئ والفرضيات واحلقائق والقوانني   أما مصطلح علم فهو عبارة عن جمموعة من  اليت تتضمن 
عن   نقال  نت  ويرى كو الكون.  ظواهر  تفسري  دف  ونظمها،  العلم  اليت كشفها  ت  (عليان،  والنظر

أن العلم؛" سلسلة تصورات ذهنية ومشروعات تصورية مرتابطة ومتواصلة، وهي نتاج    )14م، ص  2001
  ) 14صفحة   2001(عليان ،  لعملييت املالحظة والتجريب."
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ت  كذلك؛ يورد (جيدير، مانيو.)  و  أن "العلم هو جزء من املعرفة يتضمن احلقائق واملبادئ والقوانني والنظر
بصورة  احلقيقة  ملعرفة واكتشاف  ا  املوثوق  العملية  واملناهج  والطرق  واملنسقة واملصنفة  الثابتة  واملعلومات 

  ) 5 (جيدير، مانيو. د. ت.صقاطعة يقينية." 

، وتتضمن املعرفة  املعرفة "يف أبسط معانيها تعين تصوراً ع وأما   قليًا إلدراك ماهية الشيء بعد أن كان غائبًا
ويستطرد"أو   والعلمية،"  واحلضارية  واملكانية  الزمانية  األبعاد  عرب  فكرية  تراكمات  إثر  اإلنسانية  املدركات 
بعبارة أخرى هي كل الرصيد الواسع والضخم من املعلومات واملعارف اليت استطاع اإلنسان أن جيمعها عرب  

  ) 6(جيدير، مانيو. د. ت. ص .تاريخ حبواسه وفكره"ال

هو وسيلة    )34صفحة    2019(لطاد وآخرون،    ومن مث فإن البحث العلمي كما يراه بعض املختصني
معلومات أو  أو اسرتاتيجية لالستعالم واالستقصاء املنظم والدقيق الذي يقوم به الباحث بغرض اكتشاف  

هذا   يف  يتبع  أن  على  تصحيحها،  أو  فعال  املوجودة  املعلومات  تطوير  إىل  إلضافة  جديدة،  عالقات 
املعلومات   الالزمة جلمع  الطريقة واألدوات  اختيار  العلمي،  املنهج  الدقيق، خطوات  الفحص واالستقصاء 

  وحبثها. 

أولو إ  اإلشارة  درجتومما   من  اليوم  العلمي  البحث  أن  هنا  خاصةليه  الكربى  الدول  اهتمامات    ، ت 
تمعات اإلنسانية عامة   وختصص لإلنفاق عليه ميزانيات كبرية، فكثري من التطورات اليت نشهدها اليوم  ، وا

حثني عرب فرتات زمنية متالحقة.  -كن كلها تإن مل -   هي نتاج البحث العلمي وجهود 

امل اتباعه  هو  وتقدير  ثقة  حمل  العلمي  البحث  جيعل  صحة  وما  يف  االستقصاء  عملية  يف  العلمية  نهجية 
املعلومات والفرضيات اليت يتناوهلا الباحث عرب خطوات منظمة للوصول اىل النتائج املرجوة.. وقد تعددت  

ا ولكل منهج أدواته ومعداته وأساليبه وكما  .املناهج واختلفت بتعدد التخصصات العلمية واختالف جماال
لذا للبحث  أداة  اتفق    ؛ذكر هي  لدراسته وهي كثرية ومتنوعة  املناسب  املنهج  اختيار  الباحث  على  لزم 

التجرييب واملنهج اجلديل واملنهج   املنهج االستداليل واملنهج  أربٌع منها أصلية، هي  املناهج على أن  علماء 
  التارخيي وهو موضوع الدراسة. 
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  املنهج التارخيي أوال: 

يعترب املنهج التارخيي هو أحد املناهج العلمية األساسية املستخدمة  يف دراسة العديد من جماالت العلوم  
ستخدام أكرب   أنه حيظى  العلمية األخرى، إال  املناهج  العلوم االجتماعية، إىل جانب  اإلنسانية وخاصة 

احل البحث، حيث يبحث يف  لتميزه بشمولية واسعة يف  الباحثني  بل  ِ ق أو  من  املشكلة  أو  الظاهرة  أو  دث 
رخيها للتعرف عليها والوصول إىل املعلومات   ا األوىل وقد يتوغل الباحث يف سرب غور  احلالة منذ بدا
أداء  األبواب من  أجل  الباحث  أمام  يفتح  اليت ينشدها ، كما  احلقيقة  للوصول إىل  الالزمة، ويساعده  

اسة والبحث ويوجهه حنو فهم الكثري من احلقائق من خالل  مهمته على أكمل وجه حيث يعينه على الدر 
والتحليل  النقد  جمهر  البحث  حتت  مادة  جتعل  اليت  التارخيي  املنهج  العلمي وخصائص  املنهج  خطوات 
ووضع   ملشكلة  واالستشعار  للموضوع  اختياره   بعد  ا  اجتاها وكافة  ألبعادها  واالستقصاء  لبحث 

والتساؤالت وفحصها  لكل   الفرضيات  الكافية  املعلومات  وجتميع  منه  املرجوة  واألهداف  عليها  واإلجابة 
لتاريخ   لك ان كان املوضوع يتعلق  ذلك ملعاجلة القضا املطروحة للوصول إىل نتائج حمكمة دقيقة، فما 

لفه املاضي  يدرس  فهو  والنقد،  والتحليل  والتأمل  لقراءات  التارخيية  األحداث  وحتليل  تفسري  م  فيحاول 
ملستقبل، حيث أن املنهج التارخيي هو وصف وسرد وحتليل   الكثري من أحداث احلاضر مما يساعد للتنبؤ 
البحثية حماوالً  وبصريته  عقله  ليضعها حتت جمهر  واملراجع  املصادر  الباحث من  يستقيها  اليت  للمعلومات 

وامل  إىلالوصول   العواطف  على  لسيطرة  بتحليه  معقولية  احلقائق  أكثر  أفضل  يكون  وأن  الشخصية  يول 
  موضوعية. 

التعامل  اكتساب املهارة يف  التاريخ من  تقنية متكن دارس  التارخيي عبارة عن وسيلة علمية وطرق  فاملنهج 
صورة منطقية يف الذهن تُرتجم بكل    إىل مع احلدث التارخيي بتحويله من الصورة األدبية ألحداث املاضي  

بصو  الورق  على  ها  وزوا مبوضوعية  تفاصيلها  وقع  قد  يكون  أن  فرتض  ُ ي وكما  نتصورها  حقيقية كما  رة 
جمموعة   مع  والتكامل  للتطور  دومًا  بقابليتها  متتاز  التقنية  هذه  أن  لذكر  واجلدير  عاطفية.  ميول  وبدون 

ا الباحث.املعارف اإل   نسانية اليت يستعني 

  

  ومكانته  التاريخ علم  ماهية نيا: 

رّجح بعض أهل االختصاص أن كلمة   ُ تعود إىل اللفظ السامي الذي يعين القمر أو الشهر واليت    "ريخ"ي
ريخ وتعين الوقت لوقت بينما يذكر اجلواهري    ،تتكون من لفظني مها  ويقول السخاوي أنه يعين اإلعالم 
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ته، و لوقت، ويف قاموس الصحاح أرّخ الكتاب وأرّخه وّق ريخ الشيء وقته. ورمبا تعين سجله  نه التعريف 
عليها.  ترتب  وما  حدوثها  وكيفية  ا  وأسبا أحداثها  وكتابة  تسجيلها  نه  األحداث  ريخ  يعرف    إذ 

صر الدين،    . )7صفحة   2000(سعيدوين, 

يف كتابة   العلمية  ملنهجية  اإلسالم  فجر  منذ  العرب  اهتم  ألوامر وقد  امتثاال  النبوية  واألحاديث  السرية 
ُسمع، وملا طال الزمن عمل علماء احلديث    ى القرآن اليت حتث عل قال وما ي ُ التحري والصدق يف كل ما ي

لبحث وتكبد مشاق السفر للوصول   مصدر املعلومة    إىلعلى التوثيق وكذلك حتري الصدق واملوضوعية 
تباع الصدق والتحري يف استقاء املعلومة التارخيية ّأ ما  أومن أُخذت عنه، فظهر الحقا علماء ين ادون 

ومالحظته   تقصيه  يف  العلمية  النظرة  على  يعتمد  علم  وأنه  وتسجيلها  ا  مشاهد طريق  عن  كانت، 
وعبد الرمحن    م.1088هـ ـ 470لألحداث. ومن هؤالء العلماء أبو الفضل حممد بن احلسني البيهقي ت  

م الذي ارتقى بعلم التاريخ (اإلسالمي) فحدد جماله بتعريفه بقوله (اعلم  1406هـ ـ  808  ابن خلدون ت
األمم   من  املاضيني  أحوال  يوقفنا على  إذ  الغاية،  الفوائد، شريف  املذهب، جم  عزيز  فن  التاريخ  فن  أن 

م، حىت تتم فائدة االقتداء يف ذلك ملن تروم   واألنبياءوأخالقهم   ه أحوال وسريهم وامللوك يف دوهلم وسياسا
الدين والدنيا.. فهو حمتاج إىل مآخذ متعددة ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إىل  
النقل، ومل حتكم أصول   اعتمد فيها على جمرد  إذا  املنزلقات واملغالط، ألن األخبار  به عن  احلق وينكبان 

العمران واألحوال يف االجتماع   السياسة وطبيعة  لشاهد  نسايناإل العادة وقواعد  الغائب منها  ، وال قيس 
لذاهب فرمبا مل يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم واحليد عن جادة الصدق.) (ابن خلدون ع.،    واحلاضر 

  ) 3صفحة 

محقاين أمحد  األستاذ  يرى  أبو   )2018(محقاين،    بينما  حماوليت  تعتربان   أن  خلدون  وابن  العريب  بكر 
الرائدتني يف جمال تطور املنهج التارخيي من خالل معاجلتهم لألحداث التارخيية حيث نلمح ذلك يف رفض  

الصيغة   العريب  التسليم    االستسالميةابن  ت وعدم  الروا ت بل ويدعو إىل نقذ هذه  الروا التعامل مع  يف 
. ويعترب  )2018(محقاين،    مر ويشرتك معه ابن خلدون يف ذلك. ن لزم األأملعطيات مدونيها بل ورفضها  

البشري يف حتليله ملراحل  للعمران  التارخيي حيث استخدمه يف دراسته  املنهج  ابن خلدون من أهم أعالم 
. وقد كان ذلك يف العصر الوسيط عصر احلضارة اإلسالمية، أما  )2009(عالء،  .  تطور الدولة وهرمها

يف العصر احلديث فقد مر علم التاريخ مبرحلة جدلية صاخبة حول ماهيته وكينونة احلقيقة التارخيية وطبيعة  
ر ذلك عدة أراء خمتلفة حول تصنيف ومكانة علم   ردة فأ املادة التارخيية وطرق الوصول للحقيقة الثابتة وا
التاريخ بني من ينكر على التاريخ صفة العلم لعدم خضوعه للقوانني العلمية حسب معطيات القرن التاسع 
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عشر امليالدي فهو غري حمدد املادة وال خيضع للتجربة واالختبار، إال أن آخرين رأوا أن التاريخ فوق العلم  
العلمية إىل تصور أديب يف ثوب الئق جتعل   املادة  األحداث قوة فعالة يف عاملنا احلايل،  بكثري ألنه جيمع 

لث يرى أن التاريخ علم ال أقل وال أكثر، استنادا إىل خصائص املادة التارخيية املرتبطة بطرق   بينما رأٌي 
املؤرخني من رواد   العديد من  التزام  الرأي  العلمية ورسخ هذا  اليوم يف األوساط  به  البحث فأصبح مسلمٌ 

ملنهج ا  رة تلك التساؤالت واآلراء املختلفة  تبلورت علمية التاريخ وخضوعه  النظرة العلمية  لتارخيي، و
لقواعد البحث العلمي، فأصبح بذلك علم التاريخ علما يتميز مبنهج خاص به يقود اىل احلقيقة املؤكدة  
امي   بري ذلك  يف  ساهم  من  مقدمة  يف  وكان  والتحليل.  للنقد  التارخيية  املادة  خضاع  نسبيا 

(e.bernheim)  (منهجية البحث التارخيي) وفوستال  1894الذي نشر باليبزغ عام (  بتأليفه كتاب (
العتيقة)    (fustel de coulanges)دوكالنج   (املدينة    (la cile antique)صاحب كتاب 

للدراسات (seignobos) وسبينبوس  (langlois) والجنلوا  1889ـ1830( ) صاحبا كتاب مدخل 
صر الدين،  .م1898بباريس عام   التارخيية الصادر   . )11_9صفحة  2000(سعيدوين, 

ن املناظرة حول علم التاريخ الزالت مستمرة والعراك حول معناه    )2001  (النور.  ويرى د. أسامة النور
يف   يشرتك  من  آخر  واضح،  هو  فيما  العرب،  "املؤرخني  وأن  صاخبًا  التاريخ  الزال  حول  الدائر  الصراع 

أن خيتار معركته للوصول للحقيقة التارخيية والنزاهة يف تقدمي املاضي وأن ال    ويستطرد أن عليه (أي املؤرخ)
يتسلح   ولكن   " استحالة  هلا  وقته  ممكن وتفريغ جل  غري  هلا  "فتجاهله  املناظرات  تلك  عن  مبنأى  يكون 

جناز  لعمل على توفري الرباهني فيمنح مبوقفه   هذا التاريخ األكادميي الصمود والقوة ويف ذات الوقت يقوم 
  ) 3  .ص2001(النور. عمله يف تشييد البناء األساسي للمعرفة املستند إليها التاريخ

أو   معاينة  علم  ليس  فهو  الفيزيقية  العلوم  العلوم وأكثرها مشولية وهو خيتلف عن  أوسع  التاريخ من  وعلم 
وحت نقد  علم  ولكن  الدين،  قيق،  جتربة،  صر  الجنلوا   ) 95صفحة    2000(سعيدوين,  عبارة  ولعل 

أن التاريخ ملموس ويعتمد على شواهد مادية من عمارة    وسينبوس ئق" تدل على  "التاريخ يصنع من و
والكتابية  الشفوية  الشواهد  دالة على  أو  مكملة  فتكون  رمزية وزخارف وأدوات وآالت  أو  ورموز كتابية 

ً عن غريه من العلوم ذو معرفة شاسعة ويف بعض األحيان معقدة ل  ذلك كان جعل هذا علم التاريخ دو
على املؤرخ االستعانة بتقنيات املنهج التارخيي وإجراءاته لكتابة وتدوين التاريخ لذا كان على املؤرخ أيضًا أو  
لكثري من   الباحث التارخيي أن يعمل على اكتساب ثقافة واسعة يف حقول املعرفة البشرية وأن يكون ملمًا 

لتاريخ أو   ا، ويف ذلك يقول  املعارف والعلوم اليت تكون على صلة  على األقل يكون على اطالع أويل 
الدين سعيدوين   .صر  الدين.  صر  ثقافة واسعة )2000(سعيدوين،  يكون ذو  أن  املؤرخ جيب  أن   ،
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العلوم  من  جمموعة  وهي   ) التارخيية  ملادة  املتعلقة  العلمية  ملوضوعات  ملمًا  يكون  وأن  االت  ا بكافة 
وامل )  واملعارف واألساليب  و متحيصها ونقدها  مادته وفهمها  للمؤرخ على مجع  املساعدة  والطرق  هارات 

العلمي). البحث  مواضيع  أصعب  من  التاريخ  جيعل  ما  (هذا  ن  الدين،   ويستطرد  صر  (سعيدوين, 
  . )13صفحة  2000

وقدرته على التأمل وسعة اطالعه هي ما تساعده    وحقيقة؛ إن ثقافة املؤرخ الواسعة وذكائه وقدراته العقلية
األزمنة واحلقب ومبا متتاز مبظاهر خمتلفة ومتنوعة.    التارخيي وسريورته عرب  للمشهد  التصوري  الوصول  على 
وتفسري   فهم  على  مساعدة  علوم  لتاريخ،  صلة  ذات  علوم  إىل:  والعلوم  املعارف  تلك  تصنيف  وميكن 

  التاريخ.

   

  لتاريخ  صلة   ذات : علوم لثا

رخيية هامة وتكون للباحث التارخيي  ا يف صلب التاريخ وتعد نتائجها مادة  وهي العلوم اليت تدخل ماد
  أدوات أساسية يبين عليها فرضياته أو ينفيها ولعل أهم هذه العلوم: 

ر:ـ (ــ  1   )  archeologieعلم اآل

ألساليب العلمية   وهو علم يبحث يف خملفات اإلنسان املادية يف املاضي طنها  سواء فوق األرض أم يف 
أزمنة  التارخيية كدراسة  األدلة  استخراج  دف  دراستها  مع  التنقيب  يف  املتبعة  احلديثة  الفنية  والتقنيات 

د.   يسميها  الصنعية (كما  املواد  مث دراسة  احتواها  الذي  املكان     النور  أسامة الطبقات ووصفها ووصف 
ص2001النور.  ( الفكر    )28  .  نتاج  هي  عليه    اإلنساينواليت  حتمتها  اليت  أدواته  صناعة  يف 

التاريخ  ر  مهمة جداً يف دراسة  اليت دفعته لصنعها.  فاآل االحتياجات والدوافع والعادات والسلوكيات 
احلضارات   إليهعامة ويف البحث التارخيي خاصةً فهي تقدم مصدراً أساسيًا عن أحوال املاضي وما وصلت  

ريٌخ ملموس يعتمد على شواهد مادية من عمارة وزخارف ونقوش  ا لقدمية من فن ورقي وهي عبارة عن 
وأدوات وآالت فتكون مكملة أو دالة على الشواهد الشفوية والكتابية اليت خلفها لنا التدوين التارخيي  بل 

ر ساعد على فهم مرحلة ما قبل الكتابة من خالل البقا املإ ادية اليت ظلت ختتزن معطيات  ن علم اآل
ر على سد الفجوات الذي تركتها لنا  كثرية عن صانعيها وعن أزمنتها املوغلة يف القدم، كما عمل علم اآل
أخطاء   األحيان  بعض  يف  يصحح  أنه  عن  (فضالً  األدبية  املصادر  من خالل  التارخيي  التدوين  عمليات 
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رخيية جديدة ضمن منهج البحث   )433صفحة    2011(رسالن،    رخيية مشهورة).  مما جعله تقنية 
رخيية أصيلة. إالتارخيي. فكان أوثق وسيلة جلمع مصادر معلوماتية ال يرتقي    ليها الشك يف كتابة مادة 

  )paleographie(  ــ علم قراءة اخلطوط القدمية أو تطور اخلط:2

مباشرة   يهتم  علم  املتصلة وهو  العلوم  من  وهو  الربدي،  للتلف كورق  القابلة  واملواد  األثرية  لسجالت 
اهلريوغليفية   والكتابة  املسند  واخلط  املسماري  القدمية كاخلط  اخلطوط  وقراءة  بدراسة  يهتم  فهو  لتاريخ 

تطو  حيث  من  املرموقة  املكانة  ذات  اخلطوط  من  يعد  الذي  العريب  واخلط  والالتينية  وتنوعه  واإلغريقية  ره 
املغريب،   الفارسي،  الكويف،  الثلث،  الرقعة،  أصنافه:(النسخي،  تعدد  اىل  إضافة  والتعبري  للتشكل  وقابليته 
اإلداري التابع للدولة العثمانية وهو   الغباري، الديواين، والقريمة...) وهذا األخري كان يستعمل يف اجلهاز 

ا أسرار  بقصد كتمان  أُستُعِمل  للشفرة  يكون  ما  واإلدارية،أقرب  املالية  الدين،   لدولة  صر  (سعيدوين, 
بعلم اخلطوط كي يوفر    ) 15_14صفحة    2000 التاريخ أن يكون على دراية  لذا وجب على دارس 

  على نفسه اجلهد والوقت مبعرفته نوع اخلط وزمنه وأن يتجنب الوقوع يف كثري من اخلطأ.

ت القدمية:ــ علم 3   ) epigraphie(  النقوش أو الكتا

وهي كل ما هو مكتوب أو مرسوم أو منقوش على اللوحات احلجرية أو املعدنية أو على جدران املعابد  
والقصور وشواهد القبور وتذكارات املباين واملنشآت حيث يهتم حبل رموز اخلطوط القدمية ويقدم لدارس  

  ة أو النظم اإلدارية واملالية والعسكرية والدينية.  التاريخ معلومات عن احلياة احمللي

  ــ اللغة: 4

لتاريخ والالزمة لدراسته اللغة، فاللغة يف تطور مستمر تنمو وختبو ومتوت وقد تندثر لذا   من العلوم املتصلة 
مًا  كان تتبع ذلك ورصد أسبابه والوقوف على التغريات الطارئة عليها مهم لفهم حركة التاريخ، فكان لزا

ت العصر الذي يريد البحث فيه عن طريق   على املؤرخ أن يكون على ثقافة واسعة من حيث اللغة وكتا
ملستوى احلضاري والفكري ألي أمة حيث ميكن استخالص   ئق املكتوبة، فاللغة ترتبط  دراستها عرب الو

األصلية النصوص  التارخيية من خالل  منه   ؛املعلومات  يلزمه  ما  بكل  فعليه دراسة  يلم  أن  إذ ال ميكنه  ا 
  ) 422صفحة  2011(رسالن،   اللغات ولكن يكون على دراية مبا يهمه منها.

ئق أو املستندات القدمية:5   ) diplomatique(  ــ علم الو



 

195 

هو علم املستندات القدمية اليت تقوم على التحليل النصي لتلك املستندات وتشمل املراسالت واملعاهدات  
واملذكرات والسجالت والتقارير فيهتم هذا العلم بوصف الوثيقة والتعريف بصاحبها وحتديد مصدرها وإن  

األصل) وضبط  نسخة عن  (أي  نوية  أم  األصلية)  الوثيقة  (أي  أويل  إىل   كان مصدر  رخيها واإلشارة 
حتليلها ونقدها مت  ا، ومن  اليت وردت  أهم عناصرها واملصطلحات  ا وحصر  ،  2001  النور،(  مضمو

  ). 57صفحة 

  :ـ   numismatique)( ــ علم النقود واملسكوكات أو النوميات 6

أو اإلغريقية وتعين الفضة املضروبة،  وهو علم يدرس اللقى النقدية، و لفظ النوميات   مشتق من الالتينية 
اللقى   ) 427صفحة    2011(رسالن،   للمؤرخ حيث نستخلص من تلك  املهمة جداً  العلوم  وهو من 

رخيية غاية يف األمهية من خالل نوعية املعادن املصنعة منها والصور والرموز والنقوش اليت عليها  معلومات 
والنقوش   الصور  نستشف من  أن  ونستطيع  إليها  تنسب  اليت  الدولة  تدل على غىن وفقر  املعادن  فنوعية 

طبيعة السلطة و نوعية احلكم املتبع آنذاك بل ونوع االقتصاد ونوع املعيشة. وتعمل املسكوكات يف والرموز  
السياسية واستقالهلم كما   وتبعيتهم  ومذاهبهم  األمراء  لقاب  التارخيية  املادة  إثراء  اإلسالمي على  التاريخ 

ا االقتصادي واإلداري.  ا لعلو شأ   خلدت أمساء مدن ُسكت 

  ):ـ heraldique(  ) والرنوك أو الصنجsiligraphis( ختامــ علم األ7

والرنوك هي الرموز والعالمات والصور الشارات اليت تظهر على األختام أو الدروع أو على مالبس األمراء  
واجلند والفرسان واحملاربني أو على األعالم كاهلالل والنسر والصليب ... وغريها مما جتعل الباحث يستطيع 

ا ومستواهم احلضاري    التيقن من نسبة هذه اللقى والتعرف على العديد من احلقائق التارخيية عن أصحا
واالقتصادي العسكري  و  السياسي  الدين،    ونفوذهم   صر    و  )17صفحة    2000(سعيدوين, 

  ) 429_428صفحة   2011(رسالن، 

  )األجناس علمـ  نسانعلماإل  )antaropologie( ــ علم األنثروبولوجيا:8

حيث  من  (أي  اجلنس  أو  الشكل  حية  من  وتطوره  خلقه  حيث كيفية  من  اإلنسان  دراسة  علم  وهو 
أمناط حياته   ثقافته ومعارفه وتطوره احلضاري كما يدرس  البشرية ساللته) وكما يدرس  وتركيبة اجلماعات 

  وأوجه الشبه بينها واخلصائص املشرتكة وانتشارها على سطح األرض.

  autobiographie):والرتاجم (  )biographie( ــ علم السري9
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م كاحلكام  جمتمعا يف  ثري  هلم  ما كان  أشخاص  عن  واملعلومات  الشخصية  السري  العلم  هذا  ويدرس 
والكتاب   أن هذوالقادة  إال  والفنانني  تغلب    اوالعلماء  إذ  الدقة واملوضوعية  املؤرخ حتري  العلم حيتاج من 

ا.  عليها النظرة الذاتية من قبل أصحا

  

  : علوم مساعدة على فهم وتفسري التاريخ رابعا

وع اجلغرافيا،  علم  وهي:  ا  اإلملام  من  التاريخ  لدارس  غىنً  ال  اليت  واملعارف  العلوم  من  جمموعة  لم  وهي 
  اخلرائط، وعلم االقتصاد ـ والعلوم السياسية ـ والفلسفة ـ وعلم النفس ـ وعلم االجتماع.        

ت احلدث التارخيي وآخر الشهود عليه كعلم اجلغرافيا ،وبعضها تقدم   فبعضها ميثل جزءا ال يتجزأ من مكو
ا   املادة التارخيية مثل علم اخلرائط   لدارس التاريخ تفسريات تسد الكثري من الفجوات اليت قد ال توفر ماد

القدمية   احلضارات  ر  أ توضيح  أساسية يف  (فتوغراميرتي) كوسيلة  اجلوية  الصور  اليوم وبفضل  تعمل  اليت 
الدقيقة   املالحظة  من خالل  تظهر  اليت  الرومانية  الدفاعية  السكانية واخلطوط  والتجمعات  الري  كأنظمة 

صر الدين،   تتبع الطرق العلمية والتقنيات املتطورة،للصور اليت يوفرها املسح اجلوي، شرط   (سعيدوين, 
ثري  االثننيوال خيفى ضرورة علم االقتصاد والسياسة يف ارتباط   )20صفحة  2000 بدراسة احلضارات و

الدولة   تمع والدين يف منظومات  اإلدارة وا السياسية وانضوائهما مع  الناحية  االقتصاد ومسريته يف تقدم 
منطقية   فلسفية  وتصورات  تفسريات  اىل  حيتاج  ذلك  وكل  التارخيية  األحداث  ت  جمر يف  ذلك  ثري  و

الفكر احلضاري وال شك دراسة   تمعات لألحداث من حيث تطور  ا التغريات االجتماعية وتتبع حركة 
لنظم والعادات واليت يقدمها   من خالل اإلطار الزمين أمرٌ ضرورٌي جداً يف تفسري األحداث اليت هلا عالقة 
التارخيية وحتكمها يف سلوك   األحداث  من  النفسية يف كثري  الدوافع  ثريات  عن  هيك  االجتماع،  علم 

البا الشخصيات  ثري ذلك  العديد من  و لبعضهم  املختلفة  الدوافع  والقادة ودراسة  رزة كاحلكام واألبطال 
 على بعض األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية بل وحىت الدينية.

  

  خصائص املنهج التارخيي: خامسا

  يعترب املنهج التارخيي من أكثر املناهج استعماالً وذلك ألنه:

  واتساعا ملواضيع البحث فيه؛أ ـ أكثر مشولية 
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  ب ـ قد يكون أقدم املناهج املتبعة منذ القدم؛ 

ج ـ يعتمد أساسا على أرضية صلبة يف الوصول للحقائق وذلك بتحري الدقة والصدق يف عرض احملتوى 
  لبحث والتحليل والنقد؛ 

ُستخدم يف أغلب العلوم الحتواء التاريخ على خلفية كل العلوم. وألن لكل.  دـ   ريخ ولكل ظاهرة    ي علم 
ا وهو ما يطلق عليه   ا أو بدا أو مشكلة أسباب أو جذور يوجب على الباحث اسرتداد معلومات نشأ

ملستقبل؛   املنهج االسرتدادي الذي هو اسرتجاع ما حدث يف املاضي لدراسة احلاضر والتنبؤ 

  ألخرى أثناء الدراسة.   زـ منهج سهل وغري مكلف ومرن يف تداخله مع العديد من املناهج ا

  

  وأهدافه وخطواته  أمهية املنهج التارخيي: سادسا

يت أمهية املنهج التارخيي من كونه خيتص دون عن غريه يف دراسة السريورة التارخيية للظواهر واملشكالت  
ت أحداثها وإمكانية البحث يف تفاصيلها عرب   غلب جمر ا واإلملام  ا وتطورا تقنياته العلمية وتتبع حتوال

ا، فيساعد ذلك   التشكيك  العلمية، من خالل دراسة نقدية صارمة حىت ال ميكن  ئق  الو واملتمثلة يف 
ملستقبل يف كثري من األحيان.   على تفادي تلك املشكالت وإجياد حلول هلا بل ويفيد يف التنبؤ 

ة.  وهذه األهداف قابلة للتبدل والتحول  احلقيقة عرب الطرق العلمي  إىليهدف املنهج التارخيي إىل الوصول  
  ) 76  صفحة 2011 النور،( خالل مسار التاريخ

ملصادر األولية واستقاء املعلومة  2001(النور.  النور، يرى د. أسامة )، بضرورة اعتماد الباحث يف التاريخ 
من املصادر األصيلة، وأن على املؤرخ املرور على األقل بسبع مراحل يف عملية حبثه أوهلا اختيار املوضوع 

نيًا  وحتديده قدر املستطاع، وأن يكون مستعداً إلعادة التحديد مىت ما تطلب األمر أثناء   سري الدراسة، 
عملية  "أو  ئق  الو عن  "الكشف  عملية  وهي  الدراسة  مبوضوع  املتعلقة  ئق  الو عن  ستمرار  يبحث  أن 

 .( أملانيا  الوثيقة وترمجتها.    اهلورسطيقا (كما مسيت يف  لغة  فهم  رابعًا  الوثيقة وأجبديتها.  قراءة رموز  لثًا 
حت الوثيقة. سادسًا  أصالة  التأكد من  سابعًا  خامسًا  التارخيية.  األمهية  منها  الوثيقة مستخلصًا  إفادات  ليل 

رخيي،   وسرد  منطقي  تسلسل  يف  واملعلومات  الوقائع  تركيب  ومن    )45صفحة    2011(النور،عملية 
  إىل أو تناقضات مل يتم حسمها تضطره  اإلشكالياتاملؤكد أن تعرتضه أثناء العمل العديد من الفجوات أو 

البداية منذ  واألحكام   وإعادة  العودة  املسبقة  األفكار  عن  مبتعدا  حتليلية  بطريقة  والبحث  االستقصاء 
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اليت قد توصل هلا اآل املعلومات  النظر يف كثري من  يعيد    صفحة   2001(النور،    خروناملتسرعة بل وقد 
65_66 (  

حداها األخرى وتتداخل يف بعضها البعض مكونة  إويف العموم فإن البحث التارخيي مير بعدة مراحل تتبع  
  هيكلية البحث وهي: 

  ـ اختيار املوضوع: 1

يتحلى   فيه، وأن  احلقائق  العمل وكشف  أقدر على  بنفسه كي يكون  الباحث موضوعه  فضل أن خيتار  ُ وي
استعداد   لديه  يكون  وأن  واملثابرة  يتحلى  لصرب  وأن  ومشاق،  ت  صعو من  يعرتضه  قد  ملا  نفسي 

ملصداقية والنزاهة واألمانة العلمية، وأن ال ينصاع للميول العاطفية، مث جيمع املعلومات من منطلق عدة  
ت واملصادر  تساؤالت هي: أين، من، مىت، كيف، ملاذا، وأن يكون على دراية بكافة املعلومات والكتا

، ات والقضاعلى حتديد املكان والزمان قدر املستطاع ويضع عنوا حيوي كل املوضوعاملتعلقة به، فيعمل  
تساؤالت  بعد ذلك  مث يعرض  ،  شكالية اليت حياول حلهايشري فيها إىل فرضياته واإل  ضع خطة حبثمع و 

عنها يف منت البحث الذي قسمه ألبواب وفصول قد تزيد وتنقص وتتغري حسب    ينبغي اإلجابةحبثه اليت  
 وإعادةمقتضيات موضوع البحث واملادة العلمية اليت جيمعها، وتكون يف البداية خطة أولية قابلة للتعديل  

يتحصل عليها  اليت  والنتائج  املتوفرة  املادة  األمر ذلك حسب  تطلب  ما  التحديد واحلذف واإلضافة مىت 
  ثناء سري الدراسة.أ

ت واملعلومات (املادة التارخيية):  2    ـ مجع البيا

يبدأ يف مجع   وأراء من سبقه،  ومصادره  مراجعه  على  مادته واالطالع  املوضوع ومجع  اختيار  بعد مرحلة 
املصادر األصلية ليستقي منها املادة العلمية لبحثه على أن تكون هذه املصادر ختص موضوعه أو املسألة  

هنا  الت عليه  درسها، جيب  اليت  واملصادر  املراجع  يف  وردت  اليت  ا  ذا تكون  وقد  فيها  يبحث  اليت  ارخيية 
ا قد يكون جديدا. وهنا تنقسم   ين وأن يتفحصها ويتأكد من ورود كل ما حتتويه حبثًا عمّ دراستها بدقة و

  املصادر إىل قسمني: 

موضو  عن  مادة  حيوي  ما  أقدم  وهي  األصلية:  املصادر  والسجالت أـ  ئق  والو ر  اآل يف  وتتمثل  ما،  ع 
  واملذكرات الشخصية؛ 
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غري حالتها   تكون يف  ما  األولية وعادة  املصادر  املنقولة من  املعلومات  الثانوية: وهي ذات  املصادر  ـ  ب 
  األوىل وتوجد يف اجلرائد والصحف والدراسات السابقة.

  ـ نقد مصادر املعلومات: 3 

يرتكز عليها املنهج التارخيي حيث يتم فيها التأكد من صحة املعلومات اليت ُمجعت  وهي مرحلة مهمة جداً 
ئق ليست  الو إذ أن هذه  التارخيي مهمة شاقة وعسرية  الباحث  الوثيقة وهذا ما جيعل مهمة  ومن صحة 

عنها، ووصف  ت  روا وإمنا  ا  ذا حد  يف  وآخرون،    الواقعة  ميكن    )122صفحة    2019(لطاد  وال 
بتفحصها خارجيا وداخليا  وذلك   الوثيقة  التثبت من صحة  الباحث  لذا كان على  احلدث،  استحضار 

  بعملييت:

أم نسخة عن األصل ا أصلية  أ الوثيقة أي  النقد اخلارجي: وهو يبحث يف صحة   ( وذلك من نوع    أـ 
واألسلوب   واللغة  واحلرب  واخلط  إىل الورق  نسبتها  من  التثبت  مث   ( الوثيقة  بعصر  اخلاصة  واملصطلحات 

ئق من تزييف وإضافات وحتريف، ويف بعض   حداث عصرها، ملا تتعرض له الو صاحبها وذلك مبقارنتها 
ئق لذلك عن غري قصد عند نسخها وترمجتها الو تتعرض   الوثيقة من جانب    ،األحيان  يتم جتهيز  فهنا 

ا مطبوعة وحىت وإن كان احملقق جادا وأمينا ومنضبطا فإن بعض مسات األصل لن عندما جنده  لثطرف  
ا وسيكون (احملقق قد تدخل بيننا وبني العقل التارخيي الذي ندرسه)،     صفحة   2011  ( النور،تتواجد 

لتحليل املخربي عن طريق الكربون املشع؛  )48   كما يتم التأكد من زمن الوثيقة ومن مؤلفها 

ب ـ النقد الداخلي أو الباطين : وهو اخلطوة األهم واليت تعتمد عليها املادة التارخيية وهو التحري والتحقق  
خ جهدا كبرياً ووقتًا طويالً  من الكالم املوجود داخل الوثيقة وماذا يقصد الكاتب منه وهذا يتطلب من املؤر 

ً خطأ غري معروف، حياول ترمجته   فبعد أن يتعرف على لغة الوثيقة وحروفها اهلجائية وخطها يواجه أحيا
أو   معناها  أو مشكوك يف  مفهومة  أو كلمة غري  معتاد  ً يواجه خطا غري  ألفكار ونطق وكلمات، وأحيا

للعمليات البحثية حيث تقدم لنا املعلومات الصحيحة  مقصدها، لذا كانت هذه املرحلة نقطة االنطالق  
ا الزمنية واملكانية، لذا كان على املؤرخ حتري األمانة واملصداقية، ويف حالة   عن الوقائع التارخيية مع حمددا
من   يضلل  ال  وأن  بذلك  االعرتاف  عليه  ت؛  والكتا الرموز  وفك  الرتمجة  عملية  تعيق  مشاكل  اعرتاضه 

  تعتمد كل إفادة واردة فيها على عملية كتابة التاريخ .  سيأيت بعده إذ 

  ـ إشكالية البحث: 4
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وهي نقطة انطالق البحث فهي الفكرة العلمية التارخيية اليت تقوم عليها التساؤالت وينتج عنها استخراج  
لسهلة فهي تتطلب معرفة واسعة وجه  ت مؤقتة حللها، وهي عملية ليست  د  فرضيات علمية مبثابة إجا

كبري ويتم حتديدها منذ مرحلة اختيار املوضوع فالعثور على املشكلة هي بداية الطريق للبحث على أن يتم 
  صياغتها بشكل واضح يعرب عن فكرة الباحث املراد البحث فيها.                                                      

  ـ وضع الفرضيات: 5 

نه ختمني عرف الفرض العلمي "  ُ  أو استنتاج ذكي يصوغه ويتبناه الباحث مؤقتًا لشرح بعض ما يالحظه  ي
وحقيقة هذه الفروض اليت توضع    )80صفحة    2012(بن حامد،  من احلقائق والظواهر يف جمال حبثه."

لتايل فإنه   هي وجهة نظر شخصية وهي حلول يتصورها الباحث للمشكلة اليت حياول عالجها يف حبثه، و
  ءقد ينفيها أو يثبتها من خالل املادة التارخيية اليت تتوفر لديه ومن خالل سياق صياغة املشهد التارخيي أثنا

دراسة قد يثبت نفيه بناء على ما توفره املعلومات املصدرية واملوثوقة كتابته، إذاً هي حل مؤقت ملشكلة ال
ومتحيصها   املعلومات  حبثه، وبعد فحص  اجتاهات  الباحث يف حتديد  الفرضيات  الباحث، وتساعد  لدى 
ميكن تعديل فرضيات البحث وقد تستبدل الفرضيات املدعومة مبعلومات غري كافية إىل فرضيات مدعومة  

لذكر أنه يف كل احلاالت النتيجة اليت تصل إليها الدراسة ال تُعد أمر مسلمٌ به  مبعلومات كافية . واجلدير 
ائية ال تقبل الشك، بل تستمر عملية البحث وميكن نق بتة  الدراسة وإعادة صياغة فروض    د أو حقيقة 

تف وطريقة  حث  نظرة كل  أو  التارخيية  والشواهد  املعطيات  تقدمه  ما  هلا حسب  ومعاجلته  جديدة  كريه 
لألحداث التارخيية. وعادة ما تتعدد الفروض يف البحث التارخيي لصعوبة تفسري األحداث التارخيية بشكل  
  موضوعي وذلك، (لسبب واحد وهو أن أحداث التاريخ معقدة ومتداخلة ويصعب ربطها بسبب واحد) 

  ) 45صفحة    2001(عليان ، 

  حتليل احلقائق وإعادة صياغتها وتفسريها: ـ 6

بتسلسل   وتركيبها  وصياغتها  الباحث  مجعها  اليت  املعلومات  تدوين  عملية  أو  البحث  منت  عملية  وهي 
، فبعد أن   منطقي يهدف إىل إعادة تصور املاضي من خالل عمليات اجلمع والنقد اليت أشر إليها آنفًا

، واطلع على الدراسات السابقة ملوضوع البحث سواء من املؤرخني  مجع الباحث املادة الالزمة من املراجع
السابقني أم املعاصرين  والتمعن يف آرائهم واألحكام اليت صدرت وقيلت حول املوضوع الذي يبحث فيه ،  
عن   أكرب  وتفاصيل  التارخيية  السريورة  عن  عامة  معرفة  األحكام  بعض  لتقبل  مضطراً  نفسه  جيد  حيث 

التفكري والبحث عن مصادر   إىلواملنطقة موضوع البحث وتشكيكه يف أخرى مما يدفعه  إشكاالت املرحلة  
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أو    إىلجديدة ويصل   تغيري بعض مقرتحاته  لتايل سيضطر إىل  مغايرة هلا؛ و أو  مؤيدة  أحكام قد تكون 
حكام جلها.يبدأ الباحث بنسج املشهد التارخيي من خالل  حتليل املعلومات وتفسري الوقائع واستنتاج األ

ا البحث فجمع املعلومات املبعثرة وصنع موضوع منها يف أسلوب متميز   وهي من أهم املراحل اليت مير 
ألمر اهلني، فبداية يعمل الباحث على ترتيب   فكار مرتبة ولغة سليمة ومعىن واضح ليس  رخيي  وعرض 

البحثية بشكل و  اهليكلة  إمتام  الباحث إىل  أقسام  األبواب والفصول حبيث يصل  اضح منسق وهي ثالث 
يركز يف  أن  البحثية، حيث عليه  العملية  تطلبه  مبا  الالزمة  املعلومات  استيفاء  بعد  املقدمة واملنت واخلامتة، 
ترتيب معلوماته من خالل معاجلته للموضوع الذي يبحث فيه حيث يكون هنا قد اكتسب معرفة عامة  

إشكاال عن  أكرب  وتفاصيل  التارخيية  السريورة  يسمى  عن  ما  (وهو  الدراسة  موضوع  واملنطقة  املرحلة  ت 
فيقوم بفرز وقائعه وجتميعها وحتديد مرجعيتها،    )81_65صفحة    2011  (النور،  ملعرفة الالمصدرية)،

وحقيقة على الباحث أن يكون واسع التصور واالطالع واملعرفة الواسعة ليقوم بعملية الرتكيب التارخيي اليت 
هي مجع احلقائق بعد صياغتها وترتيبها زمنيًا بتصنيفها حسب أمهيتها وطبيعتها الداخلية سياسية كانت أم 

اجت أو  البحث  اقتصادية  بناء  عملية  أثناء  هنا  وغريها،  قانونية  أو  دينية  أو  إدارية  أو  فكرية  أو  ماعية 
املعرفية   الباحث  يت دور مشولية  معلومات وهنا  يغطيها من  ما  لعدم وجود  فجوات  الباحث  سيصادف 

األ عالقة  على  العتماد  العلمية  الالمصدرية  ملعرفة  املدعوم  اخليال  وخصوبة  الذهين  شخاص  والتسلح 
ألحداث ودوافعهم احلقيقية يف املاضي بنوع من التفسريات املوضوعية والتصور املبين على احلقائق املتوفرة 

  ) 66_65صفحة   2011 (النور، والفهم العميق للمرحلة أو الفرتة حمل الدراسة

عرض املوضوع بلغة سليمة   ُ لسل التارخيي  بسيط مرتابط وعلمي يراعى فيها الرتتيب الزمين والتس  وأسلوبي
بعيدا عن التكرار، واإلسهاب املفرط حىت ال يتفكك املوضوع، واإلجياز املبهم حىت ال يعقد املسألة على  
ستعمال  السرد  أثناء  والتشويق  احليوية  وإضفاء  اللغة،  لقواعد  الدقيق  و  اجليد  االستعمال  مع  القارئ، 

صر الدين،  أدوات االستفهام وضرب األمثلة، وعليه أن يراعى عرض    ) 48صفحة    2000(سعيدوين, 
فة لفكرة ما يناقشه حمتوى موضوعها، وأن تكون عملية الربط   العناوين اجلانبية يف مجل قصرية موجزة ومعرّ
بني فقرات املنت حمكمة ومتينة ومتسلسلة األفكار والزمن حبيث تبىن كل فقرة على ما قبلها ومتهد ملا بعدها  

حثًا عليه   فتكون مرتبطة وختدم العنوان الذي يشملها. وجتعل العرض التارخيي جيداً وذا قيمة أدبية، وكونه 
أن يبتعد عن اآلراء اجلزمية والقطعية أو احلتمية يف حقيقة املعلومة وان يستعمل األلفاظ املرنة كـ على ما  
تنفي   ما ظهرت حقائق جديدة  إذا  الرجعة  املمكن، ورمبا كان وغريها كي حيافظ على خط  يبدو، ومن 

املتحيزة واملطاطة، وعدم  القدمي املنمق والعبارات  الكلم  يبتعد عن  احلقائق)، وأن  األثري تقلب  (فالفأس  ة 
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أية حال، واآلن،   بعبارات ونتيجة، وعلى  ، وحنن وغريها وبدر اجلمل  السرد كأ أثناء  الضمائر  استعمال 
  وغريها ... 

تشو  دون  لدقة  و العلمية  ألمانة  يتصف  أن  الباحث  على  لألفكار،  كما جيب  أو حذف  للحقائق  يه 
أسطر، بضعة  املقتبس عن  النص  يزيد  أن ال  لصاحبها على  املعلومات  ينسب  االقتباس  (رسالن،    وعند 

وينقله كما ورد عند صاحبه متامًا بني عالميت التنصيص " "، و أن ال يبالغ يف    )471صفحة    2011
  وراءها.  ت حىت ال ختتفي شخصيته البحثية وأسلوبهاإلكثار من االقتباسا

إن عملية البناء العلمي هذه أو الصياغة تتطلب جهداً كبرياً من الباحث فإىل جانب املعلومات املصدرية  
هللا   وهبها  اليت  اإلدراكية  طبيعية كملكاته  ً كانت  سواء قدراته  على  هاتعتمد  كتسابه   إ مكتسبة  أم 

مكتملة  والغري  والغامضة  املبهمة  األحداث  من  العديد  وتفسري  فهم  على  تساعده  اليت  املختلفة  املعارف 
مؤرخ  من  ختتلف  واليت  العلمية  الالمصدرية  املعرفة  بنية  يف  متمثلة  ذكره  سبق  وهي كما  املشهدية،  املعامل 

ملكاته تياراً من احلياة يف العصور املاضية فيصورها   آلخر. فهو بذلك يعرب عن عصر دراسته فيبت فيها من
ا.    بطريقته يف أقرب صورة كانت عليها يف زما

  : ـ استخالص النتائج اليت يتحصل عليها الباحث أو( اخلامتة )7

توصل   ما  خالصة  التارخيية    إليهوهي  الشواهد  وفرته  ما  خالل  من  وحقائق  استنتاجات  من  الباحث 
ما قد تتضمن قضا جديدة اكتشفها أثناء الدراسة يوردها يف حماور حمددة، مع عرض  واملصادر األولية، ك

ا خالل مرحلة إعداد البحث، كما ميكن أن يتحدث فيها عن   موجز وشامل للمراحل واألعمال اليت قام 
ت اليت اعرتضته أثناء البحث، مع مراعاة عدم تكرار ما جاء يف منت البحث.   العراقيل والصعو

ا فاحلقيقة التارخيية غري مطلقة وإمنا نسبية كلما   وال ائية ومسلم  يعين أن النتائج اليت وصل هلا الباحث 
زادت نسبة الصدق فيها اقرتبت من احلقيقة، وهي بذلك قابلة للنقد واملناقشة حسب املعطيات والشواهد  

  التارخيية ونظرة الباحثني إليها.  

  

  ة: امتاخل

رأينا من   ليس  حقيقة كما  أنه  إال  العلمي،  املنهج  قواعد  يعتمد على  التارخيي  املنهج  فإن  الدراسة  خالل 
ٌ إنساين متكامل وهذه سنة اخللق الستمرار املعرفة اليت تسعى إليها فطرة   البحثية، لذا   اإلنسانهناك عمل
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والتمحيص، إال   فرغم ما وصل إليه املنهج التارخيي من تقنيات حتاول إخضاع مادة الدراسة للنقد والتحليل
ا والسيطرة  أنه ال ميكن اجلزم واحلتمية يف نتائجه، لعدم حضور واسرتجاع احلدث أو الواقعة ودراسة متغريا
عليها، مما جيعل سد فجوات املشهد التارخيي تعتمد على قدرات الباحث وقوة تصوره العقالين وخصوبة  

املصدر  واملعلومات  التارخيية  خللفيات  املفعم  لتاريخ خياله  املتصلة  ملعارف  وإملامه  البحث،  ملادة  ية 
واملساعدة على فهمه، ورغم ذلك قد يساعد (املنهج التارخيي) على تفادي الوقوع يف الكثري من الظواهر 
ضة البحث العلمي وتشجيع الدراسات   السلبية إذا ما عملت اجلهات املعنية بتكثيف اجلهود يف سبيل 

امل ونشأة  الباحثني  التارخيية  أغلب  قبل  من  وتفضيله  التارخيي  املنهج  أمهية  ننكر  ال  وختامًا  املتميز.  ؤرخ 
واملنهجية  العلمي  األسلوب  على  واعتماده  املتعددة  وخلصائصه  العلمية  حبوثهم  يف  مستخدم  كمنهج 

  العلمية.

  

  املراجع: املصادر و 

التفسري   )1 التارخيي من  املنهج  للمنظومات   اإلسالميأمحد محقاين، تطور  التارخيية  املقاربة  للتاريخ إىل 
 م). 2018( مدونة الشامل التعليمية،  القيمية،

التارخيي   )2 املنهج  وأساليب  خطوات  واالسرتاتيجية،  السياسية  للدراسات  اجلزائرية  املوسوعة 

)Politics-dz.com،6م)2019ـ 6ـ. 
األفكار رحبي م  )3 العلمي أسسه. مناهجه وأساليبه. إجراءاته، (عمان، بيت  البحث  صطفى عليان، 

 م). 2001 الدولية،
اآلداب، )4 جملة كلية  التارخيي،  البحث  منهج  رسالن،  العزيز  عبد  الفتاح  دار    عبد  بنها،  (جامعة 

 م). 2011املنظومة الرواد يف قواعد املعلومات العربية،  
 م). 2014ـ 4ـ 19نهج التارخيي وفلسفة التاريخ، (شبكة األلوكة، احلليم عويس، توظيف امل عبد )5
األلوكة،  )6 (شبكة  الوصفي،  املنهج  مع  وتقاطعاته  نشأته  التارخيي  املنهج  فاروق،  عصام 

 م). 2018ـ 2ـ 28
7( ) التيسري،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  معهد  التارخيي،  املنهج  ديسمرب.    30،  األربعاءعالء 

2009 .( 
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 اإلنسانية علي عياد بن حامد، خطوات مناهج البحث العلمي من وجهة نظر خاصة، جملة العلوم   )8

 م). 2012 واالجتماعية، (طرابلس، الدار االكادميية للطباعة،
املركز   )9 (برلني،  االجتماعية،  العلوم  يف  وتقنياته  العلمي  البحث  منهجية  وآخرون،  لطاد،  ليندا 

 م). 2019رتاتيجية والسياسية واالقتصادية، الدميقراطي العريب للدراسات االس

ريخ.  )10  مانيو جيدير، منهجية البحث، (ترمجة ملكة أبيض)، بدون 
 م). 2000صر الدين سعيدوين، أساسيات منهجية التاريخ، (اجلزائر، دار القصبة للنشر،  )11
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  العلوم املساعدة يف تطور منهج البحث التارخيي

Science Assisting the Evolution of the Historical Research 
Curriculum 

  منري حسني 

  بن امحد عيسى مجال

  خمرب التغري االجتماعي والعالقات العامة يف اجلزائر جامعة حممد خيضر بسكرة  

  خمرب دراسات الفكر اإلسالمي جامعة جياليل ليابس سيدي بلعباس

Nemir Hocine   

Benahmed aissa djamel 

nemirh29@gmail.com 

djamelbenahmedaissa93@gmail.com 

  : امللخص

نواع خمتلفة من العلوم يطلق عليها العلوم املساعدة،   يرى بعض الباحثني أن    حيثتتصل دراسة التاريخ 
اإلنساين  النشاط  أوجه  يتناول  الذي  التاريخ  علم  لطبيعة  وذلك  للتاريخ  مساعدة  علوما  تعد  العلوم  كل 

ا اإلنسان بشرط  املختلف، وعلم التاريخ يعطي تصورا دقيقا وواضحا عن العامل القدمي والتجا رب اليت مر 
  أن ختضع هذه الدراسة خلطوات املنهج العلمي ملعرفة الزالت اليت وقعت خالل حدوث الظاهرة التارخيية. 

وقائع   فهم  اجلد يف  منه  تتطلب  الدراسة  أن هذه  يعلم  أن  بذاته عليه  قائم  التاريخ كعلم  لعلم  أيدارس  إن 
التاريخ شأنه شأن بقية العلوم و املعارف، فالعلوم اإلنسانية متداخلة ومرتابطة فيما بينها، حبيث ال ميكن 

لزاما على   العلوم األخرى هلذا كان  بقية  املؤرخ أن يكون واسع  أن تدرس علما مستقال عن  أو  الباحث 
اليت   املساعدة  العلوم  من  جمموعة  إىل  حيتاج  املؤرخ  أن  أي  التاريخ،  بدراسة  املتصلة  لعلوم  وعاملا  الثقافة 
تساعده وتعينه على الوصول إىل احلقيقة التارخيية وهذا هو اهلدف املرجو من دراستنا حيث كان لزاما علينا 

حث أنه إذا انطل  ق معتمدا على العلوم املساعدة فحتما ستكون نتائج دراسة علمية دقيقة.  نوضح ألي 

mailto:nemirh29@gmail.com
mailto:djamelbenahmedaissa93@gmail.com
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  التاريخ، علم التاريخ، املنهج العلمي، العلوم املساعدة، املؤرخ، احلقيقة التارخيية. :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The study of history relates to different types of sciences called auxiliary 
sciences, so that some researchers see that all sciences are auxiliary sciences 
for history due to the nature of history science that deals with different 
aspects of human activity, and the science of history gives an accurate and 
clear perception of the ancient world and the experiences that man has 
undergone on condition That this study be subject to the steps of the 
scientific method to find out the slips that occurred during the occurrence of 
the historical phenomenon. 

Any student of history science as a stand-alone science must know that this 
study requires him to understand the facts of history just like the rest of the 
sciences and knowledge. The human sciences are intertwined and 
interconnected with each other, so that a science cannot be studied 
independently from the rest of the other sciences. The researcher or 
historian is to be cultured and knowledgeable in the sciences related to the 
study of history, meaning that the historian needs a set of auxiliary sciences 
that help him and help him to reach the historical truth and this is the desired 
goal of our study, as it was necessary for us to explain to any researcher that 
if he set out on auxiliary sciences It will inevitably be the results of an 
accurate scientific study. 

Keywords: History, History Science, Scientific method, auxiliary sciences, 
historian, historical fact. 

  مقدمة: 

من العلوم السائدة يف العديد من الدراسات، حىت ولو كانت علمية فال بد للمؤرخ أن علم التاريخ  يعترب  
ليربزها الشواهد واألحداث  مرت    ينقل  اليت  اهلامة  والوقائع  األحداث  بتأصيل  يقوم  التاريخ  فعلم  للعيان، 

تصورا  يعطي  اإلنسان  بسبب  جرت  اليت  األحداث  ومن خالل  البشرية،  احلياة  وأثناء  قبل  األرض  على 
لتايل تكون هذه الدراسة  من جتنب   ا اإلنسان و دقيقا وواضحا عن العامل القدمي والتجارب اليت مر 

لعدم  ما و  والتخطيط  لتفادي  الشعوب  يدرس ماضي  التاريخ  فعلم  األخطاء وبذلك  من  األقدمون  به  قع 
  وقوعه يف املستقبل.  

عليه أن يعلم أن هذه الدراسة تتطلب منه اجلد واالجتهاد واملثابرة والصرب يف   ؛إن املؤرخ أو الدارس للتاريخ
لعلوم اإلنسانية متداخلة ومرتابطة فيما بينها، حبيث  فهم وقائع التاريخ شأنه شأن بقية العلوم واملعارف، فا
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ال ميكن أن تدرس علما مستقال عن بقية العلوم واملعارف األخرى فعلى سبيل املثال ال يستطيع الدارس 
اخل  ... والتجويد  القراءات  العربية وعلوم  اللغة  يتقن  أن  الكرمي دون  القران  معاين  يفهم  ولكن كلما   . أن 

  ن الكرمي.آذه العلوم ازداد فهمه ومعرفته مبعاين القر ازدادت معرفته  

التاريخ علم  على  ينطبق  القول  لعلوم    ؛ونفس  عاملا  الثقافة  واسع  يكون  أن  املؤرخ  على  لزاما  هلذا كان 
التاريخ وكتابته بدراسة  على    .املتصلة  وتعينه  تساعده  اليت  املساعدة  العلوم  من  إىل جمموعة  فاملؤرخ حيتاج 

إىل   العلوم  الوصول  استخدام  على  العرب  الباحثني  من  إغفال كبري  هناك  أن  وخاصة  التارخيية  احلقيقة 
لفهم وقائع   املساعدة  العلوم  التايل: فيما تكمن أهم  ينا طرح اإلشكال  ار م، وعليه  املساعدة يف دراسا

حث الوصول إىل احلقيقة التارخيية   ؟. وأحداث التاريخ؟ وهل من خالل هذه العلوم يستطيع 

  أوال:اإلطار النظري  

داللة   حتمل  ظاهرة  عتبارها  التارخيية  احلادثة  يتناول  لكونه  اإلنسانية  العلوم  حقل  ضمن  التاريخ  يندرج 
إنسانية تدل على ما حدث لإلنسان يف املاضي وترك أثره فيه سواء كان هذا احلادث طبيعيا مثل فيضان 

  رب... أو زلزال، أو كان اجتماعيا سياسيا كثورة أو ح

أصلها ولكن   العلماء يف  اختلف  وقد  متعددة وخمتلفة  معاين  تدل على  العربية  اللغة  التاريخ يف  لفظة  إن 
لوقت   لوقت وحتديد الزمن، فقد ذكر لسان العرب يف مادة "أرخ" فقال" هو تعريف  ا اإلعالم  املرجح أ

  .  )04(أبو الفضل مجال الدين، (د.س)، صفحة والتواريخ فيقال أرّخ الكتاب ليوم كذا"،

الشهر وهي ترد على   أو  القمر  السامي والذي يعين  اللفظ  التاريخ مشتقة على األرجح من  وتعترب كلمة 
لوقت ويشري إليه السخاوي   ثبات اهلمزة ويقابل كلمة استوريوغرافيا ويفيد مطلق التعريف  ريخ  لفظني: 

لوقت وهو ما يقبل كلميت يف كتابه اإلعال نه يعين األعالم  لتوبيخ ملن ذم التاريخ    histoireستوار إن 
استوار    historyالفرنسية واستوري   ين  اليو اللفظ  املأخوذتني من  يفيد    hidtoriaإلجنليزية  الذي 

إل يعرف  شاهد  أو  قام  فالذي  البحث  يعين  وقد  املعىن  أو  النظر  أو  وبذلك    history  يستور الرؤية 
ذا املعىن هو الشاهد على الوقائع أو الذي يقوم برسم لوحة بيانية عن جمرى احلوادث اليت  يكون املؤرخ 

صر ا علم بوقوعها خالل العصور   . ) 07م، صفحة 2000لدين، (

وهناك العديد من الصفات ملفهوم التاريخ والذي تدرج عند العديد من املؤرخني فمثال ابن خلدون يصف  
التاريخ بقوله: "... اعلم أن فن التاريخ فن عزيز املذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على 

دوهل  يف  وامللوك  سريهم  واألنبياء يف  أخالقهم  يف  األمم  من  املاضني  فائدة  أحوال  تتم  ،حىت  وسياستهم  م 
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والدنيا..." الدين  أحوال  يف  يرومه  ملن  ذلك  يف  خلدون،    االقتداء  صفحة  2004هـ/1425(ابن  م، 
العلم.ويصفه  )92 بذلك  نه  يقصد  أنه  أقروا على  الباحثني  من  فنا وكثري  يسمى  سابقا كان  والتاريخ   ،

بن سليمان الكافيجي بقوله: " وأما علم التاريخ فهو علم يبحث فيه عن الزمان كذلك حمي الدين حممد  
وأحواله وعن أحوال ما يتعلق به من حيث تعيني ذلك وتوقيته"، ويقصد من هذا أن دارس التاريخ ال بد 

صول هذا العلم فعليه يف دراسة أي موضوع أن حيدد اإل ، ومن طار الزماين لتاريخ املراد دراستهأن يلتزم 
أجل معرفة أحواله ال بد من معايشة الباحث للحدث التارخيي كأنه عاصر احلدث، وهذا حيدث عن طريق  

  ) 327م، صفحة 1983هـ/1403(فرانز، توظيف العلوم املساعدة يف الدراسة امليدانية. 

نكليزي "تشارلز فريث" نقال عن الباحث عبد الواحد  كما يرى أحد مؤرخي القرن التاسع عشر للميالد اإل
اإلنسانية   تمعات  ا حلياة  سجل  انه  يل  يبدو  ولكن  تعريفه  يسهل  ال  شيء  التاريخ   " بقوله:  طه  ذنون 
تمعات وللظروف  تمعات ولألفكار اليت حتكمت يف توجيه نشاط تلك ا ا تلك ا وللتغريات اليت اجتاز

نسان يف  طورها "، ويقصد من هذا الكالم أن التاريخ متشعب يدرس نشاط اإلاملادية اليت ساعدت على ت

،كما أن  )18م، صفحة  2004(عبد الواحد،  تصاحبه  أزمنة وأمكنة خمتلفة والعديد من التغريات اليت  
صر الدين سعيدوين نه معرفة ماضي البشرية منذ    الدكتور  له موقف واضح من وصف التاريخ فهو يرى 

لدرجة األوىل وبذلك حييط إحاطة شاملة حبياة   البشرية  الوقت احلاضر، فهو علم  ا األوىل، وحىت  نشأ
الوعي   يف  أساسيا  عامال  جيعله  ما  وهذا  واملستقبل  احلاضر  ذلك  يف  مبا  الزمنية  أبعادها  يف كل  اإلنسان 

صر الدين،  ود حسب مقتضياتنا وحاجاتنا وإمكانياتنابوج   . )12م، صفحة 2000(

ومن هنا ميكن حتديد تعريف ملصطلح التاريخ الذي هو حوار بني املاضي و احلاضر، حوار بني األجيال 
ذاكرة   عتباره  والقارئ  املؤرخ  بني  وكذا  والزمان،  اإلنسان  ولكونه وبني  األجيال،  تناقلتها  اليت  العصور 

التجربة املدونة للجنس البشري اليت ميكن االستفادة منها يف أي ميدان من امليادين فضال عن كونه يف حد  
ذا املفهوم هو   تمعات املاضية، فالتاريخ  ذاته تدوينا وقصصا للشؤون البشرية والعرض الشامل ألحوال ا

جمال اهتمامه هو اإلنسانية اليت تؤلف    ألن،ن وضعه يف كفة تقابل كفة العلوم الوزن املعدل الذي البد م
وخربة   جتارب  من  املكتسبة  البشرية  املعرفة  حوله  تتضخم  الذي  واحملور  التاريخ  عليها  يرتكز  اليت  الوحدة 
إنه ليس هناك   القول  لشمولية لكل معرفة حبيث ميكن  التاريخ يتصف  ما جيعل  السابقة وهذا  األجيال 

التاريخ و  اهتمام  البشري شيء خارج جمال  العقل  أنتجته كيمياء  التاريخ اخطر حمصول  املعىن يشكل   ذا 
صر الدين،    ) 13-12م، الصفحات 2000(
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 نيا: العلوم املساعدة لعلم التاريخ 

األخرى، يستلزم  إن التخصص يف البحث التارخيي وكتابة التاريخ مثل أنواع التخصص يف العلوم واملعارف  
من   القريبة  املوضوعات  والسيما  البشرية،  املعرفة  حقول  يف  واسعة  ثقافة  واكتساب  والدراسة،  اإلعداد 
الباحث   ا  يستعني  والطرق  واملعارف واألساليب  العلوم  متثل جمموعة من  الواسعة  الثقافة  التاريخ، وهذه 

ولعلن ونقدها.  ومتحيصها  وفهمها  مصادره  مجيع  يف  من التارخيي  التارخيي  البحث  إن  قلنا  إذا  نبالغ  ال  ا 
ت املالزمة للبحث التارخيي  أصعب مواضيع البحث العلمي املعروفة، إن مل يكن أصعبها، وإن هذه الصعو
شئة كذلك من تنوع املوضوعات   ا  ال تقتصر على طبيعة املوضوع الذي يعاجله الباحث التارخيي، بل إ

ا، واليت يطلق عليها العلوم املساعدة. واملعارف والثقافية الواسعة ا   ليت جيب أن يلم 

وإذا كان يتعذر على الباحث يف التاريخ أن يتخصص يف هذه العلوم املساعدة كلها أو بعضها، فإنه يلزم  
يف  الباحث  تلزم  اليت  املساعدة  العلوم  فإن   حبثه،  مبوضوع  مباشرة  صلة  هلا  اليت  لعلوم  يلم  أن  عليه 

ين أو اإلسالمي أو التاريخ األورويب  احلضارات القدمي ة ختتلف اختالفا عن اآلخر يف حبثه من التاريخ اليو
العزيز،   الفتاح عبد  الصفحات  2011(عبد  أهم    .)424-425،  نرصد  أن  ومن هنا سوف حناول 

التارخيية واليت سوف حناول توضحها على   احلقيقة  الباحث إىل  اليت توصل  التاريخ  لفهم  املساعدة  العلوم 
  حنو التايل: 

  : اللغة -1

ا ألن  تعترب اللغة من أهم العلوم مساعدة لفهم التاريخ، واليت ينبغي للباحث يف التاريخ أن يتزود ويتحلى 
مثال معرفتك   العربية  اللغة  يف  فهناك  بشكل صائب  التارخيية  احلقيقة  إىل  تصل  جيعلك  هلا  وإجيادك  للغة 

  الكلمة هلا معاين كثرية ومن ال جييد اللغة العربية فيمكنه أن يتعذر عليه الوصول إىل اهلدف من الدراسة، 
اخلالصة مبوضوع  )51م، صفحة  1990(قاسم،   للغة األصلية  يلم  املؤرخ أن  ، ومن هنا يتوجب على 

الكامل ملا   الفهم  للتوصل إىل  املؤرخ  الرتمجة ال تفي حباجة  الكتابة فيه، ألن  ينوي  الذي  التارخيي  البحث 
ريخ العصور الوسطى األوروبية جيب أن    يريد االطالع عليه فعلى سبيل املثال، أن الذي يرغب يف دراسة 
ريخ الثورة الفرنسية، بل إن  للغة الالتينية، لكن هذه اللغة الالتينية ليست ضرورية لدراسة  يكون عارفا 
من   جمموعتني  بني  العالقات  دراسة  يود  ملن  البد  الفرنسية، كذلك  اللغة  هي  هنا  املطلوبة  األصلية  اللغة 

املخت النظر  وجهات  على  يطلع  حىت  االثنني،  لغة  يعرف  أن  املصرية  البلدان  العالقات  فدراسة  لفة، 
اإلنكليزية بعد احلرب العاملية األويل تتطلب معرفة اللغة اإلنكليزية واللغة العربية، ودراسة عالقات العرب يف  
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لوجود   أيضا  الفرنسية  العربية واإلسبانية، ورمبا  معرفة كل من  أيضا  تتطلب  اإلسبانية،  ملمالك  األندلس 
الدراس و  البحوث  من  وهكذا. الكثري  الفرنسية  للغة  املوضوع  هذا  عن  اليت كتبت  الواحد،   ات  (عبد 

  . )43م، صفحة 2004

للموضوعات   واالستقصاء  واملعرفة  الفهم  جمال  أمامه  اتسع  الباحث،  يتقنها  اليت  اللغات  تعددت  فكلما 
املقاالت وال ببحثه وأمكنه االطالع على خمتلف  اليت ميكن أن تضيف معلومات  اخلاصة  بحوث والكتب 

قيمة إىل ما يتوصل إليه من نتائج وال يكفي ملن يرغب يف التخصص مبوضوع معني يف التاريخ أن يعرف  
(عبد الواحد،   اللغة األصلية اخلاصة بذلك املوضوع، بل عليه أيضا أن يكون ملما بفقه اللغة الفيلولوجيا

  . )44-43م، الصفحات 2004

 : علم اللغة الفيلولوجيا:1-1

ا من اللغة األجنبية، عن طريق  هو العلم الذي يبحث يف تطور اللغات وتركيبها ومؤدى تعابريها واقتباسا
ذا   ا من خالل نصوصها، فعلم اللغة  دف التعرف على تطور مضمو ئق املكتوبة  دراسة اللغة عرب الو

رخيية يف غاية األمهية وذلك لكون ال ملستوى احلضاري  التناول يزود املؤرخ مبعلومات  لغة يف الواقع ترتبط 
املادة  الرتباط  التارخيية  املعلومات  استخالص  ميكن  األصلية  النصوص  خالل  فمن  أمة  ألي  والفكري 

ا ولعل أحسن دليل على ذلك هو ما قام به فيكو (   - J.BVico  1668التارخيية بتلك اليت كتبت 
  ا على قصائد هومريوس. ) من رصد املعلومات واستخالص األحكام اعتماد1744

أما علم معاين املفردات السيمانتيك " فهو يبعد كثريا عن اهتمامات الفيلولوجيا إذ يبحث أساسا يف تطور 
اقتباس   على  املؤرخ  يساعد  ما  وهذا  آخر  إىل  ومن كاتب  أخر  إىل  معانيها من عصر  تغري  املفردات ويف 

الكلمات يف التارخيية من خالل تطور معاين  الزمين وداللتها احلضارية  املعلومات   إطارها اجلغرايف وبعدها 
صر الدين،   ) 19م، صفحة 2000(

 :  )paleographyعلم قراءة اخلطوط (  -2

يعترب هذا العلم من العلوم األساسية لدراسة نواح كثرية من التاريخ منذ أقدم العصور حىت أزمان متأخرة،  
ا   قراء على  ويتدرب  الباحث  يتعلمها  حىت  تبقى كالطالسم  الشرقية  اخلطوط  من  خمتلفة  أنواع  وتوجد 
ودراسة هذه اخلطوط حتفظ له الوقت وجتنبه الوقوع يف كثري من اخلطأ، وتتضح أمهية هذه الدراسة يف فروع  

ريخ اليو ريخ بالد العرب قبل اإلسالم، و ريخ مصر القدمي و ريخ الرومان والعصور  عديدة مثل  ن، و
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ريخ الشرق األدىن حىت القرن التاسع  الوسطى وكذا التاريخ األورويب احلديث حىت القرن السابع عشر، و
ذه املوضوعات لنسبة للغات اليت تتعلق    . ) 28-27م، الصفحات 1964(حسن،  عشر، وذلك 

ئقعلم  -3   :الو

وحتديد   ونقدها  ئق  الو بدراسة  يهتم  حبيث  األصول  علم  أو  الوثيقة  يدرس  الذي  العلم  هو  ئق  الو علم 
ئق أن خيضعها للمنهج التحليلي واملقارن من أجل معرفة   ا، ألن الباحث أول عمل له بعد مجع الو أزما

صرصحة املعلومة اليت حتتويها   وجتدر اإلشارة أن هذا العلم حديث    )16م، صفحة  2000الدين،    (
و  املسلمني،  العرب  عند  معروفا  فإنه كان  الغريب،  العامل  يف  الفقه  النشأة  علم  يف  املتخصصني  السيما 

احلديث، حبيث مسي مبصطلح علم الشروط ،وقد اشتهر من العرب يف هذا املوضوع مجلة علماء ألفوا فيه  و 
م) يف كتابة " تفسري الشروط" وأيب جعفر امحد بن حممد  859هـ / 245هالل بن حيي الرازي ( تمثل  

م) وكتابة املوسوم " اجلامع الكبري يف علم الشروط" وأيب بكر حممد بن  933هـ /  321الطحاوي ( ت  
ئق" يف مفهومها    عبد هللا البيهقي الذي ألف يف " أدب القضاة والشروط و املواثيق"، وتعىن كلمة " الو

رخيية، سواء كانت مكتوبة على الورق   العام كل األصول اليت يستخدمها املؤرخ للحصول على معلومات 
املادية  ر  الواحد،    أو غري مكتوبة كاآل الذي  )46م، صفحة  2004(عبد  الدقيق  املعىن  ولكنها يف   ،

ت الكتا املؤرخون"  واملعاهدات واالتفاقيات   اصطلح عليه  والقرارات  األوامر  مثل  الرمسية  شبه  أو  الرمسية 
أو نظمهم   الشعوب  أو عادات  التجارة  أو  االقتصاد  تتناول مسائل  اليت  ت  السياسية والكتا واملراسالت 
  وتقاليدهم وما يصيبهم من قوة أو ضعف أو املشروعات أو املقرتحات املتنوعة اليت تصدر عن املسؤولني يف 

  . )53م، صفحة 1990(قاسم،  الدولة أو اليت تقدم إليهم أو املذكرات الشخصية أو اليوميات...

ئق العصر الذي يبحث فيه، وهناك   هلذا؛ ال بد للمؤرخ دوما أن يتقن األسلوب واملصطلحات اخلاصة بو
ا، والتعرف إىل املداد املستعمل يف كتابتها، ونوعية األقالم   طرق وأساليب فنية خاصة تتبع يف حتديد أزما

ااملستخدمة، نوع الورق وعمره، وذلك ألجل املساعدة يف التثبت من صحة   ئق، أو بطال (عبد    هذه الو

  .)46م، صفحة 2004الواحد، 

  األختام:  -4

ألختام والرنوك ئق دراسة علوم أخرى خاصة  الو بعلم  ئق، حبيث كانت    ويتصل  الو ا هذه  اليت متهر 
خمتلفة   أزمنة  يف  واألمراء  امللوك  قبل  من  املعدنية  األختام  استخدمت  وقد  آخر  إىل  عصر  من  ختتلف 

م، صفحة  2004(عبد الواحد،    ووجدت أختام الذهب عند بعض امللوك يف أورو يف العصور الوسطى
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تعددت هذه األختام وتنوعت، فمنها املستدير ومنها البيضوي الشكل، ومنها ما يشبه املثلث ،وقد  )47

الصليب أو  القلب  املسلمني  )31م، صفحة  1964(حسن،    أو  واخللفاء  واألمراء  احلكام  ملعظم  وكان 
متيزها معينة  وعبارات  شعارات  عليها  م،  خاصة  على   أختام  تواقيعهم  يف  ا  يستعملو غريها، كانوا  عن 

اليت خيتم عليها ئق  والسجالت  الواحد،    الو بـ    )47م، صفحة  2004(عبد  ابن خلدون  يقول  كما 
ملاء ويسمى   "خامت السلطان وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته يغمس يف طني أمحر مذاب 

وإلصاقه..."طني   طيه  عند  السجل  طرايف  على  به  ويطبع  خلدون،  اخلتم  م،  2004هـ/1425(ابن 
  ) 429صفحة 

 ):  heraldryعلم الرنوك: ( -5

وهي الشعارات أو العالمات املميزة اليت تظهر على األختام أو الدروع أو على مالبس النبالء واجلند أو  
على األعالم. ولقد عرف القدماء هذه الرنوك أو العالمات املميزة، وعرفها أهل العصور الوسطى، فعرفها  

والعثمانيو  واملماليك  واأليوبيون  السالجقة  واستخدمها  اإلسالمي  ب  الشرق  أر وظائف  على  للداللة  ن، 
احلصان وزهرة  والصليب وذيل  والنسر واهلالل  والسيف والدواة  الكأس  العالمات جند  السيف ومن هذه 

وقد استخدمت هذه الشارات أثناء احلروب الصليبية للتمييز بني ،)31م، صفحة  1964(حسن،    الزنبق
املختلفة التابعة لشعوب متعددة حىت ال يقع االلتباس بني أفرادها، كذلك استخدمت يف العصور  اجليوش  

التالية يف املشرق اإلسالمي والسيما لدى األيوبيني واملمالك والعثمانيني، وقد زينت يف العصور اإلسالمية  
املختلفة كأوراق األشجار واألزهار واألهلة والكوك الزخارف والنقوش  شكال  نواع  املضفورة  ب واحلبال 

  خمتلفة.

لفرتة اليت يدرسها؛ تساعده يف حتديد زمن   ألختام اخلاصة  ذه العالمات و وإن معرفة الباحث التارخيي 
ألقاب   إىل  التعرف  يف  والرموز  ت   الكتا هذه  من  يستفيد  ،كذلك  التاريخ  من  اخلالية  التارخيية  ئق  الو

ا يف تواقيعهم فعلى سبيل املثال، كان نقش ختم اخلليفة  احلكام وامللوك واألمراء وشعار  م اليت يستعملو ا
عبد امللك بن مروان " أمنت  خملصا" ونقش ختم اخلليفة حممد املهدي العباسي هو" هللا ثقة حممد وبه  

ا على  يؤمن" وكان للخلفاء أكثر من ختم واحد فلألمني حممد بن هارون الرشيد ثالثة أختام مكتوب عليه
لنسبة إىل معظم اخللفاء   " وهكذا األمر  التوايل" حسيب القادر" و"لكل عمل ثواب" و "حممد واثق 

  .)48م، صفحة 2004(عبد الواحد،  الراشدين ولألمويني والعباسيني

 ):  Numismatiqueعلم النقود واملسكوكات أو النوميات (-6
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يعرف   ما  التارخيي، وهو  البحث  يف  املهمة  األخرى  املساعدة  العلوم  النقود من  أو  املسكوكات  يعد علم 
ا بسهولة وهي مهمة يف إعانة املؤرخ على   رخيية ال ميكن الطعن  ئق  أيضا بعلم النوميات فالنقود تعد و

التارخيية احلقائق  العلم ميكننا من    ) 49-48م، الصفحات  2004الواحد،    (عبد  التوصل إىل  ، فهذا 
رخيية غاية يف األمهية نستخلصها من خالل التعرف على نوعية املعادن ونسبتها   االطالع على معلومات 
النقود  استعمال  جمال  على  فالتعرف  عليها  املسجلة  ت  والكتا رخيها  و حتملها  اليت  والرموز  والصور 

ي دولة جيد عادة عليها رموز هذه الدولة اليت جتعله  وانتشارها حيث ميكن للمؤرخ عند اطالع على نقود أ
على   خالهلا  من  ها    أصوليتعرف  وخبا الدول  الدين،  هذه  صر  صفحة  2000( فهذه  )16م،   .

ت ورسوم وعالمات، تقدم مادة أساسية، ميكن أن ختدم الباحث يف ضبط   املعلومات وما حتمله من كتا
اء والتواريخ، وتعطي فكرة عن األحوال التارخيية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والدينية األمس

املعيشية  األحوال  عن  مثينة  معلومات  أيضا  النقود  من  يستخلص  أن  ميكن  هلا كما  يؤرخ  اليت  للفرتة 
الضرب ودور  واحلكام،  امللوك  وأمساء  التجاري،  التعامل  وأساليب  النقود    واألسعار،  فيها  سكت  اليت 

واألمراء   احلكام  ا  يدو اليت  والنعوت،  لأللقاب  سجل  والنقود  عصرها  يف  السائدة  التجارية  والعالقات 
عليها، لذا فهي تلقي الضوء على كثري من األحداث السياسية، فباإلمكان مثال نفي أو إثبات تبعية بعض  

للحكومات   أو  للخالفة  والبالد  السالطني  أو  النقود، كذلك الوالة  بواسطة  اإلسالمي  التاريخ  املركزية يف 
ميكننا أن حنكم على أمهية التبادل التجاري بني األمم من العثور على املسكوكات القدمية يف مناطق خمتلفة  
من العامل، فعلى سبيل املثال، أن العثور على كميات وفرية من النقود العربية يف أماكن بعيدة، والسيما يف  

و  ار يف روسيا يعد دليال ملموسا على قيام جتارة واسعة النطاق  اسكند ة ومنطقة حبر البلطيق وأودية األ
النائية املناطق  وهذه  اإلسالمي  العامل  الواحد،    بني  الصفحات  2004(عبد  صر    .)49-48م،  )

  . )16م، صفحة 2000الدين، 

  :  (Bibliography)ة  علم البيبلوغرافيا واملوسوعات املتخصص -7

التوثيقي  العمل  إطار  يف  يندرج  وهو  اهلامة،  العلوم  من  البيبلوغرافيا  علم  هذا  أصبح  لقد 
)Documentary بني جتمع  البيبلوغرافية  فالكتب  التاريخ،  يف كتابة  املساعدة  العلوم  من  ويعترب   (

ت واملقاالت الصادرة هنا وهناك يف جمال التاريخ أو األدب أو   ها أمساء األشخاص والكتب والدور ثنا
ة. و املعا الكثري من  املؤرخ  الباحث  البيبلوغرافيا ختفف عن  العلوم... وهذه  أو  لرغم من هذه   السياسية 

تكون   قد  مصادر  عن  للبحث  ضرورية  مسألة  املكتبات  رة  وز والتنقيب  البحث  عملية  تبقى  املساعدة 
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البيبلوغرافيا  ا  أورد اليت  املصادر  رة الختيار  الز دف  رخيي حمدد، مث  البيبلوغرافيا يف موضوع  أغفلتها 
ا.   . )95م، صفحة 2003هـ/1424(حسان،  ذا

ن والرومان فقد اصدر بعض   ن األوائل الذين أدركوا أمهية العمل البيبلوغرايف، هم اليو والبد من اإلشارة 
رخيهم الكثري من  املوسوعات القانونية والتنظيمية، كما أدرك املسلمون أمهية هذا العمل، فأصدروا خالل 

ندمي، "وعيون األنباء يف طبقات األطباء" البن  الكتب البيبلوغرافية املفهرسة ولعل أمهيها: الفهرست البن ال
أيب أصيبعة، و" طبقات األطباء واحلكماء" البن جلجل، و" كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" 

جغرافية (موسوعة  للحمريي   األقطار"  خرب  يف  املعطار  الروض  و"  خليفة،  (حسان،    رخيية)-حلاجي 
  ) 96م، صفحة 2003هـ/1424

ر -8   ): Archéologie( علم اآل

خملفات   عن  يبحث  الذي  ر  اآل علم  املؤرخ  عنها  يستغين  أن  ميكن  ال  اليت  األخرى  املهمة  العلوم  ومن 
ه ألساليب العلمية املتبعة يف التقنيات ودراستها   املاضي وبقا طن األرض  ستخراجها من  املادية ويهتم 

التارخيية الستخراج   األدوار  وضبط  األثرية  الطبقات  أزمان  وحتديد  املاضي،  أحوال  عن  التارخيية   الداللة 
صر الدين،   ر أو التنقيبات هو يف احلقيقة البحث عن مادة    )14م، صفحة  2000( فالبحث عن اآل

ر  ا املؤرخ الباحث إن البحث عن اآل التاريخ األوىل أي عن أصوله وموارده وهي أوىل املهام اليت يضطلع 
لطرائق العلمية يعد علما حديثا بدأ أول أطوراه منذ منتصف القرن التاسع عشر للميالد وقبل ظهور هذا  

علم مل يكن شيئا ذا قيمة عن مدنيات العراق القدمي ومدنيات الشرق بوجه عام وكل ما كنا نعرف هو  ال
ن  والرومان  اليو التوراة وأخبار يسرية أخرى من بعض مؤرخي  اليت ورد ذكرها يف  املوجزة  بعض األخبار 

مها من قبل  أمثال: هريودتس وبطليموس وغريهم، وذلك ألن حضارات العراق القدمية دمرت يف   أواخر أ
ر اليت   بل و النمرود، وانطمرت اآل ا العامرة مثل  لقرب منها فاندرست مد أقوام أخرى كانت تعيش 
ر إىل النور لتصبح املادة الرئيسية األوىل،  خلفتها حتت األنقاض وعلى عليها الزمن ولكن بظهور علم  اآل

ريخ العراق القدمي وبقية احلضارات األخرى يف  واملوارد اليت ال ميكن الطعن يف قيمتها و أص  التها يف دراسة 
  . ) 56م، صفحة 2004(عبد الواحد،  العامل

ر   ر يقدم للمؤرخ مصدرا أساسيا الكتشاف طبيعة الثقافة اإلنسانية من خالل اآل وبذلك أصبح علم اآل
وأدوات وآالت، واليت تشكل الشاهد املادي على املاضي الذي يصحح  املاثلة للعيان من عمارة وزخارف  

الشاهد   يتجاوز  بل  التارخيي  التدوين  يوفرها  اليت  الشفوية  الرواية  أو  الكتايب  الشاهد  يؤكد  أو  يكمل  أو 
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اليت متتد على فرتات زمنية طويلة مل تعد تعرف عنها   الكتابة  السابقة لظهور  املرحلة  ليغطي  األثري ذلك 
خرى معطيات كثرية عن  سوى  البقا املادية واملخلفات اليت صنعها اإلنسان واليت ظلت ختتزن بطريقة أو 

  صانعيها الذين ماتوا.

بدورها  هي  تطورت  التارخيي  البحث  ضمن  جديدة  رخيية  تقنية  حقيقته  يف  ر  اآل علم  جيعل  ما  وهذا 
هي تطورت  اليت  والوسائل  الطرائق  حمدد  واضحا  علما  معطيات    وأصبحت  تستخدم  وأصبحت  بدورها 

اجلوي التصوير  مثل  احلديث  البحار  ،العلم  أعماق  أكثر    .والغوص يف  أصبحت  املنظور  ر من هذا  فاآل
ر يساهم منذ قرنني يف  أتشخيصا ومباشرة و  قرب إىل خماطبة الفكر بشكل مباشر وهذا ما جعل علم اآل

ملاضي وجتديد فهمنا  صر الدين،  للتاريخإثراء معرفتنا    . )14م، صفحة 2000(

  العلوم االجتماعية:  -9

الوثيقة العلوم االجتماعية   الذي يسعى إىل فهم    وهناك مجلة من  للمؤرخ  اليت ال ميكن  لتاريخ و  الصلة 
الواقع االجتماعي للحقبة اليت يدرسها االستغناء عنها ألن التاريخ شامل كل الشمول وال ميكن أن يكون  

مادته معرفة وخيال كافيان ألدراك مجيع وجوه  يكن المعا  املؤرخ مهما  تعاجل    . لدى  االجتماعية  فالعلوم 
صرحي وعلم  موضوعات  اجلغرافية  علم  العلوم  هذه  أهم  ومن  حبثه  خالل  يكتشفها  أن  املؤرخ  يستطيع  ة 

  . )57م، صفحة 2004(عبد الواحد،  االقتصاد وعلم االجتماع وعلم اإلنسان األنرتبولوجي

 علم اجلغرافيا:  -10

لتاريخ ارتباطا وثيقا أو مبعىن أخر بني الزمان واملكان، وهي املسرح تعد من أهم العلوم املساعدة املرتابطة  
األثر على سري   لتايل هلا نفس  البشر و أثر كبري يف توجيه  التاريخ، وهى ذات  الذي حدثت عليه وقائع 

ية التاريخ وذلك تبعا لنوع تفاعل اإلنسان مع بيئته ومواجهته لظروفها ومن هنا يلزم للمؤرخ أن يلم جبغراف
املنطقة اليت يريد دراستها والظروف والظواهر اجلغرافية اليت تسودها وتوثر فيها ولقد بلغ من أمهية اجلغرافيا 

اجلغرافيا طريق  عن  التاريخ  حركة  لتفسري  نظرية  ظهرت  سليم،    أن  صفحة  2010هـ/1431(جناة  م، 
148( .  

البيئة الطبيعة وقابليات اإلنسان وقدراته وسلوكه هو شيء حمتم فاحلضارة والتاريخ ما  إن هذا الرتابط بني  
ار والطقس وما   العام كحالة األمطار واأل املناخ  اإلنسان وقابليته فنرى مثال أن  بيئة  تفاعل بني  مها إال 

اجلغرايف واتصاالته يؤثر يف القطر  اقتصادية وكذلك موقع  ت  البيئة من إمكا اإلنسان ويف    تقدمه  تكوين 
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خلقه ونفسيته ويف حياته السياسية واالجتماعية  واالقتصادية وقد أدرك املؤرخون لكتبهم التارخيية مقدمات  
أوضح   يكتبون عنه ولعل  الذي  البلد  ريخ  أثرت يف سري  اليت  والعناصر  اخلصائص   فيها  جغرافية ذكروا 

العرب يف املؤرخني  جلغرافيا فوصفوا مثال على ذلك ما جرى عليه معظم  للتاريخ  الذين قدموا  األندلس   
امليدان قبل ذكر الوقائع وبذلك استطاعوا أن يفسروا كثريا من اخلصائص و املقومات احلضارية لبلدهم يف  

اجلغرافية املعطيات  الواحد،    ضوء  املثال ال  )58م، صفحة  2004(عبد  ثري .فعلى سبيل  ميكن إمهال 
  ) الطبيعي  العامل  أن  املاضي، كما  القرن  يف  االجنليزية  اإلمرباطورية  أو  القدمية  ن  اليو حياة  يف  البحر 

اإل القتال  يف  (االرمادة)  أسطوهلا  بتحطم  االسبانية  اإلمرباطورية  احنسار  مثال  لنا  يفسر  نكليزي  اجلغرايف) 
ص   م1588سنة . فقد ساعدت العواصف األسطول اإلجنليزي على ) 20م، صفحة  2000ر الدين،  (

ا شأ وارتفاع  البحر  على  ا  لسيطر اجنلرتا  فرض  إىل  أدى  مما  االسبانية  أرماد  على  سليم،  التغلب  (جناة 

  . )149م، صفحة 2010هـ/1431

ومما يوضح لنا أثر اجلغرافيا يف التاريخ ما نالحظه من تدخلها أحيا تدخال حامسا يف تغيري جمرى التاريخ.  
يزيد األول يف موقعه أنقرة يف سنة    فمثال عاق البحر تقدم تيمورلنك عن العبور إىل أورو بعد أن هزم 

النا1402 العثمانية  الدولة  على  القضاء  من  يتمكن  مل  وبذلك  قليل،  م،  بعد  مكانتها  فاستعادت  شئة، 

  .)34-33م، الصفحات 1964(حسن،   وأدت للشرق األدىن دورها التارخيي يف عصر تقدمها وقوهلا

بليون   تراجع جيوش  أيضا  لنا  فيالق هتلر  1812كما يفسر  الروسية،  1941م وكذلك  السهول  م يف 
قوة  إىل  مام هجمات القوط واهلون مما ساعدها على النمو والتحول  أوصمود البندقية يف القرون الوسطى  

صر الدين،  اقتصادية   . )20م، صفحة 2000(

يف   منها  اإلفادة  جيب  واليت  الكثرية  احلقائق  من  العديد  اجلغرافيني  لرحلة  املصنفات  هذه  تضمنت  كما 
البحوث التارخيية، السيما وأن كثريا منها كان يعىن بوصف البالد وبيان املسافات بينها، وحاصالت كل  

يكتبون الرحلة كانوا  من  الكثري  إن  بل  أهلها،  وعادات  ا  شر يؤلف  وما  القارئ،    منها،  تثقيف  دف 
التارخيية واألدبية واالجتماعية واالقتصادية، وهذا ما جيعل منها مصدرا  النواحي  الكثري من  فيتطرقون إىل 

الوسطى العصور  يف  اإلسالمي  العامل  أحوال  ملعرفة  امساعيل،    هام  صفحة  1983هـ/1403(سيدة  م، 
87 (  

 االقتصاد: علم  -11



 

217 

يعد علم االقتصاد من العلوم املساعدة على دراسة التاريخ، إذ أن العوامل االقتصادية ذات أثر فعال يف  
فالثروة الطبيعية يف بلد ما حتدد نوع اإلنتاج الزراعي والصناعي، ونوع التبادل التجاري ومدى    .سري التاريخ

دى تركزها يف يد طبقة أو طبقات معينة، أو مستوى  وطريقة توزيع الثروة الطبيعية أو األموال وم  ،نشاطه
ا، ويف مستوى   توزعها بني فئات أكثر عددا، يؤثر يف السياسة الداخلية لدولة ما ويؤثر يف نظام احلكم 
وض   الرخاء أو الفقر، ويف حياة الشعب، ويف عالقة طوائفه بعضها ببعض، ويؤثر يف مستوى العمران و

تدهورها، وتؤ  أو  أكان ذلك يف  احلضارة  اخلارجي، سواء  لعامل  الدولة  عالقة  االقتصادية يف  الظروف  ثر 
ا العسكرية ومركزها يف   الناحية االقتصادية البحتة، أم يف العالقات السياسية، وكذلك توثر يف مستوى قو

تمع الدويل   .  )37-36م، الصفحات 1964(حسن،  ا

العسكري   أم  السياسي  أم  االقتصادي  الصعيد  على  أكان ذلك  اخلارجي سواء  لعامل  الدولة  عالقة  ويف 
اليت حدثت يف  الصناعية  الثورة  مثال ذلك فان  أيضا  للدول  التاريخ  االقتصادية يف جمرى  الظروف  وتوثر 

أحدثت قد  احلديثة  للمخرتعات  نتيجة  للميالد  الثامن عشر  القرن  أورو يف  النظام   بلدان  ثورة يف  أيضا 
االقتصادية األمر الذي فرض على دول أورو الغربية أن تنتهج سياسة التوسع واالستعمار للحصول على 

الصناعية املنتجات  لتصريف  أسواق  عن  والبحث  اخلام  يف    ،املواد  فعال  أثر  االقتصادي  للسالح  وكان 
برت وانكلرتا فقد حاول بليون بو كل منهما أن يستخدمه للقضاء على الطرف    الصراع الذي نشب بني 

بليون حاول قبل ذلك غزو مصر   االقتصادي على فرنسا يف حني أن  انكلرتا احلصار  األخر، ففرضت 
اهلند  االقتصادي يف  انكلرتا  ديد مركز  االستعمارية  العلمية  هذه  من  أهدافه  أحد  الواحد،   وكان  (عبد 

  . )61-60م، الصفحات 2004

 ): Démographieعلم السكان أو الدميوغرافيا ( -12

نقص   أو  دة  ز من  عليها  طرأت  اليت  والتغريات  البشرية  للمجموعات  اجلغرايف  و  العددي  التوزيع  يدرس 
حباجة إىل الرجوع إىل مصادر  نتيجة خمتلف العوامل كالوفاة والتكاثر واهلجرة وغريها وهذا ما جيعل املؤرخ  

ومناهج علم السكان اليت متكنه من تفسري وشرح العالقات القائمة بني السكان والعوامل األخرى املؤثرة 
ا ال   يف الشؤون اإلنسانية واليت القائمة بني السكان والعوامل األخرى املؤثرة يف الشؤون اإلنسانية واليت بدو

ا من أحداث ميكن رصد تطور الظاهرة البشرية صر الدين،  وما يتصل    . )20م، صفحة 2000(

واألجناس    -13 اإلنسان  الشعوب   :(Anthropoloy)علم  وصف    وعلم 
(Ethnography) :  
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لتاريخ فهو يعاجل املسائل التارخيية عند  علم اإلنسان األ يعترب نثروبولوجي من أكثر العلوم االجتماعية صلة 
تتعبه جمرى التطور البشري وانتشار بين اإلنسان على سطح األرض، ونشوء الثقافات اإلنسانية كما يدرس  

ا إىل ا ا وطقوسها وشعائرها وقيمها، ونظرا ا وفنو تمعات األوىل وأد (عبد  حلياة وتقاليد  مؤسسات ا
(علم  ) 61م، صفحة  2004الواحد،   ئي  الفيز اإلنسان  وعلم  ر  اآل علم  مناهج  ن  البعض  ويرى   .

  التطور احليايت البيولوجي) هي يف أساسها مناهج التاريخ مع تعديالت تتطلبها املعطيات. 

ت العليا هي يف  ئي اليت تدور حول تطور البشر واحليوا فعلى سبيل املثال؛ فإن مرحلة علم اإلنسان الفيز
رخيي، بل ميكن االستفادة من هذه البحوث يف جماالت التأريخ والتدوين بشكل أساسي.   جوهرها حبث 

القدمية " األركولوجيا ر  اآل لعلم  ال ما  ا اإلنسان يف  وال ميكن أن ننسى يف هذا  التاريخ  " من أمهية يف 
ر القدمية أي على األكولوجيا. م،  2003هـ/1424(حسان،    اكتشاف القراءة والكتابة معتمدا على اآل

  ) 107-106الصفحات 

أ قد  أتكن"  هيوغ  العامل"  عن  اإلشارة  جتدر  أمهية  كما  على  واإلكد  أشد  األنرتبولوجيا  من  وأنه  ثنوغرافيا 
مشرتكة،   مشكالت  يواجهون  واملؤرخني  األجناس  علماء  الن  ذلك  للمؤرخني  مالئمة  االجتماعية  العلوم 
ة يف الرأي. ومهما يكن من أمر فإن ما يتوصل   وتظهر بينهم يف حبثها يف بعض األحيان اختالفات متشا

لربط  إليه علم األجناس (اإلنسان) ممكن جد ا أن خيدم املؤرخ الستكمال أحباثه. وقد اهتم بعض القدامى 
التأريخ   بني  لربط  القدامى  بعض  اهتم  وقد  أحباثه.  الستكمال  املؤرخ  خيدم  أن  جدا  التأريخ  بني 

فقد حرص يوليوس قيصر أثناء كتابته ملذكراته أن ميد مبعلومات    -بقصد أو بغري قصد–واألنرتوبولوجيا  
أجن عن  تلك خاصة  تضمنت  وقد  خاضها.  اليت  احلروب  فرتة  يف  تنقالته  خالل  رآها  اليت  البشر  اس 

وهو   وأوضاعهم.  م  ثقافا عن  ومعلومات  والربيطانيني  واجلرمان  الغال  سالالت  عن  معلومات  املذكرات 
رخيية واجتماعية. وهذا مو   واإلثنوغرافيا  بذلك يكون قد مزج بني التاريخ واألنرتبولوجيا ا فعله  أدى خدمة 

املغرب يف   إىل  نزوحها  أثناء  األندلسية وأخبارها وأوضاعها  اجلالية  بتاريخ وذكر  تفرد  عندما  ابن خلدون 
  . ) 106م، صفحة 2003هـ/1424(حسان،   القرن السابع اهلجري/ الثالث عشر امليالدي

 ):  Sociologieعلم االجتماع (  -14

أخر من العلوم املساعدة لفهم التاريخ من خالل التعرف على القوانني اليت تتناول أفعال الناس ويعترب هو  
م ببعضهم، وما يتصل بذلك من مظاهر التغري اجتماعي، وهذا ما جعل علم االجتماع على صلة   وعالقا

وت املاضي  االجتماعي يف  للتغري  دراسته  اجتماع من خالل  بعلم  فاملؤرخ حيتك  تمع  لتاريخ  ا تبع حركة 
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وتفسري   النصوص  يف  حىت  االجتماع  علم  مع  للتعامل  املؤرخ  أي  مضطر  أنه  الزمين كما  اإلطار  خالل 
ا ومراميها االجتماعية لنظم والعادات ليتمكن من فهم تطورات من خالل غا   األحداث اليت هلا صلة 

صر الدين،    . )22م، صفحة 2000(

وهكذا فإن العالقة وثيقة جدا بني علم االجتماع والتاريخ حىت إن واحدا من مشاهري الباحثني وهو جورد  
ريخ احلاضر" فدراسته   ن " التاريخ هو علم اجتماع املاضي وعلم االجتماع هو  هوارد ذهب إىل القول 

الذي للعصر  االجتماعي  لتاريخ  لالهتمام  حافزا  للمؤرخ  تقدم  ا  جمرد   إًذ على  يقتصر  أن  ال  فيه  يبحث 
  . )62م، صفحة 2004(عبد الواحد،  السرد العمل للمعارك أو لتواريخ امللوك والقادة والنبالء

  العلوم السياسية والدراسات احلقوقية:  -15

اإلنسانية يف  والعلوم  اآلداب  بعض كليات  لتاريخ، وقد حرصت  وثيقا  ارتباطا  املرتبطة  العلوم  وهي من 
بعض   التاريخ دراسة  طالب  لزاما على  ت  السياسية، و لعلوم  التاريخ  اجلامعات، على ربط  الكثري من 

إ يف  للتاريخ  مساعدة  السياسية  العلوم  أن  وكما  السياسية.  العلوم  يف  والوقائع املواد  لتفسريات  مداده 
وأسباب   ملعلومات  وأسباب  ملعلومات  إمداده  يف  السياسية  للعلوم  مفيد  بدوره  التاريخ  فإن  السياسية، 
ونتائج الوقائع التارخيية. ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن منهج البحث التارخيي املعاصر، مل يعد يعترب أن 

األسا هي  فحسب  السياسية،  ال األحداث  احلديث  التارخيي  املنهج  الن  ذلك  التارخيي.  الرتكيب  يف  س 
يعترب أن التاريخ هو جمرد حروب وثورات ومعارك عسكرية، بل أصبح هذا املنهج يلتزم سرب غور أسباب  
أمهل   احلديث  التأريخ  ن  أيضا  ذلك  يعين  وال  واالجتماعية.  االقتصادية  املنطلقات  من  األحداث  هذه 

ما األحد اث العسكرية والسياسية، فتلك جزء ال يتجزأ من التاريخ. ولعل واقع التاريخ العسكري إمهاال 
والعسكرية احلربية  الكليات  ميدان  يف  أمهية  أكثر  الصفحات  2003هـ/1424(حسان،    أصبح  م، 

108-109 ( .  

علم   به  يهتم  ما  ضمن  من  أن  املعروف  احلكومية  ومن  واهليئات  السياسية  املؤسسات  دراسة  السياسية 
أن  احلكم. كما  وأساليب  والشيوعية  الدميقراطية  البلدان  خمتلف  يف  اإليديولوجية  واملعتقدات  ت  والنظر
السياسة   لعامل  االهتمامات  فكل هذه  السياسية.  ا علم  يعين  اليت  النواحي  حية من  الدولية  العالقات 

اهتمام إذا أمكن فصلها متاما متتزج مع  الدولية  الدبلوماسي والعالقات  التاريخ  املؤرخ. وال يفضل بني  ات 
إال الفرتة الزمنية اليت يتناوهلا الباحث. غري أن املؤرخ قد يفيد يف هذا امليدان من دراسة التحليل واملنهجية 

  . )109حة  م، صف2003هـ/1424(حسان،  عند عامل السياسة
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لتاريخ، وال ميكن مطلقا إغفال أمهيتها، فاحلقوقي يدرس   أما الدراسات احلقوقية فلها أيضا ارتباط وثيق 
فهو   واألمريكية.  والفرنسية  االجنليزية  والتشريعات  الدساتري  أو  القدمية،  والرومانية  نية  اليو القوانني  عادة 

ر القوانني والدساتري، يف حني أن املؤرخ يوظف هذه التشريعات يستفيد منها من النواحي القانونية ويف تطو 
هذه   وضع  فرضت  اليت  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  ألحداث  وربطها  التارخيي  التطور  لدراسة 
موعات   التشريعات أو تعديلها أو تطويرها أو إلغائها. ويكفي أن نسوق مثاال حيا عن أمهية الدراسات وا

ت التارخيية أو القانونية ك علوم مساعدة يف كتابة التاريخ. فمصادر التاريخ الروماين مثال ال تكمن يف الكتا
ر والنقوش والنقود وأوراق الربدي فحسب، وإمنا تكمن هذه املصادر أيضا يف القوانني والتشريعات  يف اآل

لغة يف كتابة التاريخ، ومن بني هذ موعات القانونية الرومانية: القانون  الرومانية اليت تبني أن هلا أمهية  ه ا
السناتو)    ) جملس  حماضر  التعيني،  قوانني  احلكام،  منشورات  اإلمرباطورية،  والدساتري  املراسيم  الروماين، 
موعات  ا والقضاة،  القناصل  وقرارات  أحكام  القانونية،  والتفسريات  الفتاوى  السناتو،  قرارات  الشيوخ، 

  . )110-109م، الصفحات 2003هـ/1424(حسان،   قانونية، التشريعاتالقانونية، املوسوعات ال

  األدب:   -16

لتاريخ، فهو مرآة العصر، وهو تعبري عن أفكار اإلنسان  يعترب األدب من العلوم املساعدة واليت هلا صلة 
م   حيا من  خمتلفة  نواحي  ويرسم  وأمانيهم،  أحالمهم  ويصور  البشر  ذخائر  عن  يفصح  وهو  وعواطفه، 

اعات، ومن حياة املدينة أو الريف، بل ومن   النظم، ومن احلال االقتصادية، الواقعة، من حياة األفراد أو ا
أو   إدراكه  نطاق  يف  ويدخل  اإلنسان  يقع حتت  ما  ومن كل  والسالم،  احلرب  ومن  الفن،  و  العلم  ومن 

  . ) 38م، صفحة 1964(حسن،  تصوره

العصور و السيما يف حالة  ويكون النتاج األديب يف بعض احلاالت املصدر الرئيسي ملعرفة أحوال عصر من  
قلة املوارد األخرى أو انعدامها ، وخري مثال على ذلك الشعر العريب قبل اإلسالم، وما جاء فيه من مادة  
ريخ الدولة   لنسبة إىل  رخييا فانه  غزيرة عن أحوال العرب قبل اإلسالم فهو وإن مل يكن يف ذاته نصا 

العرب ألخالق  معاصرا  سجال  يعد  جعلوه  العربية،  لذلك  م  الواحد،    وحيا صفحة  2004(عبد  م، 
م وخطئهم، واصال يرجعون إليه يف )62 كما يقول ابن خلدون"... ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوا

وحكمهم.  علومهم  من  افال  "  .)396صفحة  2م 4(عبدالكثري  أن  ال ريب  معني  القدمية  األدبية    لكتب 
تمع اإلسالمي يف العصور الوسطى، والسيما من نواحي من ايتض حلقائق التارخيية املختلفة عن أحوال ا

وأحوال   التسلية،  وأساليب  واألعياد  املعيشة،  ومستوى  العليا،  واملثل  اخللقية  واملقاييس  والعادات،  الذوق 
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ا الجتماعية فضال عن أننا نظفر فيها ببعض احلقائق عن التاريخ السياسي  املدن وغري ذلك من النواحي 
م،  1983هـ/1403(سيدة امساعيل،    والواقع أن كثريا جدا مما نعرفه عن الدولة مستمد من كتب األدب

املصرية    ، )98صفحة   احلياة  تفهم نواح خمتلفة من  القدمي مثال يساعد على  املصري  فمثل  يعد األدب 
القدمية فقد تناول الكتاب املصريون القدماء كثريا من القضا اخلاصة مبجتمعهم فكتبوا عن اآلهلة، وعن  

األبطال ونظموا األدب احلياة األخرى، وكتبوا عن الغزل واحلب والغرية ودونوا قصصا خيالية رمسوا فيه حياة 
الصور   هذه  إن  تمع  ا أحوال  ويف  والسياسة  احلكم  فن  يف  الصغار كما كتبوا  األبناء  لتهذيب  التعليمي 
يتجاهلها حني   أن  للمؤرخ  ميكن  ال  احلياة  جماالت  خمتلف  يف  القدماء  املصريني  حياة  تشرح  اليت  األولية 

نعينه على فهم عقليته ا  القدمي أل ريخ مصر  م وبذلك تصبح دراستهم أسهل  يدرس  م وحيا م وعادا
لنسبة   وأيسر وهكذا فإن دراسة األدب العريب ضرورية لدراسة موضوع ما من التاريخ العريب، كذلك األمر 

واإلنكليزي الفرنسي  التاريخ  لفهم  اإلنكليزي  أو  الفرنسي  األدب  أمهية  الواحد،    إىل  م،  2004(عبد 
  . )63-62الصفحات 

  الرسم والتصوير والنحت والعمارة واملوسيقى:  -17

ويساعد اإلملام ببعض جوانب فن الرسم والتصوير والنحت والعمارة اخلاصة بعصر من العصور املؤرخ على  
اليت هي   البالد  دقيقة عن حضارات  تعكس صورة  العصر وهي  مرآة  هي  الفنون  رخييه، ألن هذه  فهم 

ا من فنون يرتبط  املوسيقى وما  لنسبة إىل فنون  احلال  املؤرخ وكذلك  املسرح والرقصات     موضوع حبث 
ت التارخيية، أو الوصفية أو األدبية يف التعبري عنها ونضرب مثال على ذلك   الشعبية اليت ال تكفي املدو
ريخ العصور الوسطى يف جنوب فرنسا عليه أن يعرف شيئا عن   حية من  فمن يرغب يف التخصص يف 

ا م دور اليت كانوا يؤدو صحوبة حبركات الرقص اجلماعي والغناء وأن يدرك أن  األحلان الشعبية لشعراء الرتو
املشرق عرب   انتقلت من  اليت  اإلسالمية  العربية  احلضارة  تركته  الذي  التأثري  إال حصيلة  هو  ما  الغناء  هذا 

  . )65م، صفحة 2004(عبد الواحد،  األندلس إىل جنوب فرنسا ومنها إىل أقطار أورو

  اإلعالم واالتصاالت احلديثة:  -18

تعد وسائل   التأريخ. ومل  لإلعالم واالتصاالت احلديثة من دور يف عملية  ما  نكران  يستطيع  أحدا ال  إن 
أقمار    ) املعاصر  اإلعالم  ت  بل  التقليدية.  الربامج  أو  األخبار  املواطنني  أخبار  على  قاصرة  اإلعالم 

فيد سينما،  راديو،  تلفزيون،  جوانب اصطناعية،  مبختلف  تم  واسرتاتيجية  هامة  وسيلة  صحافة...)  يو، 
ستطاعتنا  ضية والعلمية. وبواسطة األعالم أصبح  احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والر
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أن جنمع معلومات بسرعة تصنف يف إطار التاريخ السياسي أو التاريخ االقتصادي أو التاريخ االجتماعي 
حية أو زاوية من زوا العلم واحلياة.أو الت   اريخ العلمي وهكذا يف كل 

رخيية إذاعية أو تلفزيونية ومسلسالت حول الشخصيات أو األحداث  نتاج برامج  واهتمت دول العامل 
اجلمعية  التارخيية البارزة يف العامل، وهي برامج موثقة علميا ميكن االستفادة منها يف جمال التاريخ. وكانت  

  م. 1935التارخيية األمريكية من رواد إعداد الربامج اإلذاعية التارخيية منذ ما قبل عام  

يوما   متابعتها  خالل  من  الدويل  أو  العريب  أو  احمللي  للتاريخ  شامال  عرضا  تقدم  املعاصرة  والصحافة 
أ على حصوهلا، يف حني  أربع وعشرين ساعة  بعد  للقارئ  األحداث  تعرض  األخبار  لألحداث، وهي  ن 

األنباء  وكاالت  تلكس  جهزة  املكاتب  هذه  تلكس  التصال  حدوثها  بعد  مباشرة  مكاتبها  إىل  تصل 
  ) 112-111م، الصفحات 2003هـ/1424(حسان،  العاملية.

  الدراسة واملعاينة امليدانية والسفر:  -19

ئق واملصادر مسالة هامة يف عملية التدوين والتأريخ. ولكن جيب أن ال  نغفل موضوع العمل   إن دراسة الو
ريخ من   . فالكتابة مثال عن  امليداين السيما إذا كان البحث يتطلب ذلك، فيكون السفر والرتحال ضرور

امل قراءة  يتطلب  ال  الكنائس،  من  أو كنسية  املساجد  من  مسجد  أو  واالعتماد  القصور  فحسب  راجع 
قراءة   إلمكان  قرب وعن كثب، حيث  عن  ذاك  أو  الصرح  لرؤية هذا  ميدانية  رة  يتطلب ز بل  عليها، 
به   فإذا  منقوصا،  أو  مبتورا  نصا  الباحث  ينقل  أن  من  وعوضا  وجدرانه.  أبوابه  على  املنقوشة  النصوص 

ه يوسع املدارك ويفتح األفاق العلمية.  مباشرة أمام النصوص والنقوش. أضف إىل ذلك فإن السفر حبد ذات
  هم العلماء واملؤرخون الذين اكتسبوا علومهم من خالل األسفار والرحالت.  وكثري

بعد   واجلغرافية  التارخيية  م  مؤلفا أجنزوا  واملسلمني  والعرب  األجانب  الرحالة  من  جمموعة كربى  وهناك 
ا يف الشرق والغرب على السواء ومنهم على سبيل ال احلصر: روبنسون، جون كارن، عبد   رحالت قاموا 

جة االثري، الشيخ يت،   الغين النابلسي، عبد الرمحن سامي بك، حممد رفيق وحممد  حممد عبد اجلواد القا
املقدسي االدريسي،  ابن جبري،  ابن حوقل،  ابن بطوطة،  الورثيالين،    /   هـ1424(حسان،    إلضافة إىل 

  . )104-103م، الصفحات 2003

ولقد أشار العالمة ابن خلدون إىل أمهية الرحلة يف طلب العلم، ولقاء األساتذة (املشيخة) ألن يف ذلك 
التعلي يف  وأبر مزيد كمال  معارفهم    زم.  خذون  البشر  أن  ذلك  والسبب يف   " بقوله:  ذلك  خلدون  ابن 

ملباشرة،  رة: حماكاة وتلقينا  رة: علما وتعليما وإلقاء و وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل 
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شيوخ يكون  إال أن حصول امللكات عن املباشرة والتلقني أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة ال
حصول امللكات ورسوخها. واالصطالحات أيضا يف تعليم العلوم خملطة على املتعلم، حىت لقد يظن كثري  

ا جزء من العلم. وال يدفع عنه ذلك إال مباشرته الختالف الطرق فيها من املعلمني" (عبد الرمحن   منهم أ

  .)358  م، صفحة 2004 /  هـ1425بن حممد، 

  األخرى: علوم -20

من املفيد أيضا على املؤرخ أن يلم بباقي العلوم املساعدة فيلزمه أن يدرس شيئا من املنطق الذي يفيده يف  
بنائه التارخيي، وكذلك يفيده اإلملام بتقسيم العلوم يف أن يفهم موضع التاريخ من سائر العلوم كما ينبغي 

فيه وهو يف حاجة كذلك إىل أن يعرف أشياء من   عليه أن يدرس أشياء من فلسفة التاريخ وأراء املفكرين
ر ومن علم األجناس ومن علم االجتماع ومن علم النفس ، ومن القانون ومن   ر ومن علم اآل علم اآل
ضة أو الفلك أو النبات أو احليوان... إذا ما عرضت له   ت السياسية، ومن علم اإلحصاء ومن الر النظر

مل وإذا  املسائل  هذه  من  لفهم    نواح  منها  يكفيه  الذي  القدر  حتصيل  فيمكنه  سابقة  معرفة  ا  له  يكن 
يعاجله، حينما يصبح يف حاجة إىل ذلك التارخيي الذي  - 50م، الصفحات  1990(قاسم،    املوضوع 

51(.  

  : اخلامتة

  يتضح لنا ما يلي:" البحث التارخييالعلوم املساعدة يف تطور منهج " من خالل دراستنا ملوضوع

نواع خمتلفة من العلوم، يطلق عليها مصطلح " العلوم املساعدة"، ومنها اجلغرافيا،   تتصل دراسة التاريخ 
ر، واألدب وغريها من العلوم، ويرى بعض الباحثني أن كل العلوم تعد علوما   واالقتصاد، والجتماع، واآل

  لم التاريخ الذي يتناول أوجه النشاط اإلنساين املختلفة.مساعدة للتاريخ، وذلك لطبيعة ع

ومتثل العلوم املساعدة أمهية كبرية للباحث يف جمال التاريخ، إذ حيتاج أن يكون واسع الثقافة، مطلعا على  
تفسري   يف  تساعد  جديدة  نظر  وجهات  إىل  والتعريف  اإلنسانية،  الظواهر  فهم  يف  تساعده  اليت  العلوم 

  بشكل سليم. احلدث التارخيي

معرفية   وبنية  علمي،  منهج  منها  ولكل  ا،  بذا قائمة  علوم  هي  املساعدة  العلوم  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
لعلوم املساعدة ال   ختتلف عن علم التاريخ. فلذلك من املهم أن يدرك الباحث يف جمال التاريخ أن عالقته 

املعلوما من  االستفادة  عليه  بل  ميدان ختصصه،  يغادر  أن  موضوعه  تعين  خيدم  الذي  لقدر  املتاحة  ت 
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التارخيية،  الكتابة  لصاحل  املساعدة  العلوم  تقدمها  اليت  املعلومات واخلربات  يوظف  البحثي، وأن  وختصصه 
  ويستفيد منها يف ضوء منهج البحث التارخيي.

النفتاح على  ومن التجارب الناجحة اليت تؤكد هذا املبدأ، جتربة مدرسة احلوليات الفرنسية، اليت متيزت 
من خالل   لديهم كان  التجديد  فمنبع  منها،  لالستفادة  التاريخ  ساحة  إىل  ا  واستقطا املساعدة،  العلوم 
تطوير املنهج التارخيي، ليتمكن من طرق موضوعات جديدة، مما نتج عنه ازدهار الكتابة التارخيية وعودة  

  االعتبار للتاريخ بوصفه علما منهجيا مقننا. 

الذ الباحث  التاريخ بشكل جيدإن  لفهم    ي يقوم بدراسة  املساعدة  العلوم  ومعمق معتمدا يف ذلك على 
لتايل يستطيع الباحث أو املؤرخ يف حقل   وقائع وأحداث التاريخ، يكون إخراج للحقائق التارخيية دقيق، و

ا  التاريخ منه يف  لالستفادة  املاضي  للمستقبل من خالل دراسة  حلاضر  أن يساهم يف وضع رؤية واضحة 
  وعليه ميكن معرفة األخطاء اليت وقعنا فيها يف املاضي ونركز عليها، لتجنب وقوعها جمددا.

على  العتماد  والبناء  التطوير  على  الباحثني  قدرة  من  ينبع  وجتديده  متفرد،  علم  التاريخ  علم  وختاما 
االستفادة من هذه العلوم يف ضوء  املصادر املتجددة واملنهج العلمي الدقيق، فمن الضروري على الباحث  

نه   اختصاص التاريخ، ولكن جيب على املؤرخ احلفاظ على علم التاريخ استقالليته وخصوصيته، وجتنب ذو
  ضمن العلوم األخرى. 
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 : لخصامل

رها، من هنا   من أجل خدمة الرؤية احلضارية اإلسالمية كان ال بدَّ من البحث والدراسة يف أهم عناصر تطوّ
العريقة.  احلضارة  هذه  يف  اإلسالمي  الرتبوي  الفكر  مفهوم  على  الضوء  تسليط  من  بد  ال  مت    كان  وقد 

من   الباحثة  عملت  لذلك  اإلسالمي.  التاريخ  حقب  عرب  والتعليم  الرتبية  وأساليب  خصائص  استعراض 
اليت ختّللت   املراحل  الرتبية اإلسالمية، فكانت أهم  الكشف عن مراحل تطور  الدراسة، على  خالل هذه 

ر الرتبية اإلسالمية هي:   مرحلة النهضة  ، ومن مث  والتطبيقومرحلة البناء  ،  مرحلة النشأة والتأسيستطوّ
الباحثةواالزدهار استعرضت  الرتبية  -إىل جانب ذلك-. كما  تعمل يف حقل  اليت كانت  املؤسسات  أهم 

وكيف كان   العصر،  ذلك  يف  املعروفة  العلوم  خمتلف  تستوعب  وكيف كانت  تطورت،  وكيف  والتعليم، 
هذ ظلت  وقد  املسلمني،  حكم  يعيش حتت  من كان  منها كل  منهالً  يستفيد  طويل  وقت  إىل  املراكز  ه 

للفكر والعلم يف العامل أمجع. هذا وتوصي الدراسة الباحثني بضرورة القيام بدراسات أكثر عمقًا ومتحيصًا  
دراسة  أن  إىل  خلصت  وقد  اإلسالمية.  الرتبوية  النظرية  عناصر  عن  للكشف  اإلسالمي  الرتبوي  للرتاث 

ع النَّماء املعريف، والكشف عن  ريخ الرتبية اإلسالمية حاجة ضرورية يف   ّ احلقل املعريف الرتبوي تسهم يف تتب
ة يف الرتاث الرتبوي اإلسالمي والفكر الرتبوي املعاصر.  ّ   العناصر الرتبوية احلي

mailto:h_imamomais@hotmail.com
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املفتاح الرتبوي  يةالكلمات  الفكر  الرتبية اإلسالمي:  علوم  املسلمني،  العلماء  الرتبوية،  املؤسسات   ،
  والتعليم.  

Abstract: 

In order to serve the Islamic civilization vision, it was necessary to research 
and study the most important elements of its development, from here it was 
necessary to shed light on the concept of Islamic educational thought in this 
ancient civilization. 

The characteristics and methods of education throughout the eras of Islamic 
history have been reviewed. Through this study, the researcher worked to 
uncover the stages of Islamic education development. The most important 
stages during the development of Islamic education were: the stage of 
formation and establishment, the stage of construction and implementation, 
and then the stage of renaissance and prosperity. The researcher also 
reviewed in this study the most important institutions that were working in 
the field of education, how they developed, how they accommodated the 
various sciences known at that time, and how everyone who lived under the 
rule of Muslims benefited from them, and these centers remained for a long 
time consuming thought And science all over the world. The study 
recommends researchers to carry out more in-depth studies and scrutiny of 
the Islamic educational heritage to uncover the elements of Islamic 
educational theory. The researcher concluded that the study of the history of 
Islamic education is an essential need in the educational cognitive field that 
contributes to tracking cognitive development and revealing the living 
educational elements in the Islamic educational heritage and contemporary 
educational thought. 

keywords: Islamic educational thought, educational institutions, Muslim 
scholars, education sciences. 

  مقدمة: 

املتنوعة،   الثقافات  من  خذ  جتعلها  نفسية  بقوة  تتمتع  اإلسالمية  احلضارة  يف  الفكرية  القيادات  كانت 
القب ثنائية  الرؤية احلضارية اإلسالمية، وكانت  ول والرفض ملمحًا منهجيًا  وتعيد صهرها مبا ينسجم وخيدم 

، حيث كانوا يبحثون عن أحسن املصادر، ويقومون بفحصها وتدقيقها مث يستقون منها ما يريدون،   ًا ّ جلي
تعىن كل   اإلسالمية  الرتبية  فإن  أخرى؛  جهة  املعاصر.ومن  الرتبوي  تفكري  يف  نفتقده  الذي  األمر  وهو 
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تمع، فهي علم مرتبط بعملية اجتماعي ، حمفوظ من االحنراف  العناية  ة تسهم يف إعداد جمتمع مؤمن 
ملعروف والنهي عن املنكر  . وامليل عن جادة الصواب بتفعيل قاعدة األمر 

عه  يف  اإلسالمية  الرتبية  نشأة  بدأت  النيبوقد  ستمرار  د  مستمرة  هي  واليت  اإلسالم  رسالة  بدء  مع   ،
ثرت مبراحل قوة املسلمني وازدهارهم  اإلسالم، لذلك تطورت مع تطور العصور اليت   ا املسلمون، و مر 

 .)77: 2016. (فوارس، وعوامل ضعفهم وانكسارهم

يت هذه الدراسة لتقف على حقيقة التطور التارخيي ملسرية الرتبية اإلسالمية عربالعصور. (فوارس   من هنا 
2016 :78(. 

 أمهية الدراسة: 
ت اليت يفرضها علينا هذا العصر واليت رزحت أمتنا  وتربز أمهية هذا البحث يف العمل   على مواجهة التحد

الّدين   بقيم  جة  املتوّ العربية  الثقافية  ا وهويتها  على كيا إثبات وجودها واحلفاظ  عن  ثقلها وعجزت  حتت 
 .احلنيف

 إشكالية الدراسة: 
 :  وقتنا احلاضر ومهاكانت إشكالية الدراسة تتمحور حول طرح سؤالني اثنني من األسئلة امللّحة يف

 ما هي مالمح ومفهوم الفكر الرتبوي يف احلضارة العربية اإلسالمية؟ -
رت مؤسسات الرتبية والتعليم عرب حقب التاريخ اإلسالمي؟؟؟  -   وكيف تطوّ

  

 فرضيات الدراسة:  
للواقع   لنظرة  ق  متعّل هو  ما  اإلسالمي  الرتبوي  الفكر  عليها  ُين  ب اليت  الفرضيات  احلقبة  ومن  تمع يف  وا

  :األخرية، مثل

يوافق  - ثقافتها مبا  تعيد صياغة  أمة اإلسالم على أساس قوي من دينها، وأن  ضة  بناء  ضرورة 
ا   ..أسس بنائها ومينحها القدرة على االنطالق من حضار

تتمكن  - أن  قبل  للنهضة  أساسًا  تصلح  الغربية  الثقافة  أن  يرون  ال  اإلسالم  مفّكري  معظم  أن 
ة األصيلةا ّ ة من نقدها وتعديلها حسب ثقافتها اإلسالمي ّ  ؛ تمعات اإلسالمي
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مبعامله   - اإلحاطة  معها  يصعب  درجة  إىل  رمبا  واسعة،  إسهامات  اإلسالمي  الرتبوي  الفكر  قدَّم 
  مل عد أن أُقرت مسّلماته أو معظمها،وأساسياته الرئيسة، ويزيد من هذه الصعوبة أن هذا الفكر ب

نيت عليها متجهةً يف اجتاه واحد، على كثرة ما فيها من اجتهاد وإبداع ُ  .تكن اإلسهامات اليت ب
 أهداف الدراسة: 

وترسم   علمية شاملة  لنهضة  تعّد  واعية  منفتحة  بعقلية  يتمتع  إعداد جيل  إىل  البحثية  الورقة  هذه  دف 
العربية اإلسالمية ود ا  بقيم حضار احتفاظها  املستقبل مع  املاضي خطوط  الذي رسم  املبدع  الرتبوي  ورها 

رت الدروب لإلنسانية مجعاء  .خبيوط أ

يتعلق مبفهوم  التارخيي التحليلي حيث قمت بعرض وحتليل كل ما  املنهج  البحث  استعملت يف هذا  وقد 
 .الفكر الرتبوي وقيمه العلمية وكيفية تطبيقها يف عصر احلضارة العربية اإلسالمية

حث الزمانية واملكانية جتول يف حقب الدولة اإلسالمية من عصر صدر اإلسالم إىل  وكانت حدود هذا الب
ت اخلالفة العثمانية  . بدا

 الدراسات السابقة: 
لقد استخدمت يف هذه الدراسة عدداً مهمًا من املراجع واملصادر واملقاالت العلمية اليت أغنت معلومايت  

 :وكان أمهها

جلونثان ليونز. إنه كتاب مهم جدا ب حلضارة الغرب)  كتاب بيت احلكمة (كيف أسس العر  .1
احلكمة   دار  وعن  املستنصرية  املدرسة  عن  الكالم  عند  خاصة  البحث  هذا  يف  منه  استفدت 

  حيث سلط املؤلف الضوء على أمهيتهما فيما حققه العرب من تقدم رائع يف العلم والفلسفة؛ 

حلسان حالق، هذا الكتاب حتدث عن طرائق التدريس كتاب طرائق ومناهج الرتبية والتعليم،   .2

العربية  احلضارة  يف  وطرقها  الرتبية  عن  تكلمت  حني  منه  استفدت  وقد  احلاضر  عصر  يف 

 اإلسالمية؛

ألمحد شبلي، لقد استفدت كثريا من هذا   رخيها)-فلسفتها-(نظمها   اإلسالميةالرتبية    كتاب .3

تاب خاصة عند استعراضه ملؤسسات الرتبية والتعليم عند املسلمني وحني حتدثت عن مراحل  الك
  ؛ تطور الفكر الرتبوي عرب العصور اإلسالمية
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الصعب) .4 (االختيار  واحلضارة  والرتبية  العرب  جواد  كتاب  عن    حملمد  يتحدث  الذي  رضا، 

العربية  احلضارة  يف  الرتبوي  الفكر  عن  معلوماته  من  أفدت كثريا  وقد  حلضارة  الرتبية  عالقة 

قشها الفصل الثالث اإلسالمي  ؛ من الكتاب والذي 
علمية، كان   .5 منشورة يف جمالت  نفس عنوان دراسيت، وهي  مقاالت حتمل  استفدت من  كما 

الرتبوي اإلسالميعلي عفيفي علي غازي، وهو حتت عنوان  ل  منها مقال الفكر  حيث  ،تطور 

الرتبوي   الفكر  جتدد  عن  احلديث  يف  علي  إال  اإلسالميتوسع  احلاضر  مع  أمهل   أنه  ومقارنته 
  اإلسالمية؛ مراحل تطور هذا الفكر عرب العصور 

عنوان:    .6 حتت  فوارس،  فياض  هليفاء  آخر  مقال  السلميوهناك  الرتبية  التاريخ  تطور  عرب  ة 

ت دراسته ت وعوائق   وقد استفاضت  ،)2016( السلمي وحتد صاحبته كثريا يف مناقشة حتد

  ؛ الدراسة، مهملة احلديث عن مؤسسات الرتبية والتعليم وتطورها عرب العصور اإلسالمية

فلسفية، .7 ت  مقار الرتبوي  الفكر  تطور  مقال  الكندري    لبدرأما  ملك، ولطيفة حسني  حممد 

ما تعمقا يف فلسفة الرتبية دون مناقشة واقع الرتبية   فقد أفادين يف نواح هامة من دراسيت إال أ
 .اإلسالميوالتعليم عرب حقب التاريخ 

  
 أوال: مفهوم الفكر الرتبوي ومالحمه يف احلضارة العربية اإلسالمية 

 : تعريف ببعض املصطلحات.  أ

ة فقط، وجاء   ّ ُستخدم يف األمور املعنوي ه إشغال اخلاطر بشيءٍ ما، وي عرّف الفكر يف معاجم اللغة على أّن ُ ي
د احلاصل يف القلب، وقد وردت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي قرابة  ه الرتدّ عن الفكر عند علماء العرب أّن

ة، قال تعاىل يف سورة املّدثّر آية  ُ 18العشرين مرّ ﴾: ِ﴿ إنَّه دَّرَ َق رَ وَ كَّ  ). 137: 2012(حالق  َف

ا للوصول إىل املعرفة، ال بّد من اخلوض يف احلديث   ة اليت يقوم العقل  ّ ه العملي بعد تعريف التفكري على أّن
ّف   للتكي السليم  التعليم  على  تقوم  فالرتبية  الرتبوّي،  لفكر  ى  ُسمّ ي وما  لفكر  عالقتها  وعن  الرتبية  عن 

التعامل والتأثر، وتعمل الرتبية على ابتكار سبٍل للتعامل مع املرتّيب يف املستقبل وإجياد  والتخطيط وحسن  
ج   من، وأن يتمّ تنمية القدرة على اكتساب املعرفة والتعلم واالستمرار يف  احللول املناسبة والبدائل مع الزّ

  .) 13:  2012(حالق  التقّدم العلمي الذي وصل إليه العامل

 : ر الرتبوي اإلسالميب. مفهوم الفك 
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العقل  الناتج عن  العطاء  الفكر والرتبية اليت تدّل على  اليت جتمع  العالقة  الرتبوّي على  الفكر  يدّل مفهوم 
أجل   من  لإلنسان  ة كبرية  ّ أمهي الرتبوّي  الفكر  ولدراسة   ، والعامليّ األمميّ  واملستوى  الفردّي  املستوى  على 

تواجهه قد  اليت  املشاكل   ّ حل مع  ّف  وجه    التكي وعلى  العموم  يف  حياته  على  تطرأ  اليت  املتغّريات  ومع 
ّع الظروف   ه ولدراسة هذا النّوع من الفكر ال بّد من اتّباع املنهج املالئم من خالل تتب اخلصوص، كما أّن
 ّ تمع، إضافةً إىل وجوب التّطرق إىل الفكر اإلنساين ة اليت انتشرت يف ا ّ ة واالجتماعي ّ واألحوال االقتصادي

تمعا  .لذي يقوم به ا

يعرف مفهوم الفكر الرتبوي يف احلضارة العربية اإلسالمية على أنه أسلوب يعمل على إعداد املسلم إعداًدا  
كامًال من مجيع النواحي يف مجيع مراحل منوه، للحياة الدنيا واآلخرة، وذلك على ضوء املبادئ والقيم اليت 

ا اإلسالم. وهي ال ختتلف عن الرتب :  1989(ملحس،    ية املعاصرة إال أن مصدر الرتبية املعاصرة،جاء 
الرسول    )7 دعوة  هنا كانت  من  ين.  ّر فمصدرها  اإلسالمية  الرتبية  أما  اإلنسانية،  اخلربات  على  يعتمد 

َة  الكرمي للعلم والتعلم بقوله:   اَئ َصّلِيَ مِ ْن َأْن ُت اِب هللاِ َخْريٌ َلَك مِ تَ ْن كِ ًَة مِ لَّمَ آي عَ ٍ َألْن تـَغُْدوَ فـَتـَ رّ "َ  أََ َذ
َألْن تـَغُْدوَ  ، وَ ةٍ ْلِم    رَْكعَ َن اْلعِ ً مِ  َ لَّمَ عَ ْعَمْل    -فـَتـَ ُ ةٍ   - عُِمَل بِهِ َأْو َملْ يـ َصّلِيَ أَْلَف رَْكعَ ْن َأْن ُت "    َخْريٌ لك مِ

  .)1/61(ابن شاهني،الكتاب اللطيف 

مع   املسافة  مببدأ  تلتزم  ال  خنبتنا  أن  هو  والتعليم،  الرتبية  أزمة  يف  ومركزيته  الّذايت  العجز  مظاهر  أحد  إّن 
للمعرفة، معيارا ليس كونيًا وال صادقَا وال  الغ للمعرفة إىل معيار  الغرب من مصدر  لوا  م حوّ ّ أ رب، مبعىن 

رخيي مشبع مبذاهب واضعيه يف املعرفة والقيم، حيث يهرع البعض منبهراً بتجربة هنا   ً، وإّمنا معيار  ضرور
التعل الرتبوي ومسريته  الغرب  فكر  به  ميوج  نظرية هناك، مما  العربية أو  األرض  إىل  نقلها  إىل  فيسرع  يمية، 

للّذاتية   وفقًا  وقبول  واستبعاد  واختيار  وانتقاء  ونقد  فحص  لعمليات  ينقله  ما  خيضع  أن  دون  اإلسالمية 
 . )202، أصول الرتبية اإلسالمية 2008(علي، احلضارية اإلسالمية". 

فإن   اإلنسانية،  اجلماعة  حلياة  صادقًا  انعكاسًا  الفكر  إلطار  وإذا كان  و احلياة،  هذه  بنوع  يتحدد  نوعه 
حياتنا   يعكس  الذي  الفكر  فإن  إسالمي،  جمتمع  يف  نعيش  أننا  وطاملا  مسارها،  ه  يوّجِ الذي  العقائدي 

ال ا ماته وأساليبه    الثقافية يف  الرتبوي اإلسالمي؛ بكل أصوله وركائزه وحمّدداته ومقوّ الفكر  التعليمي هو 
اإلسالمي شريعتنا  من  املستقبلية  )9:  2012(حالق  ة،  النابعة  وتطلعاتنا  اإلسالمي،  (غازي،    ،وواقعنا 

اإلسالمي)  2020 الرتبوي  الفكر  اإلسالمي على  تطور  ر  التصوّ املعرفة يف  . وعلى هذا كانت مصادر 
  :نوعني
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تلقاء    أوهلما:  احلّق من  اإلنسان ال يهتدي فيها إىل  يعلم هللا سبحانه وتعاىل أن  اليت  اجلوانب  الوحي يف 
بتة من عند هللا احمليط بكل شيء   السليم إال مبفردات  احلياة على وجهها  نفسه، واليت ال تستقيم فيها 

؛   علمًا

نيهما: اليت    و األمور  مالً وجتربةً وتطبيقًا يف  و نظراً  املادي  الكون  مع  تفاعله  البشري وأدواته يف  العقل 
الواردة يف   العامة  ألصول  التام فيها  االلتزام  العقل وجتاربه، بشرط  العليم احلكيم الجتهاد هذا  تركها هللا 

ِم حالالً، وال حترّ املنزَّلة، حبيث ال حتل حرامًا  األرض    شريعة هللا  والفساد يف  الّشر والضرر  إىل  تؤدي  وال 
 . تطور الفكر)  2020(غازي 

وأصالة هذا الفكر تبدو يف قدرته على تفسري الظواهر الرتبوية، والعالقات اإلنسانية، وتتبُّع نتائجها، والتنبؤ 
اهل املساومات  القائمة على  األخرى  الفكر  أمناط  أصالته كذلك يف شجبه  وتتمثل  أساسها،  امشية،  على 

تستهدف   الفكر  هذا  أغراض  أن  امليتافيزيقية، كما  واالجتاهات  اخلرافية،  والنزاعات  الوسطية،  واحللول 
تمع اإلسالمي، واستيعاب روح العصر ومطالبه يف   احملافظة على تراثنا الروحي، ودعم مبادئ وأهداف ا

 .القدرة على التغيري والتجديد واالبتكار واالرتقاء

الفرضيات   احلقبة  ومن  تمع يف  وا للواقع  لنظرة  ق  متعّل هو  ما  اإلسالمي  الرتبوي  الفكر  عليها  ُين  ب اليت 
مبا   ثقافتها  صياغة  تعيد  دينها، وأن  قوي من  أساس  على  اإلسالم  أمة  ضة  بناء  مثل: ضرورة  األخرية، 

اإلسالم مفّكري  ومعظم  ا..  من حضار االنطالق  على  القدرة  ومينحها  بنائها  أسس  أن   يوافق  يرون  ال 
حسب   وتعديلها  نقدها  من  ة  ّ اإلسالمي تمعات  ا تتمكن  أن  قبل  للنهضة  أساًسا  تصلح  الغربية  الثقافة 

ة األصيلة ّ  .) 9-8: 1989  (ملحس، ثقافتها اإلسالمي

 :خصائص الرتبية اإلسالمية -ت

ز، العامل والرتبوّي واإلنسان  ّ إن اخلصائص العلمية والرتبوية واإلنسانية املتميزة، تكمن يف املعلم واملدرس املتمي
ما   .  )9:  2012(حالق،   اإلسالمية  العربية  احلضارة  والتعليم يف  الرتبية  أهم خصائص  من هنا كانت 

 :يلي

قد الصلة بني اإلنسان وخالقه مما جيعل حلياة اإلنسان إن الغرض من الرتبية اإلميانية ع الرتبية اإلميانية: -1
معىن يف هذه الدنيا. فتسمو أخالقه وتتنامى دوافعه مما يؤهله خلالفة هللا يف األرض. وإميان الفرد يزيد بكثرة  

م  رتكاب الفرد املعاصي واآل ، وينقص    .)8: 2012(حالق، الطاعات 
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جلانب العلمي، وتنمية العقل وشجع عليه، فالعلم نور والعلم عبادة،  اهتم اإلسالم   الرتبية العلمية: -2
لعلم النافع الذي يفيده ويفيد جمتمعه  ؛ ) 8: 1989 (ملحس، فعلى كل فرد أن ينمي ويغذي عقله 

ت القرآن الكرمي والتأكيد   الرتبية العملية:  -3 ُذكر العمل يف كثري من آ إن مثرة اإلميان العمل؛ لذلك ي
الدنيا   اإلنسان أن يوازي بني أعمال  احلياة، وإمنا على  فالعمل ليس فقط مقتصراً على هذه  على أمهيته؛ 

تعاىل عنها  وأعمال اآلخرة وأن ال يغفل عنها، وجيب على املسلم أن يتقن عمله، فعن عائشة رضي هللا  
نَه " قالت: قال رسول هللا  تقِ ُ َ أحدُُكم عمالً أن ي ِمل  ) 1113(األلباين، الصحيحة: ؛ " إن هللا حيُب إذا عَ

االجتماعية: -4 حىت    الرتبية  املسلم  الفرد  يف  االجتماعية  القيم  تنمية  إىل  تسعى  اإلسالمية  الرتبية  إن 
يت وأن  املسلم،  تمع  ا يف  ا  ومندجمً مقبوًال  واإليثار  يصبح  والتكافل  والتعاون  احلميدة  لصفات  حلى 

 ؛والعدالة

دف الرتبية اخللقية إىل بناء إنسان على خلق قومي، وقيام جمتمع تسوده جمموعة من    الرتبية اخللقية: -5
وأن   ا  يتخلق  أن  اإلنسان  مبقدور  واقعية  ا  تتميز  اإلسالمية  واألخالق  العليا،  واملثل  احلميدة  القيم 

  .يلتزمها

 أساليب الرتبية اإلسالمية:   -ث

كن اعتبار األسرة من أهم هذه الوسائط، كما لعب املسجد يف  تعددت وسائط الرتبية وأماكن التعليم، ومي
العلم، سواء كانت  املساجد حلقات  انطلقت من  التعليم والرتبية، حيث  ا يف  ا هامً التاريخ اإلسالمي دورً

   .) 14: 2012(حالق،  لتعليم الكتابة والقراءة أو تلك املخصصة للعلم الشرعي

عن "اختالف العلماء يف طرق التدريس،    )533  املقدمة:  2019  (ابن خلدونيتحدث ابن خلدون  و 
اجليدة، ووضع مساوئ وحماسن كل   والطرق  الرديئة  الطرق  بني  رٍق  َف العلمي، وعن  التحصيل  وأمهيتها يف 
ختالف املتعلمني حسب   ختالف املعلمني فقط، بل و منهما"، مشريا إىل أن طرائق التدريس ال ختتلف 

م الفك رية وتفاوت مواهبهم، وطبيعة املادة العلمية. وله يف هذا الباب مالحظات كثرية  أعمارهم ومستو
، فإنه حينئذ   منها قوله: "من املذاهب اجلميلة والطرق الواجبة يف التعليم أال خيتلط على املتعلم علمان معَا

تلقني "إن  أيضا:  وقوله  املعلومات،  وتشعب  الذهن  تشتت  بسبب   " منهما  بواحٍد  يظفر  أن   ّ العلوم قل  
  " قليال  وقليالً  فشيئًا  شيئًا  التدرج  على  إذا كان  مفيداً  يكون  إمنا  خلدون،  للمتعلمني  : 2019(ابن 

، وحرصه على تذكري املعلم مبراعاة احلالة النفسية للمتعلم املبتدئ واستعداده وقابليته لتلقي العلم، )394
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ابن خلدون يفصل يف   إرهاقه والقسوة عليه. وكان  القرآن ومدى  حمذراً من  املغرب يف تدريس  طرق أهل 
 .: العلم والتعليم بني الرتاث واحلضارة) 2018(اخللف   اختالفها عن طرق أهل املشرق

تمع هو   :ومن أهم األساليب اليت استخدمها الرسول صلى هللا عليه وسلم يف تغيري ا

 أسلوب احلوار؛ 
 أسلوب الرتغيب والرتهيب؛ 
 أسلوب القصص القرآين؛ 
 اإلسالمية، الرتبية يف احلضارة 2017(عبد اهلادي، األمثال.  أسلوب(. 

 :مراحل الفكر الرتبوي العريب اإلسالمي -ج

اإلسالمي العريب  الرتبوي  الفكر  منشأ  بني  العالقة  نفهم  يف   ،لكي  واالجتماع  والفكر  السياسة  وأحداث 
ني املخاض احلضارّي الذي صنعه اإلسالم، ال بد من وعي أمرين  : مهمّ

املؤرخون عليها حىت اآلن يف تقسيم  :  األول العربية اإلسالمية، واليت درج  السياسية للحضارة  أن احلدود 
احلضارة   اإلسالمريخ هذه  األموين،إىل صدر  العباسيني  ،وعصر  املظلمة  ،وعصر  الفرتة  وعصر    ،مث 

ا    . النهضة إن هذه احلدود مل تعد جتدي كثرياً يف تفسري احلركة الثقافية العامة للمجتمع اإلسالمي وتيارا
الذي كانت احلكومات اإلسالمية تقوم وتسقط، والعائالت احلاكمة تظهر وختتفي،    الرتبوية.ففي الوقت 

سلبًا   فعلها  تفعل  االجتماعي  التبديل  قوى  اجتاهها، وكانت  بتةً يف  تسري  الفكري  التطور  كانت حركة 
ً يف إعادة تشكيل القواعد االقتصادية واألخالقية للمجتمعإو    :من خالل جيا

 وخروجها مربقعة برباقع العقيدة؛ ظهور الطبقات  -
 فقدان الوحدة االجتماعية وغياب روح التكافل بني أبناء األمة؛  -
املمارسات   - وبني  الدين،  أرادها  للمجتمع كما  واألخالقية  النظرية  األصول  بني  التصادم  وقوع 

 الفعلية للسلطة السياسية؛ 
املفكرة والطبقات احلاكمة وليس مما يتعذر إثباته أن وكان من نتائج هذا كله ضياع الثقة بني الطبقة  

وشّكهم   السياسة  رجال  بطش  هو  للمجتمع  رية  التطوّ العملية  جناحي  بني  االنشطار  هذا  عن  املسؤول 
  .الدائم يف والئها ألنظمة حكمهم

ه الواقع الثقافية يف دراسة الثقافة العربية اإلسال  األزمنةالذي جيب وعيه، هو أن تداخل    األمر الثاين مية ميوّ
العريب   الثقايف  التطور  مراحل  بني  التمييز  من  بد  فال  وهلذا  دارسيها،  أذهان  يف  التارخيية  احلقيقة  ويفسد 
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اإلسالمي متييزاً يعصم من جعلها بدائل بعضها.  ومن هنا متّ رصد ثالث مراحل واضحة املعامل يف حركة  
  :تطور الثقافة والرتبية عند املسلمني وهي

الرسول عليه السالم، حىت قيام دار    املرحلة األوىل، وهي مرحلة النشأة والتأسيس،-1 تبدأ من هجرة 
ين  ٨٣٣للهجرة ( ٢١٧احلكمة يف بغداد عام  م). فالوحي الذي نزل على النيب الكرمي جاء مبنهج تربوي ر

خ وينتهي  املتكاملة  تكوين شخصيته  من خالل  املسلم  الفرد  عداد  يبدأ  املسلمة   متكامل  األمة   راج 
والقدرة  على  الذاتية   القوة   قدراً من  هلا   يتيح   مما   إليها   واملنتمية   اإلسالمية   ويتها   املتمسكة  

 .االنفتاح على غريها، ومن مث  حتقيق  غاية  الوجود  اإلنساين  بتحقيق العبودية  تعاىل 

ليت جيب أن تستمرَّ حىت يرث هللا األرض ومن عليها، فإن  وملا كانت الرسالة اإلسالمية هي الرسالة اخلامتة ا
األمر يتطلب وضع األسس الثابتة الراسخة الوثيقة إلعداد أجيال حتمل الرسالة كما هي على مدى تتابع  

مانة ووعي وفاعلية وإخالص، ولذلك اقتضى العمل يف اجتاهني  :العصور 

لتهم الرت  - بية النبوية لعمق اإلميان فارتقوا بسرعة مذهلة من القاعدة  إعداد جيل املعاصرين للرسالة إذ حوّ
 إىل القمة، فأصبحوا قادة األمم ، وورثة موازين العلوّ ومعايري اخلري ، وحراس احلق؛

،  استمرار محل الرسالة، إذ مل يكن إعداد جيل واحد كافيًا لتأمني جيال الالحقة جليل الصحابةإعداد األ -
 .على وضع القواعد األساسية للرتبية املستمرة عرب العصور لذلك حرص الرسول الكرمي

الكرمي، واستمرت يف  العريب  الرسول  بعثة  مع  الفكرية  األساسية يف جذورها  الرتبية  قواعد  إرساء  بدأ  فقد 
ا إىل هذا القرن  اخلامس عشر  اهلجري، وستبقى  حبفظ  هللا  ما بقي اإلنسان، وقد  ظهر  ذلك    حيا

ال القواعد  يف أجيال   ، مث ساروا  من بعده على تلك  النيب  صلى هللا عليه وسلم  ها   اليت  ر صحابة  
ة إلعداد  األجيال  املسلمة  القادرة  على   ّ الرتبوية  اليت أرساها  اإلسالم ، لتبقى هذه القواعد عناصر حي

 .االسالمية) تطور الرتبية  :2016(فوارس،محل  أمانة  التكليف  إىل  قيام الساعة؛ 

ً وتربو هو هيمنة الفكر الديين شبه املطلقة عليه وشيوع "االتباع" أو التقليد  ز هذه املرحلة فكر ّ وأهم ما مي
ا الرسولالذي كان  لزمن  طبيعيا  فيما  ستمرارا  نفسها  عن  اهليمنة  الثبات عليه. وقد عربت هذه  ، وحماولة 

أم بين  الراشدين والصحابة وخلفاء  اخللفاء  مصدرين من مصادر  فعله  والسنة ومها  القرآن  تعليم  لتعزيز  ية 
 .الفكر والتشريع والرتبية



 

236 

ايتها، كانت الثقافة العربية اإلسالمية  وهكذا عندما اقرتبت هذه املرحلة األوىل شح يف نسيجها  ايتو   من 
  :ثالثة عناصر تكوينية هي

 ؛ماإلسال 
 واللغة العربية؛ 
 ا  . وما أخذه العرب من علوم األمم األخرى وفلسفا

والتطبيق-2 البناء  مرحلة  وهي  الثانية  تبدأ  املرحلة  من:  والتطبيق  البناء  عهد  مرحلة  اخللفاء    بداية 
الدولة  وتستمر حىت  الراشدين، هم  األ  اية  الذين ر الراشدون  اخللفاء  النيب صلى هللا  موية، حيث ساهم 

ا املختلفة يف عصر    اليت  القواعد الرتبويةيه وسلم يف ترسيخ  عل ا اإلسالم. ومع تطور احلياة يف جماال جاء 
الرتبية  الدولة مظاهر  ظهرت  خالهلا  من  اليت  القواعد  لتلك  تطبيقات كثرية  ظهرت   اإلسالمية  األموية 

 .اخلالصة

اإلسالمية الرتبية  قواعد  ترسيخ  يف  العوامل  من  جمموعة  سامهت  يف    وقد  من  وتطبيقها  املرحلة كان  هذه 
 :أبرزها

انقطاع الوحي وبداية زمن االجتهاد يف كل ما هو طارئ ومل يرد فيه نص قرآين أو نبوي فقد استمر   -
اخللفاء عهد  يف  النيب  وفاة  بعد  وعصر  املسلمون  اإلسالم     الراشدين   نشر  يف  األموية    الدولة  

ت    وإعداد  األجيال  املسلمة  القادرة  على محل  أمانة  الرسالة  اإلسالمية  متخطني  كل  التحد
 اليت  واجهتهم؛ 

لثقافات األخرى -  .توسيع حدود الدولة اإلسالمية واحتكاك املسلمني 
  اخلالفة الراشدة، وبين أمية ليست جمرد توسع يف األرض، إمنافحركة الفتح اإلسالمي اليت قامت يف عهد  

هي  حركة  هداية  الناس  يف التاريخ  وأكرب حركة  إخراج للناس  من الظلمات إىل النور.  فقد أسهمت  
يف   واملعنوي  املادي  جماليها:  يف  املسلمني  حضارة  نشر  يف  املرحلة  هذه  يف  اإلسالمية  الفتوحات  حركة 

لثقافات األخرىاألرض، كما أد   االستفادة منها مث إحداث نقلة نوعية يف تطور  إىل ى احتكاك املسلمني 
 .العلوم  وتقدمها

على   انعكاس  هلا  اخلصوص كان  وجه  على  األموية  الدولة  يف عصر  واالجتماعية  السياسية  التغريات  إن 
ىل الوراثة ، وانتقال  العاصمة  من الرتبية اإلسالمية ومن أمثلة هذه التغريات: انتقال  احلكم من الشورى  إ

وقد   املختلفة.  نواعها  العصبيات  بوادر   وظهور   املسلمني  بني  النزاعات  ونشوب  دمشق  إىل  املدينة 
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األمر احلقيقيني  ّني  املرب وبروز  اإلسالمية  الرتبية  بناء  يف  وغريها  العوامل  هذه  للرتبية   سامهت  جعل  الذي 
 :يتصة ميكن تلخيصها فيما اإلسالمية يف هذه املرحلة مسات خا 

  تربية عربية إسالمية خالصة؛ 
  تربية  استهدفت  إرساء قواعد  الدين  اجلديد؛ 
 العلوم النقلية واللسانية؛ اعتمدت أساسًا على 
 لكلمة املكتوبة كوسيلة هامة لالتصال؛ ت   اهتمّ
 ال لتعلم اللغات األجنبي  ؛ةأفسحت ا
 واملكتب الكتاب واملسجد  للتعليم  اعتمدت على  الرتبية    :2016  (فوارس،ة كمراكز ومعاهد  تطور 

 .اإلسالمية)
ا.    وكانت هذه اجلهود ترتجم عن نية خملصة لالحتفاظ للحياة الدينية بنقائها وصفائها نقاء وصفاء صور

"وأما بعد، فإين    وأحسن تصوير هلذه املرحلة كان وصية عمر بن عبد العزيز إىل مؤدّب أوالده. قال عمر :
حلق   اخرتتك عن علم بك لتأديب أوالدي فصرفتهم إليك عن غريك من موايل وذوي اخلاصة يب، فخذهم 

فإن ك الضحك  وقلة  الغفلة،  تكسب  ا  عاد فإن  الصحبة  أمعن إلقدامهم، وترك  القلب. فهو  ثرته متيت 
فإنه   أولوليكن   الرمحن،  الشيطان وغايتها سخط   اليت بدؤها من  املالهي  يعتقدون من أدبك بغض  ما 

ا ينبت النفاق يف القلب    املعازف واستماع األغاين واللهج  بلغين عن الثقات من أهل العلم ان حضور
كما ينبت العشب املاء. ولعمري لتوقي ذلك برتك حضور تلك املواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت 
به. وليفتح كل غالم  لينتفع  ه على شيء  أذ يعتقد مما مسعت  يفارقها ال  قلبه وهو حني  النفاق يف  على 

فإذا فرغ؛ ت يتثبت يف قراءته،  القرآن  الغرض حافيًا فرمى سبعة  منهم جبزء من  ناول قوسه ونبله وخرج إىل 
أرشاق مث انصرف إىل القائلة، فإن ابن مسعود (رضي هللا عنه) كان يقول: بين قيلوا.... فإن الشياطني 

 .) 369-368:  1938(صفوت  ال تقيل"

متناغمة مع حتوال ا كانت غري  العقيدة وصفا نقاء  الدفاع عن  الرفيعة يف  النية  الثقايف إن هذه  الواقع  ت 
من   عندها  ما  قهم  وتذوّ األخرى  امللل  وخمالطتهم  اإلسالمية  الفتوح  بعد  فيه،  أنفسهم  العرب  وجد  الذي 
فنون العلم واإلدارة واآلداب والتعليم. ففي وقت مبكر بعد فتح الشام، مثالً، عمد املسلمون إىل " إرسال  

  .)85: 1980(أبيض،  ن يديرها املعلمون النصارى"أبنائهم لتعلم الكتابة يف الكتاتيب القائمة اليت كا
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احلكمة،   األخرى من ذخائر  األمم  عند  ما  لقيمة  املرحلة  املسلمون يف هذه  العرب  تنبَّه  وأكثر من هذا، 
فأقبلوا عليها يرتمجون ما يستطيعون ترمجته منها إىل اللسان العريب، وكان أول ما عنوا بنقله كتب النجوم 

 .وكانت هلم دوافعهم العملية وراء نقلهاوالتاريخ والسري، 

وهو   نية  اليو من  لرتمجة  امسه  ارتبط  عريب  أول  أن  معاويةونالحظ  بن  يزيد  بن  يف  خالد  جيمع  ، كان 
العنسي،   نعيم  بن  احملدث عمر  التابعي  الدينية  تربيته  على  أشرف  "فلقد  خمتلطة،  تربوية  ثريات  شخصه 

قام   قد  العلمية  تنشئته  أن  حني  خاصة  على  بصورة  خالد  اهتم  وقد  نوس،  مر امسه  نصراين  راهب  ا 
والنجوم   والطب  العرب ) 104-103:  1980(أبيض،  لكيمياء  بني  الثقايف  االحتكاك  أن  على   .

املسلمني وغريهم من أبناء األمم األخرى سرعان ما جتاوز طبيعته الفردية ليتحول إىل ظاهرة ثقافية راحت  
خل التمهيد  يف  فعلها  والثالث  تفعل  الثاين  الثالثة:  اإلسالمية  القرون  يف  ازدهرت  اليت  العاملية  الثقافة  لق 

والرابع، واليت كانت مزجيا أخاذاً من تالقح الثقافة العربية اإلسالمية وثقافات األمم اليت دخلت اإلسالم أو  
ثريه   .وقعت حتت 

ا لغة اإلميان والعقيدة، هي م فتاح هذا التالقح، إذ أقبل املوايل أوَل من أقبل وكانت اللغة العربية، حبكم كو
أحد  مروان  بن  امللك  عبد  اختار  فقد  املثال  سبيل  وعلى  فيها،  والرباعة  ا  فنو وحذق  العربية  تعلم  على 
املوايل، إمساعيل بن عبيد هللا ابن أيب املهاجر، لتعليم أوالده اللغة العربية. وعرف عن عبد امللك أنه كان 

هللا ما    االستيعاب: "ما رأيت مثلنا ومثل هؤالء األعاجم. كان امللك فيهم دهراً طويالً فو يقول يف معرض  
استعان منا إال برجل واحد ( يريد النعمان بن منذر) مث عدوا عليه فقتلوه. وإن امللك فينا منذ هذه املدة  

(أبيض،  د أمري املؤمنني العربية  وقد استعنا منهم  برجال. هذا إمساعيل بن عبيد هللا ابن أيب املهاجر يعلم ول
1980   :112( . 

لقد كانت حاالت التواصل األوىل هذه بني الثقافة العربية اإلسالمية وثقافات األمم األخرى شواهد مبكرة 
الذي  الثقايف  النسب  مرتبة  إىل  املسلمني  ضمائر  يف  ارتفعت  قد  اإلسالم  أبدعها  اليت  الثقافة  أن  على 

األصول العربية والثقافية السابقة على اإلسالم. يروي ابن عساكر أن عبد امللك سأل يومًا يتسامى على  
أ   العربية  املؤمنني، إن تكن  الرجل:  أمري  املوايل؟ فأجاب  أم من  العرب أنت  رجالً دخل عليه: "أمن 

ً فإين منها، قال عبد امللك: صدقت. وعندما خرج الرجل ا لتفت عبد امللك  فلست منها، وإن تكن لسا
ظرين رجل مبناظرة إال علوته فيها خال هذا الرجل  .إىل الزّهرّي وقال: وحيك  زهري، ما 
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َ أن   ، غري لوجود اإلنساين عقال وعقيدة واجتماعًا صحيح أن اإلسالم أكد قيمة العلم والتعلم يف االرتقاء 
املت االجتماعية  ة  القوّ إىل  التفّطن  سريعة  اخلاصة كانت  العلم طبقة  سلطان  اجتماع  عن  تنجم  اليت  زة  ّ مي

 .)93: 1993(رضا، وسلطان السياسة واملال 

فعالة   لرتبية وسيلة  "إميانه  مبعثها  الشام  الرتبوية يف  أيب سفيان  بن  معاوية  مثالً، كانت جهود  من هنا، 
الشام واجلزيرة   لتحقيق أهدافه" وعلى هذا، "شهدت الرتبية يف بالد الشام عقب مقتل عثمان وامتناع وايل

لرتبية العربية اإلسالمية. فقد انتشر الَقَصص حتت   معاوية بن أيب سفيان عن مبايعة علي، احنرافات ضارة 
:  1980  (ابيض،  وطأة الصراع السياسي انتشاراً كبرياً استمر فرتة طويلة بعد متّكن األمويني من السلطة "

90(.  

د إىل نشوء ازدواجية يف الرتبية العربية تتمثل يف تقدمي تربية واسعة  لقد أدّت سرية معاوية يف تربية ولده يزي
ألبناء اخلاصة تضم دراسة الدين واللغة واألدب والعلوم والفنون والفروسية وقواعد السلوك. وبكلمة موجزة،  

  .كل ما يؤهل هؤالء للوظائف اجلليلة اليت يتوقع منهم أن يشغلوها

تعليمهم العامة فكان  أبناء  لقراءة    أما  الضرورية  النحو  مبادئ  الدين وبعض  القرآن ومبادئ،  يقتصر على 
وملا ويل املروانيون تبنوا " نظام التعليم  ."القرآن. وهذا التعليم كان ميثل التعليم العام الضروري لكافة املؤمنني

 :املزدوج الذي دّشنه السفيانيون والذي يتوزع إىل طريقني

 عامة؛طريق الكتاب املسجد ألبناء ال -
 .)346:  1967ميتز،  ( وطريق مؤدب القصر ألبناء اخلاصة " -
واالزدهار:   -3 النضج  مرحلة  هي  الثالثة:  املدرسة  املرحلة  إنشاء  حىت  احلكمة  دار  قيام  من  وتبدأ 

بغداد   الرتبية اإلسالمية١٠٦٥ه /٤٦٢سنة (  حوايلالنظامية يف  مرحلة  متقدمة  يف عصر     م). وصلت 
العباسية  األمر  الذي  جعل  كثري  من الباحثني  يطلقون على هذه  املرحلة : مرحلة  العصر   الدولة   

 :الذهيب  ولعل  هناك  جمموعة  من  العوامل  اليت  أسهمت  يف تقّدمها  كان من أمهها

وطلبة  العلم  نتيجة االستقرار  السياسي،    وإكرام  العلماء  تشجيع اخللفاء البحث العلمي واألدب -
 وكثرة  موارد بيت املال؛ 

بعلماء  املدارس  وكانوا    ازدهار حركة الرتمجة وأخذها الطابع املؤسسي فقد اتصل اخللفاء العباسيون -
األموال  لرت  بغداد  وينفقون  عليهم   م  إىل  العربيةيستدعو اللغة   الكتب  إىل  ، وقد  وضع   مجة  
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دقيق  هلذه  احلركة  العلمية  فما حل عصر  املأمون  حىت  كان قد ظهر يف بغداد  ما مسي     نظام

ً كثرية  ترتجم  فيها  الكتب؛  بيت  احلكمة  الذي مجع بيو

والبحث   - التأليف  إىل  دفعهم  مما  للعلماء  الفكرية  احلرية  من  قدر  حة  آخر  إ إىل  بلد  من  واالنتقال 
  .همن لتلقي العلم واالستفادة

ولقد سامهت هذه العوامل وغريها؛ يف نضج الرتبية اإلسالمية، إذ شهدت هذه املرحلة انتشاراً للغة العربية 
حنبل،    وابن  والشافعي،  ومالك،  حنيفة،  واحلديث كأيب  الفقه  أئمة  ظهور  و  آسيا،  أحناء  مجيع  يف 

 .: تطور الرتبية اإلسالمية)2016(فوارس،والبخاري،  والطربي  املفسر. 

خالل من  تظهر  بدأت  املرحلة  هذه  يف  اإلسالمية  الرتبية  فإن  وبروزاملستق  املؤلفات  وعليه؛  املربني    لة 
مال برزت   حيث واملؤدبني  كما   فيها،  اإلسالمي   للتعليم  التعليمية   األنظمة   الرتبية    مح   اتسمت  

رزة  كان  من أبرزها  :اإلسالمية  مبالمح  واضحة ، ومسات 

املدارس - إىل جانب    إنشاء  فيها  العقلية  العلوم   وتدريس  التعليم  يف  ومتخصصة  كمؤسسات مستقلة 
ضيات، علوم  الفلسفة، العلوم النقلية مثل:  والطبيعة ،والطب، والتاريخ واجلغرافية؛  اهلندسة واجلرب، الر

اآلراء  - سحنون،   ظهور  ابن  يعد   حيث   املتميزة   الرت   والقابسي  الرتبوية   من كتب   أوائل   بية من 
، خالصة  إسالمية   م  كانت   أن  كتا على  عالوة   متخصصة   بصورة   تلتها     اإلسالمية   مث  

مسكوبة  ابن  ت   أمثال  كتا وغريه  اإلغريقي   لفكر   متأثرة   أخرى   تربوية   ت   كتا
 ؛ )اإلسالمية : تطور الرتبية 2016(فوارس،

اإلسالمي، - الرتبوي  الفكر  اجتاهات  نشط  ظهور  الفقهي  فقد  املذاهبم  االجتاه  حركة  خالل    ن 
 ، والشيعية؛ة، والفلسفية، والكالميةالتيارات الصوفي نشطتكما   املختلفة،

ن  الرتبوي، إال أ تنمية الفكر كبري يفوقد كان للحوارات واملناظرات بني االجتاهات الرتبوية املختلفة أثر   -
األمة   بفكر  ليعصف  ل  حتوّ ما  سرعان  اإلجيايب  األثر  ذروةهذا  فبلغ  والتنازع     املسلمة  التخاصم  

 .والتحالف  مع أعداء األمة  املسلمة  يف عصر الدولة العثمانية

ملؤلفات  الرتاث  الرتبوي  يف    إذ أن  الّدارَس   ةتكامل عناصر النظرية الرتبوية لدى مرّيب هذه املرحل -
والقابسي، والزرنوجي  والغزايل  يستدل على العناصر النظرية     هذه املرحلة  كمؤلفات  ابن سحنون، 

لصيغة الفقهية   اإلسالميةالرتبوية    ت  بشكل واضح دون  عناء يف البحث ،مع احتفاظ هذه الكتا

 : تطور الرتبية اإلسالمية). 2016 (فوارس،
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الفكر العريب اإلسالمي  ترك للمرحلة الثالثة املسؤولية الكربى، مسؤولية حتقيق التالحم  التام بني  و لقد  
القدمي والفكر الشرقي   اهليليين،  العربية اإلسالمية   والفكر  العاملية  يف احلضارة   الثقافة   لبزوغ   متهيداً 

عل)97:  1993(رضا   احلكمة  دار  سيس  منذ  املرحلة  هذه  بدأت  حيث   .  ) املأمون  يد  ه ٢١٧ى 
ً عن استحالة االستعصاء على املؤثرات الثقافية غري اإلسالمية اليت ٨٣٢/ م) اليت  كانت تعبرياً ثقافيًا عفو

وضعت دار احلكمة بني    وجد املسلمون  أنفسهم معها وجهًا  لوجه من دون سابق ختطيط اجتماعي. إذ 
اء  الوثنيون اهلاربون من  كالسيكي  الذي جلبه معهم العلمأيدي  املفكرين املسلمني كل الرتاث اهليليين ال

جوستنيان  اضطهاد والعراق    اإلمرباطور  سور  إىل  ومعارفهم  بعلومهم   هاجروا  والذين  القسطنطينية  يف 
والثامن   السابع  القرنني  يف  اإلسالم  امتد  وعندما  وجنديسابور.  نصيني  مدارس   إىل  وخصوصًا  وإيران، 
ذا املرياث الوثين  املادي، ووجد  بعض املسلمني  فيه   امليالدي إىل هذه البلدان، اتصل اتصاالً مباشراً 

الرابع اهلجري)    -أصبح  القرن التاسع  امليالدي ( القرن الثالث    جّدًة وجاذبية. ومل ميِض وقت طويل حىت
ضيات  والعلوم األخرى، إىل اللغة العربية   عصر  الرتمجة العظيم، ترمجة الفلسفة اإلغريقية وكتب الطب والر

 .)97: 1970(صليبا،  

احلكمة دار  عمل  يقتصر  الرتمجة،  ومل  من    على  وعدد كبري  للمحفوظات  واسعة  مكتبة  ا  أحلقت  فقد 
لتدريس   مدرسة  املرصد  جانب  وإىل  فلكي،  مرصد  جانبها  إىل  وأنشئ  لرتمجة،  األكفاء  االختصاصيني 

هذه  .الفلك متويل  تُيسر  اليت  واألوقاف  الفلك  ومدرسة  واملرصد  الباحثني  والعلماء  املكتبة  وجود  ومع 
أن ال جتتذب دار احلكمة الطالب إليها، وهكذا أصبحت نوعا" جديدا" من  املؤسسات، غدا من املتعّذر  

 .معاهد البحث والدراسة  العليا،  أو  بعبارة أخرى، أكادميية

مل يقف أثر دار احلكمة  يف الرتمجة  فقط، فسرعان ما أعقب عصرَ الرتمجة  عصرٌ آخر من    ومبوازاة ذلك
قتباس تراث فارس  القدمي وتراث   نوع أخر  كان  عصر  إنتاج وابتكار  أثبت   م مل يكتفوا  العرب  فيه أ

م اخلاصة  وطرق تفكريهم، وأضافوا إليهما ما استطاعوا  ن  وهضمه، بل  حولوا الرتاثني  إىل حاجا اليو
والفلسفة الطب  يف  مآثرهم  ظهرت  وقد  يستنبطوه.  والفلك    أن  الكيمياء  يف  خاص  بنوع  جتلت  لكنها 

ضيات واجل اللغة    .غرافياوالر الدين وفقه  الشريعة وعلوم  ميادين  ً ومسلمني مبذاهب يف  بل قد تفردوا عر
 .  وعلومها

لقد كان الدور الذي مارسته دار احلكمة وما رمزت إليه ومثلته من قوى اجتماعية وثقافة وما ترتب على  
ُُجب بني نظامني فكريني غريبني   احل ً بسقوط آخِر  إيذا مة،    عن بعضهما ذلك، كان كل ذلك  غربةً  

والفكر  بعقالنيته  وماديته  وواقعيته،  اهليليين   النظام   التأثريات:  وتبادل  للتفاهم   ولكنهما  مستعدان  
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لفكر  املواجهة  للوجود واألشياء. وسنرى ما فعلته هذه  العلوية  بغيبياته وروحانياته وتفسرياته  اإلسالمي  
  .)98: 1993(رضا،  أيضافعله الفكر اإلسالمي يف هذه املواجهة اإلسالمي وتطبيقاته الرتبوية، وما 

اخللفاء،   وصا  من  وصيتني  ويف  العباسي.  العصر  يف  ميتد  ان  التعليم  يف  الطبقي  التوجه  هلذا  قدر  ولقد 
يفصل بينهما قرن أو يزيد، تربز الطبيعة الطبقية األرستقراطية لرتبية اخلاصة ليست واضحة وجلية وحسب،  

امللك بن    ة. فمثالً: قال عبدبل ومتطابقة يف ما تكشف عنه من التوقعات االجتماعية ألبناء هذه الطبق
ميجدوا  الشعر  وعلمهم  القرآن...  تعلمهم  كما  الصدق  أوالدي  "علم  أوالده:  ملؤدب  مروان 

م هلم مفسدة.....    ً.... وجنبهم احلشم فإ أد الناس رعة وأقلهم  م أسوأ  السفلة فإ وينجدوا....وجنبهم 
م علية القوم يناطقوهم الكالم.... واحفف شعور  م وأطعمهم اللحم يقروا، ومرهم  وجالس  هم تغلظ رقا

دب فليكن ذلك يف سٍر    أن ًا وإذا احتجت أن تتناوهلم  ّ ب وا عَ ّ َ مصًا وال يعب يستاكوا  عرضًا وأن ميُّصوا املاء
نوا عليهم"  ) 338) ، رقم:80(ابن أيب الدنيا يف كتاب "العيال (ص   ال يعلم به أحد من احلاشية فيهوّ

الكسا الرشيد  األشعار وقال  ه  ر وروّ اآل وعرفه  القرآن   أقرئه   ": األمني  ابنه  ملؤدب  :  1993(رضا،    ئي 
بين  )93 بتعظيم مشايخ  أوقاته، وخذه  الضحك إال يف  وامنعه من  الكالم  مواقَع  السنن وبصره  مه  . وعَل

ُرَّنَّ بك ساعة إال وأنت مغ تنم فيها فائدًة  هاشم إذا دخلوا عليه، ورفع جمالس القواد إذ حضروا جملسه، وال مت
ما   ِمه  وقـَوّ لفه،  و الفراغ  فيستحلي  مساحمته  يف  متعن  وال  ذهنه،  فتميت  به  خترق  أن  من  ها  إ تفيده 

لظة " لشدة والغِ مها فعليك  لقرب واملالينة فإن أ  . )322-321ه:  1385( املسعودي  استطعت 

عطاء أوالدها تعليما" ممتازا " من تعليم أبناء العامة، بل هي حاولت  ومل تكتِف اخلاصة،على ما يظهر، 
م الطبقية. وقد روى احملّدث الفقيه أبو داوود سليمان  عزل أبنائها عن أبناء العامة حذر التدين يف مسلكيا

) السجستاين  األشعث  "أن  ٢٧٥-٢٠٢بن  منه  املعتمد) طلب  اخلليفة  (أخو  املوفق  أمحد  األمري  أن  ه) 
وأن تفرد هلم جملسا "للرواية فإن أوالد اخللفاء ال يقعدون مع العامة"  تروَي ألوالدي يف كتاب السنن...  

"أما هذه فال سبيل إليها ألن الناس شريفهم ووضيعهم يف العلم سواء". وافق األمري    فلما قال له أبو داوود:
سرت"   الناس  وبني  بينهم  "يضرب  أن  على  احلديث،  الستماع  العامة  أوالد  مع  أوالده  جيلس  أن  املوفق 

  .)208: 1980(أبيض، 

فانقسم   ا،  ذا التعليم  مهنة  على  ذلك  انعكس  ما  سرعان  الرتبية،  يف  الطبقي  احلس  هذا  لتعاظم  وتبعًا 
  :املعلمون إىل ثالث طبقات اجتماعية متميزة
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وكانوا األوىل   - الشعب.  وسواد  املتوسطة  الطبقات  أبناء  بتعليم  يعنون  الذين كانوا  الكتاتيب  معلمو 

ً واجتماعيًا ميثلون أوطأ   ؛ )321: 1967(ميتز، درجات السلم املهين ثقافيًا واقتصاد

هؤالء   والثانية - وكان  واألغنياء،  والوزراء  األمراء  تمع...  ا يف  العليا  الطبقات  أبناء  معلمي  كانت 

 ؛  "" املؤدبني" يف حني كان أعضاء الطبقة األوىل يسمون "املعلمني-يدعون

الثالثة أما   - العهد    الطبقة  اخللفاء ووالة  بناء  اخلاّصني  املعلمني  ،  )319:   1967(ميتز،  فكانت 
م ا  وكالم  وكان هؤالء  العربية اإلسالمية وآدا الثقافة  الواسع  يف  العلماء األعالم ذوي االطالع  ن 

  ً واقتصاد ثقافيًا  التعليمية   املهنة  ذروة  ميثلون  ذا  وكانوا  السالفة،  األمم   وعلوم  واحلكماء   امللوك 

، وقد مسوا حبق"كبار املؤيدين"، وكان منهم سيبويه والكسائي واألصمع :  1993(رضا،  ي  واجتماعيًا

94(. 

  

 نيا: تطور مؤسسات الرتبية والتعليم يف احلضارة العربية اإلسالمية 

ا وتناقلها   ا وضمان انسيا لقد أدرك املسلمون األوائل أن الرتبية هي أداة احلضارة ووسيلتها يف ختليد ذا
الفعل وحتديد مدا الرتبية يف احلضارة هو رسم هذا  الفرد عرب األجيال. "ويكون فعل    ه والتأثري يف سلوك 

يج، اإلنساين حىت ينسجم مع األمناط االجتماعية السائدة "  . وهذا ما أدركه  : الفكر الرتبوي) 2011(
م  .أيضا الصينيون القدماء واإلسربطيون واآلثينيون خبصوص أمهية الرتبية يف حتديد سلوك حضار

بية بصفة عامة كانت حتتل مكانة كربى عند املسلمني  يف الواقع، ال ميكن أن جيادل اثنان يف أن قضية الرت 
. وهكذا؛ فإنه "مل يفت علماء الرتبية املسلمني االشتغال على مناهج البيداغوجيا، فقد ألقوا بسهامهم   قدميًا
الرتبوية  ت  النظر األخري، وتطعيم  لطرق هذا  استجابتهم  التاريخ حني  مع  املوضوع وكانوا على موعد  يف 

رزة بقوة يف  التعليمية الت م  علمية متاشيًا مع متغريات الزمان ومستجداته. والدارس لرتاثهم الرتبوي جيد ملسا
هذا الشأن مبا يسجل دون شك سبق بصمتهم وإبداعهم املنقطع النظري على املستويني املنهجي والعملي.  

التعاقدي العالقة  إطار  مراعاته يف  الواجب  الذهين  والكم  املنهجي  الكيف  ت أقصد  املكوّ بني  الضمنية  ة 
  :الثالثة

  املدرس؛ 

 واملتعلم؛ 
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 واملادة موضوع التدريس.  

ّ وفق ما يقتضيه املقام"   و  : إسهامات   2015(عبد العال  هي عالقة ختضع للمد و اجلزر، والبسط والغل
لعلم إىل  العلماء)   درجة العبادة  . وال نتعجب من ذلك ما دام اإلسالم قد قّدس العلم والعلماء، ومسا 

لإلنسان واخللقية  والدنيوية  والدينية  الروحية  لرتبية  الرتبية)2017(الكربي،   وعين  قضية  املنهاج  .:  أما 
(رضي هللا عنه)   اخلطاب  بن  منوذجه عمر  فقد وضع  املسلمني،  مبكرا عند  عرف  فقد  لألوالد  التعليمي 

ه وبعث به إىل ساكين األمصار وهو: " أ َ السباحة والفروسية    أوالدكمما بعد...فعّلموا  لتعليم األطفال وكتب
ء من   اآل على  ما جيب  متام  يقول: من  التوأم  ابن  الشعر". وكان  من  املثل وحُسَن  ما سار من  ورووهم 

 .)55،ص:1978(شبلي، حفظ األبناء أن يعّلموهم الكتاب واحلساب والسباحة 

  

  العربية اإلسالمية: مؤسسات الرتبية والتعليم يف احلضارة  أهم: لثا

 :لقد شهدت املؤسسات التعليمية يف صدر الدولة اإلسالمية أشكاالً عّدًة منها 

وقد وجدت الكتاتيب قبل ظهور اإلسالم وأول من تعلم الكتابة من أهل مكة هو سفيان   الُكتاب: -
عبد  بن أمية ابن عبد مشس وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة بن كالب، وقد تعلمها من بشر ابن  

.  )294-293:  2019(ابن خلدون،  امللك الذي تعلمها من احلرية وقد ذكر ذلك ابن خلدون  
وزادت بعد ظهوره حيث ان الدين اجلديد والنظام السياسي الذي نشأ يف أحضانه َشّجعا الناس على  

والكتابة   القراءة  آنذاك    وأصبحتاتعلم  السياسي  الطموح  ذوي  و  احلديث  لرواة  (شبلي،  ضروريتني 
: وهي الكتاتيب اخلاصة بتعليم القراءة، شهد املسلمون نوعني من الكتاتيب  وقد  .)44:    1978

والكتابة واحلساب، والكتاتيب اليت كانت تعلم القرآن ومبادئ الدين اإلسالمي وكان غالبا ما يتم هذا 
يف املسجد. وكان اللوح املخصص للكتابة موجوداً عند املسلمني يف وقت مبكر جداً.  فلقد روي عن  

ا كتبت على لوح من هذا النوع عبارات يف احلكمة ليقلدها تلميذ كانت تعلمه القراءة    أم الدرداء أ
وازداد عدد الكتاتيب وعدد املعلمني يف القرن الثاين اهلجري وما    .)49:   1978(شبلي،  والكتابة  

دة سريعة وضخمة، حيث كان يف كل قرية كتّاب بل رمبا وجد فيها     أكثرتاله من قرون، وكانت ز
معلم كتّاب يف مدينة واحدة هي مدينة بلرم يف    300ل أنه عّد حوايل  من كتّاب وقد ذكر ابن حوق

بتدائي ونشأ يف العهدين األموي والعباسي نوع من التعليم اال.) 55-54:    1978(شبلي،  صقلية  
هيل األبناء لتحمل األعباء املستقبلية، وقد كان األب يضع املنهاج لولده أو يشارك   دف  اخلاص 
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التعليم يف وضعه وكان يسمى   الكتاتيب وتستمر مرحلة  معلم  أرقى من  ً وهو  مؤد القصور  املعلم يف 
 حىت الصبا؛

ء يف    جملس املناظرة: - وكانت من أهم املؤسسات الرتبوية يف اإلسالم حيث كانت جتمع العلماء واألد
الظاهرة   هذه  ازدهرت  وقد  ء  األد ت  صالو عليها  يطلق  وكان  املساجد  يف  أو  اخللفاء  يف  جمالس 

الرشيد   عصر  يف  والكسائي  سيبويه  بني  جرى  ما  اللغوية  املناظرات  أشهر  ومن  العباسي،  العصر 
 ومناظرات الشافعية واملالكية يف املساجد حول أمور الفقه اإلسالمي؛ 

اقني: - رّ الوَ مث   حوانيت  الورق،  بيع  يف  احنصرت  جتارية  ألغراض  البداية  يف  احلوانيت  هذه  أنشئت 

الرفيعة   الثقافة  أصحاب  ء  األد من  الوراقني  معظم  وأصبح  العلمي،  واحلوار  للثقافة  ساحة  أصبحت 
وبيعها   الكتب  نسخ  إىل  الورق  بيع  املهنة  وتعدت  احلموي.  قوت  و الندمي  ابن  الوراقني  أشهر  ومن 

 )؛ 62:   1978بلي، (شوتداوهلا 

احلديث عن    املساجد: - يعد  فاحلديث عنه  ملسجد هلذا  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  اإلسالمية  الرتبية  ريخ 

املكان الرئيسي لنشر الثقافة اإلسالمية، ويعد املسجد هو املدرسة الدينية األوىل، مث حتولت املساجد 

عبد العزيز أنه أمر عماله بنشر العلم والفقه يف   إىل منارات للعلم والثقافات األخرى ويؤثَر عن عمر بن
املساجد، ومن أشهر املساجد اليت كانت منارات للعلم :جامع عمرو بن العاص، واجلامع األموي يف  

، فقد قامت حلقات الدراسة يف املسجد منذ  )332: 1967(ميتز، دمشق، وجامع املنصور ببغداد  

خمتلف البالد اإلسالمية دون انقطاع، ولعل السبب يف جعل  نشأ واستمر على مرّ السنني والقرون ويف  
املسجد مركزاً ثقافيًا هو أن الدراسات يف بداية اإلسالم كانت دراسات إسالمية تشرح تعاليم الدين 

وتوضح   مهمة    أسسهاجلديد  فهم  يف  توسعوا  األوىل  عصورهم  منذ  واملسلمون   . وأهدافه  وأحكامه 

للعبا  ً مكا فاختذوه  للتعليم وداملسجد،  اجليوشدة ومعهداً  فيها  تتجمع  وساحة  للقضاء،  ، ومنزالً اراً 

 ؛ )102: 1978(شبلي، الستقبال سفراء الدول 

املسلمني ، ففي هذا    459كان عام    املدارس: - التعليم عند  مكنة  للهجرة حدا فاصالً فيما خيتص 

،  )43:    1978(شبلي،  نظمة  العام افتتحت يف بغداد أول مدرسة من جمموعة املدارس الكثرية وامل

اليت أنشأها الوزير السلجوقي نظام امللك وهي أوىل املدارس اليت أنشئت يف احلضارة اإلسالمية، ومن  

،  )  87:  2014(ليونز،  أشهر املدارس املدرسة املستنصرية اليت بناها اخلليفة العباسي املستنصر   

لقاهرة. وكانت   املدارس حتتوي على سكن للطلبة وكان التعليم فيها جمانيًا بل وكان  واملدرسة الناصرية 
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الصحية   للرعاية  ومرافق  محامات  ملدارس  وأحلق  يومية  ووجبات   ً شهر راتبًا  فيها  يتقاضون  الطلبة 

 ومكتبات حتتوي على أمهات الكتب، وكان التعليم الديين هو الغالب على هذه املدارس؛ 

ت   - يف    األدبية: الصالو غنيةً  رائعةً  وانتشرت  األموي  العصر  يف  ساذجةً  األدبية  ت  الصالو ظهرت 

الس اخللفاء الراشدين،  فاخلليفة يف اإلسالم كان عليه أن  راً   العصر العباسي، وهي ليست إال تطوّ
املؤدي   العلم  أهم  يستقي من  هذا كان  أجل  فمن   ، الدين  الدنيا ويفيت يف شؤون  أعمال  إىل  ينظم 

 ؛ ) 71:   1978(شبلي،  االجتهاد. 

اقتناء  املكتبات: - األغنياء  غري  على  يتعذر  ، وملا كان  العلم  لنشر  القدماء  طريقة  املكتبات كانت  إن 

ا كانت غالية الثمن ، جلأ من أحب تعليم الناس إىل إنشاء مكتبة جيمع فيها الكتب   الكتب نظراً أل

البطالسة يف للناس كما فعل  ا  أبوا مكتبة اإلسكندرية، والعباسيون يف بيت احلكمة، وكانت    ويفتح 
القاهرة   احلكمة يف  ودار  بغداد،  احلكمة يف  املبكرة كبيت  اإلسالمية  اجلامعات  نواة  املؤسسات  هذه 
إلضافة إىل ما   وأصبحت املكتبات يف العامل اإلسالمي تقوم مبهمة املعاهد العلمية يف العصر احلديث 

ال يف  الكتب  دور  خدمات  تؤديه  من  احلاضر  املسلمون  )  139:    1978(شبلي،  وقت  فاهتم   .

يزيد بن معاوية من   اخلليفة خالد بن  أنشأوا مكتبات يف كل مسجد، كما كانت مكتبة  لكتب و 
أكرب وأقدم املكتبات العربية، وقد عرفت احلضارة اإلسالمية ثالثة أنواع من املكتبات: وهي املكتبات 

احلكمة   دار  مثل  ختدم  العامة  وكانت  قصورهم  يف  اخللفاء  أنشأها  اليت  واملكتبات  والقاهرة،  ببغداد 
ء يف منازهلم مثل   العلماء ووجهاء الناس وخاصة اخلليفة، واملكتبات اخلاصة اليت أنشأها العلماء واألد

 )؛ 323:  1967(ميتز، مكتبة حنني بن إسحق 

فون للعبادة وجماهدة النفس وكان تَُدرس فيها  اخلوانق والزوا أنشأها املو اخلوانق والزوا والروابط: - تَصوّ

يتبعونه ويتعلمون   املريدين  الفقه والتصوّف والّلغة واحلديث والقرآن وكان لكل شيخ مجاعة من  علوم 
ط وكانت يف األصل ثكنة عسكرية يرابط فيها اجلنود على الثغور وكان   منه، أما الروابط فهي مجع ر

 للغة كما بنيت روابط للنساء لتعليمهن؛يتم فيها تعليم القرآن وا

ت: - وهي كلمة فارسية معناها املستشفى وقد أنشأ اخللفاء العباسيون هذه األماكن لتكون    البيمارستا

أشبه بكليات لتعليم الطب والتمريض والتدريب العملي ويتوافر فيها مكتبات ضخمة وآالت التطبيب  
مزاول من  مينع  وكان  والصيدليات،  هذه  واجلراحة  من  الطبيب  إجازة  ينال  ال  من  الطب  مهنة  ة 

ت؛   البيمارستا
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اآلراء"    دار احلكمة - الرتبوية احلديثة لوجد تطابًقا يف كثري من  ت  لنظر املبادئ  قاّر هذه  : "ولو 

الذي  )83:  2014(ليونز،   الكبري  الدور  ننسى  فلن  اهلجري،  الرابع  القرن  اية  إىل  نصل  ، وحنن 

م) وأثرها على الفكر الرتبوي   832هـ/    217حلكمة" اليت أسسها اخلليفة املأمون ( قامت به "دار ا

عند املسلمني مبا جلبته من علماء ومرتمجني من "اديسا" و"نصيبني" و"جنديسابور" يف جماالت الطب  
ضيات والفلسفة وغريها، وكانت مكتبة دار احلكمة حتوي آالف املخطوطات، حركة الرتمجة هذه   والر

مث حلت حملها املدرسة .بدأت منذ عهد اخلليفة خالد بن يزيد بن معاوية املعروف حبكيم آل مروان  قد
مراحل الحقة   فقد    1067النظامية يف  والتعليم،  الدولة  بني  العالقة  ظاهرة جديدة يف  متثل  م وهي 

واملوجهة  الدولة  خدمة  يف  املوضوعة  الرتبوية  للمؤسسة  منوذًجا  النظامية  املدرسة  خلدمة    كانت  أصالً 
 .أغراضها السياسية، وكان من أشهر أساتذة املدرسة النظامية اإلمام أبو حامد الغزايل

وقد قسم علماء الرتبية احملدثون الفكر الرتبوي اإلسالمي من هجرة الرسول حىت القرن الرابع اهلجري إىل  
 :ثالثة تيارات هي

ديني  -1 تقوميًا  العلوم  م  يقوّ احملافظ: وهو  والشيخ التيار  الغزايل،  اإلمام  التيار  مثل هذا  ا حمًضا وقد 
 الطوسي، وابن مجاعة األندلسي؛

 التيار املنفتح على الفكر اإلغريقي: ومثل هذا التيار مجاعة إخوان الصفا وابن مسكويه؛ -2

الذرائعي -3 آخر )150:  1987(رضا،    التيار  شيء  بلوغ  إىل  به  يتوسل  الذي  اهلدف  وهو   :
يج ، وتزعم هذا التيار املفكر املسلم ابن خلدون    .: الفكر الرتبوي)  2011(

بذلك    لذا؛ مثلوا  م  وأ فيه،  عاشوا  الذي  العصر  مبنظار  ا  ً مجيع العلماء  هؤالء  أفكار  إىل  ننظر  أن  علينا 
وأ الطريق  جماهل  تقتحم  اليت  الرتبوية  الرتبية  الطالئع  يف  للتعلم  النفسية  األسس  أن  على  ا  ً مجيع اتفقوا  م 

 :اإلسالمية تتشعب إىل ثالثة اجتاهات منفصلة هي

ومنها التهيؤ النفسي للتحصيل، واإلدراك، واخلربة، ومرحلة النمو والقدرة على التعلم،  أركان عملية التعلم: 
 أي مراعاة سن املتعلم، مث اللغة ودورها كوسيلة تربوية؛ 

ه هلا ابن خلدون) تقريب املعرفة إىل إدراك املتعلم مع األخذ بعني االعتبار علم   ريقة التعليم:ط ّ (أول من تنب
فرص   للمتعلم  يئ  ا  أل واحملاورة  واملناظرة  املطارحة  أسلوب  واستعمال  والعقلي،  اللغوي  ونضجه  املتعلم 

لنفس   .)151: 1987(رضا، . اجلرأة والثقة 
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حو  املاوردي  وقدر  يقول  طاقته،  مبلغ  ليعرف  املتعلم  ا  يتوسم  فراسة  للعامل  "وينبغي  الفردية:  الفروق  ل 
للمتعلم" للعامل و أجنح  فإنه أروح  ببالدته،  ليعطيه ما يتحمله بذكائه أو يضعف عنه  (الكريي    استحقاقه 

  .) قضية الرتبية)2017(

ويؤكد الغزايل ذلك أيضا يف كتابه "إحياء علوم الدين" عندما يشري إىل أن من وظائف املعلم "أن يقتصر  
إليه   يبث  و ال  خيلط عليه عقله...  أو  فينفره،  يبلغه عقله  ال  ما  إليه  يلقي  فال  فهمه  قدر  ملتعلم على 

 عنه) وبعد أن أشار إىل صدره: "  احلقيقة إال إذا علم أنه يستقل بفهمها، و قد قال اإلمام علي (رضي هللا
لة" ، فال ينبغي أن يفشي العامل كل ما يعلم إىل كل أحد، وهذا إذا   ا مجةً لو وجدت هلا َمحَ ومً ُل ُ إن هنا َلع
كان يفهمه املتعلم، ومل يكن أهال لالنتفاع به، فكيف فيما ال يفهمه، ولذلك قيل: كل لكل عبد مبعيار  

( الكريي حلسن   ىت تسلم منه وينتفع بك، وإال وقع اإلنكار لتفاوت املعيارعقله، وزن له مبيزان فهمه، ح
الرتبية عند علماء املسلمني)2017(  ، آية(  ) قضية  النساء،  ): ﴿ وال  5.  وقد قال تعاىل: يف سورة 

ه أوىل وليس الظلم يف إعطاء غري   تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ تنبيهًا على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضرّ
قل من الظلم يف منع املستحق؛ امل  ستحق 

ته للتعلم، كما حددوا مسئولية املعلم وفرقوا بني الرتبية   املهنة التعليمية: دوا مبعرفة طبيعة الطفل وإمكا
والتعليم وعرفوا أن الرتبية أكرب من التعليم وأمشل منه، لذلك ال بد أن يضاف للعلم فن الرتبية، وقرروا أن 

لبدء التعليم هي سن السادسة، وأدركوا أمهية اللعب والرتويح عن النفس بني املعلم والتلميذ، السن املناسبة  
ا الرتبية احلديثة  يج ، وهذه املبادئ هي اليت تنادي   .: الفكر الرتبوي)  2011(

االت انتقل إىل الغرب  بطريقة من الطرق منذ  القرن الثاين  وهذا السبق املعريف يف جمال الرتبية وغريها من ا
ن   اٍت عميق إ َ عشر عرب قناة الرتمجة واالستعراب واالستشراق فيما بعد و ما وازاه من دخول العرب يف ُسب
ما درجنا على االصطالح عليه بعصر االحنطاط. وهذه القطيعة جعلت األجيال العربية اإلسالمية احلديثة  

لثقافة الغربية أميا انبهار متناسية أن تلك ا لثقافة مدينة يف جزء كبري منها لشمس احلضارة العربية  تنبهر 
  .اإلسالمية اليت أشرقت على الغرب كما تذهب إىل ذلك املثقفة األملانية زجيريد هونكه

 :اخلامتة

لنظر إىل كل التصورات الرتبوية الغربية سواء القدمية أو احلديثة اليت تعرفنا عليها من  من خالل ما تقدم و
قد خلفت لنا ثروة علمية   اإلسالميةخالل معاشرتنا املتواضعة لفلسفة الرتبية جنمع القول فنقول إن " األمة  

الع يعقد  تنتظر من  املصنفات  ثنا شتيت من  ا" .  لى مدارستها ونبش دفائنها و زم عمطمورة يف  مكنو
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لقد طرق هؤالء غالبية املوضوعات اليت تشكل جوهر الفعل الرتبوي يف العامل املعاصر. فعندما نقرأ لعلماء  
جون   أو  غاردينر  هلوارد  نقرأ  و كأننا  متامًا  حنّس  فإننا  مثالً؛  والغزايل  املاوردي  أمثال  من  آخرين  مسلمني 

  .ديوي أو مونتسوري

 النتائج:   

العطاء  -1 تتبع  املعاصر. وذلك من أجل  العامل  الرتبية اإلسالمية ضرورة ال بد منها يف  تعد دراسة تطور 
لواقع مما يتيح قدراً من الكشف عن العناصر الرتبوية احلية يف الرتاث اإلسالمي واليت   املعريف الرتبوي وربطه 

 اإلسالمية؛تسهم يف بناء النظرية الرتبوية 

الرتبوي مبعطيات الزمان واملكان   -2 الفكر  اجتاهات  الرتبية اإلسالمية يف ربط  كما تسهم دراسة تطور 
 اليت ظهرت فيه؛ 

لقد اختلفت طرق الباحثني يف دراسة تطور الرتبية اإلسالمية عرب التاريخ فمنهم من تتبع مسألة تربوية  -3
 اإلسالمية يف عناصرها املختلفة وفق قرون أو عصور أو مراحل؛ فردية أو جزئية. ومنهم من تتبع الرتبية 

 : وقد مر تطور الرتبية اإلسالمية عرب التاريخ اإلسالمي مبراحل كان من أبرزها -4

فيها  -أ الرتبوية  األسس  رسخت  حيث  اإلسالمية  الرسالة  عصر  جسدت  اليت  والتأسيس  النشأة  مرحلة 
ا الفكرية وقصور  آنذاك فجاء  خاصة يف ظل تفسخ األطر  السائدة  ت  طار إهلي ونظرية    اإلسالم لنظر

تمع؛   تربوية متكاملة إلعداد الفرد وبناء ا

مرحلة البناء والتطبيق واليت بدأت يف عهد اخلليفة أيب بكر الصّديق (رضي هللا عنه) واستمرت حىت  -ب
الرتبوية اليت أرساها الدين احلنيف على   األسساية عصر الدولة األموية وقد طبق املربون يف هذه املرحلة  

 أكمل وجه فكانت إسالمية خالصة معتمدة على الوحي بشكل مباشر؛ 

العباسيني وقد شهدت هذه املرحلة تقدمًا يف كافة حقول    لة النضج واالزدهار واليت ختللت عصر مرح-ج
لالستقرار   نتيجة  وذلك  الرتبوي  للفكر  املختلفة  االجتاهات  وظهور  املتميزة  الرتبوية  اآلراء  وظهور  املعرفة 

ا الصحيحة يف تلك املرحل   . ةالسياسي وإغداق األموال يف جماال

 :التوصيات 

إن عرضنا املتواضع هذا؛ نبتغي من ورائه بدايةً التفكري يف ضرورة تعميق النظر يف الفكر الرتبوي العريب  -1
رة   إ ينفعنا يف  الغربية لكي نستمد منه ما ميكن أن  الثقافة  نتائج ذلك مبا يوجد يف  اإلسالمي و مقارنة 

 سالمية من الفوضى العارمة؛ الطريق لنا يف املستقبل، وذلك إلخراج املنظومة الرتبوية اإل
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على الباحثني القيام بدراسات حتليلية للرتاث الرتبوي اإلسالمي تساهم يف الكشف عن عناصر النظرية  -2
 الرتبوية احلية؛

 .على مؤسسات التعليم العايل عقد مؤمترات تعىن بقضا العلوم الرتبوية اإلسالمية -3

 : املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي

ابن أيب الدنيا؛ عبد هللا بن حممد بن عبيد بن سفيان، كتاب: العيال ، حتقيق جنم عبد الرمحن خلف،   )1
 .1م) ، ط1990ه/1410دار ابن القيم، (   -الدمام-السعودية 

ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، حتقيق: هيثم مجعة هالل لبنان   )2
 .1، الطبعة1) جملد2019ملعارف (بريوت، دار ومكتبة دار ا-

أمحد( )3 بن  عمر  أبو حفص  شاهني  أهل    385هـ/    287ابن  مذاهب  لشرح  اللطيف  الكتاب  هـ) 
املنورة املدينة  البصريي،  حممد  بن  هللا  عبد  حتقيق  لسنن،  والتمسك  الدين  شرائع  ومعرفة   -السنة 

ء األثرية   هـ الطبعة األوىل 1416مكتبة الغر
صر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  األلباين، أبو عبد   )4 الرمحن حممد 

 م)،   1995ه/ 1415مكتبة املعارف ،( -(السلسلة الصحيحة) ، بريوت
صيدا  أبو املسعودي،   )5 لبنان  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  احلسني،  بن  على  املكتبة -احلسن 

 .٦ه)، ج١٣٨٥العصرية(
والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام واجلزيرة خالل القرون الثالثة األوىل للهجرة، أبيض مالك، الرتبية   )6

  .م)1980دار العلم للماليني، (  -بريوت
 .  ٧) ، ط 1959مكتبة النهضة املصرية، ( -أمني أمحد   فجر اإلسالم ، القاهرة )7
 .م)،  طبعة رابعة2012( العربية،دار النهضة -، طرائق ومناهج الرتبية والتعليم، بريوتحالق حسان )8
املؤسسة العربية للدراسات    -احلسن حسن ، العلم والتعليم بني الرتاث واحلضارة، بريوت اخللف عبد  )9

 .م)2018والنشر، (
 .أوىلطبعة  م)2005دار نوفل، ( -بريوت-رضا حممد جواد ، العرب والرتبية والعامل، لبنان )10
العرب والرتبية واحلضا )11 الصعب) بريوت رضا حممد جواد،  العربية -رة (االختيار  الوحدة  مركز دراسات 

 .) الطبعة الثالثة1987(
الرتبية   )12 القاهرة  -فلسفتها-(نظمها  اإلسالميةشبلي أمحد،  العلوم،-رخيها)  الطبعة 1978( دار  م)، 

 .السادسة
املصري،   )13 صر  بريوت  اإلبداعالشعراين رىب  املدرسية،  الرتبية  العربية،-يف  النهضة   ه/1430( دار 

 م). 2009
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النظم   )14 صبحي،  بريوت  اإلسالميةالصاحل  وتطورها،  ا  للماليني،   -نشأ العلم  دار 
 م) الطبعة الثانية، 1968هـ/ 1388(

القاهرة )15 الزاهر،  العربية  عصور  يف  العرب  رسائل  مجهرة  زكي،  أمحد  الباين    -صفوت  مكتبة 
 .٢)، ج١٩٣٨-١٩٣٧احلليب(

ريخ الفلسفة العربية، )16  .٩٧)،ص ١٩٧٠دار الكتاب اللبناين، ) -بريوت صليبا مجيل، 
 /)2008( دار السالم،  -سالمية، مصرأصول الرتبية اإل إمساعيلعلي سعيد  )17
بريوت )18 اجلامعيني،  للطالب  العلمية  البحوث  منهج  الفتاح  ثر عبد  للكتاب  -ملحس  العاملية  الشركة 

 .)، طبعة رابعة 1989(
  .(2014)اهليئة املصرية العامة للكتاب،-لوبون غوستاف، حضارة العرب، القاهرة )19
(كيف   )20 احلكمة  بيت  جونثان،  بريوت  أسسليونز  جنديل،  مازن  ترمجة   ، الغرب)    -العرب حلضارة 

شرون، (   .م.) الطبعة الثانية2014ه/  1435الدار العربية للعلوم 
، ترمجة حممد عبد  اإلسالمابع اهلجري أو عصر النهضة يف  يف القرن الر   اإلسالمية ميتز آدم ، احلضارة   )21

م) الطبعة 1967ه/1387، (كتاب العريب، ودار الكتاب العريبدار ال   –ريدة، بريوت    أبواهلادي  
 .الرابعة

غني    )22 د ملني  حممد  جامعة  اإلسالمي،  العامل  يف  والتّعليم  الرتبية  أزميت  جذور  الرزاق،  عبد  بلعقروز 
 .(2015)اجلزائر

  ملواقع اإللكرتونية:ا

جت سكيك، الفكر الرتبوي و تنشئة األوالد عند املسلمني األوائل، مقالة منشورة مبوقع قصة   )1 يج 
  (2011)اإلسالم

جدا   )2 مهمة  مقالة  البيداغوجيا،  حقل  يف  املسلمني  الرتبية  علماء  إسهامات  عباسي،   العايل  عبد 
ت (   رتوين)و هذا رابطها اإللك2015منشورة مبوقع تربو

http://www.tarbawiyat.net/news11394.html 
 2017 اإلسالم، مقال نشر قصة اإلسالميةمساء، الرتبية يف احلضارة أعبد اهلادي  )3
 العاملي للرتبية اإلسالميغازي علي عفيفي علي، تطور الفكر الرتبوي اإلسالمي،املنتدى  )4

 (2020) http://montdatarbawy.com/show/124446    
ت دراسته )5  فوارس هيفاء فياض،  تطور الرتبية السلمية عرب التاريخ السلمي وحتد

Journal of Education and Social Sciences, Vol. 5, (October) 
6( ، أمنوذجًا سينا  وابن  القابسي  املسلمني:  علماء  عند  الرتبية  قضية   ، حلسن  امليادين   الكريي 

  (2017)نت
ت فلسفية، إسالم أون الين  ملك بدر حممد والكندري لطيفة حسني ،تطور الفكر الرتبوي )7  ، مقار

 . (2019 )  جريدة أكادمييا
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اسي    املؤّسسات التعليمية يف العصر العبّ

The educational institutions in theAbbasid era. 

  

  لطفي بقال بريكسي. د. 

  جامعة تلمسان. اجلزائر. 

lotfibbx78@gmail.com 

  امللّخص: 

إّن التّاريخ احلضاري لدى األمم الواعية يعترب رصيدا كبريا ومرجعا قّو لبداية واستمرار احلضارة فهو مهمّ  
فعله  ما  استيعاب  بعد  إّال  ذلك  يكون  وال  واإلبداع،  العمل  مرحلة  وولوج  دخول  إىل  ة  األمّ أبناء  لدفع 

 ّ واملعرفي ة  ّ العلمي واملعريف،فاحلركة  العلمي  التحّضر  من  احلضارة  أسالفهم  مظاهر  أبرز  متثّل  ا  مبؤّسسا ة 
اليت   "اقرأ"  هي:  وسّلم وحيا  اّ عليه  املصطفى صّلى  تلّقاها  ل كلمة  فأوّ إلسالم،  ة الرتباطها  ّ اإلسالمي
بني   احلضارة  فارتباط  األصنام،  العقلي من عبادة  ر  والتحرّ العلم  ببداية عصر جديد؛ عصر  إيذا  كانت 

  يّ ال انفصام بينهما. اإلسالم والعلم واضح وجل

ل والذي شهد ذروة االزدهار   ة الثّقافية خاّصة يف العصر األوّ ّ ون، هذه املسرية العلمي ّ اسي ّ واصل اخللفاء العب
 ّ لكل ال  ا ة وفتح هذا  ّ العلمي للحركة  ّني وتشجيعهم  اسي ّ العب اخللفاء  لوعي  احلضاري؛ وكان ذلك  العلمي 

ة على أخرى فا ّ ةقاصد له دون متييز جنسي ّ وبرزت بغية   لعلم ال يعرف األجناس، فكثرت املؤّسسات التعليمي
ق واملعني.     نشر املعرفة والرقي، هذا ما سأتطرّق إليه بشيء من التّفصيل واّ املوّف

اسي. الكلمات املفتاحيّة:  ّ ة + العصر + العب ّ  املؤّسسات + التعليمي

Abstract:  

The civilized history of a wake nations is a great asset and a firm reference 
to the start and continuity of civilization as it is necessary to impel the 
nation’s citizens to enter and go into the stage of labor and creativity. Still, 
that will not be fulfilled unless they absorb the science-and knowledge-
based civilization, which their ancestors have achieved. The scientific 

mailto:lotfibbx78@gmail.com
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movement represents the most prominent manifestations of the Islamic 
civilization due to its relation to Islam; where the first word prophet 
Mohamed _peace be upon him_ has received was; read, which indicated the 
start of a new era; an era of science and mental liberation from the worship 
of idols. 

The Abbasid caliphs continued this scientific and cultural course, especially 
in the first era, which has witnessed the peak of scientific and cultural 
prosperity, owing to the Abbasids; awareness and their support for the 
scientific movement and providing the chance for every one interested with 
no nationality-based discrimination as science doesn’t acknowledge races. 
Educational institutions abounded and emerged to spread knowledge and 
prosperity, which I will discuss in a bit of detail. 

Keywords: Foundations + Educative + Era + Abbas. 

 مقّدمة:  

ات ومؤّس  ّ أّسست جذورها على شخصي اسي  ّ العب العصر  ة يف  ّ اإلسالمي ة  ّ العربي احلضارة  هلا إّن  سات كان 
م، فقد   لوا شهرة واسعة يف ختّصصا الّصحيحة  ة  ّ العلمي بناءها، ويعود ذلك ألسسهم  ال يف  ّ الفع الّدور 
فعني،   شبا  املساجد  يف  العلم  تلّقوا  ة، كما  ّ لي األوّ املعارف  يتلّقون  صغارا  صبية  الكتاتيب  م  شهد

دوا من معارفهم املخت   لفة. يتحّلقون حول كبار العلماء ليتزوّ

تناست  أو  األمة  فيه  نسيت  الذي  العصر  ة كبرية خاّصة يف هذا  ّ ي له أمهّ إليه  الذي سأتطرّق  املوضوع  إّن 
بناء مستقبله   الغرب يف  عليها  ل  عوّ اليت  ا  ة وجتاهلت حضار ّ الغربي حلضارة  وانبهرت  ا  رخيها وحضار

ذا نذكر أنفسنا وغري أّن اإلسالم جاء   ر العقول ويشّجع على العلم، وعلى ذلك سار  وحضارته،  ليحرّ
اسيون األوائل.  ّ   اخللفاء العب

ة ؟ اإلشكاليّة:  -1 ّ اسي ّ وض احلضارة العب   ما هي أهمّ العوامل اليت ساعدت على 
اسي،   أهداف الّدراسة: -2 ّ إّن ما يصبوا إليه حبثنا أن نقّدم صورة عن أماكن التّعليم يف العصر العب

ة تدافع بنفسها عن نفسها. ونبّني فيه األسباب  ّ ة قوي   اليت ساعدت يف بناء حضارة أو أمّ
ة األساسيّة:  املفاهيم -3 ّ الّشخصي اليت سامهت يف تكوين  ة  ّ التّعليمي املؤّسسات  يتناول أهمّ  إّن حبثنا 

سره يتحّدث عنها   ة ضخمة وال زال العامل  ّ ة واليت بدورها أسهمت يف بناء حضارة علمي ّ العلمي
ويت فيها  الكتاتيب واملساجد، ومنازل  ويبحث  املؤّسسات:  تلك  ومن  قامت،  أن  مذ  منها  عّلم 

تكوين   يف  سامهت  العلمية  املراكز  فهذه  العلماء  قصور  إىل  إضافة  اقني،  الورّ حوانيت  العلماء، 
قي به.  ات بغية حتقيق هدف سام وهو تطوير العلم خلدمة اإلنسان والرّ ّ   شخصي
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نهج الوصفي التّارخيي ألعرض أهمّ ما وصلت إليه احلضارة  اعتمدت يف حبثي املاملنهج املتّبع:   -4
عليها   قامت  ة  ّ قوي ة  ّ تعليمي مؤّسسات  خالل  من  وذلك  ة  ّ العلمي للبنية  سيس  من  ة  ّ اسي ّ العب
وبرزت   علومها  عت  تنوّ مبراكز  ذلك  وكان  كّله،  رته  أ بل  العامل  نصف  حكمت  حضارة 

ا. ا ّ   شخصي
ت الّسابقة:  -5 ت الساالكتا   بقة يف هذا املوضوع: من الكتا

ل (     -أ اسي األوّ ّ ة يف العصر العب ّ م)، مفتاح يونس  846  –م  749هـ /  232  - هـ132املؤّسسات التّعليمي
صي، منشورات جامعة   ؛ م2010أكتوبر، مصراته، ليبيا، دط، د. مط،   07الرّ

ا  -ب ل، أزهار أمحد محدان التّميمي، سلطنة عمّ اسي األوّ ّ ن، مقال، جمّلة الّرتاث، أماكن التّعليم يف العصر العب

ة والطّبيعة، تركيا، اسطنبول، ّ شغال مؤمتر اسطنبول، الّدويل الثّاين للعلوم اإلنساني - 27-25عدد خاص 
 ؛ م2019

ل(    -ج األوّ اسي  ّ العب العصر  يف  اجلامعي  /  232  -هـ132التّعليم  عبد  846  –م  749هـ  وجيه  والء  م)، 
م، مركز النّظم للّدراسات وخدمات البحث 2009مشس، احلميد عبد الغين، رسالة ماجستري، جامعة عني  

 ؛العلمي
 ؛ م2010ضحى اإلسالم، أمحد أمني، مؤّسسة هنداوي للتّعليم والثّقافة، القاهرة، مصر دط، د.مط،    -د
اسي األخري(  -ه ّ هـ) معيوف سامل  656-هـ477مراكز التّعليم ودورها الّرتبوي يف حركة التّدريس يف العصر العب

ة، عجاسم  ّ ة والنّفسي ّ  م. 14،2014 الّشمري، جمّلة البحوث الرتبوي

  

اسي:   :أوال   أهمّ املؤّسسات العلميّة يف العصر العبّ

عة وشهدت مرحلة اّطالع   ة اليت زخرت بثقافات متنوّ ّ ماين للّدولة اإلسالمي اسي اإلطار الزّ ّ ميثّل العصر العب
حركة   بفعل  غريهم  تراث  على  ة املسلمني  ّ تعليمي مدارس كمؤّسسات  لظهور  مّهد  األخري  وهذا  الّرتمجة، 

اقني، قصور اخللفاء، املكتبات  تشرف عليها الّدولة وهي: املساجد، الكتاتيب، منازل العلماء، حوانيت الورّ
  :أماكن التّعليم يف البادية

 املساجد:  - 1 

لتّعليم اإلسالمي، ريخ وثيق وارتباط قوّي  حيث أصبح املكان الرئيسي الذي انتشرت    إّن املساجد هلا 
ة، فصار مقصدا للعلماء وطلبة العلم على حّد سواء، إذ ازدهرت املساجد يف العصر   ّ منه التّعاليم اإلسالمي
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ة واختاذها مكا للتّعليم، وقد اشتهرت يف   ّ رت استجابة للحاجة امللّحة ألداء الّشعائر الّديني اسي وتطوّ ّ العب
م) يف  775- م753هـ/ 158-هـ136(  برزها املسجد الذي بناه أبو جعفر املنصوربعض املساجد ومن أ

ني:  ز املساجد عن الكتاتيب يف دورها التّعليمي أمرين مهمّ ّ   مدينة بغداد؛ ومن أبرز ما مي

الّلغة   -1 وعلوم  وفقه  حديث  إىل  القرآن  علوم  من  املساجد؛  حلقات  يف  العلمي  التّوسع 
بينما   حفظ  ومناظرات..،  على  ترتكز  واليت  قاصديها  سّن  لصغر  نظرا  حمدودة  العلمية  ا  مادّ الكتاتيب 

 القرآن مع مبادئ يسرية يف بعض العلوم األخرى؛ 
املستوى العلمي ملعلم املساجد أعلى وأرقى من معلمي الكتاتيب الذين اكتفوا حبفظ القرآن مع   -2

حاد الفرق  وهذا  األخرى،  العلوم  بعض  على  اليسري  بن اطالعهم  فيونس  املتعّلمني؛  الختالف  نظرا  ث 
الضيب األعراب 799هـ/ 183-هـ90(  حبيب  وفصحاء  ء  األد ا  ينتا لبصرة  حلقته  "كانت  مثال  م) 

  ، وجملس )190، صفحة  10(ابن كثري، البداية والنهاية، ت: أمحد بن امللحم وآخرون، ج  والبادية"

فكال   والّشعر  الفقه  أهل  تيه كرباء  الّشعر وكان  والفقه وأهل  احلديث  أهل  أيضا كان "حيضره  الّشافعي 

 . )236، صفحة 1(البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني، مناقب الّشافعي، ج يتعّلم منهم ويستفيد"

املسجد ميول   املتعّلم يف  اليت  لقد كان  احللقة  فينظمّ إىل  فينظمّ إىل ما يرغبه من علوم وختّصص  ومواهب 
ة، ممّا ساعد على ظهور املواهب  ّ عت املناهج يف احللقات العلمي ة تنوّ ّ ي دة على تلك احلرّ يهواها ويريدها، ز

ة تثري اإلعجاب لعدم إجبار الطّالب على دراسة ختّصص ال مييل   االت وهذه لفتة مهمّ إليه وال  يف شّىت ا
اليت   ة  ّ العلمي م  مبادّ وحييطوا  تدريسهم  ليتقنوا  املعّلمني  بني  الّشريفة  للمنافسة  حافزا  يرغبه، كما كانت 

ا.    يدرّسو

نة   ّ ة، أو وضع شروط معي ّ ة للمعّلمني من حيث نظام التّعليم ووضع املناهج  التعليمي ة التّامّ ّ ي تركت الّدولة احلرّ
ة إىل طبقات لقبول الّطّالب  يف احللقات ا ّ ل احلركة العلمي ملساجد، ممّا ساعد هذا الفعل على توّغ ة  ّ لعلمي

ا   تمع وبرز كثري من العلماء من طبقات فقرية إذ وجدوا أبواب املساجد مفتوحة أمامهم لتلقي العلم أمّ ا
رت بعض  عن نظام املساجد فقد اعتمد على احللقات، بل إّن احلضور تعّدى الكبار إىل الّصغار فقد ذك

الكوفة الّصبيان يف مسجد  يعّلم  الكميت بن زيد كان  أّن  ت وجود صبيان؛ منها  وا أبو    الرّ (األصفهاين 
األغاين، ج صفحة  7الفرج،  اس(ت)4،  نوّ أ  أّن  وذكر  حلقات  814هـ/ 198،  على  يقصد  م) كان 

صغريا   عندما كان  املساء  يف  الكتّاب.املساجد  يف  طبقات    يتعّلم  املعتز،  بن  هللا  عبد  املتوكل  (ابن 
  . ) 68م.، صفحة 1956الّشعراء، دار املعارف، القاهرة،  
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ن   يتأّهل لطور آخر  الكتاتيب، وحّىت  لتلّقيهم احلفظ يف  أّن حضور عددهم كان يسريا وذلك  ال شّك 
اظ  أو القّصاصني بدليل أّن عبد الرّمحن وهو ا حللق يف املساجد؛ وقد يقتصر حضورهم على جمالس الوعّ

م) كان ينهى الّصبيان عن حضور بعض جمالس القصاص ويرشدهم إىل  766هـ/148(ت  الّسلمي القارئ
؛  )213، صفحة  6الكربى، دار صادر، بريوت، دت، ج(ابن السعد، الطبقات حضور البعض اآلخر  

ا كانت هذه احللق مفتوحة   ّ فقد كان عبد اّ بن عباس رضي هللا عنه جيلس مع كبار الّصحابة ليتعّلم، ومل
  للجميع حضرها الّصغار كذلك.

العصر يف  ة  ّ العلمي احلركة  ازدهار  نتيجة  املساجد  يف  تعّددت  قد  ة  ّ التّعليمي احللقات  فكثر    إّن  اسي؛  ّ العب
ا قدم اإلمام الّشافعي إىل بغداد كان يف   ّ ة، وكثر أيضا الّطالب ؛ مل ّ العلماء يف خمتلف التّخّصصات املعرفي

ا نيف وأربعون حلقة أو نيف ومخسون حلقة ريخ بغداد، دار الكتاب    اجلامع إمّ (اخلطيب البغدادي، 
  . )68، صفحة 3دت، ج العريب، بريوت، 

الّسمت واملهابة،   إّال  فيها  العلم، ومل يكن  العلماء وطاليب  فيها  عت وكثر  املساجد وتنوّ احللق يف  تعّددت 
بنيت   فما  الّشجار،  ودّب  األصوات  فيها  وتعالت  ملناظرات  ضّجت  ا  ّ أ من  البعض  زعمه  ما  عكس 

إذ   هذا،  حيدث  أن  ميكن  فال  هذا،  ملثل  صنّف  املساجد  وقد  وقار،  هلا  العلم  وجمالس  آداب  هلا  احللق 
لقرآن؛ فقد قال الّشافعي:   ى أن تعلو األصوات يف املساجد ولو  العلماء يف مثل ذلك مصنّفات، وديننا 

اشم، األندية  (علي حممد ه  "كنت أصفح الورقة بني يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئّال يسمع وقعها" 
بريوت،   اجلديدة،  اآلفاق  اسي،دار  العبّ العصر  يف  صفحة  1978األدبيّة  بن  )184م،  واصل  بل   ،

ة ليدرّس فيها   ّ ن اعتزل جملسه وعقد لنفسه حلقة علمي ا اختلف مع شيخه احلسن البصري اكتفى  ّ عطاء مل
ة. ّ   آراءه الفكري

 منهج حلقات املساجد:   -أ
وأخذ شيء يسري   ؛منهج الكتاتيب اليت كان املشايخ يكتفون فيها بتحفيظ القرآنكما أسلفنا القول عن  و 

التّعليم قد شهدت حلقا   الثّانية من  املرحلة  عتبارها  املساجد  فإّن  املقام واملتعّلم،  العلم على حسب  من 
العلوم وأخرى متخّصصة يف   ا يدرّس خمتلف  إذ أصبح بعضها عامّ ة  ّ العلمي ة  املادّ عة يف  بعينها؛  متنوّ علوم 

(البيهقي أبو بكر أمحد    فاإلمام الّشافعي مثال كان حيضر جملسه العلمي أهل احلديث والفقه وأهل الّشعر
، بينما كان ليونس بن حبيب النّحوي حلقة حنو يف  )226، صفحة  1بن احلسني، مناقب الّشافعي، ج 

، كما كان ) 76، صفحة  3(القفطي، إنباء الرواة عن أنباء النّحاة، ت: حممد أبو الفضل، ج  البصرة
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ريخ بغداد، ج  م) حلقة لتعليم احلديث يف مسجد بغداد. 767هـ/ 150أليب حنيفة ( ،  1(ابن خلكان، 
  . ) 380صفحة 

اليت  حللقة  االلتحاق  يف  العلم  لطالب  والكاملة  ة  التّامّ ة  ّ ي احلرّ عطاء  ز  ّ متي املساجد  يف  التّعليم  نظام  إّن 
يرغب فيها تبعا ملا يرغبه من ختّصص علمي ممّا نتج عن ذلك نبوغ فئة وبروزها حىت صارت من العلماء،  

ا ممّا جعل مناخ املنا عت العلوم  فاجتذب طلبة كثريين إىل    أوجهفسة الّشريفة قد بلغ  فتعّددت احللق وتنوّ
  حلقة العلماء، ومن أبرز العلوم اليت كانوا درّسوها يف احللقات: 

 علوم القرآن:   -1
عت العلوم يف حلق املساجد وأهمّ علم درّس: علم القرآن؛ إذ مل يكن يكفي حفظ القرآن دون فهمه   تنوّ

ره، فقد كان الّصيب حيفظه يف   ّ الكتاتيب مثّ ينتقل إىل املساجد ليدرس من العلوم املتعّلقة به؛ كالتّفسري  وتدب
أّن الّشافعي   له فهم كتاب هللا، وقد ثبت  العلوم ممّا يسّهل  وأسباب النّزول والناسخ واملنسوخ وغريها من 

قوت احلموي،    .كان جيلس يف حلقته إذا صّلى الّصبح فيجيئه أهل القرآن فإذا طلعت الّشمس قاموا )
ء، ج  اء) 118، صفحة  4معجم األد م) قد درس تفسري القرآن يف مسجد  823هـ/ 207(  ، كما أّن الفرّ

(ابن كثري، البداية والنهاية، ت: أمحد بن امللحم وآخرون،دار الكتب العلميّة، بريوت، دت،    الكوفة
  . ) 272، صفحة 10ج

  علوم احلديث:     -2
يف   ل  املعوّ وعليهما  التّشريع؛  مصدري  عتبارمها  القرآن  بعلوم  وثيقا  ارتباطا  ارتبطت  احلديث  علوم  إّن 
احلّجة، ممّا جعل العلماء يهتمون به اهتماما كبريا، فلم ختل حلق املساجد من حمّدثني حيّدثون مبا حيفظونه  

زون بني صحيحها وموضوعها بل ّ ا وميي ة ويفّسرو ّ وضعيفها، ويدلّنا على ذلك ما اشتهر    من أحاديث نبوي
هـ) بتدريس احلديث يف املسجد النّبوي وكان يرى أّن أهل املدينة "هم  179عن اإلمام مالك بن أنس (ت

ة الّشريفة"  ّ لّسنة النبوي إلسالميّة،  (عبد الفتّاح عاشور، دراسات يف احلضارة العربيّة ا األكثر دراية وإملاما 
القاهرة،   املعرفة،  الطلبة عليها )47م، صفحة  1996دار  وإقبال  الس  ا مثل هذه  انتشار  وبسبب   ،

  آلالف ظهرت وظيفة املستملي لغرض إمساع احلاضرين األحاديث اليت ميليها احملّدث بصوت جهوري. 

ّ من أبرز األسباب اليت أدّت إىل ازدهار حلقات احلديث يف   املساجد تدوين احلديث الذي ظهر يف  لعل
ل بعد مروره مبراحل،  101  - هـ  99عصر عمر بن عبد العزيز( اسي األوّ ّ هـ) وازدهر مع بداية العصر العب

ة   ّ العلمي ة  املادّ توفري  يف  أفادت  والتّزوير، كما  الّدس  من  النّبوي  احلديث  ختليص  يف  أثر كبري  له  فكان 
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هذ أوجدت  واملتعّلمني كما  هذه  للمعّلمني  أوجدت  بل  العلماء،  بيوت  ومكتبات كبرية يف  احللق كتبا  ه 
ذه   العلم  ونشر  وبيعها  العلماء  بنسخ كتب  اعتنوا  الذي  اخلطّاطني  وظيفة  مثل  وظائف  احللق كذلك 

وطالبيه يه  ّ وحمب وقاصديه  مريديه  بني  ال  الّطريقة  املؤّسسات  صي،  العصر  (الرّ يف  ة  تعليميّ
اسي(   . )76م)، صفحة 846-م749هـ/232-هـ 132العبّ

 الفقه:      -3
ة وهي أربعة: مذهب أيب حنيفة ومالك والّشافعي   ّ لقد ظهرت يف بداية هذا العصر أشهر املذاهب الفقهي

ببغد املنصور  جامع  يف  الفقه  حلقة  حنيفة  أليب  فكان  ج   ادوأمحد؛  بغداد،  ريخ  خلكان،  ،  1(ابن 
  ولإلمام مالك حلقة يف املدينة يف احلرم النّبوي، والّشافعي يف مصر وأمحد يف العراق.  ) 409صفحة 

الفقه؛ حيث حرص فقهاء   ازدهار علم  بداية  أدّى إىل  ممّا  الفرتة،  ة يف هذه  ّ الفقهي اآلراء  بدأ تدوين  وقد 
العراق  أهل  التّابعني، كما حرص  ة  ّ وبقي اس  ّ وابن عب بن عمر وعائشة  فتاوى عبد هللا  تدوين  املدينة على 

مسعود بن  هللا  وعبد  عنه  رضي هللا  طالب  أيب  بن  علي  فتاوى  وتدوين  مجع  حممود    على  أمحد  (حسن 
  .  )210م، صفحة 1996دار الفكر العريب، القاهرة، الشريف، العامل اإلسالمي يف العصر العباسي،  

وجود   حبكم  ة  ّ الفقهي اآلراء  استيعاب  على  ة  ّ العلمي احللقات  طّالب  ساعدت  الفقه  تدوين  مرحلة  إّن 
العلم  طلبة  لدى  العلمية  امللكة  بناء  يف  ت  املدوّ أسهمت  ة، كما  ّ الفقهي اآلراء  إلبراز  مكتوبة  ت  مدوّ

ة وترجيح بعضها استنادا إىل القرآن والّسنّة.وتطوير النّشاط العق ّ ملقارنة بني اآلراء الفقهي   لي وذلك 

ة   ّ ة ونشاط املناظرات الفقهي ّ ة العلمي ل أسهم بتنوّع املادّ اسي األوّ ّ واستنادا إىل ما سبق؛ نقول إن العصر العب
ة يف احلجاز والعراق وبالد املغرب.  ّ ة والّلغوي ّ   وتعّدد املدارس الفقهي

 الّلغة والّشعر:   علوم -4

ل عليها العلماء فهّذبوا قواعدها   ل لفهم القرآن والّسنة، هلذا عوّ ة وعلومها هي املفتاح األوّ ّ إّن الّلغة العربي
التّحريف والتّدليس،   الوحيني واحلفاظ عليهما من  بغية فهم  للمسلمني ولغريهم  ومجعوا فصيحها وعّلموها 

ة الّلغة الستيعاب علم الفقه؛ فاإلمام الّشافعي خرج إىل البادية ليكتسب كما أدرك العلماء املسلمون   ّ ي أمهّ
أخي  ابن  البدوي:   فقال  جيبه،  فلم  ة  ّ فقهي البدو وسأله  عن مسألة  أحد  فقابله  أهلها  سليمة من  لغة 

التّ  و  عزمت  قد  وعليه  لذاك  هذا  أريد  إّمنا  الّشافعي:  فقال  النّافلة  من  بك  أوىل  (ابن   وفيقالفريضة 
بريوت،   الفكر،  دار  الّصفوة،  صفة  ج1992اجلوزي،  صفحة  2م،  اإلمام  )148،  وعى  فقد  ؛ 

ة .  ّ لعلوم اإلسالمي ة، وأدرك كنهها وعالقتها  ّ ة الّلغة يف فهم واستنباط املسائل الفقهي ّ   الّشافعي أمهي
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إىل طريقها  الّلغة  فقد    هلذا عرفت علوم  النّحو،  علم  ومن ذلك  املساجد؛  تدرس يف  احللقات وأصبحت 
اد بن سلمة (  النّحوي 788هـ/ 189جلس محّ تعّلم فيها يونس بن حبيب  له حلقة حنو  الذي كانت  م) 

الفضل، ج أبو  حممد  النّحاة، ت:  أنباء  عن  الرواة  إنباء  أصبحت  ،  )365، صفحة  3(القفطي،  مث 
البصرة البداية والنهاية، ت: أمحد بن امللحم وآخرون،دار    ليونس حلقة أخرى يف مسجد  (ابن كثري، 

ج دت،  بريوت،  العلميّة،  صفحة  10الكتب  يف    )190،  النحو  يدرّسون  العلماء  بعض  جلس  وقد 
ريخ بغداد، دار الكتاب    ثالم) م769هـ/ 180مساجدهم اخلاّصة كسيبويه (ت (اخلطيب البغدادي، 

بريوت، دت، ج اء(   )190، صفحة  3العريب،  أنباء    م)823هـ/207والفرّ الرواة عن  إنباء  (القفطي، 
  .. وغريهم  )13، صفحة 3النّحاة، ت: حممد أبو الفضل، ج 

برزت  و  هلذا  النّحو،  علم  خاّصة  والكوفة  البصرة  مبساجد  العراق  يف  ازدهرت  الّلغة  علوم  أّن  املالحظ 
ملدينتني البصرة والكوفة مث ظهرت مدرسة بغداد إذ هي وسط بينهما   يتا  مدرستني مشهورتني وكبريتني مسّ

  يف هذا الفّن.

العصر ل من   كما شهد   ة وأوّ ّ العربي للكلمات  ل حماولة لوضع معجم شامل  ل من ظهور أوّ األوّ اسي  ّ العب
هـ)،حيث رتّب الكلمات على حسب خمارج احلروف  175هـ/100(   فّكر فيه اخلليل بن أمحد الفراهيدي

ه حما به، إذ أّن عتباره بدأ حبرف العني، وكان هذا العمل مبتكرا عظيما يف  ولة لوضع  وأمساه كتاب العني؛ 
ة. ّ ريخ احلضارة العربيّة اإلسالميّة، صفحة   معجم ملفردات الّلغة العربي   . )60(عاشور، دراسات يف 

يف   العلم  حلقات  إىل  طريقه  أخذ  وغريه  اخلليل  معجم  من  بدءا  الفرتة  هذه  يف  معاجم  من  أّلف  ما  إّن 
فكانت   ة، املساجد  ّ العربي األلفاظ  على  فوا  ليتعرّ عليها  يستندون  هلم  ومرجعا  العلم  لطلبة  ا  ّ علمي مستندا 

لعرب    اخاّصة أّن تلك الفرتة قد فش فيها الّلحن بسبب دخول الكثري من األعاجم لإلسالم واختالطهم 
  وتصاهرهم معهم. 

الّشعر فقد كان متداوال ا علم  دلّنا على ذلك    أمّ املساجد وما  البصرة  يف حلق  ا "دخل مسجد  ّ أعرابي أّن 
ا مسع   فانتهى إىل حلقة علم يتذاكرون األشعار واألخبار وهو يستطيب كالمهم مثّ أخذوا يف العروض فلمّ

مترون به فقام مسرعا وخرج مثّ قال:  م  ّ   املفاعيل والفعول ورد عليه ما مل يعرفه فظّن أ

وم حّىت     قد كان أخذهم يف الّشعر يعجبين  نج والرّ   تعاطوا كالم الزّ

ا مسعت كالما لست أعرفه     ّ ن والبوم    مل ه زجل الغر   كأّن
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  من التقحم يف تلك اجلراثيم    وليت منفلتا وهللا يعصمين 

األغاين،ج   صفحة  6(األصفهاين،  ينشدون    )37،  الرّصافة  جملس  يف  يل  لّل جيلسون  الّشعراء  وكان 
  . .)173، صفحة 6(األصفهاين، األغاين،ج  ويتحّدثون

ة اليت أسلفنا الكالم عنها ظهرت حلق علم الكالم حيث ذكر أّن أ املعتمد  ّ إضافة إىل هذه العلوم الرئيسي
الّسلم الكالم830هـ/ 215(   يمعمر  علم  حلقة  لنفسه  وعقد  بغداد  إىل  البصرة  من  انتقل  قد    م) 

األغاين،ج   فيها  . ) 413، صفحة  6(األصفهاين،  يعظ  احللق؛  بعض  الوعظ واإلرشاد يف  ظهر  ، كما 
م إىل اهلدى.    الوعاظ النّاس ويرشدو

ا يف مصر فقد   ل مسجد بغرض  21بين فيها مسجد عمرو بن العاص وكان ذلك سنة: (  أمّ هـ ) وهو أوّ
ت أّن أول من درّس فيه عبد هللا بن  وا إقامة الّصالة وتعليم املسلمني اجلدد مبادئ العلم، وتذكر بعض الرّ

اخلطّاب بن  عمر  اخلليفة  من  مر  العاص  بن  عند    عمرو  العلوم  ريخ  على  أضواء  حسني،  (حمّمد 
العني،   الكتاب اجلامعي،  الّصحابة والتّابعني  ) 138م، صفحة  2001املسلمني، دار  ، مثّ تواىل جميء 

حيث استقرّ للتّدريس به سعد بن مسعود التّجييب وهو من أفراد البعثة العلمية اليت أرسلها عمر بن عبد  
اسي(  يز لنشر العلم يف مصر وبالد املغرب.العز  صي، املؤّسسات التعليميّة يف العصر العبّ - هـ132(الرّ

  . )82م)، صفحة 846- م749هـ/ 232

ا مدرسة القريوان يف بالد املغرب فكانت تنافس مدرسة بغداد، فقد اعتمدت الفقه املالكي، ويدرّس يف    أمّ
التّدريس،   قصد  املغرب  إىل  املشرق  علماء  بعض  إذ رحل  املشرق،  احلاصل يف  املسجد كما هو  حلقات 
وعلى العكس من ذلك فقد رحل بعض الطلبة من املغرب لتحصيل العلم يف املشرق واالستزادة منه، فذاع  

د بن سعيد الذي أخذ عنه بعض علماء املش رق، لذلك توّحدت األنظمة صيتهم هناك ومنهم عبد هللا حممّ
املشرق.  املغرب مثلما عرفت يف  املسجد يف بالد  ة وعرفت حلقات  ّ الثّقافي الّصالت  ة حبكم هذه  ّ   التّعليمي

اسي( ة يف العصر العبّ صي، املؤّسسات التعليميّ   83م)، صفحة  846-م749هـ/232-هـ132(الرّ
(.  

األنظمة من هذه األخرية إىل   املغرب ومدن احلجاز ممّا ساهم يف نقل  ة بني بالد  ّ الثقافي العالقات  قويت 
ة وتتلمذوا على يد مالك بن أنس منهم: أسد    إىلبالد املغرب؛ فقد سافر بعض علماء إفريقيا   ّ املدينة النبوي

د، والبهلول بن راشد وهم الذين نقلوا املذهب املالكي إىل إفريقيا غ عبد   بن الفرات، وعلي بن ز (الّد
، والشّك أّن هؤالء العلماء  )155حة  ، صف2الرمحن األنصاري، معامل اإلميان يف معرفة أهل قريوان، ج
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ة وتصّدوا للتّدريس يف قريوان واليت تعتمد على   ّ هم الذين قّلدوا طرق التّدريس اليت كانت يف املدينة النبوي
ذا املذهب ممّا جعل بعض علمائه يرحتلون إىل مصر لينهلوا  ثّر أهل قريوان  نظام احللقات يف املساجد، 

هـ) ومسع من ابن القاسم وابن وهب  188ن أولئك: اإلمام سحنون الذي رحل سنة (من علماء أهلها وم
غ عبد الرمحن األنصاري، معامل اإلميان يف معرفة أهل قريوان،  وابن عبد احلكم وأشهب وغريهم   (الّد

  . )  52، صفحة 2ج

ون به فقد  كان ملسجد القريوان الّدور   ال يف تعليم الطلبة ونقل العلوم عن طريقه ممّا جعل اخللفاء يهتمّ ّ الفع
النّعمان بني سنيت ( ات؛ كانت األوىل يف عهد حسان بن  أربع مرّ هـ) والثّانية يف 83هـ إىل78متّ توسيعه 

د يزيد بن حامت  هـ)، والثّالثة يف عه 106عهد بشر بن صفوان وايل الّشام ابن عبد امللك على إفريقيا سنة (
دة هللا بن إبراهيم بن األغلب الذي هدم املسجد وأعاد بناءه من  157سنة ( ابعة يف عهد ز هـ) بينما الرّ

 ) سنة  للنّساء221جديد  مقصورة  إليه  أضاف  إفريقيا    هـ) كما  ريخ  الرقيق،  القاسم  بن  (إبراهيم 
ع ت:  بريوت،  واملغرب،  اإلسالمي،  الغرب  دار  موسى،  الدين  عز  الّزبدان،  هللا  ،  1990بد  م، 

ة إىل قريوان واستقرّت 99، ففي عهد عمر بن عبد العزيز ويف سنة ( )126صفحة   ّ هـ) أرسلت بعثة علمي
ببالد العلم  القريوان يف نشر  مبا يدّل على مكانة  املهاجر  سة إمساعيل بن عبيد هللا بن أيب   املغرب   به بر

اسي( العبّ العصر  يف  التعليميّة  املؤّسسات  صي،  صفحة  846- م749هـ/ 232- هـ132(الرّ م)، 
84( .  

يتونة يف تونس، وقد متّ بناءه   ة يف بالد املغرب مسجد الزّ ّ ا العلمي ومن املساجد أيضا اليت اشتهرت حبلقا
 –هـ) إذ ساهم إىل جانب القريوان يف نشر العلم يف ربوع املغرب، وقد أنشئت جبواره أسواقا  114(سنة  

ّلدين" "ا الّسفاريني  وسوق  "الوراقني"  الكتّابني  سوق  وهي  التّعليم  ة  مبهمّ األسواق    -تتعّلق  هذه  فوجود 
ة هلذا املسجد ّ ريخ العلوم يف احلضارة اإلسالميّة، صفحة    يؤّكد املكانة التّعليمي ب، مقّدمة يف  (حممد د

109( .  

ة؛ فقد بنيت مساجد وانتشر يف   ّ إن ما ذكر عن بالد املغرب ينطبق عن األندلس من حيث احلركة العلمي
األموي   الّداخل  الرّمحن  عبد  عهد  يف  وحدها  قرطبة  يف  مثال  عددها  وصل  فقد  مسجدا،    490ارضها 

للتّعليم فقط واالستزادة من  غوا  ة ليتفرّ ّ احللق العلمي اليت خّصصها احلكام لشيوخ  واتب  الرّ أضف إىل ذلك 
ألّن   لألجور  دفع  أو  عناء  أي  دون  مشاخيهم  علم  من  ينهلون  فسحة كبرية  للطّالب  جعل  ممّا  العلم، 
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م يتقاضون راتبا معلوما من احلّكام. (إبراهيم علي العكش، الرتبية والتعليم يف األندلس، صفحة    أساتذ
76( .  

على    الطّلبة  إقبال  من  وزادت  ة   ّ العلمي احلركة  ازدهار  يف  مسامهة كبرية  سامهت  ة  ّ احلضاري اخلطوة  هذه 
،  حلقات العلم  يف املساجد، إّال أّن هذا الّدعم مل يتّخذ شكال دائما بل كانت  بشكل حمدود زما ومكا

ت أّن بعض املشايخ كانوا يتقاضون أجورهم من الطّلبة (إبراهيم علي العكش، حيث ذكرت بعض الروا
  .  )122الرتبية والتعليم يف األندلس، صفحة 

  الكتاتيب:  -ب
،  6(ابن منظور، لسان العرب، ، ج  موضع تعليم الّصبيانإّن مصطلح الكتاتيب مجع لكلمة كتّاب؛ وهو  

ة حيث وجدت يف املدينة لتعليم  ) 699صفحة   ، اشتّق من التّكتيب وتعليم الكتابة، وعرفت يف عهد النّبوّ
مكالكتابة   دت،  البلدان،  فتوح  صفحة  (البالذري،  القاهرة،  النهضة،  هذا  )611تبة  على  بع  و  ،

بني:   ما  ذلك  وكان  العلمي  االزدهار  فرتة  حبكم  الكتاتيب  فتزايدت  اسيون  ّ العب جاء  أن  إىل  األمويون 
م) حيث أصبحت بغداد مقصدا لطّالب العلم إذ وجدوا التّشجيع  846  -م749هـ/  232  -هـ132(

ّني فكان شعيب بن جبري  ( هو أشعب بن جبري موىل عبد هللا من  املادّي واملعنوي من قبل  اسي ّ اخللفاء العب
تويف   نوادر  له  اعا  طمّ املدينة  زكان  ة،    م) 779هـ/ 154أهل  ّ العلمي الطبعة  الفريد،  العقد  ربه،  (ابن عبد 

ج صفحة  8دت،  مكتبه)135،  يف  معّلم  عند  جيلس  ج  ،  بغداد،  ريخ  خلكان،  صفحة  1(ابن   ،
اس (ت)473 أبو نوّ البصرة816هـ/ 203، وكذلك  الكتّاب يف  (املعتز، طبقات    م) تردّد يف صغره على 

صفحة   ونشأ )194الّشعراء،  مبرو  مشيل(ولد  بن  النّضر  م  ،وكان  ّ وعارفا  وشاعرا  لغّو  لبصرة، كان 
دار    م)816هـ/203العرب، تويف:   األعيان، بريوت،  (ابن خلكان أمحد بن حممد بن أيب بكر، وفيات 

األنصاري وأبو    ) 397، صفحة  5م، ج 1969صادر،   أ وأبو زيد  يقول: "كنّا ثالثة يف كتاب واحد 
د اليزيدي"  ّني الّلغويني، دار املعارف، القاهرة، دت، صفحة    حممّ ، وقد رثى  )62(الزبيدي، طبقات النّحوي

بيات فقال:م) ابنه الذي تويف وله عشر سنني823هـ/ 208سعيد بن وهب الكاتب (    

ابه   مل أر فيه رحيانة الكتّاب    وإذا ما رأيت كتّ

  ) 83، صفحة  7(األصفهاين أبو الفرج، األغاين، ج

إنشاء كتاتيب   يف  اسيون  ّ العب اخللفاء  ساهم  بل  فحسب؛  ة  العامّ عاتق  على  يكن  مل  الكتاتيب  إنشاء  إن 
مر من اخلليفة هارون  806هـ/190لفئات خاّصة لأليتام حيث أنشأها حيي بن خالد الربمكي (ت م) 
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أبو عم)  809- م789هـ/ 193- هـ170(ت البيان والتبيني، ج(اجلاحظ  ،  ) 45، صفحة  2مرو حبر، 
القرى حيث قال اجلاحظ (ت املدن فحسب، بل تعّدت إىل    م): 868  هـ/ 255  ومل تكن تقتصر على 

معّلم كتّاب"  " فيها  ووجدت  قرية  يوما  جدخلت  والتبيني،  البيان  حبر،  عمرو  أبو  صفحة  ،  2(اجلاحظ 
83 ( .  

ا وكيفا فقد شّجعوا العلماء  لعلم والتّعليم كمّ ّني وغريهم  هتمام اخللفاء العباسي إّن هذه الّشذرات توحي 
ه إليه   ّ ا لالّجتاه التّعليمي، وهذا هو األمر الذي تنب بوهم إىل القصور، ممّا شّكل حافزا مهمّ وطلبة العلم وقرّ

ل آية  املسلمون عرب قرون طويلة، فالعلم ض  ة، إذ أن ديننا حيّث على ذلك فأوّ ّ ة والّدنيوي ّ م الّديني روري حليا
 ّ ا تتخّلف األمم وتضمحل نزلت هي "اقرأ" تلك اليت حتّث على العلم والتّعلم، فبها تقوم احلضارات ودو

لعلم، والعلم حيتاج إىل حرص وبذل وتضحية وتشجيع.    وتتقهقر فاحلضارة تكون 

ا عن مكان وجود   ه العلماء املسلمون أن  أمّ ملساجد ومل تكن داخلها فقد كرّ الكتّاب فقد كانت ملتصقة 
اإلمام مالك   م ال يتحّفظون من النّجاسة على رأي  (ابن سحنون، آداب  يكون تعليم الّصبيان فيها ألّ

صفحة    ، من  ) 87املتعّلمني  أيضا  وخوفا  تعليم  ،  على  املعّلمني  حرص  مع  املصّلني،  على  تشويشهم 
(ت الّشافعي  رواه  ما  وهذا  عليها،  وتعويدهم  الّصالة  الكتّاب 819هـ/204الصبيان  يف  تعليمه  عن  م) 

املسجد" دخلت  القرآن  ختمت  ا  فلمّ الكتّاب  إىل  فدفعتين  ي  أمّ حجر  يف  يتيما  "كنت  قال:   حيث 
، وكان بعضها بعيدا عن املساجد؛  ) 73، صفحة  9(األصفهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ج

د اليزيدي (الزبيدي،  م) يدرّس الصبيان حبداء دار أيب عمرو بن العالء  817هـ/ 202(   فقد كان أبو حممّ
ا دار  الّلغويني،  النّحويّني  صفحة  طبقات  دت،  القاهرة،  الّسكيت )161ملعارف،  بن  ويعقوب   ،  

ة856  هـ/242( ء، ج  م) كان يؤدّب مع ابنه يف بغداد صبيان العامّ قوت احلموي، معجم األد )4  ،
  . ) 644صفحة 

حلصر اليت جيلس عليها الصبيان  ثها بسيط تفرش  كانت الكتاتيب من النّاحية العمرانية مبان بسيطة، أ
أنس   بن  مالك  سئل  فقد  رز؛  بصيب  للّصبيان  تعليمه  يف  يستعني  املعّلم  وكان  املعّلم،  حول  ّعني  مرتب

(ابن سحنون، آداب  ذه".  م) عن املعّلم جيعل للّصبيان عريفا قال: "إن كان مثله يف نفا 795هـ/179(
، إّال أّن ابن سحنون اشرتط يف العريف ختم القرآن حّىت يعني شيخه يف تعليم  )91املتعّلمني ، صفحة  

، وهذا ما يؤّكده اإلمام الّشافعي يف قّصة تعليمه  ) 80(ابن سحنون، آداب املتعّلمني ، صفحة    الصبية
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ي، ومل يكن معها ما تعطي املعّلم وكان املعّلم قد رضي مّين أن أخلفه   حيث قال: "كنت يتيما يف حجر أمّ
  . )73، صفحة 9ياء وطبقات األصفياء، ج(األصفهاين، حلية األول إذا قام"

ئيسي يف   ة اليت كان يتلقاها الصبيان يف هذه املرحلة فقد كان القرآن الكرمي هو احملور الرّ ّ ة العلمي ا عن املادّ أمّ
املّلة   به أهل  الدين أخذ  للقرآن شعار  الولدان  تعليم  أّن  ابن خلدون فقال: "اعلم  التّعليم، وهذا ما ذكره 

ت القرآن وبعض  ودرجوا ع ليه يف مجيع أمصارهم ملا يسبق فيه إىل القول من رسوخ اإلميان وعقائده من آ
امللكات" من  حيصل  ما  عليه  يبىن  الذي  التّعليم  أصل  القرآن  وصار  األحاديث،  خلدون،   متون  (ابن 

  . ) 505املقّدمة ، صفحة 

إّن ما ميكن قوله عن حتفيظ القرآن للّصبية مل يكن مبعزل عن تعليمهم مبادئ الكتابة والقراءة ألّن حفظ  
بل كان  الكتاتيب،  خارج  أيضا  القراءة  ومبادئ  الكتابة  تعليم  يكن  ومل  بتعّلمهما،  إّال  يتأتّى  ال  القرآن 

كان يدور على حفظ القرآن، وهذا ما يؤّكده اإلمام الّشافعي    ؛ور الرئيسي كما أسلفناإّال أّن احمل  .بداخلها
ب كتّاب فقلت: ماذا تعمل؟ قال أحّب أن أمسع كالم   حيث قال: "رأيت سفيان بن عيينة قائما على 

الغالم"   ِّ هذا  الّدين،  رّيب من يف ج  القاهرة، دت،  (السبكي  الكتب،  أحياء  دار  الّشافعيّة،  طبقات 
ه كان جيلس عند معّلم يف  770هـ/154، ويروى أيضا عن أشعب الطّامع (ت )83، صفحة  2ج م) أّن

القرآن   الّصبيان  يقرئ  املعّلم  بغداد، جمكتبه وكان هذا  ريخ  وكان    )473، صفحة  1(ابن خلكان، 
  . )200، صفحة 6(األصفهاين، األغاين،ج  اخلليل بن عمر يؤدب الصبيان ويلّقنهم القرآن

الّشافعي: "كنت وأ يف  اإلمام  املقام قال  لتّلقني؛ ويف هذا  القرآن يف الكتاتيب كانت  تعليم  إّن طريقة 
املعّلم   أمسع  يفرغ  الكتاب  أن  فإىل  إمالءهم  يكتبون  الّصبيان  ولقد كان   ، أ فأحفظها  اآلية  الّصيب  يلّقن 

أملي" ما  مجيع  حفظت  عليهم كنت  اإلمالء  من  مناقب    املعّلم  احلسني،  بن  أمحد  بكر  أبو  (البيهقي 
  . )94، صفحة  1الّشافعي، ج

  ّ ل عليه يف الّدراسة يف الكتاتيب هو حفظ كتاب اّ عزّ وجل ل الذي يعوّ ئيسي واحملتوى األوّ إّن العنصر الرّ
  الذي كان   وهذا ما دّلت عليه الّشواهد، أصف إىل ذلك مواد أخرى تتمثّل يف بعض العلوم منها: الّشعر؛ 

ة ّ ئيس يف تعليم الّصيب العربي ى أبو البيان: "رأيته يوما    . مبثابة العنصر الرّ قال التّنوخي متحّد عن رجل يسمّ
خذ علينا الّشعر عادته أن يقيم الّصبيان  من    وكان  ،عند معّلمي يف مكتيب وقد حضر وقتا كان فيه املعّلم 

نشاد القصيدة" ،  2ملذاكرة، دار صادر، لبنان، ط(التّنوخي، نشوان احملاضرة وأخبار ا  صّفا ويطالبهم 
ه كان يعّلم الّصبيان القرآن واخلطّ   .) 100، ، صفحة  3م، ج1995 ويعّلم    ،ويروى عن اخلليل املعّلم أّن
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البسيط يعّلمون النّحو  الّشعر على حسب مستواهم وسنّهم، كما كانوا  لزاما عليهم   ،اجلواري  وكان ذلك 
م):" وينبغي له أن يعّلمهم إعراب 869هـ/256ملعرفة إعراب القرآن الكرمي هذا ما يؤّكده ابن سحنون ( 

له" الزم  وذلك  سح  القرآن،  صفحة  (ابن   ، املتعّلمني  آداب  اجلاحظ  )82نون،  نصح  ، كذلك 
يه إىل    م) يف رسائله 868هـ/256( ا النّحو فال تشغل قلبه منه إّال بقدر ما يؤدّ أحد املعّلمني بقوله: "أمّ

أنشده وشيء إن وصفه"   العوام يف كتاب كتبه وشعر إن  الّلحن، ومن مقدار جهل  الّسالمة من فاحش 
لبنان،   اجليل،  دار  هارون.  الّسالم  سائل، حتقيق: عبد  الرّ ،  ) 38، صفحة  3م، ج 1991(اجلاحظ، 

أضف إىل ما سبق حفظ  احلديث؛ فقد كانوا حيفظون بعضه فقد ذكر اخلطيب البغدادي من أّن عبد هللا  
د البخاري قد أهلم حفظ احلديث وهو يف ا (ابن خلكان،   لكتّاب مل يتجاوز سنّه العشر سنوات.بن حممّ

ج بغداد،  صفحة  1ريخ  احلساب    )6،  على  حّد كبري  إىل  واحلديث  النّحو  عن  ه  ذكر ما  وينطبق 
م.   سائل، صفحة  واّأل الرّ تعّلم  ) 35(اجلاحظ،  إذ  استعدادا ،  العلوم  هذه  من  بسيطة  مبادئ  الّصبيان 

حيث كان  السلوكي  اجلانب  أيضا  الكتاتيب  يف  التعليم  مشل  وقد  القرآن،  ختم  بعد  ة  ّ العلمي للحلقات 
على   ا، وتعويدهم  الّصالة  ملقام  مناسب  سنّهم  أّن  اعتبار  الّصالة على  م  طّال بتعليم  ون  يهتمّ املعّلمون 

دوا الفرائض والّسنن وهذا  )86(ابن سحنون، آداب املتعّلمني ، صفحة   إليه.الّدعاء ّ واالبتهال  ، ليتعوّ
  يتناسب مع حفظ القرآن؛ فاحلفظ جانب علمي واآلخر تطبيقي. 

"مذهبهم يف   املغرب  أهل  أّن  ابن خلدون  ة حيث ذكر  ّ اإلسالمي البالد   ّ يشمل كل آنفا ال  ه  ما ذكر إّن 
القرآن  سم ومسائله واختالف محلة  لرّ املدارسة  أثناء  القرآن فقط، وأخذهم  تعليم  االقتصار على  الولدان 

فقه وال من شعر وال من    فيه وال خيلطون ذلك بسواه يف شيء من جمالس تعليمهم ال من حديث وال من
، واألمر خيتلف مع أهل األندلس حيث كانوا ال  ) 538(ابن خلدون، املقّدمة ، صفحة    كالم العرب"

اخلط   وإجادة  والنّحو  الّشعر  إليه  أضافوا  بل  القرآن  على  صفحة  (ايقتصرون   ، املقّدمة  خلدون،  بن 
املتّفق عليه هو  )538 األمر  أّن  إّال  ة  ّ اإلسالمي الّدولة  رقعة  نظرا التّساع  ا  ّ طبيعي يبدوا  االختالف  ، وهذا 

 القرآن الكرمي إذ ميثّل املنهج األساسي يف الكتاتيب.  

القول   ميكننا  سبق؛  أمرا  إممّا  الكتاتيب كان  يف  الكرمي  القرآن  تعّلم  الكتابة  ّن  مبادئ  إليه  أضف  ضروّر 
  والقراءة وبعض العلوم األخرى كقواعد النّحو البسيطة اليت هلا عالقة حبفظ القرآن الكرمي. 

ة هذه النّقطة    ؛والذي ينبغي أن نلفت إليه النّظر ّ ي هي طبيعة العالقة بني املعّلم واملتعّلم يف الكتّاب وتربز أمهّ
العالقة متثّل أحد شر  أّن هذه  الرّمحة والّشفقة من قبل  من  ة فيجب أن تسودها  ّ التّعليمي ة  ّ العملي وط جناح 

ة  ّ ة التّعليمي ّ املعّلم نظرا لصغر سّن الصبيان من جهة لتحبيب الطّلب واحلفظ إليهم من جهة، وخدمة للعملي
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التّالميذ ماال تكليف  أخرى، كما جيب عليهم عدم  ة من جهة  ّ العلمي ة  للمادّ الطّالب  استيعاب   وضمان 
يقدرون عليه وال يطيقونه من األعمال؛ مثل استخدام املعّلم الّصبيان يف مصلحته اخلاّصة، "إذ ال جيوز له  

  . ) 85(ابن سحنون، آداب املتعّلمني ، صفحة أن يرسل الّصبيان يف حوائجه" 

ة، ونظرا لبعده  جتدر اإلشارة إىل أّن إظهار املعّلم   ّ للرّمحة على طّالبه خيّفف جوّ التّوتّر نتيجة للقيود الّدراسي
  عن البيت وحنان والديه فاملعّلم هو من يعوّض دور الوالدين فيظهر الّشفقة والرّمحة والعدل بني الطلبة.

العدل أن ال يوّيل أحد إّال أن  اومن مظاهر  الّضرب وال جيعل هلم عريفا منهم  الّصبيان  الّصيب   من  يكون 
؛ فاملفاضلة بينهم ال ختضع إّال للتّفوق  )80(ابن سحنون، آداب املتعّلمني ، صفحة    الذي ختم القرآن

  العلمي وهذا مدعاة للمنافسة. 

  منازل العلماء  -ت
قنا إليه سلفا من أّن الكتاتيب واملساجد وما كان  ة ودعم من قبل اخللفاء  إّن ما تطرّ ّ فيها من حلقات تعليمي

ة ّ ا مؤّسسات رمسي ّ أ لنا  لنشر   لتؤكد  لطلبتهم  العلماء  ة فتحها  ّ تعليمي بيوت   انتشر من  ا ما  أمّ ة ،  ّ حكومي
ة لظروف  ّ هلها ومن فتحها، كانت قد استعملت كمؤّسسات تعليمي العلم واخلري هلي مؤّسسات خاّصة 

يف   ورّمبا  وخاّصة  نة  ّ اخلري،  معي فيهم  يتوّسم  الذين  املوهوبني  طلبته  لبعض  املعّلم  يتيح  فقد  احلاجة  أوقات 
النّحوي املبارك  ابن  فكان  واملعرفة،  العلم  من  ليستزيدوا  منزله  يف  عليه  د  إذا  810هـ/ 194(ت  لّرتدّ م) 

املأكل   الطّيب ويوّسع هلم يف  ينفح منه  امللوك  الطلبة إىل منزله "رأوا منزال كمنازل  والورق واألقالم  حضر 
وسرورا" بشرا  ويريهم  بكري،    واملداد  املسالك، ت:أمحد  وتعريف  املدارك  ترتيب  موسى،  بن  عياض   )

تيه من الطّالب) 120، صفحة  1ج نواع املفارش ملن  ( عياض بن    ، كذلك كان منزل مالك مبسوطا 
  . )313، صفحة 1موسى، ترتيب املدارك وتعريف املسالك، ت:أمحد بكري، ج

الّشيباين د بن احلسن  النّاس عليه 805هـ/ 189(ت  كان حممّ امتأل منزله وكثر  "إذا حّدث عن مالك  م) 
املوضع" عليهم  يضيق  الكتب    حّىت  وآخرون،دار  امللحم  بن  أمحد  ت:  والنهاية،  البداية  (ابن كثري، 
ظر  ) 330، صفحة  10العلميّة، بريوت، دت، ج ، كما كانت املناظرات تعقد فيها بني العلماء فقد 

(ت يوسف  العّالف789هـ/182أبو  اهلذيل  بن  زفر  الفق775هـ/ 158(  م)  يف  حنيفة  أيب  عند  ه  م) 
بلد فيها هذا"   سة  لزفر: "ال تطمع يف ر أبو حنيفة  (احلنبلي، شذرات الذهب يف أخبار فأطاال، فقال 

  . ) 299من ذهب، صفحة 
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ا إىل علوم الّلغة واألدب فقد اجتمع أبو   ة فحسب؛ بل جتاوز ّ الس الديني ومل تقتصر جمالس العلم على ا
اس ( م) ومجاعة من الّشعراء يف جملس أحدهم  824هـ/208(ت   م) ومسلم بن الوليد 814هت/198نوّ

حسن   جتماعنا فيه وهلذا اليوم ما بعده فليأت كل امرئ منكم  اس: "جملسنا قد اشتهر  فقال هلم أبو نوّ
  . )207صفحة   (املعتز، طبقات الّشعراء، ما قال فلينشده"

إّن منازل العلماء مل تكن مقصدا لطالب العلم فقط؛ بل قصدها اخللفاء لطلب العلم حيث أرسل هارون 
شيد إىل منزل   تيه ليحّدثه فقال مالك: "إّن  العلم يؤتى "فذهب الرّ شيد إىل اإلمام مالك يطلب منه  الرّ

  . ) 291(احلنبلي، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، صفحة   مالك وجلس بني يديه فحّدثه"

هذه بعض األدلّة على أّن املنازل كانت مقصدا لطلبة العلم والعلماء فيما بينهم بل تعدى ذلك حّىت إىل  
بيوت   يف  الستقباهلم  العلم  طلبة  وتشجيع  اإلمكان،  قدر  ونشره  العلم  لتعميم  وهذا  العلماء  اخللفاء، 

  وإكرامهم. 

اقني:   -ث   حوانيت الورّ
الّرتمجة  حركة  نشاط   نتيجة  حّد كبري  إىل  اسي  ّ العب العصر  يف  لكتب  العلم  وطلبة  العلماء  شغف  لقد 
الذي   الثّاين  العامل  ا عن  أمّ املأمون يعطي ملن يرتجم كتا وزنه ذهبا،  اخلليفة  اخللفاء هلا فكان  وتشجيع 

روه وجعلوا شّجع يف احلصول على   ّني، فقد طوّ الكتاب هو صناعة الورق الذي تعّلمه املسلمون من الّصيني
اقني بقوله: "وجاءت صناعة الور  اقني، وقد عرّف ابن خلدون دور الورّ قني املعانني  اله حوانيت خاّصة للورّ

ة" ّ   . )382(ابن خلدون، املقّدمة ، صفحة  لالنتساخ والتّصحيح والتّجليد وسائر األمور الكتبي

ة يلتقي فيها العلماء   ّ ة بيع الكتب بل كانت مؤّسسات تعليمي اقني مقتصرة على مهمّ ومل تكن حوانيت الورّ
د األزدي دّكان ببغداد "يورق ف يه  والّشعراء وطّالب العلم وتعقد فيها املناظرات، فقد كان لعبد هللا ابن حممّ

أندية   من  غريه  يف  حيصل  ماال  واملذاكرة  احملاضرة  من  بينهم  فيه  وحيصل  األدب  أهل  ة  عامّ إليه  وجيتمع 
  . ) 134، صفحة 3(القفطي، إنباء الرواة عن أنباء النّحاة، ت: حممد أبو الفضل، ج  األدب"

اق أّن الّشعراء  كان الشعراء كذلك يعقدون جمالسهم يف   اقني حيث ذكر ابن أيب شقيقة الورّ حوانيت الورّ
(املعتز،   كانوا جيتمعون يف دّكان والده " وأّن أ العتاهية حضرهم يوما فتناول دفرتا ووقع على ظهره شعرا" 

  . )207طبقات الّشعراء، صفحة 
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مك احلوانيت  هذه  دريد كما كانت  بن  بكر  أبو  قال  حيث  ة  ّ الّلغوي واملذاهب  الكتب  بني  للمفاضلة  ا 
لبصرة يفّضل كتاب املنطق ليعقوب بن الّسكيت،  839هـ/224البصري(ت اقني  م) "رأيت رجال من الورّ

ّني" اقني ويبيت  ، وكان  )118(ابن النّدمي، الفهرست، صفحة    ويقّدم الكوفي اجلاحظ يكرتي دكاكني الورّ
  . )5، صفحة  1(اجلاحظ، احليوان،ت: عبد السالم هارون،ج فيها للنظر

ممّا ساعد على جناح الّدور التّعليمي هلذه احلوانيت أّن كثريا منهم كانوا من العلماء فكانت هلم الفرصة أن  
زق فقط، بل كان من  الرّ التأليف يف خمتلف العلوم وليس لطلب  يطّلعوا على كل ما هو جديد يف جمال 

لّلغة والّش  د بن احلسن ابن دينار العامل  اق  النّساخني علماء مثل حممّ صي،  عر وحممود بن احلسن الورّ (الرّ
اسي( ة يف العصر العبّ   . )91م)، صفحة 846- م 749هـ/232-هـ132املؤّسسات التعليميّ

ة كبرية  الكتب وهي مهمّ نسخ  أيضا  مهنتهم  بل كانت  ة فحسب،  ّ ليست جتاري اقني  الورّ ة هؤالء  إّن مهمّ
انتشار يف  يف    سامهت  ة  املهمّ هذه  راجت  وقد   " الكتب  تطبع  اليت  املطابع  فيه  توجد  مل  وقت  يف  العلم 

والكتابة" والّرتمجة  التّأليف  ألتّساع  عظيما  رواجا  ل  األوّ اسي  ّ العب ريخ    العصر  محودة،  عباس  (حممود 
والنشر، ا للطابعة  ممّا جعل هلم    )34لقاهرة، دت، صفحة  الكتاب اإلسالمي املخطوط، دار غريب 

  اخلليفة سوقا خاّصة يف مدينة بغداد. 

    قصور اخللفاء:           - ج
ل األوّ اسي  ّ العب العصر  ة يف  ّ العلمي النّهضة  تنبئ 849-م749هـ/232- هـ132(  إّن  م) شهدت مظاهرا 

وتناظرهم يف   فيها،  للعلماء واجتماعهم  اخللفاء قصورهم  فتح  أال وهي:  العلمي  جلانب  اخللفاء  هتمام 
ديب أبناء اخللفاء وتعليمهم شيئا من األدب والّشعر وغري ذلك.   ة، و ّ   خمتلف املسائل العلمي

  

  ديب أوالد اخللفاءنيا: 
ل هذه املظاهر االختالف يف عدد الطلبة فكان العدد اختلف ت مظاهر التّعليم يف القصور عن غريها، وأوّ

املستقبل،   ّئ  خليفة  يهي ه  ألّن ملؤدّب؛  أيضا  فقط، ولّقب  اخلليفة  أبناء  بتعليم  مكّلف  فاملؤدب  حمدودا، 
أبو جعفر املعريف، فقد ضمّ  اجلانب  الّسلوكي إضافة إىل  اجلانب    هـ،158  هـ/136(   املنصور  فريّكز على 

األخالق776  م/ 754 يعّلمه مكارم  أن  املهدي وأوصاه  ابنه  إىل  القطّامي  ابن  (املسعودي،    م) شرقي 
  . )187، صفحة 2مروج الّذهب ومعادن اجلوهر، ج
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اخللفاء قد شارك فيه اخللفاء أنفسهم، فقد أوصى أبو  إّن املنهج التّعليمي الذي اختذه العلماء لتأديب أبناء 
العرب، ورواية األخبار، ورواية األشعار م  أ يعلمه  ن  املهدي  املنصور مؤدّب ولده  (املسعودي،    جعفر 

ج اجلوهر،  ومعادن  الّذهب  قوله    ) 191، صفحة  2مروج  للصغار، ودليل ذلك  الوصا كانت  وهذه 
  أقرئه القرآن.

األمني  مل قصد  حيث  والفقه  احلديث  ن  تضمّ بل  الكرمي  القرآن  على  األمراء  أبناء  ديب  منهج  يقتصر   
هما مائة حديث فقال املأمون: " عمّ إن  م) فأمسع808هـ/ 192(ت  واملأمون عبد هللا بن إدريس الكويف

فأعادها من حفظه كما مسعها"  له  فأذن  ا من حفظك،  أعد والنهاية، ت:    أردت  البداية  (ابن كثري، 
، بل وصل احلّد  ) 217، صفحة  10أمحد بن امللحم وآخرون،دار الكتب العلميّة، بريوت، دت، ج

من   التّحّقق  على  منهم  حرصا  وهذا  وغريه،  النّحو  مثل  ة  ّ علمي مسائل  يف  أبنائهم  امتحان  إىل  خللفاء 
  الّسياسة.مستواهم العلمي فهم عمدة املستقبل يف احلكم و 

 املناظرات العلميّة:   -1
لعلم   اخللفاء  الهتمام  فيها  العلماء  شارك  فقد  العلم،  حلقات  من  ختل  مل  اسيني  ّ العب اخللفاء  قصور  إّن 
ة بل خّصت للعلماء البارزين واخللفاء فقط، ممّا   ة مل تكن عامّ ّ والعلماء وتشجيعهم لذلك، فاملناظرات العلمي

العلماء على   أخذ  يشّجع  قدرته يف  يربز  أن  منهم  ّ واحد  يستطيع كل العلمي كي  البحث  من  االستزادة 
للعلم   مشجعا  األخري  هذا  جيعل  ممّا  اخللفاء  أمام  ة  ّ املعرفي مكنته  وإبراز  الشبهات  وردّ  ة  ّ العلمي املسائل 

  والعلماء.

الس كان واضحا من خالل مستهم يف خفض الّصوت   أمام بعضهم وأدب هؤالء العلماء يف مثل هذه ا
ة، وقد ذكر هذه اآلداب أمحد شليب نقال عن   ّ م يف لباسهم تدّل على مكانتهم العلمي البعض، كما أّن هيأ
خمطوط (رسوم دار اخلالفة للّصايب) وفيها قوله: "فالّداخل إىل حضرة اخلليفة أو إىل جملس مسره جيب أن  

ته وهيئته، وقورا يف خطوه ومشيه، متبّخ  لبخور الذي تفوح روائحه، وأن يتجنّب منه يكون نظيفا يف بزّ را 
يكرهه"  الّسلطان  أّن  يعلم  القاهرة،    ما  املصريّة،  النهضة  مكتبة  اإلسالميّة،  الّرتبية  شليب،  (أمحد 

  ، وغريها من التّقاليد اليت تليق مبجلس اخلليفة.)73م، صفحة 1982

عت العلوم   ة إذ قرّب إىل بالطه  تنوّ ّ لعلوم الّديني يف جمالس اخللفاء يف ذلك العصر، فهناك جمالس خاّصة 
ريخ اخللفاء، ت:حمّمد حمي الّدين، املكتبة العصرية،    علماء الفقه واحلديث  (السيوطي جالل الدين، 

صفحة  1989بريوت،   إذا)67م.،  اهلادي  وكان  الفقهاء  ،  أحضر  أمر  عليه  (اخلطيب    أعضل 
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ريخ بغداد، دار الكتاب العريب، بريوت، دت، ج شيد  )198، صفحة  3البغدادي،  ا هارون الرّ ، أمّ
تلك   شيد  الرّ مبجلس  جرت  اليت  املناظرات  ومن  مواعظهم،  إىل  واالستماع  الفقهاء  بتقريب  عرف  فقد 

يوسف وأبو  مالك  اإلمام  بني  جرت  اليت  امللحم    املناظرة  بن  أمحد  ت:  والنهاية،  البداية  (ابن كثري، 
  .) 213، صفحة 10وآخرون،دار الكتب العلميّة، بريوت، دت، ج

العلوم   يف  مناظرات  اخللفاء  عند  ة  ّ العلمي الس  ا عرفت  اليت  ولقد  املناظرة  تلك  أشهرها  من   ّ لعل ة  ّ الّلغوي
جرت بني الكسائي وسيبويه "حني زعم الكسائي أّن العرب تقول: كنت أظّن أّن الزنبور أشّد لسعا من  

ها، فقال سيبويه: بل الّصحيح فإذا هو هي" ء،ج  النّحلة فإذا هو ّإ ، صفحة  5(احلموي، معجم األد
97( .  

ة لتأديب أبناء اخللفاء وإقامة    امن خالل م ّ أورد يف هذا املبحث نقول إّن القصور كانت مؤّسسة تعليمي
الس إال خلاّصة العلماء.  ة وال تكون هذه ا ّ   املناظرات العلمي

 املكتبات:  - ح
ّ من   ّ على حسب قدرته، ولعل الّشغف يف ذلك كل ا فكان هلم  الكتب وقراء اقتناء  الطّالب يف  تنافس 

انت ينام  أسباب  فاملأمون كان  املؤلفني؛  العلماء  وتكرمي  هلا،  ّني  العباسي اخللفاء  تشجيع  الظّاهرة  هذه  شار 
ينام أن  وقبل  نومه،  من  أنتبه  مىت  فيها  ينظر  حوله  العش،    والكتب  يوسف  العلم،  م،  1974(تقييد 

الكتب ظاهرة  )124صفحة   اقتناء  العصر حيث قال األصمعي: "خرجت مع  ، فصار  مألوفة يف ذلك 
شيد فلقيت إسحاق املوصلي فقلت له: هل محلت شيئا من كتبك؟ فقال: محلت ما خّف فقلت كم  الرّ
فقال   ثقل؟  ما  يكون  فكم  خّف  ما  هذا  إذا كان  وقلت:  فعجبت  صندوقا،  عشر  مثانية  فقال  مقداره؟ 

  . ) 252، صفحة 3(القفطي، إنباء الرواة عن أنباء النّحاة، ت: حممد أبو الفضل، ج  أضعاف ذلك"

بل   للكتب  د خزائن  تكن جمرّ التّعليمي ومل  بدورها  قامت  والعلماء،  للباحثني  إشعاع  املكتبات مركز  تعترب 
اسي فأبو جعف ّ ل العب ر املنصور ترمجت له  كانت ملتقى العلماء وطّالب العلم، وكان هذا منذ العصر األوّ

ة ّ العربي إىل  ة  ّ األعجمي الّلغات  من  ج   الكتب  اجلوهر،  ومعادن  الّذهب  مروج  صفحة  2(املسعودي،   ،
223( .  

املوصلي  إبراهيم  بن  إسحاق  مكتبة  منها:  خاّصة  وأخرى  ة  عامّ مكتبات  ل  األوّ العصر  منذ  ظهرت    لقد 
لغات  م)  850هـ/236(ت من  جزء  ألف  املوصلي  إلسحاق  "رأيت  تعلب:  اس  ّ العب أبو  عنها  قال  اليت 

ريخ بغداد، ج  العرب وكّلها بسماعه" ، وكذلك مكتبة أيب عمرو ابن )204، صفحة  1(ابن خلكان، 
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(احلنبلي، شذرات الذهب يف   م) الذي "كانت دفاتره ملء البيت إىل الّسقف"771هـ/ 154العالء(ت
  . ) 273، صفحة 6م، ج 1979أخبار من ذهب، 

ا عن املغرب فقد "أّسس إبراهيم بن األغلب بيت احلكمة يف رقادة بتونس وأصبح ينافس   هذا يف املشرق أمّ
لكتب من بغداد وانتشرت املكتبات يف األندلس لتقوم  تيهم  بيت يف بغداد وكان األغالبة يرسلون من 

املشرق"  يف  املكتبات  به  قامت  الذي  الّدور  العصر    بنفس  يف  التعليميّة  املؤّسسات  صي،  (الرّ
اسي(   . )104م)، صفحة 846-م749هـ/232-هـ 132العبّ

  بيت احلكمة:   - خ
ة كانت زاهرة من حيث تشجيع اخللفاء للعلم والعلماء، ونتج عن ذلك  ّ اسي ّ إّن الفرتة األوىل من اخلالفة العب

سيسه كان يف   اسيس بيت احلكمة فرغوا فيه جهود املؤلّفني واملرتمجني وأغلب الباحثني أمجعو  على أّن 
شيد (  م) ودليل ذلك ما ذكره ابن النّدمي عن عالن الّشعويب من  809- م786هـ/ 193  -هـ170عهد الرّ

شيد   للرّ الربامكة وينسخ يف بيت احلكمة  ألنساب واملثالب واملنافرات منقطعا إىل  ه "كان رواية عارفا  أّن
، كما ذكر ابن النّدمي يف حديثه عن أيب سهل  )104(ابن النّدمي، الفهرست، صفحة    واملأمون والربامكة"

شيد الرّ هلارون  احلكمة  خزانة  يف  ه كان  إّن نوخبت  بن  صفحة    الفضل  الفهرست،  النّدمي،    ) 382(ابن 
ا اخلليفة املنصور فقد كانت له مكتبة مّهدت لبيت احلكمة فكان نواة له.   وزادها اهتماما املأمون، أمّ

ما كان   رعاهوبقدر  ة  ّ رمسي مؤّسسة  احلكمة  هل  ابيت  واستقطبوا  ذلكالعلماء،    ااخللفاء  ما كان    بقدر 
إشراف اخللفاء الّشخصي كان حافزا كبريا إلذكاء روح املنافسة بني .ذلك أن معنوي لطّالب العلم  اتشجيع

إّن   اخلليفة.  لنيل شرف  احلكمة  اتصاف  العلماء  ة  بيت  ّ الرّمسي لدخولهلّصفة  دعاة  مَ دائرة   يكون  ضمن 
اخلالفة كي   استقطبت كتب من خارج  فبسببه  اورة،  ا والّدول  ة  ّ اسي ّ العب الّدولة  بني  الّدبلوماسي  التّعامل 

منهم: يوحنّا بن ماسويه أمينا على    ني موّظف  لهإىل أن يرتب  اخلليفة  ، األمر الذي دفع  ترتجم ويستفاد منها
اء،ت:    دقني يكتبون بني يد اكتّا ص ، و الّرتمجة (ابن أيب صبيعة أبو العباس، عني األنباء يف طبقات األطبّ

وم "فأخذوا ممّا وجدوا ما  منهم  أرسل مجاعة    كما،  )246نزار رضا، صفحة   إلحضار الكتب من بالد الرّ
فنقل" بنقله  أمرهم  إليه  محلوه  ا  فلمّ طبقات    اختاروا  يف  األنباء  عني  العباس،  أبو  صبيعة  أيب  (ابن 

صفحة   رضا،  نزار  اء،ت:  منّظمجهاز  وهكذا كان  )174األطبّ وهؤالء    االّرتمجة  نتظام،  عمله  يزاول 
فصيحا شاعرا حكيما"   بن هارون  فكان "سهل  لكفاءة؛  هلم  الفهرست،  األفراد مشهود  النّدمي،  (ابن 

نه املأمون كاتبا على خزانة احلكمة إّال أن قابله وأعجب ببالغ  )409م، صفحة  1989 ّ   ته وعقله ومل يعي
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الكتب،   دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حمّمد  ابن زيدون،ت:  العيون يف رسالة  نباته، شرح  الدين  (مجال 
  . )342م، صفحة 1986بريوت، 

يف جمال   اشتهر  الذي  اخلوارزمي  بن موسى  د  احلكمة حممّ إىل خزانة  وانقطعوا  لعلم  اشتهروا  الذين  ومن 
ات  ّ ضي ، إذ أن  )112، صفحة 3(القفطي، إنباء الرواة عن أنباء النّحاة، ت: حممد أبو الفضل، ج الرّ

 ّ العلمي ات  ّ الّشخصي هذه  مثل  ة  وجود  ّ علمي مناظرات  وجود  حبكم  املؤّسسة  هلذه  ة  ّ التّعليمي الّصبغة  يؤّكد  ة 
ابن  ذكر  فقد  ذلك  تؤّكد  واملصادر  احلكمة،  بيت  على  التّالميذ  د  تردّ مع  وغريها،  املرتمجة  الكتب  حول 

مة،   ّ قي تصانيف  وله  القدمية،  ة  ّ ي الطبـّ الكتب  ترمجة  شيد  الرّ "الذي وّاله  ماسويه  بن  يوحنّا  أّن  وكان العربي 
ريخ ملختصر الّدول، دار املسرية، بريوت، دت، ،   جيتمع إليه تالميذ كثريون (ابن العربي أبو الفرج،

  ".  ) 236صفحة 

  أماكن التّعليم يف البادية:   - د
يرسلون أطفاهلم يف سّن مبّكر  إّن ظاهرة إرسال األطفال إىل البادية هي قدمية قدم العرب، فكان أهل مّكة 

ظهور   ز  ّ مي ما  لكن  ذلك،  على  دليل  ألكرب  ة  ّ الّسعدي وحليمة  وسّلم  عليه  هللا  صّلى  د  حممّ فقّصة  إليها، 
اسي هي الّضرورة فبظهور الّلحن يف املدينة بسبب اختالط العرب   ّ ة يف العصر العب ّ البادية كمؤّسسة تعليمي

يقص العلم  وطلبة  العلماء  بدأ  ا  ألعاجم  ألّ األصيلة  مصادرها  ومن  الفصحى  تعّلم  ألجل  البادية  دون 
اخلليل بن   البصرة "والتقى  الكسائي إىل  أهلها سليمة  فقد خرج  لغة  بعيدة عن االختالط وظّلت  بقيت 
احلجاز وجند   بوادي  من  فقال  هذا؟  أخذت علمك  أين  يف حلقته وسأله: من  الفراهيدي وجلس  أمحد 

امة" (ابن كثري، البداية والنهاية، ت: أمحد بن امللحم وآخرون،دار الكتب العلميّة، بريوت، دت،    و
ة مثّ )209، صفحة  10ج ّ ، وقد حنا الكسائي حنو اخلليل فخرج للبادية ليتعّلم الّلغة من مصادرها األصلي

عن   الكتابة  يف  حربا  قنّينة  عشرة  مخس  أنفذ  "وقد  حفظه" رجع  ما  سوى  البداية    العرب  (ابن كثري، 
 .   )209، صفحة 10والنهاية، ت: أمحد بن امللحم وآخرون،دار الكتب العلميّة، بريوت، دت، ج

و     آخر  إىل  املستمرّ من مكان  االنتقال  مشاق  فيه من  ملا  صربا  يتطّلب  البادية  التّعّلم يف  قد  لقد كان 
(ت بن مشيل  النضر  قال  املّدة  /203تطول  سنة" 819هـ  أربعني  لبادية  "أقمت  بغية    م):  (السيوطي، 

، ومل يكن  )316، ، صفحة  2الوعاة يف طبقات الّلغويّني والنّحاة،املكتبة العصريّة، بريوت، دت، ج
ة كي يتفّصحوا؛ فقد وّجه  التّعليم يف البادية يقتصر على العامّ  ّ ة بل شارك فيه حّىت أبناء اخللفاء من بين أمي
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البادية إىل  ملعتصم  شيد  األندلس،    الرّ وآخرون،دار  أمني  أمحد  الفريد،ت:  العقد  ربه،  عبد  (ابن 
  . )273، ، صفحة 2م، ج 1988بريوت،

ة مقتصرا على من يفد عليها من طّالب العلم بل كان فصحاءها قد   ّ م يكن دور البادية كمؤّسسة تعليمي

يلتقي فيه أهل الفصاحة من خمتلف   املربدوفدوا إليها ليعّلموا النّاس الفصحى، وكان يف البصرة سوق امسه  
ء،ج  القبائل األد معجم  صفحة  1993،  5(احلموي،  من  )98م،  جمموعة  النّدمي  ابن  ذكر  وقد   ،

حي وثور يزيد الذي تعّلم منه الفصاحة عبد هللا بن   الفصحاء الذين قصدوا املدينة منهم: أبو البيداء الرّ
  . )66م، صفحة 1989(ابن النّدمي، الفهرست،  املقّفع

  

 اخلامتة: 
  أهمّ النّتائج املتوّصل إليها:

سيس   ل أقامت أسسها ودعائمها على نشر العلم وتشجيع العلماء و ة يف العصر األوّ ّ اسي ّ إّن اخلالفة العب
ة ليعمّ اخلري واملعرفة، ومن تلك املدارس:  ّ   املدارس التّعليمي

القرآن، هي بيوت صغرية    الكتاتيب: -1 الكتابة والنّحو وحيفظون  يتعّلمون فيها مبادئ  لّصغار  تمّ  كانت 

ع فيها الطلبة الّصغار مع شيخهم؛   جماورة للمسجد يتجمّ

ا  املساجد:   -2 فأمّ ة؛  وعامّ خاّصة  علم  حلق  يف  الكتاتيب  وخرجيي  الكبار  الطّلبة  مع  املشايخ  فيها  اجتمع 

ة فتكون لعموم النّاس يكون  اخلاّصة فتكون من ا العامّ نة كالنّحو مثال أو علوم الّلغة، وأمّ ّ حصرة يف علوم معي
آلخرة وغريها؛   فيها الوعظ واإلرشاد والتّذكري 

فتح بعض العلماء منازهلم خلواّص الطّلبة ألجل االستزادة يف العلم، وللعلماء بغية مدارسة    منازل العلماء: -3
  العلم واملناظرة؛

اقني:  حوانيت -4 ّون  الورّ اسي ّ العب الورق ويكتب   أنشأ  فيه  اقني يصنع  الورّ هذه احملّالت يف سوق لقب بسوق 

فيه من قبل اخلطّاطني، تكتب فيه العلوم وما ألّفه العلماء تشجيعا للعلم ونشره بني النّاس، فكان العلماء  
 سة تعليمية؛ يكرتون هذه احملّالت ألجل مطالعة ما فيها من كتب خطت، فكانت حبّق مؤّس 
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ة يف شّىت التخّصصات هذا   قصور اخللفاء: -5 ّ فتح اخللفاء قصورهم للعلماء ألجل املنافسة واملناظرات العلمي

بناء   من جهة، ومن جهة أخرى كانت تستقطب العلماء لتأديب أبناء اخللفاء، فصارت مدرسة خاّصة 

 اخللفاء؛ 

ما  املكتبات: -6 فيها  عوا  ليجمّ مكتبات  ون  ّ اسي ّ العب إىل   أّسس  أضف  العلم،  ونشر  التعّلم  بغية  العلماء  ألّفه 

شيد ألجل ترمجة الكتب املستقدمة من اخلارج؛   ذلك بيت احلكمة فقد أوجده هارون الرّ

البادية:  -7 التّعليم يف  اجلانب؛ كان    أماكن  ا يف هذا  لعبت دورا مهمّ التّعليم فقد  البادية مبعزل عن  مل تكن 

لتعلّ  العلم  وطلبة  العلماء  ومل  يقصدها  ة  ّ والسجي السليقة  فيهم  بقيت  اليت  ة  ّ العربي القبائل  من  الفصحى  م 
  يدخلها الّلحن.    

ا يف نشر نور العلم يف أقطار الّدنيا وبناء حضارة        وخالصة القول إّن هذه املؤّسسات لعبت دورا مهمّ
رها، ومن   ال زال العامل الغريب يتحّدث عنها ويكتشف منها وينهل من علومها ويؤّسس عليها معارفه ويطوّ

ر سلف رخيه اإلسالمي، وليقتف آ ة  فليقرأ    ه. و التّوفيق.أراد أن تكون له العزّ
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 "املدرسة يف املغرب األدىن ودورها العلمي خالل العصر الوسيط " 

“The School in the Maghreb and its scientific role during 
the medievalera” 
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  امللخص: 

مثلتها   ثالث  تطورية  مراحل  نتاج  بل كانت  الصدفة  وليدة  تكن  مل  األدىن  املغرب  يف  املدرسة  نشأة  إّن 
املغرب األدىن كان  أّن دخوهلا إىل بالد  ط). كما  املسجد واخلان (الر تعليميتان سابقتان مها:  مؤسستان 

مصر والبالط احلفصي يف املغرب  بتأثري مشرقي دعمه التقارب السياسي واجلغرايف بني البالط اململوكي يف  
مبثابة   لشماعية كانت  عرفت  مدرسة  أول  إنشاء  إىل  األول  ء  زكر أبو  احلفصي  السلطان  در  األدىن. 
االنطالقة األوىل اليت فتحت الباب أمام بناء وتشييد املدارس ليفوق عددها يف الدولة احلفصية وحدها أزيد  

 مدرسة.  22من 

املفتاحية: النظامية    الكلمات  األدىن    –املدرسة  رمسية    –املغرب  خاصة    –مدارس  املدرسة    –مدارس 
  املذهب املالكي.    –وظيفة السكن  –الشماعية 

Abstract: 

The establishment of the school in the Maghreb was not a coincidence, but 
rather the product of three developmental stages represented by two 
previous educational institutions: the mosque and the khan (Rabat). Its entry 
into the countries of the Maghreb was under the influence of Mashreqi, and 
it supported the political and geographical convergence between the 
Mamluk court in Egypt and the Hafsid court in the Near Maghreb. Sultan 
Hafsy Abu Zakaria I initiated the establishment of the first school known as 
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Shama’iya, which was the first breakthrough that opened the door to 
building and constructing schools, so that the number in the Hafsid state 
alone exceeds more than 22 schools. 

Keywords: the Nizamia school - the Near Morocco - public schools - 
private schools - the Shamami school - the housing function - the Maliki 
school. 

  مقدمة: 

ملا كان التعليم أساس الرساالت ومبدأ احلضارات ورمز التقدم الفكري والثقايف، ونتاج التوسع العمراين وفق 
العمران   يكثر  حيث  األمصار  يف  تكثر  وإمنا  الصنائع  مجلة  من  العلوم  "أّن  يرى  الذي  خلدون  ابن  رؤية 

املغرب   بالد  وعلماء  اهتم سالطني وحكام  فقد  لذا  احلضارة".  عتباره   المياإلسوتعظم  والتعليم  لعلم 
املدارس   إنشاء  على  وحرصوا  الدين  أساسيات  وتلقني  هللا  إىل  الدعوة  قواعد  أهم  وأحد   ً حضار  ً رها
يف   ومشجعًا  حمفزاً  دوراً  هؤالء  أدى  فقد  وإشاعتها.  وتلقينها  العلوم  الكتساب  طبيعية  مؤسسة  بصفتها 

املغرب األدىن ح اليت واكبها  الفكرية  التعليمية:  النهضة  املؤسسات  العديد من  يث عرفت مدنه وحواضره 
كاملساجد والكتاتيب والزوا والربط وصوال إىل املدرسة اليت مثلت إشعاعا علميا خالل العصر الوسيط.  

التقدم احلضاري؟ وما املغرب األدىن يف حتقيق  املدرسة يف  اليت أحاطت    وعليه هل سامهت  الظروف  هي 
ا؟ وما هو دافع إنشا  بنشأ ا؟ وما مدى إسهامها يف إرساء    ها؟ ومائالسلطة احلفصية يف  مميزا أبرز  هي 

  أسس التعليم يف املغرب األدىن؟. 

  

  أوال: مفهوم املدرسة  

املدرسة   ّن  قال:  للمقريزي حيث  اخلطط  جاء يف كتاب  ما  أبرزها  لعل  للمدرسة  تعريفات  عدة  وردت 
درسًا   يدرسه  الكتاب"  "درس  الفعل  من  منه  مشتقة  للتمكن  أي كرره  ،  1998(املقريزي،  ودراسةً، 

، أما املعاجم اللغوية فقد اتفقت على أّن املدرسة لغة مشتقة من الفعلً  درس" أي "درس  )436صفحة  
ليحفظه ويفهمه، ودارسُت   وأقبل عليه  قرأه  مبعىن  يدرسه درسًا ودراسة  أو  الكتاب"،  ُس  واملدرَ ودرّسُت، 

الطلبة هم  والدارسون  فيه،  يدرّس  الذي  املوضع  هو  اس  ِدرَ صفحة  1987(البستاين،    امل ؛  276، 
دي،    .) 84، صفحة 1986؛ الرازي، 545، 544، صفحة 1998الفريوزآ
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اصطالحا: املعرفة  أما  من  خاص  نوع  لنشر  أسست  اليت  األماكن  تلك  على  املدارس  (جيدة،    فتطلق 
ا األماكن اليت يتم فيها التدريس، إّال أّن وظيفتها ال  )85، صفحة  2001 قصد  ُ ، ورغم أّن املدارس ي

، أما  ) 282، صفحة  1987(الباجي،    تقتصر على التعليم فقط بل تتعداه إىل السكن وإقامة الصلوات
آداب وفلسفة   الشرعية من  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  لتدريس  فهي مؤسسة  الوظيفي  املصطلح  من حيث 
وعلم اللغة وغريها، وقد تتعداه إىل تدريس العلوم الطبيعية والطب كما هو شأن مدراس املشرق ومصر و  

ا وظروف تطورها وانتشارها،    دىناملغرب األ ، صفحة  2001(لعرج، املدارس االسالمية: دواعي نشأ
116(. .  

ملغرب األدىن وتطورها    نيا: ظروف نشأة املدارس 

ً من  تعترب املدارس يف اإل احللقة التعليمية سالم امتداداً للمساجد، حيث جاءت نتيجة مراحل خمتلفة ابتداء
ا. بذا ليتم مهمته احلضارية يف مؤسسة مستقلة  التعليم يستقل عنها تدرجييا  املساجد مث أخذ  (مياين،    يف 

ذا   .)56، صفحة  2010 املدرسة  منازع حيث كان ظهور  بال  العلمي  اإلسالم  معهد  هي  فاملدرسة 
أما   املشرق  للفقه. واخلان (يف  املسجد بصفته مؤسسة  قبلها ومها:  الشكل تطورا طبيعيا ملؤسستني ظهر 

قام جبواره لينزل فيه الطالب الذين يدرسون الفقه يف املسجد.   ُ ط يف املغرب): الذي كان ي (رزيوي،    الر
، فقد سبق وكانت املساجد والزوا من أبرز  .)282، صفحة 1987؛ الباجي، 114، صفحة 2016

املتداولة يف  العلوم  املدارس وهي كثرة  وإقامة  إىل ظهور  أدت  ملحة  أّن ضرورة  إّال  الشرعي  التعليم  مراكز 
. وكذا وجود علوم  .)58، صفحة 2011(بوشقيف،   جتماعية وسياسية.. املسجد وتشعب مهامه من ا

حباث  حتتاج إعمال الفكر والعقل كعلم الكالم واملنطق ورمبا حتتاج إىل أماكن خمصصة إلقامة التجارب واأل
تدريسه من  املدرسون  فيتحرج  وحساب...  وفلك  صيدلة  من  العقلية  عتبارها  كالعلوم  املساجد  يف  ا 

مقتصرة على التعليم الديين فاضطروا إىل إنشاء مؤسسات تعليمية مستقلة تؤدي هذه املهمة وتعترب مبثابة  
  جامعة أو كلية يف القادم.  

وعليه يذهب معظم الباحثني يف جمال التاريخ أّن أوىل املرافق التعليمية احلقيقية اليت جسدت املدرسة هي   
 ) امللك  نظام  السلجوقي  الوزير  أسسه  (ت  1ما  الطوسي  الدين  قوام  احلسن  علي  أبو  امللك:  نظام   :

نة. بىن جمموعة  س34م) من أشهر وزراء الدولة السلجوقية، وأمهر ساستها، حكم ملدة  1106ه/  485
واملتصوفة.) ء  للعلماء واألد ا  ّ حمب بغداد وغريها. كان  ت واملساجد يف  املدارس واخلا (الروضتني يف    من 

النورية والصاحلية،   الدولتني  ببغداد،    ) 141،143، صفحة  2002أخبار  النظامية  املدرسة  الذي بىن 
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معلومةأو جمم أجوراً ورواتب  للفقهاء  فيها  قرر  لنظامية  تسمى كلها  ،  2011(بوشقيف،    وعة مدارس 
ّن املدارس بدأ إنشاءها سنة  )58صفحة   للهجرة    ة أربعمائ، وعلى العكس من ذلك فإّن املقريزي يؤكد 

وتشييداً  إقامة  األقدم  بنيسابور كانت  البيهقية  املدرسة  ّن  ذلك  صفحة  1998(املقريزي،    ويعلل   ،
رزيوي،  436 يف .)112، صفحة  2016؛  ساهم  قد  امللك  نظام  الوزير  فإّن  أمر  من  يكن  ومهما   ،

امل اللبنة األوىل إلنشاء  تراه  وضع  ا وفق ما  الدولة والقيام عليها واحلرص على تسيري شؤو دارس من قبل 
الدولة مما جيعلها منفصلة عن املسجد، وهو األمر الذي عمل على دخول التعليم مرحلة االكتمال والنضج 
وملا كان  ومصر  الشام  بالد  يف  املدارس  انتشرت  وبعدها  النظامية.  ملدارس  يعرف  ما  إقامة  من خالل 

ء احلفصيا ء احلفصي: حيي  2(  ملغرب األدىن أكثر قر واتصاال مبصر السيما يف عهد أيب زكر : أبو زكر
سنة   مبراكش  ولد  اهلنتايت  عمر  أيب حفص  بن  الواحد  عبد  سنة  599بن  بويع  لقريوان.)625ه/    ه 

فقد دخل نظام بناء املدارس إىل بالد املغرب اإلسالمي  بداية  وما بعدها)54، صفحة 1984(الشماع، 
(رحيم،    قصى واألوسطنشاءها يف املغرب األدىن، مث انتقل إىل املغربني األإم) فبدأ  13ه/ 7من القرن (  

صفحة  2018 بناء  .) 104،  لتاريخ  فاملتتبع  التعليمية،  أو  املذهبية  أو  السياسية  سواء  ثرياته  مبعظم   .
الغاية   يت  مث  املشرق(بغداد)  يف  املدارس  إنشاء  وراء  املذهيب كان  السياسي  الدافع  ّن  يدرك  املدارس 

املغرب بالد  يف  نفسه  واألمر  الباحث  التعليمية  أن  إّال  ّن  أ،  يرى  ألنه  الفكرة  هذه  استبعد  فكري  محد 
آخر   مذهب  أي  ومناهضة  الدولة  ترتضيه  الذي  املذهب  بتغليب  دائمة كفيلة  واجلوامع كانت  املساجد 
إّن هذا  بقوله:"  لعرج  العزيز  الباحث عبد  يؤكدها  اليت  ا  ذا الفكرة  أقرته". وهي  الذي  للمذهب  خمالف 

ال الفكرية  ينطبق    التوجه  املفارقات  عن  منأى  يف  جعلها  الواحد  املذهب  فغلبة  واألندلس  املغرب  على 
هلا" والتصدي  االحنرافات  ة  وجما تمع  ا صالح  املتعلقة  األفكار  تلك  ماعدا  للجدل،  املثرية    واملذهبية 

صفحة  2008(فكري،   تطورها  145،  وظروف  ا  نشأ دواعي  االسالمية:  املدارس  لعرج،  ؛ 
السياسي .)118، صفحة  2001وانتشارها،   الواقع  إىل  راجع  املغرب  بالد  يف  املدارس  فبناء  وعليه   .

لرخاء واالزدهار انعكس ذلك إجي ً  واالقتصادي واالجتماعي للدولة، فمىت ما كانت األوضاع متسمة  ا
على بناء وتشييد املدارس، أما إذا كانت الدولة تعاين من تردي األوضاع السياسية والفنت واجلوائح يكون 

. ويفهم من  .)285-283، الصفحات 1987(الباجي،  من املتعذر إنشاء أي مرفق تعليمي من قبلها
املدارس كان   بناء  أن  الطرح  والشخصية،    تضافرنتاج  هذا  والرتبوية  والثقافية  الدينية  منها  أسباب  عدة 

ه أفراده من جهود لتوجيه  لبذ  ة أُنشئت يف كل جمتمع نتيجة ما فاملدرسة يف جمملها تعترب منظمة اجتماعي
اختاره هؤالء من قيم ومعارف وأحكام وطرق وأنظمة فهي   تمع    إذن األجيال وفق ما  ا حصيلة جهود 
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ت األ (جيدة،    وىل للفتح اإلسالمي  لبالد املغرب على امتداد قرون من الزمن قد تصل جذورها إىل البدا
  . .)86، صفحة 2001

راحل تطورية ثالث: حيث كانت املرحلة األوىل تتم فيها العملية التعلمية مميكن اعتبار املدرسة حصيلة  و 
داخل املسجد أو اجلامع مع اإلبقاء على إقامة الصلوات. أما املرحلة الثانية فمؤسسة جتمع بني املسجد  

عن   ء  الغر الطلبة  لسكىن  يستخدم  الذي  ط)  (الر سسها  واخلان  املدرسة  هي  الثالثة  واملرحلة  املدينة. 
قائمة على وقف واحد جيد   فهي  فيها،  اللذان جيتمعان  املسجد واخلان  لوظيفة  تستجيب  ونظامها وهي 
ً لسكن طبقة متميزة   ا أُعِدت لتضم بيو فيها الطلبة مأوى هلم، فاملدرسة اختذت مهمتها األساسية من كو

العلم وطلبة  الفقهاء  وانتشارها،    من  تطورها  وظروف  ا  نشأ دواعي  االسالمية:  املدارس  (لعرج، 
فكري،  116، صفحة  2001 أية  .) 149، صفحة  2008؛  بناية مستقلة عن  تعد  ا  أ اعتبار  على 

املشرقية. فجاءت هندستها تضم بيتًا للصالة بناية عامة أخرى وهذا املفهوم رسخته تقاليد نظام املدرسة  
أو حجرات   غرف  م  طابقني  أو  طابق  من  تتألف  للطلبة  ، وسكىن  واسعًا مكشوفًا  والدراسة، وصحنًا 
الوظائف  بني  مجعت  بذلك  واملطعم.....فهي  واحلمام  ضرورية كاملكتبة  مبرافق  مزودة  واملدرسة  صغرية، 

  .  .)114، صفحة 2016(رزيوي، الثالث ( الصالة، السكن، التعليم) 

  لثا: مميزات وخصائص مدارس املغرب األدىن 

مر من   األوىلاتسمت مدارس املغرب األدىن بسمتني اثنتني   مسة املدارس الرمسية: فاملدارس الرمسية أنشئت 
امليزة   اليت أخذت هذه  املدارس  البيت احلاكم ومن بني هذه  أفراد  احلكام والسالطني أو من طرف أحد 

 ,BRUNSCHVIG, 1940)جند: املدرسة الشماعية واملدرسة املنتصرية والتوفيقية والعنقية...
pp. 350- 351)    ملغرب األدىن فإّن الوحدة املذهبية جعلت املعمار يرّكز اهتمامه على فيما تعلق 

طات فيكون املظهر  تكييف املخططات مع الوظيفة ( اجلمع بني اإلقامة والدرس) وهو ما حتوي عليه الر
الربط ملظهر  بعيد   ٍ حّد إىل  مطابقًا  املغرب  املعماري  ملدارس  املعماري  النظام  أثرية    - (لعرج،  دراسة 

  . .)107، صفحة 2009حتليلية، 

ء األول (   املدرسة الشماعية: م)  1249ه/ 647أورد ابن الشماع يف مستهل حديثه عن أخبار أيب زكر
، وبىن صومعته العجيبة  م) بىن جامع املوحدين1230ه/ 629قائال: " ويف عام تسعة وعشرين وستمائة (

وهو الذي بىن مصلى العيدين، ومدرسة الشماعني، وسوق العطارين..."، ندرك أّن هذه املدرسة عاصرت  
) البلوي  قام  املوحدين، حيث  االستقالل عن  القاسم (ت  3فرتة  أبو عبد هللا حممد  البلوي:    ه/ 842: 
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القريوان وخطيبها، درس فيها وخرّج عدة علماء منهم ابن  م) ودفن بزاوية ابن أيب زيد، كان مفيت  1438
زيد.) أيب  ابن  لرسالة  بشرحه  البلوي  اشتهر  احلفيد.  الديباج،    مرزوق  بتطريز  االبتهاج  ،  1989(نيل 

(   )225  -224الصفحات   سنة  احلج  بعد رجوعه من  ا  ر ا واجتمع  م) ونزل  1338ه/  739بز
ا .)56، صفحة  1984(الشماع،    مبدرسيها وبطلبتها ذا االسم لقر ا مسيت  ّ . اتفقت األحباث على أ

ما   احلفصي على  ء  أبو زكر بناها  وقد  ا،  لشأ تعظيما  املدارس  م  تعرف  الشماعني، وكانت  من سوق 
،  1999(جماين،    شره وتغليبه على املذهب املالكي وضمان استمراريتهيبدو لتكريس املذهب املوحدي ون

طرف .) 159- 158الصفحات   من  الكامل  التأييد  تلق  مل  الفكرة  هذه  فإّن  أمر  من  يكن  ومهما   .
ء احلفصي بىن هذه املدرسة لقطع صلته  ّن أ زكر ملوحدين يف املغرب األقصى الباحثني فهناك من يرى 

وذلك من خالل تشجيعه على تدريس الفقه املالكي وهو التقليد نفسه الذي اتبعته مدارس املغرب فيما 
تمع وتقوية سلطته وتثبيت أركان   ِ نفوذه على ا نه أقامها ملّد بعد. أما الباحث عبد العزيز لعرج فريى " 

م يف  املوحدين  عن  املنفصلة  الناشئة  صفحة  1981(القابسي،    راكشدولته  النظام  189،  لعرج،  ؛ 
املغرب  ملدارس  حتليلية،    -املعماري  أثرية  صفحة  2009دراسة  هذه  .)89،  علماء  أبرز  ومن   .

اهلواري قداح  بن  أبو علي عمر  القلشاين 1333ه/  734(    املدرسة:  بن حممد  أمحد  العباس  وأبو    م)، 
اخلميس واجلمعة  1458ه/  863( يومي  ا، وكان  للمدرس  نري  د عشرة  فيها  الدولة  م).كانت جراية 

املدرسة من   االثنني، وممن سكن هذه  يوم  إليها  يضيف  اهلواري  قداح  بن  أبو علي  ا وكان  يومي راحة 
م) توىل إمامة  1400ه/803هللا حممد بن حممد الورغمي التونسي (ت  : أبو عبد  4الفقهاء: ابن عرفة(

الفقه واملنطق األعظم اجلامع   ليف يف  له عدة  السالم،  ابن احلبحاب واأليب وحممد بن عبد  ، أخذ عن 
والتوحيد.) والفرائض  الصفحات  1996م)،  1397(  والتفسري  الربزيل)421  -419،  أبو  5(   ،   :

ا مث ارحتل 1437ه/  841بن حممد (ت    إمساعيلالقاسم بن   م) من أهل القريوان تلقى علومه األوىل 
الكرمي، توىل   القرآن  الفقهي وتفسري  الذي أخذ عنه خمتصره  ابن عرفة  أمثال  إىل تونس وجالس علماءها 

ملدرسة الشماعية، مث انتقل إىل الزيتونة.) .  )370  -368، الصفحات  1989م)،  1036(  التدريس 
الفين  اجلانب  نوعه من  الفريد من  ببنائها وتصميمها  الشماعية  املدرسة  فتميزت  العمرانية  الناحية  أما من 
التأثريات   بعض  هندستها  يف  اقتبست  ومصرية..كما  ومغربية  أندلسية  بتأثريات  حظيت  إذ  والزخريف، 

إيواننيامل القابسي،  284، صفحة  1987(الباجي،  شرقية كوجود  أما من  )189، صفحة  1981؛   ،
ُدخل إىل املدرسة الشماعية من الشارع إىل سقيفة تتقدم الباب اخلارجي، ويفتح الباب  حيث املداخل في

رواقه احمليط به ولكنّه يف اجتاه حموري مع مدخل بيت الصالة وحمرابه  الداخلي على منتصف الصحن عرب  
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املقابلة اجلهة  املغرب  يف  ملدارس  املعماري  النظام  حتليلية،    -(لعرج،  آثرية  صفحة  2009دراسة   ،
100(. .    

املدارس اخلاصة، فلما كانت املدارس الرمسية أكرب أمهية  أما السمة الثانية ملدارس املغرب األدىن فهي مسة  
أحدث   اخلاصة مما  املدارس  تكن حتسب على  مل  أوقافا هامة  العلماء وحتبس عليها  أشهر  ا  يعني  كان 
ملغرب األدىن عدد معترب من املدارس  ِجد  فارقا علميًا وفنيًا بينها وبني املدارس اخلاصة، ورغم ذلك فقد وُ

اليت اجلالية   اخلاصة  إىل  بعضها  يرجع  اجليش كما  وقادة  واملتصوفة  والفقهاء  العلماء  إىل  سيسها  يرجع 
  األندلسية نذكر منها: املدرسة العصفورية واملرجانية واملغربية واألندلسية...... 

بن عصفور    املدرسة العصفورية: نِسُب ابن خوجة هذه املدرسة إىل الشيخ أبو علي بن موسى املعروف  َ ي
،  1985(خوجة،    م)، تقع هذه املدرسة بسوق العطارين1297ه/  666شبيلي من أئمة النحو (ت  اال

ملدرسة اخللدونية النتصاب معهد ابن خلدون.) 289صفحة     6(   بجانبها، ومسيت هذه املدرسة كذلك 
(ت   حممد  بن  زيد  أبو  الرمحن  عبد  خلدون:  ابن  إىل  الفكر وهو م)  1407ه/  808نسبة  نوابغ  أحد 

وهو برع يف العديد من العلوم النقلية والعقلية كأصول الفقه والفلسفة وعلم العمران.  إذلغرب اإلسالمي،  
فاس، ارحتل إىل مصر  رجل سياسة ساهم يف رسم احلياة السياسية بكل من تونس وجباية وتلمسان و أيضا  

ا يف الفرتة احلديثة. وما    3، صفحة  1979م)،  1406ه/808((ت  وتقلد عددا من مناصب القضاء
سيس اجلالية األندلس بعدها) ية الوافدة على تونس، وهناك إشارة  ، كما ُحيتمل أن تكون هذه املدرسة من 

ودواوينهم   األندلسيني  ء  األد مصنفات  ووجود  فيها  والصرفية  النحوية  عصفور  ابن  مؤلفات  وجود  إىل 
وغريهم  عمرية  ابن  املطرف  وأبو  األنبار  وابن  القرطاجين  حازم  شعر  صفحة  2018(رحيم،    خاصة   ،

115(. .  

  رابعا: مناهجها الدراسية

انفردت مدارس املغرب األدىن عما سبقها من مؤسسات تعليمية بعدة نقاط إجيابية إذ يذكر العالمة عبد  
الرمحن ابن خلدون يف املقدمة أّن مدة الدراسة كانت حتدد خبمس سنوات يف مدارس املغرب األدىن، أما  

أو منشئها  أو  الدولة  اختصاص  من  فيبقى  الطلبة  هذه    عدد  يف  املدرس  اختيار  يتم  عليها، كما  الواقف 
؛ جيدة،  545، صفحة  2001(خلدون ع.،    املدارس حسب لوائح حتددها الدولة أو يضعها الواقف

صفحة  2001 خمتلفي  )85،  يكونوا  أن  املدرسني  اختيار  يف  الشروط  بني  من  وكان  االختصاصات ، 
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القاضي هو من   اللغوية والعربية والطبية....حيث كان  الفقه وعلوم احلديث وأصوله والعلوم  جيمعون بني 
عطائهم اإلذن يف التدريس بعد مقابلته هلم    . )191، صفحة 1981(القابسي،  يقوم 

بتة وموح لقاء دروسه، إّال  إذلك أّن كل مدرس وله منهج حمدد يف    ،دةأما عن املناهج الدراسية فلم تكن 
نا جند أّن أبرز الطرق املنتهجة يف التدريس يف املغرب األدىن ما ذكره ابن خلدون: طريقة احلفظ والنقل،  أّن
العلوم   املدرس يف سائر  إليها  يلجأ  إلقائية  أما طريقة احلفظ والنقل فهي طريقة  احملاورة واملناظرة".  وطريقة 

 الرواية وتنكر اجلدل والتفكري واملناقشة، مل يستحسنها ابن خلدون  العقلية والنقلية، وهي طريقة تستند إىل 
والتعليم العلم  يف  التصرف  ملكة  له  حتصل  ال  رأيه  يف  الطالب  ألّن  ع.،    وانتقدها  ،  2001(خلدون 

رحيم،  545صفحة   احملاورة   .) 136صفحة  ،  2016؛ رزيوي،  158، صفحة  2018؛  طريقة  أما 
أشاد  فقد  الطر واملناظرة  أيسر  واعتربها  خلدون  ابن  على  ا  الطريقة  هذه  تعتمد  والتحصيل،  للحذق  ق 

صر   احلوار واملناقشة والتعمق يف البحث واستخدام املناظرة يف املسائل العلمية، وهي الطريقة اليت اعتمدها 
املشدايل والدراسات 1331ه/  731(  الدين  التعليم  تطوير  يف  الطريقة  هذه  سامهت  التدريس،  يف  م) 
  . )137، صفحة  2016؛ رزيوي، 545، صفحة  2001(خلدون ع.،  الفقهية واللغوية

  ) 1( املصنفات املتداولة يف حلق التدريس

ال    املؤلفني  املصنفات   ا

  م). 1147ه/  541(  األندلسيابن عطية   تفسري ابن عطية   التفسري 

القراءات 
  ورسم القرآن

  التيسري يف القراءات السبع 

  الشاطبية 

  م). 1052ه /  444(   أيب عمرو الداين

  م). 1193ه/  590(  أيب القاسم الشاطيب

  املوطأ   احلديث  

  الصحاح الستة 

  الشفا

  مالك بن أنس

  البخاري، مسلم، الرتميذي، النسائي.... 

  م). 1149ه/  544القاضي عياض (  

  السرية النبوية   السري 

  السرية النبوية 

  م)  949ه/  337(  إسحاقابن 

  م). 1360ه/  761(   ابن هشام
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  خمتصر ابن حاجب الفرعي  الفقه

  خمتصر خليل

  الرسالة

  م) 1248ه/  646ابن حاجب بن عثمان( 

  م) 1366ه/  767(  خليل

  م). 986ه/  376ابن أيب زيد القريواين.( 

  م). 1248ه/  646عثمان ابن حاجب (   .األصليابن حاجب   أصول الفقه 

ألفية   النحو على  والشروحات  املختصرات 
  ابن مالك. 

  بويهيكتاب س

  املقرب واملمتع

  م) 1283ه/ 672ابن مالك( 

  

  بويهيس

  م). 1297ه/ 666ابن عصفور(ت 

  احلريري  احلريري مقامات   البالغة

ء    العروض زكر أيب  مدح  يف  ر  اآل ابن  سينية 
  احلفصي.

يف   ومقصورته  القرطاجين  حازم  شعر 
  مدح املستنصر.

  كتاب اجلمل للخوجني.

ر   م). 1199ه/595(  ابن اآل

  

  حازم القرطاجين 

  

  م). 1250ه/  648(   اخلوجني

احلساب 
  واجلرب

  يف اجلرب واملقابلة. اليامسينية

  كتاب يف اجلرب واهلندسة.   

مسني (    م). 1205ه/ 601ابن 

  م). 1321ه/  721ابن البنّاء. (

كتب 
  الفرائض

  خمتصر أيب القاسم

  اجلعدية يف املواريث والفرائض

  التلمسانية.  األرجوزة

  أيب القاسم احلويف االشبيلي

  للطرابلسي. 



 

286 

  الرسالة  التصوف 

  إحياء علوم الدين

  م). 1073ه/ 456القشريي النيسابوري ( 

  م). 1112ه/ 505الغزايل أبو حامد ( 

  الربدة   املديح النبوي 

  الشقراطسية.

  م).  1298ه/  697البوصريي (  

الطب  
  والصيدلة 

  أرجوزة ابن سينا  

  القانون يف الطب 

  م). 1037ه/ 428(  ابن سينا

  م). 1037ه/ 428(  ابن سينا

الفلك  
  والتنجيم 

  أيب الرجال أرجوزة ابن 

  تسهيل الطالب يف تعديل الكواكب 

  م). 1041ه/  432(  ابن أيب الرجال

  م). 1402ه/ 804(  قنفذابن 

األدىن   املغرب  مبدارس  التدريس  حلقات  يف  املتداولة  العلوم  أهم  يوضح  ،  2001(موسى،  جدول 
ينظر:   )144  -134، الصفحات  2018؛ رحيم،  70  -67الصفحات   (الرصاع،    ألكثر تفصيل 

  . ) 121 - 113، الصفحات 1978(القلصادي،   )1967

  

  خامسا: دور املدارس يف تنشيط احلركة العلمية 

سامهت مدارس املغرب األدىن يف تفعيل وتنشيط احلركة العلمية يف املغرب اإلسالمي واألندلس والسودان  
الغريب وذلك من خالل نشاط خرجيي هذه املدارس يف احلركة الفكرية ونشر العلوم العقلية والنقلية وعقد  

الس العلمية املناظرات، والتواليف والتصانيف يف خمتلف حقول العلم.   ا

أثراً  املدارس  النتشار  وفرته      وقد كان  الذي  املالئم  اجلو  خالل  من  السنة  أهل  علوم  إحياء  يف  كبرياً 
وللطلبة صفحة  1999(شاهني،    للمدرسني  تقوم  .)175،  173،  املدارس  أصبحت  فقد  وعليه   ،

س به من املخطوطات، كما خرّجت فطاحل   والعلوم، وإغناء املكتبات بعدد البتدريس خمتلف الفنون  
ء والشعراء ، سامهت يف منحهم إجازة متكنوا .)181، صفحة 2011(بوسالح،   العلماء والفقهاء واألد

فيه تعترب    اإلجازةاحلديث الذي كانت  بفضلها من أن يرتقوا إىل مصاف املشيخة العلمية والسيما يف علم  
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ً من أجل الرواية، وفيما بعد عمم أخذ   ،  2016(رزيوي،    على سائر العلوم والفنون  اإلجازةأمرا ضرور
  . ) 138صفحة 

لعناصر املتعلمة واملثقفة اليت كما أمدت هذه املدارس واملؤسسات واملعاهد الرتبوية األخرى أجهزة الدولة  
تشتغل يف اجلهاز اإلداري والتعليمي والقضائي والشرعي، وخرجت علماء ومدرسني من األندلس واملغرب  

 ً د ر دوراً  فيها  يؤدون  مهمة  مدارس  يف  التدريس  يتولون  والعراق  والشام  ،  1981(القابسي،    ومصر 
  . ) 189صفحة 

املالكي   املذهب  سيادة  ً حتت  املغاريب عقد اإلسالمي  الفكر  وّحدت  ا  ّ أ للمدارس كذلك  وما حيسب 
  وذلك من خالل دعم السالطني له وتشجيعهم للعلماء حبضورهم دروسهم واجللوس بني أيديهم.  

  ) 2( مدارس املغرب األدىن: 

ا  املدارس     مؤسسوها   ريخ نشأ

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  املدرسة الشماعية 

  

( مدرسة    املدرسة التوفيقية
  جامع اهلواء). 

  املدرسة املعرضية 

  

  املدرسة العصفورية 

  

  املدرسة املرجانية

  

  املدرسة املغربية 

  م. 1230ه/629

  

  م 1252ه/650

  

  م 1281ه/680

  

سنة   مؤسسها  تويف 
  م 1267ه/666

عام   مؤسسها  تويف 
  م. 1299ه/699

  م. 14ه/  8ق

ء حيي بن عبد الواحد احلفصي.    األمري أبو زكر

ء.    األمرية عطف زوجة األمري أبو زكر

  

  . إبراهيماألمري حيي بن اخلليفة أبو إسحاق 

  

  الشيخ أبو علي بن موسى بن عصفور. 

  

  الشيخ أبو حممد عبد هللا املرجاين.

  

  حممد عبد هللا املغريب. الشيخ أبو 

ء احلفصي.    األمرية فاطمة بنت األمري أيب زكر
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7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

  

14  

15  

  

16  

  املدرسة العنقية 

  مدرسة سيدي حيي

فراجني   مدرسة ابن 

  املدرسة احلكيمية 

ب البحر   مدرسة 

  العثمانيةاملدرسة 

  املدرسة املنتصرية   

  

  مدرسة القائد نبيل

  املدرسة األندلسية 

  

  املدرسة البكرية

  

  م. 1332ه/733

  م. 1346ه/747

  م. 156ه/759

  م. 1343ه/744

  م. 1398ه/801

  . م 1436ه/840

  م. 1437ه/841

  

  م. 1446ه/850

  م 1624ه/ 1043

  

  م 17ه/11ق 

  الشيخ حيي السليماين. 

فراجني.    احلاجب أبو حممد عبد هللا ابن 

  ابن احلكيم حممد بن علي النحوي. 

  السلطان أبو فارس عبد العزيز احلفصي. 

  السلطان احلفصي أبو عمرو عثمان. 

والسلطان   املنتصر،  حممد  عمرو  السلطان  أبو 
  عثمان.

  القائد العسكري نبيل بوقطاية.

جالية   النوي   األندلسأهل  علي  الشيخ  منهم 
  السراج.

ّون األوائل.    الشيوخ البكري

الوسيط: العصر  يف  األدىن  املغرب  مدراس  أهم  يوضح  الصفحات  1985(خوجة،    جدول   ،182-  
185( .  

  خامتة:  

تطرقنا من خالل هذه املداخلة إىل إحدى أهم مؤسسات التعليم يف املغرب األدىن عكست صورة التقدم  
تونس.   يف  والسيما  احلاضر  وقتنا  إىل  امتدادها  من  ذلك  على  أدل  وال  الدولة،  بلغته  الذي  احلضاري 

ور نظام املدارس  سامهت ظروف وعوامل عدة يف نشأة وقيام املدرسة يف املغرب األدىن لعل أبرزها هو ظه
الشام ومصر مث دخوله إىل تونس يف عهد أيب   النظامية وانتشاره يف  املدارس  يف بغداد من خالل منوذج 
لشماعية. تذهب بعض اآلراء التارخيية إىل أنه بناها   رفت  ء احلفصي الذي قام بتشييد أول مدرسة عُ زكر
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إلغاء   بعد  التومرتية)  العقيدة  املوحدين(  مراكش وحمو رمسه. لكن سرعان ما  لتثبيت مذهب  العمل به يف 
وهو   اإلسالمي  املغرب  يف  سيادته  كيد  و تكريسه  على  وعملت  املالكي  املذهب  املدرسة  هذه  تبنت 
واملصنفات   العلوم  من خالل  جليًا  ذلك  ويظهر  األدىن  املغرب  مدارس  قي  عليه  سارت  الذي  التقليد 

  املتداولة يف هذه املدارس. 

اإلش جتدر  السياسية وما  للمهام  نظراً  املساجد  يف  تدريسها  وتعذر  وتشعبها  العلوم  أّن كثرة  إليه  ارة 
واالجتماعية امللقاة على عاتق املسجد أدت إىل ظهور املدرسة اليت تدرجت كمؤسسة علمية من املسجد  

املسك توفري  على  أمهيته  تقتصر  مل  خاص  طابع  ذو  علمي  معهد  درجة  إىل  لتصل  (الربط)  اخلان  ن إىل 
ا من خالل  إللطالب وتلقينهم خمتلف فنون العلم واملعرفة فحسب بل تعدته إىل   مداد الدولة وتدعيم أركا

فئة مثقفة ومتعلمة تقلدت مناصب قضائية وشرعية سامهت يف تنشيط احلياة الثقافية والفكرية، وأدت فيما  
 بعد أدواراً سياسية وعسكرية.  

  

  املصادر واملراجع 

). مدارس مدينة تونس من العهد احلفصي إىل العهد احلسيين(  1987بن مامي، (الباجي، حممد   )1
م الثالث عشر  ه/  السابع  العدد   - القرن  العريب،  املؤرخ  م)،  عشر  التاسع  ه/  ،  34الثالث عشر 

 . 286-282، الصفحات  13السنة 
 ). حميط احمليط، بريوت. مكتبة لبنان. 1987البستاين، بطرس، ( )2
3( ) فايزة،  فكري  2011بوسالح،  إشعاع  ن:  ز بين  عهد  على  بتلمسان  العلمية  املدارس   .(

  .191 -181، الصفحات 2وحضاري، جملة عصور  اجلديدة، العدد 
4(  ) حممد،  القرنني  2011بوشقيف،  خالل  األوسط  ملغرب  التعليم  ونظام  املدارس    -ه8/9). 

  . 62  -58، الصفحات 11م، دورية كان التارخيية، العدد15/ 14
أمحد  (ت )5 (1036ه/  963التنبكيت،  (ط1989م)،  الديباج،  بتطريز  االبتهاج  نيل   .(1  ،(

  طرابلس. كلية الدعوة.
-923). املدارس ونظام التعليم يف بالد الشام يف العصر اململوكي (  2001جيدة، أمحد خالد، ( )6

  م)، بريوت. املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.1250- 1517ه/  648
الرمحن (ت )7 بن خلدون ورحلته غر  1979م)، (1406ه/ 808ابن خلدون، عبد  التعريف   .(

  وشرقا،  بريوت. دار الكتاب اللبناين. 
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). مقدمة ابن خلدون، بريوت. دار  2001م)، ( 1406ه/  808ابن خلدون، عبد الرمحن ( ت  )8
  الفكر.

ريخ معامل التوحيد، (ط1985ابن خوجة، حممد، ( )9   الغرب اإلسالمي . )، بريوت. دار 2). 
بكر(ت   )10 أيب  بن  حممد  ( 930ه/  666الرازي،  مكتبة  1986م)،  بريوت.  الصحاح،  خمتار   .(

  لبنان. 
). املؤسسات العلمية يف العهد احلفصي، (اطروحة دكتوراه غري منشورة)، 2018رحيم، عائشة، ( )11

  اجلزائر. جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان.
العلوم واملعارف 2016رزيوي، زينب، (  )12 القرنني    ).  املغرب األوسط مابني  ه/  9ه و7الثقافية يف 

  م ،(اطروحة دكتوراه غري منشورة)، اجلزائر، جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس. 15م و 13
(ت   )13 حممد  ( 1489ه/  894الرصاع،  الكتب  1967م)،  دار  تونس،  الرصاع،  فهرست   .(

  الوطنية. 
14(  ) الشريف،  حممد  موسى،  بب2001سيدي  الفكرية  احلياة  إىل  ).  اهلجري  السابع  القرن  من  جاية 

  م)، (رسالة ماجستري منشورة)، اجلزائر. جامعة اجلزائر. 16-13بداية القرن العاشر اهلجري(
(ت  )15 املقدسي  الدين  شهاب  شامة،  ( 1267ه/  665أبو  أخبار  2002م)،  يف  الروضتني   .(

  )، بريوت. دار الكتب العلمية.1الدولتني النورية والصاحلية، (ط
(شاهني، سال )16 أمين،  نشر  1999م  يف  ودورها  االيويب  العصر  يف  مصر  يف  اإلسالمية  املدارس   .(

  املذهب السين،  (اطروحة دكتوراه)، جامعة طنطا. كلية االداب.
). األدلة البينة النورانية  1984م)، ( 1457ه/ 861ابن الشماع، أبو عبد هللا حممد بن أمحد ( ت )17

  بن حممد املعموري)، تونس. الدار العربية للكتاب.يف مفاخر الدولة احلفصية،( حتقيق: الطاهر 
  ، القاهرة، دار املعارف. 2). مساجد القاهرة ومدارسها، ج2008فكري، أمحد، (  )18
يعقوب( ت )19 بن  الدين حممد  دي، جمد  (1488ه/817الفريوزآ احمليط،  1998م)،  القاموس   .(

  ، لبنان. مؤسسة الرسالة. 6ط
20(  ) جناح،  واملؤ 1981القابسي،  املعاهد  العريب،  ).  املؤرخ   ، اإلسالمي  العامل  يف  التعليمية  سسات 

  . 193 -175، الصفحات 19العدد
). رحلة القلصادي، تونس. الشركة 1978م)، ( 1486ه/  891أبو احلسن علي(ت ، القلصادي )21

  التونسية للتوزيع.
ا وظروف تطورها وانتشارها، جملة  ). املدارس اإلسالمية: دواعي نشأ2001لعرج، عبد العزيز، (  )22

 . 124  -112، الصفحات  1العلوم االنسانية، العدد
23(  ) العزيز،  عبد  املغرب2009لعرج،  ملدارس  املعماري  النظام  ر    - ).  آ جملة  حتليلية،  أثرية  دراسة 
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  . 120  -87، الصفحات 7جامعة اجلزائر، العدد 
). الديباج املذهب يف  1996م)، ( 1397ه/ 799املالكي، ابن فرحون ابراهيم بن نور الدين (ت )24

  )، بريوت، دار الكتب العلمية.1معرفة أعيان علماء املذهب، (ط 
). املدارس احلفصية نظامها ومواردها، جملة العلوم االنسانية، قسنطينة، العدد  1999جماين، بوبة، ( )25

  . 164  -157، الصفحات 12
طط املقريزية، ( حتقيق حممد  ). اخل 1998م)، (1441ه/  845املقريزي، تقي الدين أمحد (ت   )26

  ، القاهرة. مكتبة مدبويل. 1، ط 3زينهم) ، ج
هجريني/    8و 7). االنتاج الفكري يف الثغر األدىن االندلسي خالل القرنني  2010مياين، رشيد، ( )27

  ميالديني، (رسالة ماجستري )، اجلزائر. جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان.  14و13
  

1) BRUNSCHVIG, Robert, (1940). LA BERBERIE ORIENTALES, 
SOUS LES HAFSIDES, PARIS. ADRIEN MAISONNEUVE. 
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  م) 724- 661ه/105- 41املظاهر احلضارية يف القدس يف العصر األموي (

Manifestations of Arab and Islamic civilization in Jerusalem 
in the Umayyad era 

  

ض األسطل    د. حممود ر

Mahmoud Reyad Mahmoud Alastal 

MAHMOUDREYAD631@GMAIL.COM 

  لخص:  امل

واالجتماعية   املعمارية  اجلوانب  من  القدس  مدينة  يف  احلضاري  التطور  يف  اخللفاء  دور  لبيان  الدراسة  هدفت 
ملدينة يف ذلك الوقت. وقد توصل الباحث   م  أن خلفاء املسلمني اهتموا    إىلواالقتصادية، ورصد ألهم منجزا

مبدينة القدس ومل يتخلوا عنها يوما ما، وأن سياستهم اليت اتبعوها يف معاملة السكان قد ساعدت على التعايش 
اإلسالمية   العربية  احلضارية  وهويتها  القدس  عروبة  على  التأكيد  بضرورة  الباحث  وأوصى  احلضاري،  والتبادل 

ا حق عريب ووقف إسالمي ال ميكن التنازل عنه أو  وضرورة حث العرب واملسلمني على ال لقدس أل تمسك 
  التفريط فيه. 

  القدس، فلسطني، األمويني، قبة الصخرةالكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

The study aimed to clarify the role of the Umaween caliphs in the civilized 
development in the city of Jerusalem from the architectural economic and social 
aspects . 

The researcher monitored the most important achievements of the caliphs in 
Jerusalem at that time . 

The researcher concluded that the umaween caliphs paid attention to the city of 
Jerusalem and they followed a policy of justice and tolerance which contributed 
to the cultural exchange between the residents . 
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The researcher recommended emphasizing the Arab identity of Jerusalem and 
its Arab civilization identity . 

Urging Arab and Muslims to adhere to Jerusalem because it is an Arab right 
and an Islamic endowment that cannot be waived  

  مقدمة:  

ريخ   تعترب احلضارة العربية اإلسالمية واحدة من أعظم احلضارات اليت عرفها العامل نتيجة الدور الذي لعبته يف 
اليت  الشعوب واألمم  فيها كل  أسهمت  األخرى وقد  احلضارات  نتاج  العربية  التقت خبصوصيتها  إذ  اإلنسانية 

لعربية وغري العربية وانضوت حتت لواء اخلالفة اإلس ، وميكن تعريف  )29:  1995(الرحيم:  المية.  تكلمت 
النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  حمددة وهي  أسس  قامت من خالل  اليت  احلضارة  تلك  ا  اإلسالمية  احلضارة 
ومن   العربية،  واللغة  األجنبية  والعناصر  اجلغرايف  والنطاق  املفتوحة،  البالد  وشعوب  العريب،  والعنصر  املطهرة 

العقالنية والنزعة  املطلقة  الوحدانية  مواجهة هذه  اإلنساينوالطابع    خصائصها  والقدرة على  التسامح،  ، وطابع 
ت.  ت، والتوازن بني املاد   .  )14:  2010(عوض : التحد

ويف ضوء هذا التعريف؛ نسجل أن هناك عالقة بني فتح بيت املقدس وانضوائه حتت لواء اخلالفة األموية وبني  
لرغم من مرور أكثر من  ظهور أوىل مالمح احلضارة العربية اإلسالمية املنفر  عام عليها إال أن 1000دة فيها، و

تزور   ذلك  الرغم من  احلضارة، وعلى  تلك  عظمة  هذا وشاهدة على  يومنا  إىل  قية وصامدة  تزال  رها ال  آ
إسرائيل احلقائق التارخيية وتدعي بيهودية القدس وتنفي عروبتها. ومن هنا وجب علينا دراسة العوامل اليت أدت 

تلك احلضارة يف مدينة القدس، وبيان دور اخللفاء يف قيامها، ووصف ألهم املالمح احلضارية (املعمارية  لظهور  
  واالجتماعية واالقتصادية) يف تلك الفرتة، والتأكيد على عروبة القدس وعلى هويتها احلضارية العربية اإلسالمية 

دف الدراسة إىل:    و

  األمويني؛ بيان مكانة القدس وأمهيتها لدى اخللفاء  -1
األمويني يف ظهور   -2 اخللفاء  القدس، ومعرفة دور  لقيام حضارة عربية إسالمية يف مدينة  اليت أدت  العوامل  بيان 

 أوىل مالمح احلضارة العربية اإلسالمية املتميزة يف مدينة القدس؛ 
مدينة القدس يف    كشف أهم مظاهر التطور احلضاري من الناحية املعمارية واالجتماعية والزراعية والصناعية يف -3

 العصر األموي؛
ومن خالل ما سبق سنسلط الضوء على أمهية القدس الدينية والتارخيية والسياسية يف العصر األموي، ودور  
رخيية عن   اخللفاء األمويني يف ظهور املالمح احلضارية العربية اإلسالمية األويل يف مدينة القدس، ونقدم حملة 

املنهج الوصفي: لتوصيف اهتمام  المية يف مدينة القدس، ونعتمد يف ذلك على  مالمح احلضارة العربية اإلس
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اخللفاء األمويني مبدينة القدس وسياستهم حنوها، وبيان أثره يف التطور احلضاري، مث املنهج التارخيي: لضبط  
ت التحليل التارخيي للنصوص حمل تسلسل األ الدراسة، يف  حداث وحتليل النصوص من خالل توظيف إمكا

لعصر األموي  (    م)، وحندده مكانيا مبدينة القدس . 724-  661ه/ 105- 41الفرتة الزمنية احملددة 

  

  أوال: القدس يف العصر األموي  

ملكان   العريب اإلسالمي ملا هلا من بعد روحي إسالمي مرتبط  التاريخ  القدس مبكانة كبرية يف  حظيت مدينة 
لث احلرمني الشريفني، كما ورد يف حديث النيب (صلى هللا عليه  والزمان فهي أوىل القبلتني و ين املسجدين و

توه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج يف قناديله".   :  1950:  4(أبو داوود:جوسلم): "ائتوه فصلوا فيه، فإن مل 
للمسجد األقصى مات شهيدا.  )  182 رته  أثناء ز فوري:    (الربهان".  ويف حديث آخر أن من مات يف 

  إىل. وقد وصف النيب (صلى هللا عليه وسلم) أهل القدس بقوله "رجاهلم ونساؤهم مرابطون  )234:  1975
(السيوطي:  يوم القيامة، فمن احتل ساحال من سواحل الشام وبيت املقدس، فهو يف جهاد إىل يوم القيامة".  

1993 :112( .  

الرسول (صل هللا عليه وسلم)   أقام  قبلة اإلسالم األوىل لقد  املدينة يصلون إىل  واملسلمون ستة عشر شهرا يف 
القدس  املقدس : شداد بن أوس    .  ) 172:    1(احلنبلي: ج   وهي  الذين سكنوا بيت  الكرام  الصحابة  ومن 

، وذكر ابن العربي أن بعض الصحابة  )7:    1950:    4(أبو داوود : ج :  األنصاري، وذو األصبع اجلهين  
ا مدفن األنبياء  فكر يف دفن ال :    1890(ابن العربي :  نيب بعد وفاته (صلى هللا عليه وسلم) يف القدس، أل

95(  .  

سورة  وتعاىل  سبحانه  استفتح هللا  حيث  واملعراج  اإلسراء  حبادثة  اإلسالمية  لعقيدة  الشريف  القدس  ارتبطت 
ركنا حوله".    آلية الكرمية" سبحان الذي أسرى بعبده من املسجد احلرام إىل  اإلسراء املسجد األقصى الذي 

رقم   آية  اإلسراء،  تُوِن 1سورة  الزَّيـْ وَ ِِني  التّ (وَ قال.  حيث  ا  هللا  أقسم  مباركة  أرض  وهي  طُوِر   ﴾ 1﴿ .  وَ
ِني.) ﴾2﴿ ِسينَِني  ِد اْألَمِ َل َذا اْلبـَ َهٰ ا كانت حمل األنبياء وقبلة الشرائط ومهبط  3آية رقم  ،  سورة التني  وَ ، وقيل إ
  . ) 160-159:  1960(القزويين :   ي، وما فيها من موضع شرب إال وصلى فيه نيب أو قام فيه ملكالوح
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ومنها  الشام  بالد  إىل  صيف  برحلة  قيامهم  عرب  للتجارة  العربية،  اجلزيرة  من  جتار  من  القدس  إىل  وفد  وقد 
ريخ العرب واإلسالم  يف كتابه " القدس الشريف يف    1يتجهون إىل فلسطني ويذكر عبد اللطيف الطيباوي

يعرفها كقائد   أن  قبل  املقدس  بيت  فلسطني حىت  من جتار مكة، عرف جنوب  العاص وهو  بن  أن عمرو 
فوا إىل    )2019( الدجاين : للجيش اإلسالمي الذي حاصر تلك املدينة  . وهكذا كانت قلوب املسلمني 

ا قبلة املسلمني األوىل ومسرى النيب حممد (    .  )2019(احلمادي : صلى هللا عليه وسلم) مدينة القدس؛ أل

سنة        وقعت  اليت  الريموك  معركة  حيث  638ه/16كانت  فلسطني،  يف  الفاصلة  املسلمني  معارك  آخر  م 
دخلت معظم مدن الشام يف اإلسالم ومل يبق سوى حترير القدس، واستشار املسلمون اخلليفة عمر بن اخلطاب  

، فصعد يزيد بن أيب  ) 140:    1987(البالذري :  م إلمتام فتح املدينة  رضي هللا عنه الذي مل يتوان عن دعو 
القتال  فاختاروا  القتال  أو  اجلزية  دفع  أو  اإلسالم  يف  الدخول  أهلها  على  وعرض  املدينة،  سور  من  سفيان 

، مث طلبوا مفاوضة املسلمني واشرتطوا حضور اخلليفة عمر بن اخلطاب الستالمها  )231-230(الواقدي :  
، وعندما قدم عمر رضي هللا عنه، أمر أن يبلغوا بطريرك املدينة بقدومه؛ فخرج  )144:    1987(البالذري :  

لسالم، مث   البطريرك من الكنيسة، يتبعه األساقفة والرهبان، وملا انتهوا إىل مقام اخلليفة خف للقائهم، وحياهم 
لعهدة العمرية   ، وكتب ) 105:    1976:  3(الطربي: جحتادثوا يف شروط التسليم   أمنهم    2هلم كتا عرف 

دم كنائسهم وال يكرهون على دينهم، ومن أحب من أهل إيلياء أن    فيه على أنفسهم وأمواهلم وعقائدهم "فال 
ما على   يبلغوا مأمنهم، ومن شاء قعد، وعليه  بيعهم وصلبهم حىت  أنفسهم وعلى  آمنون على  م  يسري مع فأ

  " اجلزية  من  إيلياء  ج(اأهل   : الذي  )105:  1976:  3لطربي  املكان  يف  عنه  رضي هللا  عمر  صلى  مث   .
) داود  حمراب  ج يسمى  من  ) 53:  1988:  7ابن كثري:  عمر  مبسجد  مسي  الذي  املسجد  ببناء  أمر  مث   ،

آالف ثالثة  لنحو  ليتسع  التل يف كتابه خطر    )53:    1(احلنبلي: جمصلي    اخلشب؛  اهد عبد هللا  ا ذكر 
لتفصيل قدوم عمر بن اخلطاب   اليهودية العاملية على اإلسالم واملسيحية، أنه وجد نصا يف دير املصلبة يسجل 

 
ريخ، وعني مفتش يف  ،1910عبد اللطيف الطيباوي : ولد سنة  1 من جامعة لندن،    مدينة القدس، منح درجة الدكتوراه  وهو معلم 

ره العلمية، وله مراجع كثرية يف التاريخ .  مكافأة على   آ

م، وشهد علي ذلك خالد بن الوليد، ومعاوية بن  636ه/15هي وثيقة صلح متت بني عر بن اخلطاب والبطريك صفرونيوس عام  2
هللا الرمحن الرحيم    العهد العمرية : هذا ما أعطى عبد هللا : عمر أمري املؤمنني  أيب سفيان، وعمرو بن العاص وتنص العهد على "بسم 

م وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه ال تسكن كنائسهم وال    أهل ايلياء من األمان، أعطاهم أما ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلبا
شيء من أمواهلم، وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم، وال   دم، وال ينقص منها وال من حيزها وال من صليبهم، وال من

يلياء أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا اجلزية كما يعطي أهل املدائن، وعليهم أن خيرجوا منها الروم واللصوص، فمن   يسكن 
 ن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من اجلزية . خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حىت يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آم
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رضي هللا عنه إىل القدس وفيه أن بطريرك القدس صفرونيوس طلب من أيب عبيدة وجنده احملاصرين للقدس أن  
  . )150: 2013(البار :  يسلم القدس ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه شخصيا

، حيث  ويرى الباحث أن عمر بن اخلطاب ضرب أروع األمثلة يف العفو والتسامح ومحاية حقوق مجيع الرعا
وحرية   التعبد،  وحرية  االختالف  حرية  القدس  ألهل  .    اإلقامةضمن  واألموال  األنفس  على  واألمن  والسفر، 

ب ساوى  القدس  ألهل  دستور  مبثابة  العمرية كانت  العهدة  أن  الباحث  من  ويرى  فيها  املختلفة  الطوائف  ني 
مسلمني ونصارى وغريهم، وكانت بداية للتعايش السلمي والتطور االجتماعي والتبادل احلضاري والثقايف بني  

  ثقافات الطوائف واألجناس املختلفة فيها. 

مرجعي أعلى  رة  بز متثلت  واليت  القدس  ملدينة  السياسية  األمهية  برزت  التارخيي  احلدث  لذلك  دينية  ونتيجة  ة 
وسياسية إسالمية للمدينة وما نتج عنه من صلح وأمان واستقرار األوضاع فيها، ويدل على مساحة املسلمني مع  

ت األخرى.   الد :  أتباع  فيها،  )99:    213(احلروب  آمنة مبن  العمرية  لعهدة  القدس  . وهكذا صارت 
الوالة ويرعون   يتتابع عليها  القدس لوالية إسالمية  األمان، وحتولت  املسلمون من  إيلياء مبا أعطاهم  وفرح أهل 

النصارى بكل مساحة ورفق   الوافدين عليها من  ا، ويعاملون  البحوث والدراسات اإلسالمية  مقدسا .(فريق 
  : بن  )  101:    2005"فدا  عبادة  عليها  القدس عني  عنه  رضي هللا  اخلطاب  بن  عمر  يغادر  أن  وقبل   .

  .  ) 144:  2007. (الدوري : الصامت ليكون قاضيا ومعلما يف بيت املقدس

  

  اهتمام اخللفاء األمويني يف مدينة القدس ومالمح احلضارية العربية اإلسالمية  نيا:

  م): 660ه/ 41(معاوية بن أيب سفيان 
إذ ودينية  سياسية  ألسباب  األمويني  عهد  يف  خاص  هتمام  القدس  عند  إ  حظيت  الدينية  القدس  مكانة  ن 

البيعة فيها ومن   خذ  األمويني نفحة إسالمية ودفعهم الستغالل مكانتها فقاموا  املسلمني أضفى على حكم 
  على منربها ومسجدها.  

الرسول (صلى هللا عليه   معدان عن  بن  له عن خالد  ويف رواية  املقدس  بيت  على حرمة  معاوية  اخلليفة  أكد 
إليها خريته من عبادة   ا خرية هللا من بالده وجيتيب  لشام فإ :    1.(ابن عساكر : جوسلم) قال : "عليك 

ذ جعلها مركز اجلزء الثاين ، وأضحت القدس يف عهده من حيث اإلجراءات السياسية عاصمة فلسطني إ)60
، إذ قام  )100:    2013(احلروب :  جلند فلسطني، وأعطيت خصوصية إدارية فالوايل يعني من اخلليفة نفسه  
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واليا عليها الذي أقام يف نفس املكان الذي كان يقوم عليه قصر هريودس يف   3بتعيني سالمة أو سالم بن قيصر 
الف    450وعني اخلليفة معاوية خراج لفلسطني قيمته    .)  161:    3: ج1976(الطربي :   عهد الرومان  

  . )  144:   2010اليعقويب : دينار (

جلوانب العمرانية والسياسية فيها، إذ قام بتوسيع املسجد   لقدس  ظهر بشكل واضح اهتمام اخلليفة معاوية 
ملسجد األقصى، وشجع ا إلمامة واخلطبة  لناس على اإلقامة والسكن األقصى ونصب املنرب اخلاص به، واهتم 

نري والدراهم النحاسية يف فلسطني ونقشت عليها صورة اخلليفة   فيها، وأنشأ دار ضرب النقود إذ ضربت الد
إلضافة لدار )141:    1995(زعرور، وأمحد:  معاوية بن أيب سفيان   اإلمارة يف اجلنوب الغريب من احلرم    ، 

  . )100:  2013. (احلروب : الشريف 

لقدس وصلى فيه    -إىل جانب ذلك  –وقد قام معاوية   رة جبل اجللجلة    2008( سلطان، والغضنفري:  بز
م، فقد جاء يف املوسوعة الفلسطينية 670ه/50وقام ببناء مسجد على ساحة احلرم القدسي سنة  ،  )222:  

ألواح اخلشب وجذوع   م، قال : "إن املسجد كان مبنيا من670مادة جوامع، عن شاهد عيان زار القدس سنة  
مث مت    ) 159:    2013(البار :    األشجار وكان بناؤه بسيطا ومربع الشكل، ويتسع لثالثة آالف من املصلني"

معاوية   عهد  يف  :  توسيعه  بني  )48:    2013(البار  والشهرة  االحرتام  ليكسب   ،  : (الدوري  املسلمني  
2007 :147 ( .  

رة القدس شهور وذكر أن للقدس سور مكون    9م وقضى فيها  670عام    قام األسقف الفرنسي اركولفوس بز
والثاين    84من   املدينة،  غريب  واحد  وخيرجون:  منها  الناس  يدخل  فقط  منها  ثالثة  أبواب،  ستة  وله  برجا، 

أيلول من كل سنة، مجاهري   اليوم اخلامس عشر من شهر  املدينة يف  يت  الشمال. وكان  شرقيها، والثالث يف 
ا خمتلف  من  فيها.  غفرية  م  أ بضعة  هؤالء  ويقضي  والشراء.  البيع  وتبادل  التجارة  بقصد  ن  واألد ألجناس 

واملؤرخ  )106:  1999(العارف:   السائح  الرحالة وقال  معاوية  اخلليفة  يف عهد  املقدس  بيت  زار  ، وهكذا؛ 
  ) . 191: 1996مصل. (جنم:   3000"جريوم" أن املسجد األقصى كان يتسع ل 

 :51:  1951(العارف : م) 705-684ه/86-ه65( عبد امللك بن مروان  ( 
الرحال إال إىل  الشريف "ال تشد  النبوي  للناس احلديث  امللك بن مروان قال  اخلليفة عبد  ن  اليعقويب  يذكر 
ثالثة مساجد: املسجد احلرام ومسجدي هذا، واملسجد األقصى"، مث قال: هذه الصخرة اليت وضع رسول هللا  

 
  : أبو اخلري : مرثد بن عبد هللا اليزين . املقدس ومات ودفن فيها، حدث عنه هو سالم بن قيصر احلضرمي، ويل بيت 3
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مه عليها، ملا صعد إىل السماء، تقوم لكم مقام الكعبة، فبىن على صخرة القبة، وعلق  صلى هللا عليه وسلم قد
ن يطوفوا حوهلا    .  ) 178:   2010.(اليعقويب :  عليها ستور الديباج، وأقام هلا سدنة، وأخذ الناس 

ألموال والعمال و كل م ن رجاء بن حيوة  ذكر ابن كثري : إنه ملا أراد عبد امللك عمارة بيت املقدس وجه إليه 
ألموال اجلزيلة   ويزيد بن سالم مواله، ومجع الصناع من أطراف البالد وأرسلهم إىل بيت املقدس وأرسل إليهم 
البناء،   أحسن  يف  فجاءت  القبة  فبنو  توقف،  بال  األمواإلفراغا  يفرغا  أن  ويزيد  حيوة  بن  رجاء  وأمر  الكثرية 

نواع الستو  لرخام امللون وحفاها  نواع الطيب واملسك والعنرب وماء الورد  وفرشاها  ر، وأقاما هلا سدنة وخداما 
والزعفران يعملون منه غالية ويبخرون القبة واملسجد من الليل، جعال فيها قناديل الذهب والفضة، والسالسل  

  ) 280:   1992:  8(ابن كثري : ج الذهبية والفضية شيئا كثريا "

رصد عبد امللك لبناء مسجد القبة أمواال ضخمة خراج مصر لسبع سنني وبىن القبة على الصخرة وجعل أعلى  
لذهب، يف كل صفيحة سبعة مثاقيل ونصف من   ذهب، وأفرغ  الالقبة مثانية آالف صفيحة من حناس مطلية 

الرصا  بصفائح  ملبس  القبة كلها  وخارج  ذهبا  مثقال  ألف  مائة  األعمدة  رؤوس  املسجد  على  وطول    3ص، 
لذراع امللكي عمودا   30اسطوانة، والعمد اليت يف قبة الصخرة  684ذراعا، وفيه من األساطني   750-أشبار 

:    5وفيه   ليلة كل مجعة .(احلمريي  فيه  املسجد فطوله  69:  1974آالف قنديل توقد  املقدسي  ) .ويصف 
سقوف ويف  سبعمائة  وعرضه  األشباين،  امللك  بذراع  ذراع  اخلشب  ألف  من  و   4ه  خشبة  عمود    700آالف 

السطح   الصخرة    45رخام، وعلى  رصاص وحجم  تتسع  27ذراعا يف    33ألف شقفه  حتتها  اليت  واملغارة   ،
ألف ذراع خضر وخدامه    800لتسعا وستني نفسا، وكانت وظيفته يف كل شهر مائه قسط زيت ويف كل سنة  

وهو ما  )  148-147:  2002(املقدسي :  مه غريهم  سارى وال خيدليك، أقامهم عبد امللك من مخس األمما
لذهب وجاء البناء على أمجل صورة.   (سلطان،  يؤكد على أمهية القدس لديه . وقام بتغليف الدعامات والقبة 

  : سنة  .    )222:    2008والصفدي  الصخرة  وقبة  األقصى  املسجد  ببناء  مروان  بن  امللك  عبد  قام 
:  م  691ه/ 72 ال159:    2013.(البار   ،  : :  150:    1997باش  ،  196-194:    1996، جنم 

لسفر إىل احلجاز  )13:  1999غوامنة :  . ويقول املؤرخون إن عبد امللك أراد أن يصرف الناس عن التفكري 
خاصة وأن الكعبة أصبحت حتت  ) 52:  1951(العارف :  وأن يشغلهم عن الكعبة ببناء هذا األثر العظيم.  

قت. ويرجح الباحث على أن سبب بناء قبة الصخرة هو لصرف قلوب املسلمني  سيطرة ابن الزبري يف هذا الو 
إلضافة الكتساب الشرعية السياسية .   عن مجال كنائس النصارى 

ومن املؤرخني من يرى أن عبد امللك بناه لينافس كنائس النصارى يف روعته خاصة أنه كان يف دمشق وفلسطني  
لت ايل قام ببناء مسجد القبة لكي يتفاخر املسلمون مبساجدهم ويؤكد على  كنائس يف غاية الروعة واجلمال، و
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ن عبد امللك رأى قبة كنيسة القيامة فخشي أن تؤثر بفخامتها على أفئدة املسلمني   ذلك املقدسي إذ ذكر 
الصخرة على طراز أمجل منها   قبة  بناء مسجد  العارف :    فاعتزم  بناؤها  )  108-109:    1999(  وكان 

إلسراء  كيدا حل رمة مسجد بيت املقدس ولكسب املزيد من النفوذ بني املسلمني وللتأكيد على صلة الصخرة 
لدولة   ملؤسسات اإلدارية  واملعراج ومن أهم األسباب هو أن يشمل مشروع التعريب الذي بدأ فيه عبد امللك 

وتتكلم   نصرانية  ذلك  قبل  املدينة  إذ كانت  القدس،  مدينة  تعريب  العربية  وموظفيها  اللغة  غري  (مركز  لغات 
  ) . 35:   2013التعليم املفتوح :  

لصرف   إلضافة  السياسية  الشرعية  اكتساب  هو  الصخرة  قبة  مسجد  بناء  يف  السبب  أن  الباحث  ويرى 
لفن املعماري البيزنطي املتمثل يف الكنائس احمليطة مبدينة القدس م    . املسلمني عن إعجا

ا على صفة قبة الصخرة،  وتوجد يف القدس كذلك؛   قبة السلسلة وقد ذكرت عند بناء عبد امللك بن مروان وأ
(احلنبلي :   عمود غري عمودي احملراب  17وهي شرقيها بني الباب الشرقي ودرج الرباق فيها من العمد الرخام  

حية  .ونقش يف النا)124:    1996(حزبون :  وقام عبد امللك برتميم سور القدس  ،  )18:    1968:    2ج  
املذهب يف عبارة تقول (بىن   الكويف  خلط  البناء  ريخ  اخلليفة و اسم  الصخرة  قبة  الشرقية يف مسجد  اجلنوبية 

. تقبل هللا منه ورضي عنه، آمني . وغطوها بكسوة    72هذه القبة عبد امللك بن مروان أمري املؤمنني يف سنة  
والثلوج ح واألمطار  الر لتقيها من  اللباد واجللود،  الشتاء    من  :  يف فصل  الفتوح  التعليم  :    2013.(مركز 

33 (  .  

وجنوما   وأهلة  نباتية،  رسوما  يغطي  الذي  لذهب  املطعم  وفسيفسائها  الثماين  بشكلها  الصخرة  قبة  تعترب 
النيب  القرآنية وأمساء هللا احلسىن، واسم  ت  املتمثلة بكتابة اآل العريب  خلط  زع، والزخرفة  ا وتيجان، ورخامها 

.أقيم مسجد  ) 35:   2013(مركز التعليم املفتوح : (صلى هللا عليه وسلم) درة العمارة اإلسالمية بال منازع 
قبة الصخرة على طراز كاتدرائية بصرى أما أبوابه الربونزية املزينة بصفائح فضية مزخرفة فهي أقدم ما بقي لنا من  

:  1981.(فرج، و يوسف :انون البيزنطيون ومتيزوا به  هذا النوع من الزخارف والفن وهو الفن الذي أتقنه الفن
354 . (  

لذهب والفضة، وفيه سبعة حماريب وأربعة   ويف عهد عبد امللك كان للمسجد األقصى مخسون  مصفحا 
إىل   وتضاء  حناسية،  بسالسل  سقوفها  يف  معلقة  قنديل  آالف  خبمسة  الصخرة  وقبة  املسجد  ويضاء  منابر، 

ملياه مع  جانبها ألف مشعة يف   م املناسبات كاجلمع وشهر رمضان واألعياد، بسبب كثرة الزوار فيها، ويزوده  أ
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  ) 37:    2013.(مركز التعليم املفتوح :  قبة الصخرة أربعة وعشرون صهرجيا موجودا يف ساحة احلرم القدسي  
.  

أراد عبد امللك أن يعرب عن روعة اإلسالم بعمل عمراين فذ يف مدينة الكنائس الفخمة كما أشار املقدسي   كما
ضمنا من   مفهوم  املسلمني. وهذا كله  لدى  نفوذا شخصيا  يكسب  القدسي وأن  احلرم  يؤكد على حرمة  وأن 

ك الوقت، وتؤكد على مشولية  النقوش الظاهرة يف القبة واليت تعكس نوعا من احلوار اإلسالمي املسيحي يف ذل
ا خامتة الرساالت السماوية    .   ) 149:  2007(الدوري: رسالة اإلسالم وعلى أ

ب    50آالف عمود خشيب وفيه    6أما املسجد األقصى يف عهد عبد امللك كان فيه من اخلشب املسقف  
العمد   ب حطه، وفيه من  ب سليمان و ب داود و الرخام و   600منها  احملاريب سبعة  عمود من  فيه من 

آالف ذراع    4سلسلة يف املسجد األقصى وذرع السلسلة    230سلسلة منها    400ومن السالسل للقناديل  
ا   النصف من رجب   5رطل وفيه من    ألف  43ووز ليلة  ليلة اجلمعة ويف  آالف قنديل تسرج ألف مشعة يف 

وفيه   العيدين  وليليت  ورمضان  املسجد  15وشعبان  سطح  وعلى  الرصاص    قبة،  شقف  شقفه،    7من  آالف 
  . ) 248:  1(احلنبلي : ج خادم  330ورتب عليه عبد امللك من اخلدم  

ّد طرقا عديدة منها: الطرق الرئيسية بني القدس رة للقدس واملسجد  -ومن أعماله أنه عب الشام لتسهيل سبل الز
القدس وطريق  اسم  -األقصى،  عليها  نقش  حجارة  معينة  مواضع  ووضع  الطريق، الرملة.  بتعمري  أمر  الذي 

ألميال :    2012، و علي :  52:    1951. (العارف :  واملسافة بني ذلك املوضع ودمشق مقر اخلالف 
. خصص عبد امللك املصلى املرواين كمدرسه فقهية متكاملة وأطلق عليها املصلى املرواين وهو يقع يف  )  29

دومنات    4مرت مربع) أي    2775رواقا ومساحته (  16  اجلهة اجلنوبية الشرقية من املسجد األقصى ويتكون من
، وكان قبل ذلك يسمى التسوية الشرقية وقد استعمل زمن النيب (عليه الصالة والسالم) )33:  2010(بركو:  

  . )37:  2007.( عبد الغين :  مصلى لألنبياء مجيعا ضمن املسجد األقصى املبارك 

املعماري؛   التطور  امللكوتزامنا مع  املساجد واألحياء يف   أعاد عبد  البيزنطيون، ورمم  اليت دمرها  بناء عسقالن 
وعكا،   عامر:  قيسارية  أبو  و  املدلل،  املدارس    ) 15:  2013(  القدس  مدينة  يف  فانتشرت  لعلم  .واهتم 

م الروحي.   ، ويف عهده سك املسلمون يف إيلياء نقودا نقش عليها  ) 26:  2010(موسى:  العلمية وعمها الو
رسول   واهلاللحممد  م  وحرف  وفلسطني  إيلياء  اآلخر  الوجه  وعلى  سيف  ورسم  والسالم)  الصالة  (عليه    هللا 
م عبد امللك بن مروان، الرخاء واالزدهار كما )114:    1999(العارف :   . وهكذا؛ شهدت فلسطني يف أ

  .) 174:   1996(شوفاين :  أقيمت فيها العمارات اجلميلة والفخمة. 
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  م)714- 705ه/96-86(الوليد بن عبد امللك  : 

ينوي أن يتخذها مقرا   الصخرة؛ وكان  الناس وهو على سطح  إنه قبل مبايعة  املقدس وقيل  الوليد ببت  أحب 
دم شرقي املسجد، ومل يكن يف بيت    .)52:    1951(العارف:  للخالفة.   ويف عهد الوليد بن عبد امللك ا

الصخ  مت حف  عهده  ويف  منه،  دم  ا ما  على  وإنفاقه  ذلك  بضرب  فأمر  خلف املال كثري،  ومن  بدرابزين  رة 
الدرابزين سور الديباج مرخاة بني العمد وكان كل يوم اثنني ومخيس يدق الزعفران ويطحن مث يعمل من الليل 
لليل، مث يؤمر اخلدم يف اليوم التايل فيدخلون محام سليمان يغتسلون ويتطهرون،  ملسك والعنرب واملاورد وخيمر 

قدروا   ما  فيلطخون  اخللوق  خذون  تون  و مث  اآلنية  الصخرة، وتفرغ  يغمروه كله حىت  أيديهم حىت  تناله  أن 
خذون   األعمدة كلها مث  الستور حول  فرتخى  والعنرب  ملسك  املطعم  القماري  والعود  والفضة  الذهب  جبامر 

  . )242: :  1(احلنبلي : جالبخور يدورون حوهلا حىت حيول البخور بينهم وبني القبة 

بن عبد   الوليد  له  واصل  فأضاف  الصخرة،  قبة  األقصى ومسجد  القدس واملسجد  إعمار  والده  بعد  امللك 
:    2008( سلطان، والغضنفري : قباب غري قبة الصخرة مثل قبة املعراج وامليزان وقبة السلسلة وقبة احملشر 

ملدينة وأعاد بناء القصور والزاوية اجلنوبية لسور احلرم)223 واليت كانت تسكن   ، وقام ببناء األسوار احمليطة 
والعباسي   األموي  العصرين  يف  الوالة  قبل  :  من  والغضنفري  سلطان،  ببناء  )223:    2008.(  وقام   ،

البازلكي  الطراز  املسجد األقصى على  اجلنويب يف ساحة  العبادة    4املصلى  الكنائس ودور  بناء  املستخدم يف 
و  والبيزنطي،  الروماين  العهدين  يف  الشام  بالد  يف  واألروقة  املنتشرة  األعمدة  على  النمط  هذا  ختطيط  يقوم 

املتعامدة على جدار القبلة، أوسعها الرواق األوسط، بدون أية ساحات داخلية مكشوفة أو غري مكشوفة،  
وقد كان املسجد األقصى وقبة الصخرة أول بناء يف اإلسالم خالف النمط التقليدي يف بناء املساجد على  

  .   )1058:   2010(أبودية:  عليه وسلم . غرار مسجد رسول هللا صلى هللا 

الصخرة قبة  جبوار  املسجد  وأقام  منه  واالنتهاء  األقصى  املسجد  بناء  إكمال  مت  عصره  :    ويف  (شوفاين 
ت يف  )174:  1996 املسجد األقصى ورعايتهم وهي من األولو بقراء  الوليد  اهتم  . وإىل جانب ذلك؛ 

القرآن.   لقراءة  هلم  تشجيعا  املقدس  بيت  لفقراء  الفضة  من  قصاع  يوزع  فكان  الوقت،  سلطان،  ذلك   )
ر  )29:    2012، وعلي :  223:    2008والغضنفري:   هيك عن تشييد املصانع واملستشفيات واآل  ،

  .  )15:  2013(املدلل، و أبو عامر : الطرق وبىن مدينة على حبرية طربية  وأصلح

 
اري هو نوع من املباين، وعادة ما تكون كنيسة مستطيلة بشكل منوذجي مع صحن مركزي وممرات، مع منصة مرتفعة، وهو طراز معم4

 https : //www.hisour.com/ar/basilica-32815شائع للمزيد انظر 
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  م: 714ه/ 96سليمان بن عبد امللك 

خلالفة سنة    بعد وفاة الوليد توىل امللك أخوه سليمان :  1990:  9.(ابن كثري: ج  م  714/ه96وبويع 
لرملة، فلما أقبل تلقاه األم)166 راء ووجوه الناس وساروا إليه إىل بيت  ، ملا توىف أخوه الوليد كان سليمان 

لقدس، وأتته الوفود إىل بيت املقدس وكان جيلس يف قبة صحن   املقدس فبايعوه هناك، وعزم على اإلقامة 
الكراسي، وتقسم  الناس على  أكابر  الشمال، وفيه كان جيلس  الصخرة من جهة  يلي  مما  األقصى  املسجد 

، كما أخذ سليمان البيعة من الوفود اليت جاءت خصيصا ) 178:  1990: 9(ابن كثري : جفيهم األموال 
والتربيكات   التهاين  ويتقبل  األقصى  املسجد  صحن  يف  جيلس  وهو  املناسبة  ذه  فاحتفل  القدس،  إىل 

لقدس  )87:    2002(املقدسي : :    1990:  9(ابن كثري: ج، يف الوقت الذي أبدى رغبته يف اإلقامة 
إلقامة  )174 َهمّ  وعندما   ،  ) بعد  فيما  بدمشق  املكوث  قرر  دمشق،  ركا  :  فيها  :    2000شاكر 
  ) 53:    1951(العارف :    ، ولقد أحب هذا اخلليفة فلسطني وخاصة الرملة، حىت كان واليا عليها)210

رة املسجد األقصى خدما من اليهود، إىل أن توىل عمر بن عبد العزيز ففصل اليهود من هذه    ؛ فكلف 
  . )31:  1970(الظاظا: دم مجيعا من املسلمني. األعمال وجعل اخل

م، وتتكون من طابق علوي مكسو بصفائح   30وسع ما فعله والده توسعه كبرية، حيث يبلغ ارتفاع قبته      
الفريوزي،   القيشاين  مربعات من  تزينها  اجلميل،  األبيض  الرخام  برقائق  السفلي مصفح  والطابق  الرصاص،  من 

سني     56للون األبيض، وتزدان هذه الواجهات الثماين بنوافذ من الزجاج امللون عددها  كتبت عليها سورة 
مزدوجة   أبواب  أربعة  وللمسجد  درجة،  عشرة  حدى  إليها  ينزل  اليت  األنبياء  مغارة  الصخرة  وحتت  فذه، 

جملدة ) 48:  2012(علي:   اخلارجية  اجلدران  الرفيع  والفن  اجلمال  رائعة  املسجد كبقعة  ويبدو  لرخام . 
الداخل والدعائم  أما اجلدران من  امللون،  الفاخر  لقيشاين  تزدان بعد ذلك  الفاخر حىت منتصفها مث  األبيض 
وصفها   حيث  الوصف  عن  جتل  نباتية  أشكال  يف  امللونة  الفسيفساء  وزخارف  لرخام  فتزدان  واألعمدة 

اهلواء متحر  ا تسبح يف فضاء خال من  تبدو وكأ بريتش "  اجلاذبية األرضية ويتساءل  الربوفيسور  قانون  رة من 
جلنة ؟!     . )   49:  2012(علي : عن قصد املسلم تصويرها 

 م. 717ه/ 99  عمر بن عبد العزيز 
أما عمر بن عبد العزيز فقد طلب من مجيع والته أن يزوروا املسجد األقصى وأن يقسموا يف القدس ميني الطاعة  

، ومن أعماله أنه  )223: 2008، سلطان، والغضنفري:  2019(احلمادي: والعدل يف معاملة الناس هناك 
وإرضاء    ام بعمليات اإلصالح فق،  )53:    1951(العارف:  ملا أحس بنية اليهود ببيت املقدس أخرجهم منها  

تفريق بني أحد   :  الرعية دون  العرب كاملوايل )  90:    1996(زعرور، و أمحد  للعرب وغري  العطاء  .وجعل 
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(املرجع السابق :  ، وعامل النصارى معاملة حسنة وترك هلم حرية العبادة  )95:  1996(زعرور، و أمحد:  
96 . (  

  ه : 105-101يزيد بن عبد امللك  
  يذكر يف عهده.   حيدث شيء مل

  خالصة : 

ا   -1 يرى الباحث أن اخللفاء األمويني اهتموا مبدينة القدس لعدة أسباب أوهلا مكانتها الدينية من حيث أ
إلضافة   ط إىل يوم الدين،  قبلة املسلمني األوىل ومسرى النيب حممد (صلى هللا عليه وسلم)، وأرض ر

بيعة من مدينة القدس  لذلك سعى خلفاء بين أمية الكتساب الشرعية السياسية حلكمهم عرب أخذ ال

 وخاصة من مسجدها املبارك ؛ 
اخلالفة   -2 ظل  يف  فيها  مهمة  دينية  معامل  وأقام  القدس،  مدينة  على  القدسية  من  هالة  اإلسالم  أضفى 

  ؛ )165:   1996(شوفاين :  مثل : قبة الصخرة واملسجد األقصى وغريمها .  اإلسالمية

املة فيها فكان معاوية وابنه يزيد يقضيان الشتاء  استهوت فلسطني اخللفاء األمويني إذ أمضوا فصوال ك -3
الغور   احلكم يف  بن  لرملة، ومروان  امللك  بن عبد  سليمان  وأقام  بفلسطني،  لقرب من حبرية طرب 

املقدس ويقسموا ميني   العزيز من مجيع والته أن يزوروا بيت  ، وقد طلب عمر بن عبد  وتوىف يف طرب
  ) ؛ 13:  2013(املدلل، و أبو عامر :  سجدها الطاعة والعدل بني الناس يف م

رات متكررة للمدينة حيث قام كل  -4 لقدس بوضوح من خالل قيامهم بز ظهر اهتمام اخللفاء األمويني 
رات متكررة   من :  معاوية وعبد امللك والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد امللك بز

املدينة   :  إىل  يف    ) 147:    2007.(الدوري  فانتشرت  لعلم  األمويني  اخللفاء  الهتمام  إلضافة 

م الروحي    . ) 26:  2010.(موسى :  مدينة القدس املدارس العلمية وعمها الو
  وميكن تلخيص العوامل اليت سامهت يف قيام حضارة عربية إسالمية يف مدينة القدس كاآليت: 

 أمهية القدس الدينية عند املسلمني جعل منها حمل أنظار واهتمام لتكون على أفضل صورة إسالمية؛  -1
رز يف قيام تلك احلضارة فهم عندما شاهدوا ا -2 لكنائس املسيحية املنتشرة يف بالد خللفاء املسلمني دور 

ا حاولوا خلق طراز معماري جديد وفريد خمتلف عن الطراز اإلسالمي   الشام وانبهروا يف مجاهلا وزخرفا
م النيب (صلى هللا عليه وسلم)؛   األول على أ
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إعالن   -3 يف  املسلمني  لدى  الدينية  مكانتها  األمويني  اخللفاء  بعض  استغل  إذ  سياسي  دور  للقدس 

يف  خال اخلالفة  منصب  على  اخلالفات  ظل  يف  السياسية  الشرعية  اكتساب  دف  وذلك  منها  فتهم 
م يف الكنائس املنتشرة يف  إلضافة الكتساب حمبة املسلمني وصرف أنظارهم عن إعجا ذلك الوقت، 

 فلسطني وبالد الشام ؛ 

والتسامح  -4 االجتماعية  والعدالة  املساواة  ملبدأ  األمويني  اخللفاء  خمتلف    تطبيق  بني  السلمي  والتعايش 
ن واألجناس املوجودة يف مدينة القدس ؛   األد

األطياف  -5 بني  االجتماعي  االنسجام  حتقيق  يف  ساعد  اإلسالمية  الدولة  يف كنف  واالستقرار  األمن 
 املختلفة؛

التسامح والتعاي -6 احلوار  املبنية على  العليا  خالق اإلسالم  القدس عند دخوهلم اإلسالم  ش  حتلى أهل 
فن   طراز جديد من  احلضاري وأدي خللق  التبادل  على  ما شجع  احلسنة وهو  واملعاملة  اآلخر  وتقبل 
الصخرة  قبة  مسجد  ببناء  ذلك  وجتلى  اإلسالمية،  والعمارة  البيزنطية  العمارة  بني  املمزوج  العمارة 

 واملسجد األقصى؛

دة التبادل الثقايف -7 واحلضاري بينهم، إذ امتزج السكان مع   ساهم انتشار اللغة العربية بني السكان إىل ز
احلياة   مناحي  تطور كافة  يف  ساهم  سلمي،  وتعايش  اجتماعية،  مصاهرة  وحدثت  البعض  بعضهم 

 املختلفة؛
العربية،   -8 اللغة  الثقافة مها  عناصر  مهمني من  أهم عنصرين  أن  حثني يف  الباحث مع جمموعة  ويتفق 

 لنشر الثقافة العربية اإلسالمية. والدين اإلسالمي اللذان شكال العمود الفقري 
  

  ا: التطور احلضاري يف العصر األموي  لث

ر (فن العمارة) يف العصر األموية:  -1   : اآل

لزخرفة وتغطيتها لكل فراغ طبقا لتعاليم اإلسالم واحنصر  متيزت العمارة اإلسالمية يف العصر األموي يف التنوع 
العمارة   ازدهار  يف  لغ  أثر األمويني  اخللفاء  لتشجيع  وكان  والزخرفة،  العمارة  إىل  املسلمني  الفنانني  اهتمام 

  ) 5:   2014الشمري: (
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يف   اإلسالمية  الزخارف  أمناط  :  من  ألموي  املستطيالت    -1العهد  استخدمت   : اهلندسية  الزخارف 
املتنوعة  واأللوان  واملثمنة،  السداسية  واألشكال  واملتقاطعة  املتماسة  والدوائر  واملثلثات  واملربعات  واملستقيمات 

ستخدام اخلط الكويف املورق أو املنقوش عل  - 2،  )6:    2014(الشمري:  واملتناسقة   ى  الزخارف الكتابية : 
الالم   مع  األلف  فيه  تشتبك  الذي  املضفر  والكويف  نباتية،  فروع  حروفه  خترج  الذي  املزهر  والكويف  األرضية، 

  : والنباتية    -3،  ) 7:    2014.(الشمري  واهلندسية  اخلطية  الزخارف  من  مزيج  وهي  التصويرية:  الزخارف 
السابق :   الفسيفساء وهي عبارة عن أشكال خمتلف  - 4)،  8.(املرجع  تثبت زخارف  العاج واألصداف  ة من 
  .   )9.(املرجع السابق : على سطح خشيب  

اخللفاء   بصمات  أهم  ومن  اإلسالمية،  احلضارة  ر  آ أهم  من  الصخرة  قبة  ومسجد  األقصى  املسجد  يعترب 
اخلليفة األموي عبد   أقيم يف عهد  الذي  الدينية  للعمارة  البارزة  الصخرة مناألمثلة  قبة  األمويني، ويعترب مسجد 

، و علي :  30:    2010ض :  (عو م، وهو أول مسجد بين يف بالد الشام  691ه / 72امللك بن مروان عام
آليت :   )29:   2012   ويتميز 

يزال حيتفظ مبالحمه    -1 األموية، والبناء اإلسالمي األكثر قدما، وال  العمرانية  املنشآت  أقدم  يعد من 

تقان وروعة وحسن دائم، على الرغم من الزالزل اليت حلت ببالد الشام.   (عوض :  األصلية، متحد الزمن 

  ؛ ) 386:   2010
ن   -2 ذلك  تعليل  وميكن  بنوعه،  فريد  لتايل  وهو  املثمن،  وخمططه  بشكله  الوحيد  املسجد  إنه 

لتايل قاموا بنقل تقاليد العمارة السائدة على حنو كلى أو   العمرانيني والفنانني األوائل كانوا من أهل البالد و

  .   )387:  2010.(عوض : جزئي إىل العمارة اإلسالميةالباكرة 

الص -3 قبة  السماء، وطول أن  الكرمي إىل  الرسول  أقيمت على صخرة مقدسة منها كان عرج  خرة 
سم، وارتفاعها حوايل مرت، وهي من احلجر    50مرتا، و  13سم، وعرضها    70مرتا و  17تلك الصخرة  

يبلغ قطرها   املقامة عليها  القبة  املشذب، ويالحظ أن    31سم، وارتفاعها    44مرتا، و    20الصلد غري 

لفن البيزنطي وهو أمر ال يعيبها    سم  50مرتا، و  لزخرفة اهلندسية والكتابية املتأثرة  .(عوض :  . ومتيزت 

  ؛ )389:   2010
ا أقدم معلم حضاري إسالمي وأعلى   -4 لقد متيزت قبة الصخرة املشرفة زمن اخلليفة عبد امللك 

شباكا وترتكز    16ل  م متكئة على أسطوانة تشم20.44بقعة يف احلرم، وتتكون من قبة خشبية قطرها  
أعمدة بني كل دعامتني تقع القبة يف    3عمود منظمة يف شكل دائري حبيث وجد    12دعامات و   4على  
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م، وهناك تصوينة فوق اجلدران يبلغ ارتفاعها  9.50م وارتفاعه  20.59مركز شكل مثاين بلغ طول ضلعه  

جدار  2.60 من كل  العلوي  اجلزء  يف  ويوجد  هناك    5م  أن  جدران    4شبابيك كما  أربعة  يف  أبواب 
يبلغ قياس كل منها   للعرض  2.55خارجية  الداخلية  4.35م  املشرفة فمقاييسها  الصخرة  أما  م لالرتفاع 

  .  )196:   1996(جنم :  م االرتفاع   3يف   7يف   5حواليب 

ريخ بنائه، والذي أمجع املؤرخون  -5 إن أقدم نقش توثيقي يوجد يف مسجد الصخرة والذي سجل 
ع إىل عبد امللك بن مروان وأوردا نصه على النحو التايل : "بىن هذه القبة عبد هللا عبد امللك  على أنه يرج

منا هذه جند النص قد تغري  72بن مروان أمري املؤمنني يف سنة   ه تقبل هللا منه ورضي عنه آمني "ويف أ
، تقبل هللا منه ورضي عنه آمني"،  وقد كتب عليه التايل "بىن هذه القبة عبد هللا، اإلمام املأمون أمري املؤمنني

عادة ترميم مسجد قبة الصخرة زمن اخلليفة املأمون؛ استبدل اسم اخلليفة عبد   ويبدو أن الفين الذي قام 
على   املذهب  للون  بس  البناء، وهو مكتوب خبط كويف  سنة  تغري  املأمون ونسي  اخلليفة  سم  امللك 

اء اليت تضرب إىل اخلضرة يف اجلهة القبلية الشرقية من فوق القناطر  أرضية من الفسيفساء الالزوردية الزرق

 .   )168:  1996(عمرو : اليت حتمل التثمينة الوسطى واليت حتمل القبة من الداخل 

لقدس من خالل فن العمارة اإلسالمي:    ويتضح أثر اهتمام اخللفاء األمويني 

الفن تنوع  على  فلسطني  يف  العمرانية  املنشآت  املسلمني  تشهد  احملليني  السكان  من  وهم  املعماريني  انني 
الدينية والسياسية   لتلبية األغراض  املنشآت  ويضيف   )43:    2012(علي:  والنصارى، وصممت هذه 

ا حجر ال   الباحث إىل ذلك األغراض االقتصادية والسياحية .وكانت القدس من أكرب مدائن الكور، بنيا
:    2002(املقدسي : ا، وال أكرب من مسجدها، ليس ملعتقتها نظري.  ترى أحسن منه، وال أتقن من بنائه

144-145 ( .  

األمويمث   العهد  يف  املساجد  ا    ،تطورت  أعمد وزينت  الكرمي،  القرآن  من  ت  آ بكتابة  ا  جدرا وزخرفت 
املتجه حنو  والرواق  األعمدة،  تسندها  أروقة  أربعة  ا  تضم مساحة كبرية، حييط  والتيجان، وأصبحت  جلص 

لقصور  الكعبة واسع فيه احملراب واملنرب، ومث استعملت القبة، واألقواس نصف الدائرية. وقد زين األمويني البالد 
ر بروعتها   اآل تبهر علماء  اليهم قصر حيفا وهي الزالت  القدس، وينسب  الفخمة، مثل قصورهم يف  واألبنية 

  . ) 44:   2012(علي :  اهلندسية 

ت الغربية والشرقية و  ر البناء األموي قائمة حىت اآلن إىل يومنا هذا، منها األساسات والتسو ال تزال بعض آ
ألقصى القدمي،  اليت محلت املسجد فوقه ا، إضافة إىل الطابق األرضي من املصلى اجلنويب، وهو ما يعرف اليوم 
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ا ال زال أمو صامدا مبا فيه من الفسيفساء بديعة الصنعة   .( أبو  كما أن منطقة القبة فوق احملراب وما حييط 
  : قائ)1056:    2010دية  ره  آ تزال  أموي، ال  بنائي  اكتشاف جممع  مت  اجلنوبية  . ومؤخرا؛  الزاوية  مة يف 

الضيافة، وتشمل ثالثة   اإلمارة ودار  امللك، ودار  لعبد  أنه يشمل على بيت  للمسجد األقصى، ويبدو  الغربية 
  . )  39:  2013.(مركز التعليم املفتوح : قصور أموية يعود زمنها للوليد بن عبد امللك 

ن خلفاء بين أمية  : قيل للخليتقوللخليفة املهدي  لقصة    ؛نوردوللتأكيد على ذلك فة العباسي حممد املهدي 
الفريد   املعماري  الطراز  املقدس عام    )105:    2010.(طقوش:  قد سبقوه يف هذا  . ففي طريقه حنو بيت 

فقال  780ه/163 بعمارته  وأعجب  دمشق،  يف  األموي  املسجد  املهدي  حممد  العباسي  اخلليفة  دخل  م 
ذا الب ال أعلم على ظهر األرض مثله، وبنبل املوايل، وبعمر    - املسجد–يت  لكاتبه: "سبقنا بنو أمية يف ثالث 

.( أبو السعود، واملغريب :  بن عبد العزيز، فلما أتى بيت املقدس ودخل قبة الصخرة قال لكاتبه: وهذه رابعة"  
2018 :471 . (  

ومجاهلا "روعتها  لعل  بقوله  الصخرة  قبة  برشم"  "فان  الشهري  األثري  العامل  :    يصف  ،  ) 47:    2012(علي 
العمارة اإلسالمية "   ا مفخرة  ا )  48:    2012.(علي :  يعودان ملا يف تصميمها من بساطة وتناسق حقا 

خلدها   اليت  ر  واآل املوجودة  األبنية  أمجل  من  شك  بال  الصخرة  مسجد  أن   " لويس  هايرت  األستاذ  وقال 
فؤاد   اإلسالمية جبامعة  العمارة  فن  أستاذ  ريخ  التاريخ"، وقال كرزويل  أمهية يف  الصخرة  "لقبة  لقاهرة  األول 

رت يف رونقها وسحرها "   لويس    وقال العالمة هايرت  ).110:    1999(العارف :  العمارة اإلسالمية فقد 
ر   عن األثر اإلسالمي البارز والفريد يف بيت املقدس " من أمجل األبنية املوجودة فوق هذه األرض وأمجل اآل
ر اليت تؤكد على عروبة فلسطني أمام محالت التهويد املسعورة اليت تقوم   اليت خلدها التاريخ " . وهو من اآل

  .  )387:  2010(عوض : ا إسرائيل . 

ر ا لقرب من حبرية طربية، وقصر القسطل،  ومن اآل لعمرانية األموية القريبة من مدينة القدس قصر خربة املنية 
لقرب من أرحيا والذي قام ببنائه هشام بن عبد امللك وهو عبارة عن قصر شتوي   إلضافة لقصر خربة املفجر 

:    1995(زعرور، وأمحد :  قصر .  تتزين جدرانه برسوم آدمية وحيوانية، وقد سجل اسم اخلليفة على اسم ال
. ووجدت مؤخرا جمموعة من النقود النحاسية والفضية والذهبية تعود للفرتات اإلسالمية من بينها الفرتة   )150

  .  ) 148:  1996(حزبون :  )749-م660األموية (

وبني ظهور أوىل    يرى الباحث إىل أن هناك عالقة بني دخول فلسطني مبا فيها القدس حتت لواء الدولة األموية
مالمح احلضارة اإلسالمية املتميزة فيها واليت مزجت بني فن العمارة البيزنطي واإلسالمي وأن اخللفاء األمويون 
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يف   بقعة  أقدس  وصمموا  فريدة.  عمرانية  ضة  أيديهم  على  وشهدت  وزخرفتها،  وبتجميلها  لقدس  اهتموا 
دف صرف العامة مؤقتا عن م كة واملدينة املنورة اليت كانت خاضعة لعبد هللا بن الزبري،  فلسطني بذلك الطراز 

عضوض،   ملك  إىل  اإلسالمي  احلكم  نظام  حول  الذي  األموي  البيت  حلكم  السياسية  الشرعية  ولكسب 
والكتساب حمبة املسلمني وصرف أنظارهم عن الكنائس واملنشآت العمرانية املسيحية املنتشرة يف بالد الشام بل  

  ز جديد وفريد من نوعه . ملنافستها بطرا

  مظاهر تطور احلياة االجتماعية يف العهد األموي :  -2

حرص األمراء األمويني على اتباع سياسة املساواة وإقامة العدالة اليت هي من أبرز صفات املسلم واليت حيرص  
حرص   إذكان لكل فئة خصوصيتها السياسية واالجتماعية   إذوحيث عليها اإلسالم واليت أدت لتأليف القلوب، 

  .  ) 149:  2010.(طقوش : تلفة األمويني يف توزيع الوظائف حبيث مشلت كافة األعراق والطوائف خم

يستنبط الباحث مبدأ التعايش السلمي واحلوار احلضاري والعدالة االجتماعية الذي طبقة اخللفاء األمويني من  
َيٰ  (قُلْ  تعاىل  الكرمي حيث قال  ا◌ٓ القرآن  اَلوْ َ ع تَـ تَِٰب  ٱْلكِ  َ ا  ۟◌ أَْهل َسوَ ةٍ  ِمَ َىلٰ َكل آل   ۭ◌ ءٍ ◌ٓ ِإ ) سورة  نَُكمْ  يـْ َ بـ وَ نَا  نـَ يـْ َ بـ

َلوْ َشا64-عمران   َ ٱلنَّاَس أُمَّةً وَِٰحَدًة  ◌ٓ ، وقال أيضا (وَ ل َ ع بَُّك َجلَ َ رَ فَِني ) سورة هود اآلية    ۖ◌ ء ِ ل الُوَن ُخمْتَ زَ َ َال يـ - وَ
ينُُكم   ۡ◌ ، ويف هذا وضوح ملبدأ التعايش، ويف آية أخرى قال تعاىل (َلُكم 118 يِن  ) س  ۡ◌ دِ ِيلَ دِ ورة الكافرون  وَ

اَن    ، ولقد أشار6  -آية رقم اْلِميزَ ٰتَب وَ ُ اْلكِ م هُ َ ع ْلنَا مَ أَنزَ اإلسالم ملبدأ اقامة العدل بني الناس حيث قال تعاىل (وَ
احلديد  ) سورة  ْسِط  ْلقِ ِ النَّاُس   َ ُقوم يـَ ِ ـ   25  -آية رقم  ل َشنَ نَُّكمْ  رِمَ َجيْ َال  (وَ أيضا  ٰلى◌ٔ ، وقال  عَ مٍ  قـَوْ   َأالَّ   ◌ٓ َ◌اُن 

ِدلُوا   عْ لتـَّْقٰوى) سورة املائدة آية رقم  ۚ◌ تَـ ِ ُب ل ، و يف سورة النساء حث على إقامة العدل بني  8  -اْعِدلُوا ُهوَ أَقـْرَ
َىلٰ  نَِٰت ِإ َؤدُّوْا ٱْألَمَٰ رُُكمْ َأن تُـ ْمُ  َ َ َّ نَّ ٱ دْ   ◌ٓ الناس (ِإ َ وْا بِٱْلع َْنيَ ٱلنَّاِس َأن َحتُْكمُ تُم ب ا َحَكمْ َذ ِإ ا وَ ِهَ ِل ) سورة النساء أَْهل

  . 58 -آية رقم

يتفق الباحث مع الدكتور علي الصاليب يف أن حركة التعريب بني الشعوب وحتول لسان أهايل البالد إىل اللغة  
العربية، قد ساهم يف التبادل الثقايف واحلضاري والتطور االجتماعي يف تلك الفرتة وحتول معظم سكان البالد  

الفن   املفتوحة إىل عرب مسلمني. مل املسلمون يف جمال  به  ثر  الذي  البيزنطي  الفكري والثقايف  التأثري  يقتصر 
الثقافة ومها   العرب عنصرين مهمني من عناصر  امتلك  املختلفة.وهكذا؛  احلياة  تعداه لكافة جماالت  فقط، بل 

  . ) 355:  1981.(فرج، و يوسف : اللغة العربية، والدين اإلسالمي 

لعهود واملواثيقعرف اليهود والنصارى يف  م  ألمان، وصا هل الذمة، ومشلهم اإلسالم  (فرج،  الدولة األموية 
ن   )337:    1981ويوسف :   نة املسيحية نظرة واقعية كدين من الد .وكانت نظرة العرب املسلمني إىل الد



 

309 

هم النصارى أهل كتاب ونظروا  م إ إليهمالسماوية، واعتربوا رعا ىل الكفرة املشركني، ومتيز  نظرة ختتلف عن نظر
داء شعائرهم الدينية،   لتسامح الديين فرتكوا هلم كنائسهم، ومسحوا هلم  هم املسيحيني  العرب يف معاملتهم لرعا

.(فرج، الغرب األورويب للعبادة  وقد ظل بيت املقدس مفتوحا للحجاج املسيحيني الذين حضروا فلسطني من  
  : فيها. واستمر    )337:    1981ويوسف  احلياة  وانتعشت  املقدس  بيت  اىل  :    2007(الدوري:    احلج 

146(.    

هم املسيحيني واضح متاما، لقد حتول سكان الشام البيزنطيني إىل العرب حني بدأت   إن تسامح العرب مع رعا
ت اليت خنضع هلا الطغيان وتلك االها لنا من ذلك  ان حكمكم وعدالتكم أكثر قبوال  قائلني  (فرج،    الفتوح 

:  و  مع    )339:    1981يوسف  العالقات  فتطورت  العمرية  العهد  شروط  األموي  العصر  يف  تطورت   .
فنادق لإلقامة فيها   القدس وكانت هلم  رة  النصارى بز املقدس إذ مسح للحجاج  (الدوري:  النصارى يف بيت 

ب اخل) 142:    2007 ب العمود وكنيسة القيامة و ليل، وقدر عددهم يف  . سكن النصارى يف املنطقة بني 
املسلمني    43مطلع خالفة معاوية ب   يبلغ عدد  بينما كان  تناقص عدد    15ألف نسمة،  ألف نسمة، وقد 

النصارى يف   امللك وذلك بسبب دخول كثري من  الوليد بن عبد  اخلليفة  املسلمني يف زمن  النصارى وزاد عدد 
  ) .  30:   2013.(مركز التعليم املفتوح : اإلسالم 

اس وكنانة لقد  وقيس  وكندة  وعاملة  وجذام  خلم  ومن  والعجم  العرب  من  فلسطني  يف  العربية  القبائل    تقرت 
العراقيني    )114-113:    2016(القططي:   العرب  من  عدد  األموي  العصر  يف  فلسطني  إىل  حتول  حىت 

أنصار بعض  معاوية  اخلليفة  نقل  فقد  القدس،  مدينة  يف  واستقروا  املخ  واخلراسانيني  علي  إىل  اإلمام  لصني 
ه) من بلخ  135-50فلسطني ومنهم : القعقاع بن عمرو التميمي، وأنزله يف القدس، وحتول عطاء اخلراساين (

عدد من الزهاد    إليهاإىل فلسطني، واستقر مع أبناؤه يف القدس خالل فرتة حكم عمر بن عبد العزيز . وانتقل  
للعلم والعبادة   املكي، والعابد  والعباد من األمصار واستقروا هناك طلبا  منهم: محاد بن عبد هللا بن أيب صاحل 

الفقه    إبراهيم الشام واحلجاز ومصر لدراسة  العراق وأجناد  العلم من  زارها عدد كبري من طلبة  بن أدهم، وقد 
  .   )29:  2013(مركز التعليم املفتوح:  ومساع احلديث

م لدرجة أنه استخدمهم يف  عامل اخلليفة عبد امللك بن مروان وابنه الوليد النصارى معامل ة حسنة وكان يثق 
.ومسح اخلليفة عبد امللك بن مروان  )  52:  1951.(العارف :  املسجد األقصى ومسح هلم بتوارث اخلدمة فيه  

عمال الكنس والنظافة نظري إعفائهم من   إلقامة يف القدس وأقام بفناء احلرم عشرة من اليهود يقومون  لليهود 
  .  )30:   1970(ظاظا :  اجلزية 
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العزيز  و  اخلليفة األموي عمر بن عبد  املسلمني ومحى    -من جانبه–حرص  للرعا غري  العدل يف معاملته  على 
- 337:    1981(فرج، و يوسف :    للنصارى ملكيتهم لكنائسهم القدمية، ومسح هلم ببناء كنائس جديدة 

العزيز  )  338 لقد قام عمر بن عبد  أرنولد قائال "  يعلق  النطاق، وقدم  .  حقيقة حبركة حتول لإلسالم واسعة 
ألوان احملتلة كل لون من  أو إكراه وقد قيل    للشعوب  لقبول اإلسالم بال قهر  قائدا نصرانيا  إاإلغراء  نه أعطى 

اإلسالم على  ا  لفه  دينار  ألف  املناسبات  إحدى  يف  يوسف:  (بطريك)  و  (فرج،   .1981    :339(  ،
الطوائ قبل  وهكذا؛ متتعت خمتلف  يعرفوه من  مل  والتقدير  التسامح واالحرتام  لعيش يف جو من  (البدور:  ف 

2004   :267  . (  

فكان حاجب مروان بن احلكم أبو سهل األسود مواله    ،ن اجلدد يف عدد من مراكز الدولةو اشتعل املسلم  ولقد
أبو عبيده موىل من موايل فلسطني   امللك  الوليد بن عبد  :    2004البدور :  .(من فلسطني، وكان حاجب 

تمع املقدسي وحصلت مصاهرة بني أطيافه املختلفة من العرب وغريهم،  فكانت النتيجة أْن  ،  )269 اندمج ا
من   اخللفاء  أمهات  وقد كانت  الرومية)  واألم  األصل  العريب  األب  من  (أبناء  املولدين  طبقة  ظهرت  لتايل  و

  . ) 275:   2004(البدور :  هيم بن الوليد اإلماء مثل اخلليفة األموي يزيد بن الوليد وإبرا

ونتيجة   أوال  العمرية  للعهدة  تنفيذا  القدس  يف  املسيحية  الكنائس  على  املسلمني  حفاظ  أن  الباحث  يرى 
ن املختلفة، هو ما أدى النتشار األمن واالستقرار  ا املسلمون واحرتامهم لألد لألخالق اإلسالمية اليت حتلى 

ا الدولة  أرجاء  معظم  الثقايف يف  والتبادل  والتزاوج  واالختالط  االمتزاج  إىل  املتنوعني  السكان  ودفع  إلسالمية 
واحلضاري فيما بينهم .وتنوع النسيج االجتماعي يف القدس واندمج السكان املسلمون واملسيحيون مع بعضهم،  

رات السائدة  وانفتح العرب على الشعوب األخرى وحصل تبادل ثقايف وحضاري واجتماعي وأخذوا من احلضا
  يف املنطقة ما يالئمهم . هذا يدل على مبدأ التعايش السلمي والتسامح الذي طبقة خلفاء األمويني . 

 مظاهر التطور الزراعي يف العصر األموي    -3
نري   الد األموية  الدولة  إذ ورثت  والنقدي  السياسي  لالستقرار  نتيجة  األموي  العصر  الزراعي يف  القطاع  تطور 

. ومت  )  686:    2008.(الصاليب:  البيزنطية واليت ظلت عملة مستقرة مل تتعرض للغش مثل الدراهم الفارسية  
نقدية بضرائب  والشام  اجلزيرة  العينية يف كل من  الضرائب  هلا يف عهد عبد    استخدام  مت  الذي  املسح  خالل 

.(الصاليب :  ة  راضي الزراعينتاج األإامللك بن مروان . وقد انعكس ذلك على نظام الري الذي تطور وزاد من  
2008 :687 . (  
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تعترب القدس من أشهر مناطق فلسطني يف زراعة الزيتون، حيث اعتىن اخلليفة معاوية ببساتني الكروم والزيتون 
شجار العنب والزيتون  )  29:    2012(علي:   ،  )51:    1951.(العارف :  . وكان جبل الزيتون مغطى 

ر وأحواض ويتم تصديره إىل العامل،  صر خسرو إىل كثرة زيت الزيتون حيث كان حيفظه البعض يف آ ويشري 
ف املقدسي  .ويص ) 37:   2004(البدور : ولقد مسي جبل الزيتون يف القدس بذلك االسم لكثرة الزيتون فيه 

  )145: 2002(املقدسي : أن أكثر مشاهد القدس قائال عنبها خطري 

، يشري املقدسي إىل  )106:    1999( العارف :  زرع يف القدس العنب وأجود أنواع القمح واحلبوب والزهور  
الزبيب   بتصدير  اشتهرت  املقدس  بيت  :  أن  :  2002.(املقدسي  املقدسيني جيففون  )180:  . حيث كان 

اليابسة (والذاجنوج)  الفواكه  الشتاء  الزبيب وكان معاوية بن أيب سفيان يقدم لضيوفه يف  العنب ويصنعون منه 
ويف الصيف يقدم هلم الفواكه الرطبة وهذا ميثل أوىل مالمح التطور احلضاري يف التعامل مع الثمار الستعماهلا 

خمتلفة   مواسم  :يف  ج   2005(املسعودي  مد) 32:    3:  يف  مجعت  فواكه ،  من  شىت  أصناف  القدس  ينة 
،  )145:    2002:  1(املقدسي :ج  األغوار والسهول واجلبال مثل األترج واللوز والرطب واجلوز والتني واملوز

ا  ا واسع، ليس مكان يف القدس إال  وبه ماء، و برك عظيمة، بركة سليمان وبركة عياض، وعمد إىل   3واملاء 
لسيول يف الشتاء وشق منهما قناة إىل البلد تدخل وقت الربيع فتمأل صهاريج واد فجعل بركتان جيتمع إليهما ا 

  ). 146: 1.(املقدسي: جاجلامع 

والوقود   البناء  يف  واستخدمت  أشجارها  فكثرت  ا  وغا القدس  ببساتني  األمويني  اخللفاء  :  اهتم  .(البدور 
قنوات لنقل املياه يف القدس يف الربيع . ذكر املقدسي أن األمويني أنشأوا يف القدس السدود وال) 44:  2004

، ويرى الباحث أن الزراعة يف تلك الفرتة تطورت كثريا مما كانت  )168:    2002(املقدسي:لتملئ الصهاريج  
لقدس يف العصر البيزنطي .   عليه 

  مظاهر التطور الصناعي يف العصر األموي    -4
خمتلف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية  شهدت الدولة اإلسالمية يف العهد األموي تطورا حضار يف 

أثر بشكل   الذي  الشام واستقرار مقر اخلالفة يف دمشق  السياسي يف بالد  والعمرانية وذلك بسبب االستقرار 
الصناعات اخلشبية بذلك؛  انتشرت  . ف)100:    2016.(القططي :  كبري يف األسواق واألنشطة االقتصادية  

األ املسجد  من  املنزلية والنقش على اخلشب وزخرفة  البيوت واألدوات  استخدامها يف أسقف  شجار حيث مت 
قب  الذياألقصى   خشبة  أعلى  تهاحتوت  آالف  :ربعة  األ)171:    2002(املقدسي  صنع  وكذلك  ث ، 

اخلشب عنوالكراسي  ومماجاء  الشأن–ابن كثري    ..  هذا  امل-يف  عبد  بن  لسليمان  املبايعة  الوفود  قد أن  لك 
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خشبية   على كراسي  ج  جلسوا   : شجار    توجدكما.  )178:    9(ابن كثري  مزروعة  غابة  القدس  يف 
كانت القدس  ف)  107:    1999.(العارف :  الصنوبر، استخدمت يف البناء والوقيد، ويتم نقله عرب اجلمال  

رة    .  )29:  2012(علي : مقصدا للتجارة والز

لعمران وتشيد املساكن وزخرفتها، ومن أبرز تلك املعامل املسجد األقصى شهدت الدولة األموية اهتماما    ولقد
اإل أدى  الصخرة، وقد  فظهرت صناعة  وقبة  الرغبات،  تلك  تليب  صناعات  إىل ظهور  البيوت  تزيني  قبال على 

بن  . قام معاوية ) 692:  2008(الصاليب :  قطع الرخام وزخرفته، واستخدام الزخارف احلبيسة لتزيني املباين 
  2013( املدلل، و أبو عامر :  أيب سفيان برتميم مرفأي عكا وصور، وحوهلما إىل دار هامة لصناعة السفن  

 :14 .(  

ويف القدس ازدهرت صناعة الزجاج واملرا ذات اجلودة العالية وتنوعت أصناف الزجاج املخروط واخلرز امللون  
، وأشار  )98:    2004(البدور:  املنازل واملساجد    كما دخلت الصناعات الزجاجية يف القناديل اليت تعلق يف

  . )180:  2002(املقدسي :املقدسي إىل صناعة اإلبر يف القدس  

العطارين   إىل  الكبار  املشاطني  إىل سوق  القطانني  القدس سوق  بباب  :  ويتصل    ) 268:  1975(احلمريي 
القدس يف   العهد األموي .وكان يؤم  القدس يف  املزدهرة يف  من    15وهو دليل على حركة االسترياد والتصدير 

ن بقصد التجارة .   .  )  51:    1(احلنبلي : جشهر أيلول يف كل سنة، مجاهري غفرية من خمتلف اجلناس واألد
ا ال ختلو من غريب    ) 145: 2002ملقدسي: (ا ويشري املقدسي لنظافة أسواق مدينة القدس وأ

كان يف فلسطني مراكز صناعة النسيج يف بيت حلم وغزة والقدس ووجد يف القدس سوق للقطانني وهو ما يدل  
ا   املنسوجات وجود التجاري أن عم    ) 268:  1975(احلمريي:  على رواج تلك  النشاط  ر  آ . وكان من 

، األمر الذي أدى إىل تطور النشاط  )105:  2016(القططي:  الرخاء يف املدينة وحتسنت األحوال املعيشية.  
التجارة الصناعي،   الزدهار  أدى  ما  وهو  الزراعية  م  منتجا ولتسويق  للعمل  الريف  ألهل  العمل  فتحباب 

  الداخلية.

الذي   اجلغرايف  املوقع  العصر األموي بسبب  القدس يف  الصناعة تطورت بشكل ملحوظ يف  الباحث أن  ويرى 
دة الفتوحات والبالد سيطرت عليه الدولة األمو  ية وسط قارات ثالث أسيا وأفريقيا وأورو والتساع رقعتها وز

والفاحتني   النصارى  من  السكان  بني  احلضاري  لالمتزاج  إلضافة  اإلسالمية  الدولة  لواء  حتت  انضوت  اليت 
لأل إلضافة  احلياة،  جماالت  شىت  واخلربات يف  املعارف  انتقال  يف  ساهم  ما  وهو  االقتصادية املسلمني  وضاع 

ا الدولة اإلسالمية.    اجليدة اليت كانت تتمتع 
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  خامتة: 

هتمام ورعاية اخللفاء األمويني وذلك ألسباب سياسية منها اكتساب الشرعية السياسية  حظيت مدينة القدس 
القدس   مدينة  رة  اهتمامهم بز املسلمني، وظهر ذلك جليا يف  دة نفوذهم بني  البيعة  يف اخلالفة ولز ويف أخذ 

األ واملسجد  الصخرة  مسجد  بناء  يف  األبرز  اهتمامهم  وجتلى  والرتميم فيها،  التجديد  أعمال  وكانت  قصى 
لق أقصاها وكانت قوافل احلجاج تتواىل إليها حاشدة  دات يف املسجدين دائمة ومستمرة؛ فزهت املدينة و والز

نمن خمتلف   مح واحلرية الدينية. وارتفعت جمموعة متنوعة من املباين  كانوا ينعمون بكل مظاهر التسا  إذ  األد
تبعا   لقدس  األمويني  اخللفاء  اهتمام  ثر  ولقد  للقرآن.  ودور  ومدارس  مساجد  القدس،  يف  واملؤسسات 
للظروف الداخلية من التنوع الطائفي والظروف االقتصادية تبعا للظروف اخلارجية من خالل التهديدات احمليطة  

  سالمية . لدولة اإل

  

  : النتائج

القدس ومسجدها   -1 البيعة يف  األمويني والدليل أخذهم  اخللفاء  للقدس مكانة دينية عظيمة لدى  كانت 
م املتكررة  را إلضافة لز ملسجدين األقصى وقبة الصخرة؛  إليهااملبارك،   وعنايتهم 

األمويني الكتساب الشرعية السياسية أصبحت للقدس مكانة سياسية إذ استغلت من قبل بعض اخللفاء   -2

ييدهم؛   حلكمهم يف ظل اخلالفات القائمة يف ذلك الوقت، والكتساب حمبة املسلمني و
كانت هناك عالقة بني انضواء القدس حتت لواء الدولة األموية وبني ظهور أوىل مالمح احلضارة العربية   -3

حية فن العمارة إذ امتزج فن العمارة  اإلسالمية املتميزة والفريدة عن غريها يف ذلك الوقت،   خاصة من 
ر الغرب والعرب؛   اإلسالمي بفن العمارة البيزنطي وأخرج فن عمارة جديد وفريد من نوعه أ

تكوين   -4 يف  رز  دور  هلم  وكان  األموي  العصر  بداية  يف  القدس  مبدينة  املسلمني  اخللفاء  اهتمام  زاد 
ينة القدس خاصة يف مسجد الصخرة الذي بدأ بناؤه عبد امللك الشخصية احلضارية العربية اإلسالمية ملد

 ه ؛ 92ه وانتهى منه الوليد بن عبد امللك 72بن مروان 
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امتزجت العناصر املختلفة يف القدس من مسيحيني ومسلمني يف ظل احلالفة األموية وذلك لعدل اخللفاء   -5

لعه بدأ  الذي  ن  األد واحرتام  السلمي  التعايش  مبدأ  بن  وتطبيقهم  عمر  اخلليفة  عهد  يف  العمرية  د 
 اخلطاب، وتطور يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز؛ 

رإن الوجود العريب اإلسالمي كان حاضرا يف خمتلف العصور وال تزال   -6 اإلسالمية شاهدة إىل يومنا    اآل

م العربية اإلسالمية؛  رخيهم وحضار  هذا على بصمات املسلمني و
ر البنا -7 ت الغربية والشرقية اليت  ال تزال بعض آ ء األموي قائمة إىل يومنا هذا، منها األساسات والتسو

ألقصى  اليوم  يعرف  ما  وهو  اجلنويب،  املصلى  من  األرضي  الطابق  إىل  إضافة  فوقها،  املسجد  محلت 
ا ال زال أمو صامدا، وهو دليل قاطع ال لبس فيه    القدمي، كما أن منطقة القبة فوق احملراب وما حييط 

 على عظم احلضارة العربية اإلسالمية وعلى عروبة املدينة املقدسة، وعلى ملكية العرب واملسلمني هلا؛ 
ا العربية اإلسالمية وتؤكد على بطالن االدعاءات واألكاذيب  -8 تؤكد الدراسة على عروبة القدس وحضار

  الصهيونية حول القدس . 
  

 

  التوصيات : 

القدس،   -1 ريخ  دراسة  واهليئات  ضرورة  املنظمات  مجيع  قبل  من  ا  والتمسك  عروبتها  على  والتأكيد 
والتجمعات العربية الثقافية واألدبية والرتاثية، يف ظل اهلجمة االستعمارية الصهيونية اليت تستهدف املدينة  

ر العربية اإلسالمية واملسيحية  ؛ فيها املقدسة لتهويد املقدسات واملعامل واآل

العربيةاملطالبة   -2 املناهج  إىل  القدس  ريخ  عن  مادة  بتاريخ    ضافة  اتصال  على  القادمة  األجيال  لتبقى 

 ؛ املدينة املقدسة ومبسجدها املبارك
رها اإلسالمية بكافة    اإلسرائيلية  األكاذيبالتأكيد على عروبة القدس، ومواجهة   -3 ريخ املدينة وآ حول 

 الوسائل املمكنة؛ 

خالل الندوات واملؤمترات وورش العمل على أن احلضارة اإلسالمية حضارة    تسليط الضوء إعالميا ومن -4
 إنسانية تتقبل األخر وتقوم على مبدأ التعايش السلمي والعدالة االجتماعية؛ 

رخيي عريب ووقف   -5 ن القدس واملسجد األقصى مها حق  العمل على توعية الشباب العريب واإلسالمي 
  ميكن التنازل عنه أو التفريط فيه؛ إسالمي للعرب املسلمني مجيعا ال
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القدس -6 ملدينة  اإلسالمية  احلضارية  واهلوية  العريب  والرتاث  التاريخ  على  احلفاظ  على  الضياع    العمل  من 

 ؛ والتزوير

واملسجد   -7 للقدس  الرحال  لشد  للمسلمني  وسياحية  دينية  رحالت  وتنظيم  إقامة  على  الدول  تشجيع 

 ؛ األقصى

  عروبة القدس وهويتها احلضارية يف كافة احملافل العربية والدولية . دعم الرواية الفلسطينية حول -8

  : ر واملراجعاملصاد

  القرآن الكرمي  

  احلديث النبوي الشريف 

الدين (   )1 املتقي بن حسام  الدين علي  السنن واألقوال    1975الربهان فوري، عالء  العمال يف  ): كنز 
د الدكن. 2واألفعال : ط   : مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية : حيد آ

) : فتوح البلدان : حتقيق عبد هللا الطباع : مؤسسة  1987ه): (279البالذري، أمحد بن حيىي (ت   )2
 بريوت .  –املعارف 

3( ) املنعم  عبد  بن  حممد  املعطار1975احلمريي،  الروض  حققه:    ):  جغرايف:  معجم  األقطار:  خرب  يف 
  بريوت .  –: مكتبة لبنان 1حسان عباس: ط  إ

ريخ القدس  928احلنبلي، جمري الدين عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن (ت   )4 ه): األنس اجلليل يف 
  عمان : د.ت .   –واخلليل: اجلزء األول : مكتبة دنديس 

ريخ القدس  1968حممد بن عبد الرمحن (احلنبلي، جمري الدين عبد الرمحن بن   )5 ) : األنس اجلليل يف 
 واخلليل : اجلزء الثاين : املطبعة احليدرية ومكتبتها يف النجف . 

: حتقيق حميي الدين 4) : سنن أيب داوود : ج  1950أبو داوود السجستاين، سليمان بن األشعث ( )6

  القاهرة .  –عبد احلميد : مطبعة السعادة 
) : الدر املنثور يف التفسري 1993ه) : ( 911الدين، عبد الرمحن بن ايب بكر (ت  السيوطي، جالل   )7

  بريوت .  –املأثور: دار الفكر 
ريخ األمم وامللوك : اجلزء  1976(   ه) 310الطربي، حممد بن جرير (ت   )8 :مطبعة االستقامة    3) : 

  لقاهرة.
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ريخ خمتصر الدول : املطبعة الكاثوليكية  1890ابن العربي، غريغوريوس بن هارون امللطي : (  )9  : (–  

  بريوت.
احلافظ   )10 مدينة    أيبابن عساكر،  ريخ   : الشافعي  عبد هللا  بن  هبة هللا  ابن  احلسني  بن  القاسم، علي 

  دمشق : دراسة وحتقيق : حمب الدين أيب سعيد عمر العموي : دار الفكر  . 

ر البالد وأخبار العباد : دار صادر 1960القزويين ( )11   بريوت.  –) : آ
: ج  774بن عمر (ت    إمساعيلابن كثري،   )12 والنهاية  البداية   : :    1990:    9ه)  املعارف  : مكتبة 

  لبنان . –بريوت 
 لبنان . –: مكتبة املعارف : بريوت   8) : البداية والنهاية : ج 1992(  )13

  القاهرة . –: حتقيق علي شريي : دار احياء الرتاث العريب   7ة : ج) : البداية والنهاي1998(  )14
) : مروج الذهب ومعادن اجلوهر : اعتىن به  2005ه) (346املسعودي، علي بن احلسني بن علي ( )15

  بريوت .  –صيدا   –:املكتبة العصرية  1: ط  3وراجعه: كمال حسن مرعي : ج  
الدين   )16 أمح  أيباملقدسي، مشس  بن  حممد  (ت  عبد هللا  بكر  أيب  بن  ( 380د  أحسن  2002ه)   :  (

األقاليم: ط   معرفة  الكتب   1التقاسيم يف  دار   : الضناوي  أمني  : حممد  حواشيه  علق عليه ووضع   :
  لبنان . –العلمي : بريوت 

  عمان : د.ت .  –ه) : فتوح الشام : مكتبة احملتسب  207الواقدي، حممد بن عمر(ت  )17
ريخ اليعقويب : حتقيق عبد  2010بن وهب ابن واضح (  اليعقويب، أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر  )18  : (

  لبنان . –: شركة األعلمي للمطبوعات : بريوت  2األمري مهنا : جملد 
19(  ) علي  حممد  التاريخ2013البار،  عرب  األقصى  واملسجد  القدس   : للقضية -)  حتليلية  دراسة  مع 

 جدة . –الفلسطينية: الطبعة الثانية: دار الفقيه 

) : القدس بني رؤيتني هل حتسم النبوءات الصراع دراسة مقارنة بني  1997مصطفى (  الباش، حسن   )20
يف   واملسيحية  اإلسالمية  واملقدسات  القدس  حول  الصهيونية  التوراتية  والرؤية  اإلسالمية  القرآنية  الرؤية 

 فلسطني : دار قتيبة. 
21( ) سليمان  االقتصادي  2004البدور،  (احلياة  األموي  العهد  فلسطني يف   :  ( : االجتماعية)  واملظاهر  ة 

 اململكة األردنية اهلامشية .  –املكتبة الوطنية : عمان 
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قتيبة  2010بركو، عبد بن حممد (  )22 الطبعة األوىل:دار  املزعوم:  املارك واهليكل  املسجد األقصى   : (–  

 دمشق. 
بريوت    –  : دار الغرب اإلسالمي  1) : أوراق يف التاريخ واحلضارة اجلزء الثالث : ط  2007الدوري ( )23

. 

ريخ احلضارة العربية اإلسالمية, اجلامعة املفتوحة1995احلسني مهدي (  الرحيم،  عبد )24  طرابلس . -) : 
ريخ العصر األموي السياسي واحلضاري : منشورات جامعة  1995، وأمحد، علي ( إبراهيمزعرور،  )25  : (

 دمشق .  
  : املكتب اإلسالمي .  7ط  ) : التاريخ اإلسالمي يف العهد األموي : 2000شاكر، حممود ( )26

التاريخ حىت سنة  1996لياس (إشوفاين،   )27 السياسي منذ فجر  ريخ فلسطني  املوجز يف   : (1949  ,
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بريوت . 

لد األول : ط  2008الصاليب، علي حممد (  )28 يار : ا ) : الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات اال
 لبنان .  –ريوت : دار املعرفة : ب 2

لد الثاين: ط  2008(  ------ )29 يار : ا : دار    2) : الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات اال
  لبنان . –املعرفة : بريوت 

: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع:   7ريخ الدولة األموية : ط   ) : 2010طقوش، حممد سهيل ( )30
 لبنان . –بريوت 

31(  ) صالح  األموي2009طهبوب،  العصر  اإلسالمي  التاريخ  موسوعة   : األردن    )   : أسامة  دار   :–  
 عمان

  .   اإلسكندرية) :القدس مدينة هللا أم مدينة داود : مطبعة جامعة 1970ظاظا، حسن ( )32

شا (العارف، عار  )33 ريخ القدس: دار املعارف1951ف   مصر . -) : 
ريخ القدس اجلزء األول : ط 1999العارف، عارف ( )34  القدس.  –: مطبعة املعارف   5) : املفصل يف 
  ) : األوقاف على القدس : اهليئة املصرية العامة للكتب .2006عبد الغين، مصطفى (  )35
: اهليئة العامة لقصور    1تاريخ واملقدسات : ط  ) : القدس العتيقة مدينة ال  2012علي، عرفة عبده ( )36

 القاهرة . –الثقافة 
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: دار العامل    1) : يف رحاب احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى : ط2010عوض، حممد مؤنس (  )37

 القاهرة . –العريب 
ريخ القدس وفلسطني واألردن يف العصر اإلسالمي: 1999غوامنة، يوسف حسن ( )38 ) : صفحات من 

 .  األردن –دار الفكر : عمان  :   1ط 

39(  ) نسيم  جوزيف  يوسف،  و  العزيز،  عبد  وسام  بني  1981فرج،  العالقات   : البيزنطية   اإلمرباطورية) 
 .  اإلسكندرية –والدولة األموية حىت منتصف القرن الثامن امليالدي : اهليئة املصرية العامة للكتب 

) : املوسوعة امليسرة يف التاريخ اإلسالمي : اجلزء  2005فريق البحوث والدراسات اإلسالمية "فدا" ( )40
أقرأ    1 صاحل : ط  هللا  ، و حممد عبدإبراهيمومراجعة : قاسم عبد هللا    إشرافاألول :     –: مؤسسة 

 القاهرة . 
ن (  )41 : جامعة    1) : دراسات يف القضية الفلسطينية : ط 2013املدلل، وليد حسن، و أبو عامر، عد

 فلسطني .  –األمة للتعليم املفتوح : غزة 
ريخ القدس : الوحدة الثانية : القدس من الفتح اإلسالمي حىت 2013مركز التعليم املفتوح (  )42 اية  ) : 

  الدولة األموية : جامعة القدس املفتوحة . 
) : القدس واملسجد األقصى املبارك حق عريب وإسالمي عصي على التزوير:  2010موسى، حسن (  )43

حث للدراسات    بريوت , لبنان .–تقدمي سليم احلص: 

  رسائل املاجستري : 

م) : رسالة ماجستري  749-661) : الثغور الشامية يف العهد األموي ( 2016القططي، أفراح أمحد (  )1

ر    غزة .   –اجلامعة اإلسالمية  –كلية اآلداب   –يف التاريخ واآل

الت:   ا

1(  : (خريف  أمحد  :  2013  احلروب،  اإلسالمي  املنظور  من  قداستها  يف  دراسة  واإلسالم  القدس   :  (
  ) : بريوت . 16مؤسسات الدراسات الفلسطينية : حوليات القدس العدد (

2( ) لويس  القدس دراسات  1996حزبون،   : القدسي  احلرم  اإلسالمي يف رحاب  املتحف   :   إسالمية ) 
  القدس .  –اثية يف األرض املقدسة : مركز اللقاء للدراسات الدينية والرت  1ومسيحية : ط  

ن أمحد( يونيو :  )3 ) : املصلى القبلي يف املسجد األقصى يف العهد األيويب : جملة    2010أبو دية، عد
لد (اإلنسانيةاجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات   ) . 2) : العدد (18) ا
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4( : حزيران   ) الرمحن  عبد  املغريب،  و  حممد،  لؤي  السعود،  فلسطني )  2018أبو  يف  املعمارية  ر  اآل  :

م) من خالل املصادر التارخيية واألثرية : :  847-750ه/232- 132خالل العصر العباسي األول (
بل : العدد ( واإلنسانيةجملية كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية    ) . 39: جامعة 

صادر اجلغرافية العربية يف  ) : القدس يف امل2008الغضنفري، صهيب حازم ( سلطان، طارق فتحي، و  )5

) لد  ا األساسية:  الرتبية  أحباث كلية  جملة   : العباسي  ( 8العصر  العدد   : جامعة  4)  الرتبية  : كلية   (
 املوصل  

ن ( يوليو :   )6 ) : فن الزخارف املعمارية يف العصر األموي : جملة  2014الشمري، حصة بنت عبيد صو
لد ( جامعة القصي – واإلنسانيةالعلوم العربية    ) . 4) : العدد (7م : ا

7( ) يونس  يف  1996عمرو،  ومكانتها  العمارة  فنون  يف  ودورها  القدس  يف  األقصى  املسجد  رقوم   :  (
: مركز اللقاء للدراسات الدينية والرتاثية    1احلضارة العربية : القدس دراسات إسالمية ومسيحية : ط  

  القدس  –يف األرض املقدسة 
:مركز    1سالمية ومسيحية : ط  إ لقدس عرب التاريخ : القدس دراسات  ): عروبة ا1996جنم، رائف ( )8

  القدس .  –اللقاء للدراسات الدينية والرتاثية يف األرض املقدسة 

  : لكرتونيةواقع اإلامل

 ) : القدس عرب التاريخ2019احلمادي، خليل حممود (  )1
https : // ketabonline . com/ar/books/15936  

 ) : قدس برس 2019صدقي ( الدجاين، امحد  )2
https : // ketabonline.com/ar/books/20209  
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 احلوار احلضاري يف ظل العوملة واخلصوصية الثقافية 

Cultural dialogue under globalization and cultural privacy 
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تنة    اجلزائر  -1-طالبة دكتوراه يف جامعة احلاج خلضر 

Damene Nesrine  
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 امللخص 

إن معظم الدول اليت استطاعت أن ترتقي سلم احلضارة ، هي تلك اليت استطاعت أن ختلق حالة من التواصل  
فُكتِ  اختالفه  على  اآلخر  مع  علوالتفاهم  شهد  والتاريخ  البقاء،  هلا  الوفاق  ب  حتقيق  على  ا  لقدر ذلك،  ى 

العام متغريات  نيوالسالم  األخري من  هذا  يطرأ على  ما  بسبب  اليوم  األمس خيتلف عن جمتمع  ، وألن جمتمع 
سم العوملة، فأصبحت    ،وحتوالت سريعة مست كل جوانب املعرفة تمعات وهو ما يعرف اليوم  وكل أشكال ا
امل الثقافات  بني  للتواصل  ملحة  واحلوار  احلاجة  السامية  القيم  بعث  أجل  من  البشرية،  للمجتمعات  ختلفة 

االنفتاح على اآلخر وتقبل االختالف، وحيث  مث التبادل اإلجيايب للمعارف واخلربات، و احلضاري للتأثري والتأثر، 
اجلمع واملنفعة  املشاركة  القائم على دميقراطيات  األمل والسالم  يكون مشروع  أن  احلضاري  للحوار  ية ال ميكن 

الفردية، ميكن أن يكون كذلك عامال من عوامل االخرتاق الثقايف يف ظل تيار العوملة اجلارف، وما حيمله من  
دد هوية الدول وتفقدها خصوصيتها حتت مظلته.   أفكار قد 

من خالل هذه الورقة البحثية التحليلية حناول اإلجابة عن سؤال رئيسي مفاده:كيف ميكن إجياد قنوات  ؛  وعليه
ن طرف يف آخر يف ظل العوملة؟   مشرتكة للحوار بني احلضارات دون ذو

 : احلوار، احلضاري، العوملة، اخلصوصية الثقافية.   الكلمات املفتاحية

Abstract : 

Most of the countries that have been able to raise civilization , are those that 
could create a state of communication and understanding with the other 

mailto:damenedamene216@gmail.com
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even if they are different , for its ability to provide global reconciliation and 
public peace ,and because the societies are different from one day to another 
for what they live from changes and quick transformations touch all aspects 
of  knowledge which is known as globalization , then the need appeared for 
communication between defferent cultures for the deployment of the high 
values , civilized dialogue, the positive exchange of knowledge and 
expertise ,openness of the other , and accept the difference . 

And since the cultural dialogue can be the progect hope and peace based on 
participation and public benefit democracies not individual,it can also be a 
factor of  cultural hack factors under the globalization and its ideas that may 
threaten the identity of states. 

Accordingly , through this teoretical research paper we try through an 
analytic study to answer a fundamental question : how common channels 
are created for dialogue between civilization without melting a party to 
another party with the challenges of globalization . 

Keywords : Dialogue, cultural, globalization , cultural privacy .           

  : مقدمة

الدارسون هلا من علوم خمتلفة يف اآلونة األخرية،خاصة   تعترب العوملة من القضا اليت كثر احلديث عنها؛ وتنوعَ 
الرأمسايل   النظام  وتويل  السوفيايت،  االحتاد  ميثله  الذي  الشيوعي  املعسكر  يار  ا هذا  مع  ،ويشري  العامل  قيادة 

العصر  العوملة  يعترب عصر  املكانية والزمانية، حيث  فيه احلدود  تتقلص  للعامل  املصطلح إىل بروز نظام جديد 
الذي مل تعد فيه الثقافات حكرا على شعب واحد، وأصبحت ثقافات البلدان واألمم مفتوحة على العامل من  

لرغم من هذا؛ فإننا ال     اإلعالم واالتصال والتواصل  املختلفة، خالل احلوار والتواصل املتمركز يف وسائل   و
الوحيد   السبيل  ميثل  الذي  احلوار  احلضارات،  بني  أزمة حوار وتواصل  أيضا وجود  لندرك  حنتاج جلهد كبري 
املعريف   التفاعل  للفرد وللجماعة على  املشرتك، والذي يعرب عن قدرة أكرب  التعايش  الصراع إىل  للخروج من 

ن يف اآلخر، والذي حيدث يف  وا لعاطفي والسلوكي بني البشر واألمم، على أال يعين ذلك االنصهار والذو
يت العامل االقتصادي على رأسها، يسيطر   الغالب بسبب عدم التكافؤ بني األطراف يف جوانب عدة قد 

الذي الثقايف  الخرتاق  يعرف  ما  ثقافته عليه وهو  بذلك  يفرض  آخر  الشعوب    فيه طرف على  فيه  تفقد 
بني   التوفيق  حماولة  يف  ا  شبا يعيشها  التناقض  من  مرحلة  تصل  فشيئا،  شيئا  الثقافية  وخصوصيتها  هويتها 
وبني   ، األصلية  والثقافات  التقاليد  بني  أي  وتغريات،  مستجدات  من  يطرأ  ما  مواكبة  وبني  اهلوية،  مالمح 

 الثقافات الدخيلة يف إطار احلداثة والعصرنة.
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يعترب االحتكاك الثقايف سالحا ذو حدين، فكما ميكن أن يكون سببا يف صناعة السالم    ؛ا األساسعلى هذ
النتقال من حوار األ واآلخر إىل حوار الذات اإلنسانية، ميكن أن يكون كذلك عامال من عوامل  العاملي، 

وال الرهيب  التسارع  هذا  ظل  يف  خاصة  األصلية  الثقافة  بطمس  دد  اليت  العامل  اخلطر  يشهدها  اليت  تغريات 
به، وال   القبول  التواصل مع اآلخر حال ميكن  الذات واالنكماش ورفض  االنغالق على  العوملة، فال  وجتسدها 

دد اخلصوصية الثقافية وتعمل على حموها مقبول أيضا.   االنفتاح القائم على التنازالت اليت 

احلضارية ومتي الغرب على هويته  كيد  إىل  هنتنجتون  واستنادا  قدم  العامل،    Huntingtonزه حضار عن 
العامل وحضاراته   بقية  لسلوك  ثالثة    The restتصورا  العامل  أن حلضارات  وهو  الغريب،  للموقف  استجابة 

لغرب، وذلك من خالل قبول نظمه   خيارات هي : االختيار األول وهو العزلة، والثاين السعي يف االلتحاق 
ا منطق   املختلفة وشعو تبين احلضارات  الثالث  ، يف حني يكون االختيار  ا  منه والتسليم  وقيمه وما يصدر 

االقتصادية والعسكرية واليت جيب أن تكون مستندة إىل قيمها ونظمها  النضال، و  ا  بتطوير قدرا الذي يكون 
الغرب   مع  التوازن  إحداث  أجل  من  واحتماالت  احلضارية  االلتقاء  إمكانية  بيت  احلضارات  تفاعل  (ليلة، 

هلائلة اليت يتمتع  ، وال خيتلف عاقالن على أن الغرب  لن يسمح يف ظل القوة ا) 81، صفحة 2006 الصراع، 
ن تكون هناك قوة موازية له تقود العامل معه وتقامسه ما انفرد به يوما.   ا، 

معه يف ظل  والتعايش  اآلخر  االنفتاح على  إمكانية  فكرة:  لطرح  البحثية  الورقة  انطالقا مما سبق جاءت هذه 
هلوية واخلصوصية الثقافية، وكيف تكون   ا، والتمسك  ا مع اآلخر؟  العوملة مبتغريا اهلوية الثقافية مادة نتفاعل 

ت اليت تواجه  وكان اهلدف من هذه الورقة البحثية: إدراك أمهية احلوار احلضاري والوقوف على حجم التحد
ثريات العوملة والسيطرة األوروبية الغربية، واليت ال ميكن  ت و غري الغرب يف التمسك مبالمح اهلوية يف ظل مغر

الستثمار يف احمللي من مقومات النجاح.  اخلروج منها  إال 

لتطرق يف  وهكذا؛   كانت الدراسة مقسمة إىل حماور حاولت الباحثة من خالهلا تغطية مجيع تفاصيل املوضوع، 
البداية إىل مجلة من املصطلحات واملفاهيم اليت قد تشتت فهم القارئ، مث التطرق إىل احلوار احلضاري، بعدها  

العوملة مقومات   مفهوم  إىل  التطرق  مت  وأخريا  الثقافية،  اخلصوصيات  على  ثريها  وكيفية  ومعارض،  مؤيد  بني 
أساسها   على  تبىن  اليت  املشرتكة  األرضيات  إىل  الوصول  ميكن  وكيف   ، ومعيقاته  الفعال  واحلوار  التواصل 

الثقافية خلصوصية  املساس  دون  تفاعلها  ،ويثمر  األمم  خالهلا  من  وتتفاعل  العوملة    العالقات  ثريات  حتت 
ا .    ومغر

  



 

323 

 معىن احلوار واحلوار احلضاري أوال: 

  بداية جيب الفصل بني بعض املفاهيم لتجنب اخللط وتداخل املعاين ومنها:

 الثقافة واحلضارة: - 1

واملعنوية"   املادية  وأمناطها  صورها  يف  احلياة  جمموع  فهي   ، والثقافة  للمدنية  الشاملة  احلصيلة   " احلضارة  متثل 
مي،   ) M. WEEBRE(  ويفرق بينهما ماكس فييرب  ، )310، حوار احلضارات، صفحة  2016(الر

،والتكنولوجيا ، واليت تتكون من معلومات ميكن متريرها  فريى "أن احلضارة تشتمل على املعرفة الوضعية، والعلم  
الروحية   األشكال  بدراسة  فتتعلق  الثقافة  أما  والضبط،  الدقة  من  عالية  بدرجة  وتتمتع  جيل،  إىل  جيل  من 
ا صحيحة أو   لإلنسان، وما تتضمنه من قيم، ومقاييس، وعادات، وأفكار، وانطباعات ال ميكن القول عنها 

نقال عن  منية ألخرى"  ز  رونتها ونسبيتها واختالفها من جمتمع آلخر، ومن فرد آلخر، ومن فرتةمل  ،غري صحيحة
اجلزائرية،   الثقافية  اهلوية  يف  والوافد  احمللي  الرتاث  صفحة  2018(بردي،  دوركامي ) 27،  امييل  أما   ،

)E .durkheimeإىل تعميمها،    ) فال يرى للحضارة سوى صورة حيفرها يف املرجعية الغربية فقط، ويدعوا
عن  الثقافات"نقالً  هلا كل  ختضع  أن  جيب  عظمى  حضاري  دمج  ا كقوة  احمللي    (بردي،   واألخذ  الرتاث 

  ). 27، صفحة 2018والوافد يف اهلوية الثقافية اجلزائرية، 

تتحاور، بل احلضارات   الصناعة، وأن احلضارات ال  القوة وقوة  ا صناعة  أ ابن خلدون احلضارة على  ويعرف 
واحلضارة عنده ال ميكن   ، ) 2(مونيس، دس، صفحة وب وهي ختضع ملفهوم النشوئية مبعىن البقاء لألصلح  تتنا

ا البشر للبقاء على قيد احل ابن خلدون   (شدادي،ياة تصورها دون جمتمع ، فهي تعبري عن الطريقة اليت ينتظم 
، العمران، وخروجه إىل    -أي احلضارة  -وهي  )612،الصفحة  2016اإلنسان ومنظر احلضارة  اية  أيضا 

اية الشر، والبعد عن اخلري    . )248الصفحة   ،2004مقدمة ابن خلدون   (خلدون،الفساد، و

يشري إىل درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي اإلجيايب بني احلضارات، يؤمن    مفهوم حوار احلضارات:  1-1
قوت،حوار احلضارات وخناجر يف جسد اإلسالم،   ملساواة . ( حلق يف االختالف، ويكرس التعددية،ويؤمن 

  ) 5دس، صفحة 

لوعي احلضاري واألخالق والرقي احلضاري   احلضاري:احلوار  1-2 يار   (أمحد،ويقصد به احلوار املتسم  ا
  ) 9، صفحة  2016وهم احلوار بني احلضارات 
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للغة اإلنسانية ويقصد به   ويعترب احلوار إحدى آليات التفكري اإلنساين املتطور، وهو الشكل املميز واخلاص 
حي احلياة يف أي جمتمع كان، جتمعوا معا لتعزيز التفاهم وتبادل  "عملية تتضمن أشخاصا من خمتلف منا

مهم" ، تصميم عملية  Daniel(منظمة البحث عن أرضية مشرتكة عن  املعلومات حول القضا اليت 
تمعي، ) على أن احلوار هو طريق الكتشاف  Bohmكما يؤكد بوم (.  )7، الصفحة 2016 احلوار ا

تواجه إجراء اتصال حقيقي بني األفراد واألمم، خاصة أن احلديث املشرتك حول  جذور كل األزمات اليت 
م األفراد قد يؤدي إىل النزاع واالنقسام وأحيا إىل العنف، وهذا يرجع إىل نقص وعيب   املوضوعات اليت 

ثقافية يف يف عملية التفكري اإلنساين، ومن هنا يصبح احلوار أحد أشكال التعلم االجتماعي لالختالفات ال
عملية التفكري اإلنساين اليت حتكم بدورها األفكار والقيم واملعتقدات من أجل التوصل إىل نوع من التواصل 

وللحوار احلضاري شروط ومتطلبات أمهها    )80، صفحة 2008 (وآخرون، احلوار مع الغرب، احلقيقي
لنفع على املستوى احمللي  االستعداد للحوار، كما تكمن أمهيته يف تلك اإلسهامات اإلجيابية ا ليت تعود 

  والعاملي .

  وميكن أن تلمسها فيما يلي:   أمهية احلوار: -2

تمعات من خالل إظهار أن املشاكل واخلالفات ميكن أن حتل    - ميكن لعملية احلوار أن تؤثر إجيابيا على ا
  سلميا؛

  املعرفة وفهم وجهات نظر اآلخرين؛هم من خالل اكتساب ااحلوار يعزز فكرة اإلنصات والتف -

لضرورة أن تقوم عملية احلوار على مبدأ االتفاق مع اآلخر يف الرأي، حيث ميكن التأقلم والتعايش   - ليس 
به اآلخر أو يقوم  يعتقد  ما  االتفاق مع  احلاجة إىل  البعض دون   بشكل سلمي من خالل احرتام بعضهم 

(yankelovich, 2016)  

إن أمهية احلوار تكمن يف كونه يؤدي إىل تداخل آفاق املشاركني فيه مما يدفعهم إىل االقرتاب من بعضهم    -
النحو ميكن أن نصل من خالل   زاوية واحدة، على هذا  الرؤية من  الذي يوجب  املوقف  بدرجة أكثر من 

(ليلة، تفاعل  جتاه ما هو عام احلوار إىل " أفق شامل " ومن مثة يدفع احلوار ما هو موقفي، وخاص ليتحرك 
اية األمر    )28، صفحة  2006  احلضارات بني إمكانية االلتقاء واحتماالت الصراع، لتايل يؤدي يف  و

  إىل تكوين عالقة بني أطراف احلوار يسودها التضامن واالحرتام؛
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ية اليت تعمل على إنشاء احلوار هو السبيل املؤدي إىل التفاهم وحل النزاعات من خالل فهم املواقف الفكر   -
ويتجاوز   واالزدهار  والسالم  والتسامح  واحلكمة  احملبة  يف  متكامل  إنساين  جمتمع  خالهلا  من  يتكون  قاعدة 

  النظرة األحادية يف النظر لآلخر. 

جنب مع مفهوم الصراع، ورغم أن احلوار ظهر مع  إىل  يعترب مفهوم احلوار من املفاهيم اليت ظهرت جنبا  كما  
الفلس معرفية  فجر  طبيعة  "احلوارات ذات  أن  سقراط  يرى  اإلنسانية مع سقراط وأفالطون وأرسطو، حيث  فة 

وأخالقية يف نفس الوقت ويتم اللجوء إىل احلوار بقصد إنتاج املعرفة، ويوجه احلوار املبادئ األخالقية عادة "،  
ف لتايل  و  ، للحوار"  الضابط  املبدأ  العقالنية هي  أن   " فريى  أفالطون  مبدأين  أما  تضع  الكالسيكية  الفلسفة 

اإلنسانية   والعقالنية  األخالق   : ومها  التفاوض  أو  احلوار  لبناء  بني    (ليلة،أساسيني  احلضارات  تفاعل 
    jurgen habermas، كما يرى جريجون هابريماس  )27  ،2006  لتقاء واحتماالت الصراع،مكانيةاالإ

املقيد   غري  التآزر  من  نوع  إىل  يؤدي  تمع  ا داخل  االتصال  أن  إىل   " االتصال  "عقالنية  نظريته  من خالل 
لألفعال، والذي يعمل أيضا على تصريف متفق عليه للصراعات، ويرى أن هناك مبادئ إنسانية وأخالقية عامة  

نية ومصاحل تعرب عن  أ لفطرة، وإذا كانت هناك  البشر  البشر عن    موجودة يف  حتيزات ذاتية عزلت وفصلت 
يف   املغروسة  العامة  املبادئ  يكشف  قد  وحوارهم  تفاعلهم  فإن   ، واختالفها  املصاحل  لتضارب  البعض  بعضهم 
حلوار والتفاعل يصلون إىل املبادئ اجلوهرية اإلنسانية السامية اليت من املفروض أن   طبائعهم البشرية، ومن مثة 

يف   ويتفاعلوا  لتعم  يتعايشوا  احلضارات  إحدى  وقيم  مبادئ  تتحول  ال  أن  شرط  ولكن   ، رايتها  وحتت  ظلها 
(ليلة، تفاعل احلضارات بني   وتصبح هي املبادئ اإلنسانية السائدة، واليت قد تعرتض عليها احلضارات األخرى

الصراع،   واحتماالت  االلتقاء  الصفحات  2006إمكانية  نعيشه حتديدا    ،)32- 28،  ما  أن هذا  ونعتقد 
ونعاين منه من خالل العوملة اليت سامهت يف فرض النظام الغريب الذي غري من نوعية العالقة وطريقة التواصل 
تمعات ،فأصبح الطرف القوي واملسيطر هو املتحكم يف طبيعة التفاعل،وهذا بسبب ما أحدثته العوملة   بني ا

  من عدم تكافؤ يف القوى بني خمتلف األطراف. 

  

  نيا: العوملة  

انطالقا مما قيل سابقا؛ اختلفت وجهات النظر حول مفهوم العوملة وتعددت بتعدد املرجعيات واخللفيات اليت  
ينتمي إليها الباحثون، واليت ميكن اعتبارها ظاهرة سريعة التطور،كثرية التنوع خمتلفة النواحي واألبعاد وإن كان  

أ إال  فقط،  االقتصادي  اجلانب  متس  ا  أ السابق  اجلانب  االعتقاد  حد  يصل  ثريها  امتداد  أن  أثبتت  ا 
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،ولقد   التوقعات  نطاق  املستقبل خارج  ثريها يف  يبقى  ،وقد  أخرى  والثقايف وجوانب  والعقائدي  االجتماعي 
صاحب ظهورها وانتشارها يف العامل العديد من التفسريات والتحليالت، منها من يرى يف العوملة حلوال سريعة  

املشاكل ا حنو  وفعالة  لكل  للحد من تطلعا التابعة والفقرية  للدول  ه  ّجِ وُ ا فخٌّ  العكس، وأ ، ومنهم من يرى 
املستقبل ،يف إقامة نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ولعل القول الصائب هو ما مجع بني هذا وذاك 

رها ا   ملدمرة لكيان الشعوب.،فال ميكن إنكار ما جاءت به العوملة من حماسن ،كذلك ال ميكن جتاهل آ

  تعريف العوملة :  -1

لعامل ككل وحسب تعريف روبرتون   د الوعي  تشري العوملة عموما إىل شيئيني اثنني مها: انكماش العامل، وازد
ا تعين " تشكيل وبلورة العامل له بوصفه موقفا واحدا، وظهورا حلالة إنسانية عاملية واحدة "     (مراد، للعوملة فإ

. وميكن التطرق إىل بعض  )92وملة بني رفض العرب واإلسالميني والرتويج الغريب، دس، صفحة  ظاهرة الع
رخيية من أسر الدول القومية إىل أفق  التعاريف املؤيدة للعوملة مثل: ماترين وولف الذي يعتربها "عملية حترر 

ثقافة ضيقة ومتعصبة إىل ثقافة عاملية  اإلنسانية، ومن نظام التخطيط الصارم إىل نظام السوق احلرة، ومن الوالء ل
االنفتاح على خمتلف  التعصب إليديولوجية معينة إىل  الناس واألمم مجيعا ، والتحرر من  فيها  يتساوى  واحدة 
األفكار ، والتحرر من كل الصور الالعقالنية الناجتة عن التحيز املسبق ألمة أو دين أو إيديولوجية معينة إىل  

وحياء العلم  العوملة  الثقافة"    عقالنية  ت  حتد صفحة    رهاآو (حممد،  دس،  العريب،  العامل  أما  )22على   .
فيعرف العوملة فيقول: "هي مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور  (Anthony Giddens)   أنتوين غدنز

للفصل بني    احلداثة، قابل  العاملي ،حيث حيدث تالحم غري  الصعيد  العالقات االجتماعية على  فيها  تتكثف 
وإنسانية"   وثقافية وسياسية  اقتصادية  بروابط  لعاملي  احمللي  فيها ربط  ،ويتم  العوملة  الداخل واخلارج  (فهمي، 

  ). 18، صفحة 2007والشباب من منظور اجتماعي،

ا فيقول: ستيفان كاستل  ومنهم من يبين تعريفه للعومل ا "تعين     Stephen Casteleة انطالقا من سلبيا إ
تمعات احمللية عن طريق قوى متحكمة من أعلى ،ولكن تطور القوى املوازية من   فرض التغيريات اجلذرية على ا

رخي ي بني  أسفل هو األمل الكبري ، من أجل عامل أكثر مساواة" ،ويصورها حسن حنفي فيقول "هي صراع 
حممد  املركز واألطراف ، بني الدول الغنية والدول الفقرية ،بني الشمال واجلنوب ،بني االستعمار والتحرير..." (

العريب ،  العامل  رها على  العوملة وآ ت  اجتياح  )25  -22الصفحات    دس،   حتد ا  ، ويعرفها آخرون بكو
النمو  الغربية وحتديدا  اجتياح احلضارة  للجنوب، أي  التطبيق  الشمال  األمريكي للحضارات األخرى، وهي  ذج 

للبشرية يقوم على   الغربية واعتبارها قدر وحتمية  الرأمسالية  به تطبيق  أريد  الذي  التاريخ"،  اية  الفعلي لشعار "
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اطر العوملة على اهلوية  خم  ،(عمارة أسلوب صراع احلضارات أي تصرع احلضارة الغربية ما عداها من حضارات  
  ). 14، صفحة 1999، الثقافية

ا متكاملة بطريقة ما ألن  إوإن كانت أحيا متضاربة ال يسعنا إال أن نقول  ؛من بني جممل هذه التعريفاتو 
من اجلوانب حسب اخللفيات واملرجعيات، ولكن ما يستوقفنا يف هذا املقام    اكل وجهة نظر ترى وتعاجل جانب

قي احلضارات هو تلك املبالغة يف جعل النموذج الغر  يب هو الوحيد الذي جيسد العوملة وقيمها ويفرض على 
ا الضاربة يف عمق التاريخ .  السري على خطاها، وجتاهل أصالتها وتراثها وحضارا

إن العوملة اليت نعيش يف إطارها اليوم تعد مرحلة جديدة من املراحل اليت خلفها الصراع يف الغرب بطريقة ما،  
الصرا  انتهاء  (فبعد  السوفيايت  االحتاد  بسقوط  الباردة  احلرب  ن  إ الذي كان  املعسكر 1991ع  وانتصار   (

ل اهلزمية، بدأت يف   الرأمسايل وتفوقه على املعسكر االشرتاكي، وبذلك خروج هذا األخري من املنافسة جير أذ
ت املتحدة األمريكية تفتح جبها ت واسعة للصراع ،فبدأت مرحلة  هذه األثناء القوى الرأمسالية واملتمثلة يف الوال

العوملة اليت كان الغرض من ورائها سيطرة القوى الرأمسالية على العامل برمته، وإعادة صياغته مبا خيدم مصاحلها  
 وفرض منط احلياة الرأمسالية ، وتكمن مالمح العوملة يف ثالث ظواهر أساسية هي : 

 ه بقيادة العامل،خاصة مع تفكك املنظومة االشرتاكية؛ األوىل: بروز النظام الرأمسايل كقوة جبارة وانفراد

 الثانية: قيام ثورة علمية تكنولوجية تكاد حتقق نقلة معرفية وإنتاجية جديدة؛ 

واقتصاد   سياسيا  العامل  لتنميط  وسعيها  املعرفة  نقل  وسائط  على  األمريكية  املتحدة  ت  الوال هيمنة  الثالثة: 
 ) 120 راد/ ظاهرة العوملة بني رفض العرب واإلسالميني، ص (م  وثقافيا من أجل إحكام اهليمنة

نيها جانب مقصود حممل مبشاريع    ،ثل عملية تلقائية تراكمية حمايدةثنني: أوهلما مي وحيث متثل العوملة جانبينا و
ثقافته احمللية وأفكار إيديولوجية، ظهرت حتت تسمية عوملة الثقافة وإن كانت تعين "أن ينتقل اهتمام الفرد من  

الوطنية هويته  يهمش  أن  دون  العاملية  الثقافة  الشباب    إىل  هوية  على  ا  ثريا و الثقافية  العوملة  ن،  (مز
اجلزائريني، األمريكية    )46، صفحة  2012  واملراهقني  للثقافة  الثقايف  "االستهالك  الواقع ذلك  ا يف  أ "إال 

ا وذلك بفرض وسائل كاهليمن ا ومقوما ة على العقول عن طريق وسائل اإلعالم، ترسيخ ثقافة اإلدراك  مبكو
ن يف اآلخر ونفي ثقافة الوعي"   ،  )201دس، صفحة    (مغازي، العوملة واخلصوصية الثقافية،اليت متهد للذو

مث   ذلك التخاطب العاملي املفتوح البعيد عن الرقابة، القادر على التأثري على الدول،  ويساهم يف إحداث هذا،
دد عرب أجهزة االتصال والتواصل اإلعالمي  الت ا، يعين هذا أن املضامني الثقافية للعوملة  أثري على ثقافات شعو

القوى   مراكز  اليت تقوم عليها  الثقافية ،  (السماك ،األسس  رها على اخلصوصية  دس، صفحة    العوملة وآ
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ديدات العوملة هو اختفاؤها وراء مزاعم أخال )84 (مراد، ظاهرة العوملة بني رفض  قية وإنسانية ، وما زاد من 
صفحة   ،دس،  الغريب  والرتويج  واإلسالميني  وجه   )144العرب  على  واإلسالمية  العربية  تمعات  ا دد 

اخلصوص مبحاوالت مقصودة لطمس اهلوية وصهر الثقافات األخرى يف ثقافة واحدة، تضيع معها خصوصية  
التواصل احمللية، حتت شعار  العامل    الثقافات  احلوار يف بعض األحيان  والتحاور واالنفتاح على اآلخرون كان 

احلضارة  وهي  واحدة  احلضارات يف حضارة  على حصر كل  تعمل  اليت  اللربالية  العوملة  ملواجهة  أمهية  األكثر 
 الغربية أو كما يعرب عليها حتديدا "أمركة العامل". 

الثقافية:   -2 اليت خيتص كل جزء    ومتثل مركب حيتوي على عدد  اخلصوصية  املرتابطة واملتفاعلة  من األجزاء 
وتعين    ،" لوظائفها  أدائها  يف  األجزاء  تلك  بني  والتكامل  التعامل  من  درجة  وجود  مع  معينة،  بوظيفة  منها 

 اخلصوصية الثقافية من خالل هذا املفهوم ما يلي: 

ن واألخالق؛جمموعة من العناصر الثقافية املتنوعة كاللغة والقيم والعادات واأل -  د

 تقوم بني عناصر هذه اخلصوصيات عمليات متداخلة منها ما هو ملموس ومنها ما هو غري ملموس؛  -

عناصر هذه اخلصوصيات مرتابطة ومتكاملة لكنه ميكن دراسة كل جزء مستقل عن اآلخر مع صعوبة عزل    -
 ) 100-99، الصفحات 2010 ،الثقافية (دليو، العوملة واهلوية  ثري العناصر بعضها عن بعضها اآلخر

ا:  لعودة إىل اخلصوصية الثقافية اجلزائرية فيعرفها األستاذ الدكتور عبد هللا بوجالل إجرائيا على أ "العناصر    و
التماسك  حفظ  يف  إجيابية  بوظائف  تقوم  واليت  واملكتسبة  املوروثة  واحلياتية  والقيمية  الروحية  املادية  الثقافية 

األفراد والعالقات االجتماعية واإلنتاجية وحتدد تصورات وأهداف االجتماعي وا ألسري وضبط وتوجيه سلوك 
  " ومستقبال  حاضرا  والتنموية  احلضارية  اجلزائري  الشعب  الثقافية  أبناء  للهوية  اخلصوصي  التصور  (حملب، 

صفحة  2015اجلزائرية،   إن  )  59،  التاريخ  يف  له  مكانة  حيدد  أن  ما  تمع  ميكن  فال  صورة  ،  يكون  مل 
واضحة املعامل عن كيانه االجتماعي والثقايف، إذ يشري املفكر العريب برهان غليون يف نفس السياق إىل أنه ال  
ا ودورها   تستطيع اجلماعة أو الفرد إجناز مشروع مهما كان نوعه أو حجمه، دون أن تعرف نفسها وحتدد مكا

. وشرعية وجودها كجماعة متميزة، فقبل أن تنهض ال  بد هلا أن تكون ذا

املقال هذا  لضرورة  ؛ ويف  الثقافية  اهلوية واهلوية  إىل  نتطرق  أن  تلكالبد  ا و   ؛  يقصد  مرتبطة  إاليت  ن كانت 
لثقافة و ألعضاء  "هلوية  واملستقبلية،  واحلضارية  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  احلياتية  اجلوانب  كل 
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إليه ينتمي  اليت  املوحدة  "  اجلماعة  له  االنتمائي  والشعور  حلس  األفراد  وإشا  احمللي  اإلعالم  كالية  (قويدر، 
  ). 2دس، صفحة   ،اهلوية

ملفهوم املعاصر ليست جمرد سيطرة وهيمنة  Tom Friedman يقول األمريكي توم فريدمان   "إن العوملة 
لسياسة واالقتصاد فحسب،ولكنها أبعد من ذلك بكثري فهي متتد لتطال ثقافات الشعوب واهلوية   والتحكم 
العيش والتدبري،   القيم وطرائق  أو منظومات من  السلوك وأمناط  القومية والوطنية ،وترمي إىل تعميم أمنوذج من 

لتا ا ثقافات جمتمعات أخرىوهي  (تومي، من ثقافة احلوار إىل واقع الصراع، دس،   "..يل حتمل ثقافة تغزو 
  ) 44صفحة 

تعلق   ما  خاصة  واإلسالمي،  العريب  العامل  على  إسقاطها  وأراد  عموما  الغرب  ا  جاء  اليت  السيطرة  فكرة  إن 
والتصادم وجعل   العداء  نوعا من  للمجتمعات، خلق  الثقايف  يصعب  جلانب  بينهما  احلقيقي  التفاعل   فكرة 

األمم   بناء  يف  األساسية  والركيزة  التاريخ  عرب  والروحية  املادية  للقيم  تراكمية  حصيلة  الثقافة  تطبيقها،وتعترب 
األخري   الثقايف،هذا  لتواصل  األشكال  من  بشكل  تتعلق  الثقايف  التطور  حركة  ولعل  واستمرارها،  والشعوب  

 َ تتحول بذلك العالقات من تواصل وحتاور حضاري ،و يسيطر فيه طرف على آخر  خطرٍ   الذي قد يصبح عامل
  لعدة أسباب تعيق التواصل. راجعوهذا  ،بني الثقافات إىل هيمنة ثقافية

 معيقات التواصل احلضاري   -3

: والذي نتج عن تلك العالقة  تراكم الوعي السليب الذي يزيد من حدة الصراع بدال من ختفيفه    :   3-1
املضطربة اليت يسودها التوتر والتشكيك يف نية الطرف اآلخر وإن كانت مربرة عند العرب واملسلمني" بسبب  

واإلسالمي،وانت العريب  للعامل  احلديث  األورويب  االستعمار  مث  الصليبية،  لالحتالل احلروب  األورويب  لدعم  هاء 
اإلرهابية   اهلجمات  تلك  بسبب  اإلسالمي  خلطر  األورويب  الشعور  يقابله   ، ،....اخل  لفلسطني  الصهيوين 
والعمليات االنتحارية يف بعض الدول األوروبية املنسوبة لإلسالم هنا وهناك"، واعتبار الفتح اإلسالمي على أنه  

ا واضطهاد  نسيانه،  من  البد  يف  غزو  العرب  وغري  املسلمني  غري  واضطهاد  الغرب،  بالد  يف  املسلمة  جلاليات 
تمعات العربية اإلسالمية كدليل على مهجية الثقافية اإلسالمية وعدائها لآلخر   (خليل، ثقافة التواصل يف  ا

 ؛ )432- 431، الصفحات 2008عصر العوملة، 

الغربية: 3-2 الثقافة  قيم  تفوق  ن   :  السياسيني  والزعماء  الدولة  ورجال  األمريكي  الفكر  فالسفة  يؤمن 
ت املتحدة األمريكية أمة صاحبة رسالة خالدة كقول تيودور روزفلت "أمركة العامل هي مصري وقدر أمتنا"،   الوال

الرب  التأويل  التطور حسب  مبدأ  يربر  سائدة، حيث  اجتماعية  ثقافة  التفكري جزء من  أن هذا  يؤكد  اغمايت ما 
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التنافس بني الثقافات، ويدعم قانون الطبيعة البقاء لألصلح أي األقوى يف الفكر الغريب عموما، هذا األقوى يف 
على   تعتمد  اليت  الثقافة  ندسة  يعرف  ما  من خالل  الثقافات  سيدة  تكون  أن  جيب  ثقافة  حيمل  م  اعتقادا

ت واملواقف واآلراء، وقد  إنكار العقل والوعي، وبذلك تغيري االعتقادات والتفضيال ت واملدركات احلسية والغا
يغري املرء اعتقاده إذا وجد يف ما أرسل إليه مغنما يستهويه ومظهرا يرضيه أو متعة ،لتصل أحيا درجة اإلفساد  

) عن هذا النهج حني قال: "إننا نلتزم نظاما للسيطرة حبيث أن املسيطر عليهم  2األخالقي ويعرب بطل (قالدن 
م خيضعون لقانون أشد صرامة من النظم القدمية ،إذ عن طريق تصميم  يشعر  م أحرار على الرغم من أ ون 

هذا   واألماين...اخل"، كل  والرغبات  احلوافز  يف  نتحكم  ...أي  السلوك  نوازع  يف  نتحكم  للثقافة  وحذر  دقيق 
ال من  مهولة  ترسانة  من  و.م.أ  رأسها  وعلى  األوروبية  الدول  متلكه  ما  والعسكرية بسبب  االقتصادية  قوة 

لشركات متعددة القوميات   والتكنولوجية والعلمية تركزت جل هذه القوة يف عدد حمدود من الشركات مسيت "
الدول   ا  لرتحب  التعليمية  واملواد  واألفالم  والكتب  الثقافية  املنتجات  نقل  على  األوىل  لدرجة  تعمل  "اليت 

ا ساعات اإلرسال  . )229-227، ص2000جالل، العقل األمريكي يفكر، الطويلة ( املستقبلة لتمأل 

ثقايف يهدف إىل فرض منوذج واحد هو   استعماري فكري  الغرب هي مشروع  ا  اليت يقوم  السياسة  إن هذه 
م واملنددين   ثقافا بقيم  املتمسكني  املهاجرين اجلدد  الفكرة ختوفهم من  الغريب، وما يؤكد هذه  الثقايف  النموذج 

ديد للهوية الغربية. لتعدد  ية الثقافية واعتبارهم 

الغريب3-3 اخلطاب  يف  للشرق  النمطية  الصورة  والسياسي  :  الديين  اخلطاب  يف  والعرب  اإلسالم  يعاين   :
ومعاداة   اإلرهاب  على  والتخلف،والتشجيع  والعدائية  لعنف  تتميز  ا  أ على  صورته،  يف  تشويها  الغريب 

إسالمه فرضوا  العرب  السيف  اآلخر،وأن  وحبد  لقوة  العوملة،  م  التواصل يف عصر  ثقافة  ،  2008(خليل، 
خلقية،  .)434صفحة   حلوار كقيمة  اعرتافه  خالل  من  والتعايش،  احلوار  إىل  يدعوا  اإلسالم  أن    والواقع 

آلخر   املوحدة،واالعرتاف  ت  الد بني  للتعايش  الديين،  وكاسرتاتيجية  وبعده  احلضارات  (زريق،حوار 
فهي إذن مبادئ تنم عن مشولية اإلسالم ومساحته واحرتامه لآلخر وخلصوصيته   ،) 11-7الصفحات  ، 2018

وانفتاحه عليه وقدرته على التكيف مع الثقافات األخرى، وعلى التعلم منها من غري فوقية، ويشهد التاريخ أن 
التهم تلك  تنفي  لتايل  و اآلخر،  ثقافة  احتوت  قد  واإلسالمية  العربية  اإلسالم    احلضارة  ارتباط  حول  الباطلة 

غرب   من  العامة  مجهور  إىل  الفكرة  هذه  إيصال  يتعمد  أصبح  الغرب  وكأن  والتخلف،  والتعصب  إلرهاب 
يسمى  وإقناعهم   وغريهم، ماذا  املطروح:  للدميقراطية،والسؤال  وعداء  ء  لألبر قتل  هو  االحتالل  مقاومة  ن 

فرض  والغارات اجلوية بني احلني واآلخر على دول حتاول    وب،تدخل الغرب يف الشؤون الداخلية للدول والشع
 ؟ نفسها ومنع التدخل اخلارجي



 

331 

: والذي يهدف إىل اإلحلاق الثقايف والتبعية وإلغاء اآلخر، حيث أعطت الثقافة الغربية  : اإلسقاط الثقايف3-4
تقدمها   وثقافية  واقتصادية  سياسية  برامج  الوصاية من خالل  العريب واإلسالمي لنفسها حق  للعامل  ا  مؤسسا

 ويظهر هذا من خالل مظاهر عدة أمهها: 

ا   - الوصاية يف وضع القيم ونشر املقاييس الغربية وإعطائها صفة الشمولية، والنظر إىل احلضارة الغربية على أ
 مقياس التقدم؛ 

ميش  دفع الدول الغربية بلدان العامل العريب واإلسالمي إىل فكرة علمانية الد  - دف من ورائها إىل  ولة، واليت 
 البعد احلضاري يف حياة الشعوب. 

عريب3-5 التواصل  ضعف  إسالمي- :  وعريب  التواصلعريب  ضعف  أثر  –والعريب    –عريب  -العريب    : 
العوائق   فيه  أخذت  الذي  الوقت  ففي  ثقافية،  ثنائيات  إجياد  ويف  التنسيق  وقلة  اجلهود  تشتت  يف  اإلسالمي 

ال يف  العريب  الطبيعية  للتواصل  العام  والتدهور  االجتماعية  العوائق  فشيئا، كانت  شيئا  يزداد  –تقلص  عريب 
 ؛ستمرار

يف النظر للقضا العاملية واالختالف على املسميات    :إن غياب فهم مشرتك: فقدان األرضية املشرتكة  3-6 
الرؤى   الختالف  وذلك  اخلالف  يعمق  حوهلا  الدائر  اجلدل  يف  الفهم  إىل وتضارب  الثقافية،  اخللفيات  وتنوع 

تمع املدين يف أي تواصل وحصر ذلك لدى جهات رمسية سياسية خاصة، يتذيل  جانب جتاهل مؤسسات ا
العربية   اخلالفات  ،واستغالل  ا  اهتماما سلم  الثقايف  العربية  –اجلانب  أو  أحيا    –عربية  واستغالل  إسالمية، 

(خليل،  حلقد على اإلسالم وتوظفها يف خدمة أغراضها اخلاصة   بعض األقالم اليت تدعي إسالمها وتفيض 
 ).439-438، الصفحات 2008ثقافة التواصل يف عصر العوملة، 

الثقايف:  -4 التقارب  عوامل   مقومات  أيضا  احلضاري،هناك  والتحاور  التواصل  معوقات  هناك  وإن كانت 
 أخرى متثل مقومات للتقارب الثقايف ومنها: 

الوسطاء  الفهم    - على  االعتماد  وعدم  والتارخيية  والثقافية  الدينية  مصادره  خالل  من  لآلخر  الصحيح 
 ؛ ) 96ص    ،2010دليو، العوملة واهلوية الثقافية ،كاملستشرقني واملؤرخني ( 

هانتنجتون    - صمويل  يقول  وهنا  املشرتك  عن  والبحث  البشرية  لتطوير  التارخيي  السبق   Samuelاحرتام 
Huntington    عامل  يف بل  تكون هناك حضارة عاملية واحدة،  "لن  احلضارات  صراع  عن  معرض حديثه 

يضم حضارات خمتلفة، ينبغي أن يتعلم كل منها طريقة التعايش مع غريها، ووجوب بذل جهد لتحديد ما هو  
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األخرى"   احلضارات  من  وغريها  الغربية  احلضارات  بني  العوملة،  مشرتك  عصر  يف  التواصل  ثقافة  (خليل، 
 ؛ )29، ص2008

ن هناك العديد من االحتياجات وتشارك املصاحل وال ميكن العيش يف معزل عن اآلخر؛  -  االقتناع من اجلميع 

 توفر حد أدىن من املصداقية يف احلوار والتقارب؛ -

للحوار    - املنفرة  العناصر  بعض  عن  للتنازل  احلقيقي  الثقافية،  االستعداد  واهلوية  العوملة  ،  2010(دليو، 
إىل جانب التأكد من االستعداد احلقيقي للطرف اآلخر وهدفه من احلوار أصال ، ألنه أحيا   ،)97صفحة  

الطرف املقابل، وهنا يقول ميشيل فوكو   يكون اهلدف من احلوار إما االستبعاد وإما االستيعاب وكالمها ال خيدم
)Michel Fuku  استيعابه حىت ال أو  استبعاد اآلخر األضعف  احلوار "أحد أطرافه هي  ) والذي يرى أن 

(ليلة، تفاعل    يشكل وجوده املستقل يف املوقف قيدا أو عقبة يف سبيل حتقيق مصاحل الطرف األقوى يف احلوار"
 ). 33، صفحة 2006احتماالت الصراع، احلضارات بني إمكانية االلتقاء و 

وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل اجلهود اليت بذلتها منظمة اليونسكو يف الدفاع عن الثقافات وخصوصيات 
ا من أجل تكريس مبدأ التنوع الثقايف والتعايش  الشعوب، من خالل دعوة كل الشعوب إىل احلفاظ على ثقافا

الثقاف التعددية  احرتام  إطار  ما  يف  وجود  إمكانية  عن  بك  ألريش  أشار  ،كما  للجميع  "الثقافات  أية  ب  مساه 
حول   يستفسر  أن  الذاتية  والتجربة  املدين  تمع  ا بني  يربط  من  إىل  الشامل"مشريا  املدين  تمع  "ا أو  الثالثة 

قوم  احتمال وجود شيء مثل ذاكرة شاملة نشأت عن جتارب وأخطار منفصلة، عالقات التجربة عرب احلدود ت
والفتوحات   والعبودية  اهلجرة  وحركات  القارات  بني  املتبادلة  التجارية  العالقات  خالل  من  مثال  رخييا  وتنشأ 

  . )146، ص  2012 (دودو، ماهي العوملة،واحلروب واالحتالل واالستعمار 

 لثا: اخلصوصية الثقافية والعوملة الثقافية واحلوار  

الغريب   الوعاء احلضاري  ألساس مستنبطة من  للسلوك، تعد  أفكار وثقافات وأمناط  العوملة من  إن ما تطرحه 
لنسبة للمجتمعات اليت تعيش أصال أزمة يف هويتها الثقافية   لتشوه الثقايف خاصة  دد  مبقوماته اإللغائية، قد 

عن  أ تعرب  اليت  األساسية  ت  املكو على  احلفاظ  حول كيفية  إشكاال  يطرح  (االستعمار)،  فيها  تشوها  و 
ا كل جمتمع إنساين.   اخلصوصية الثقافية اليت يتميز 

تفوقا حضار   اعتقادها  لضرورة يف  جير  الذي  املعريف  والتقين  املادي  بتفوقها  تؤمن  الكربى  العاملية  القوى  إن 
لضرورة إتباعه ومسايرته. من هذا املنطق تشكل ما يعرف ب "األ املركزي الغريب" الذي يهدف  وقيميا، من ا
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ا حسب الدكتور برقوق أحمند "حماوالت تطوير عدد من األنساق  إىل تكريس " الكونية القيمية " واليت يقصد 
مس ه ...وتكون غري معروفة ال جبنس أو  املعيارية والقيمية اليت جيب أو على األقل ميكن أن تطبع العامل وحتكمه 

(خملوف، إشكالية اخلصوصية الثقافية يف ظل العوملة، دس، صفحة     "...بدين أو بعرق أو بلغة أو بثقافة  
111 .( 

هذا التصور خيتلف كل االختالف ويتناقض متاما مع ما هو كائن وموجود، فالقوى الغربية الكربى    وحنن نرى
لقيم والثقافة الغربية، وحتديدا األمريكية على الكيفية التصورية للشعوب، وقد  دف إىل ربط الكونية القي مية 

تمعات، وميكن اإلشارة إىل   ا ا يف  متثال هود إلدراكها ورؤية  ا الكثري من  جنحت يف ذلك بصورة ال حتتاج 
 حدود العالقة بني العوملة واهلوية الثقافية يف النقاط التالية:

 إىل الوحدة والنمطية، مقابل التنوع والتعدد الذي تقربه اهلوية؛  تسعى العوملة -

الختالف؛  - تمعات، بينما تعرتف اهلوية   دف العوملة إىل القضاء على خصوصيات ا

تنتقل اهلوية من العام إىل اخلاص ومن الشامل إىل احملدود، وتنتقل العوملة من العام والشامل إىل الالحمدود      -
اجلزائريني،    والالجتانس واملراهقني  الشباب  هوية  على  ا  ثريا و الثقافية  العوملة  ن،  صفحة  2012(مز  ،

47( . 

ً مش رتكا بني الغرب والعرب تتم فيه التفاعالت البينية، ألن على هذا األساس؛ ال ميكن أن تشكل العوملة وعاء
قي الثقافات عن طريق   املركز هو من يفرض مساره على األطراف، ومبا أن الغرب هو املركز فرض ثقافته على 
البث الفكري دون امتالكه ألي القط ألفكار اآلخرين، هذه الثقافات اليت ازداد االغرتاب الثقايف واحلضاري  

ا، وميكن تقسيم حركة التعامل مع الفكر الغريب يف واقعنا املعاصر إىل ثالثة مراحل هي: لدى شع  و

املسلمني بعنف وأخرجتهم عن مواقعهم   اليت هزت  املرحلة  الصدمة واالنبهار وهي  املرحلة األوىل: وهي مرحلة 
 الفكرية والثقافية؛ 

آلخر إ  ىل املقارنة وااللتقاء بني الثقافتني اإلسالمية والغربية؛ املرحلة الثانية:وفيها مت االنتقال من االنبهار 

لذات واكتشافها عن طريق  لصحوة اإلسالمية املعاصرة،أو مرحلة الوعي  املرحلة الثالثة: وهي املرحلة املتعلقة 
رب،  (وآخرون، احلوار مع الغ  إدراك مزا اإلسالم وخصائصه وتفوقه فكرا، وثقافة، وعقيدة، ونظاما، ومنهاجا

صفحة  2008 يركز  )186،  حيث  ،وليس ،  الناس  لكل  املوجه  الكرمي  القران  على  اإلسالمي  اخلطاب 
أيها   " تعاىل  بقوله  القرآنية  ت  اآل الكثري من  بداية  ،والدليل على ذلك  الغرب  يدعي  فقط كما  للمسلمني 
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مرة    200القران الكرمي أكثر من  الناس"، وكلمة الناس يف اللغة العربية تعين "اجلنس البشري" واليت وردت يف  
،وكان حيث على التواصل والتحاور  )101(العشماوي، احلوار بني احلضارات وقضا العصر،دس، صفحة  

حنن  "إننا  القرضاوي  يقول  وفيه  واألجناس،  األقوام  لكل  الشامل  القرآين  اخلطاب  يف  موجود  وهذا  والتعارف 
به شر  حلوار، ألننا مأمورون  تعاىل  املسلمني نؤمن  حلوارات بني رسل هللا وقومهم، بني هللا  عا، وقرآننا مليء 

ت  قوت،  وبعض عباده ،وهلذا حنن نرحب بثقافة احلوار بدل ثقافة الصراع سواء بني احلضارات أو بني الد )
صفحة   دس،  اإلسالم،  وخناجر يف جسد  احلضارات  اإلسالمية  ، )11حوار  الرسالة  عاملية    وكانت  رسالة 

لقوة واهليمنة كما يفعل الغرب . تلغي  لعمل الصاحل، وليس   أفضلية أقوام على أقوام إال 

تمعات، قائمة على احلوار والتواصل والسالم واألمن،   لقد جاء اإلسالم مببادئ أساسية يف احلياة جتمع بني ا
لتايل  وهو ما تنادي به األمم املتحدة اليوم ، وال عجب يف ذلك ألن كلمة "إسالم "  مشتقة من كلمة "سلم"، 

تمعات على أساس السلم والسالم هو األساس، والصراع واحلرب هو االستثناء ،وحث على   فالتعايش بني ا
لعهود واملواثيق، وهو املبدأ الذي تفتقر إليه الشعوب اليوم،    تكريس مبدأ الثقة بني الشعوب والقبائل، اللتزام 

ألساس عن عدم احرتام االتفاقيات   فهي تعاين من التخوف والشك تج  واحلذر املستمر من اآلخر، وهذا 
على   التعاون  مبدأ  فيه  يكرس  األفضل،  الشعوب هو  بني  احلوار  يكون  األساس  هذا  على  ستمرار.  وخرقها 

ثار حتقيق املصاحل واألهداف املشرتكة، واالبتعاد عن الصراع الذي يكون عادة نتيجة رغبة طرف ما يف االستئ
–ملنفعة. ولعل هدف اإلسالم من احلوار مع اآلخر وحتديدا الغرب، هو إيصال الصورة احلقيقية عن اإلسالم  

،والتأثري  -هذه الصورة اليت وصلت إليهم مشوهة وإن كانت تلقى على عاتقهم املسؤولية األكرب يف تشويهها  
مه ومبادئه السامية،وحمو تلك األفكار املغلوطة حوله  اإلسالمي يف الساحة الدولية عرب املؤمترات العاملية لنشر قي

نه يعين   ،والذي يؤدي يف حمصلة األمر إىل إحداث نوع من التقارب واستيعاب وتفهم االختالف، واإلدراك 
الذي   التفاعل  الشعوب، هذا  التفاعل بني  ا يف  لرغم من سلبيا العوملة قد سامهت  التكامل بطريقة ما، وأن 

يكون أن  متسكت    جيب  اليت  آسيا  شرق  دول  إليه  تسعى  ما  وهذا  الوطنية،  ت  واهلو الثقافات  على  مرتكزا 
اللغة  تتقنان  ن  واليا الصني  أن  مثال  علمنا  إذا  خاصة  متسك،  أشد  الثقافية  ا  وخصوصيا هويتها  مبالمح 

 ّ تتخل مل  لكنها  ما  إتقا  وإمن  االجنليزية  ثقافتها،  غري  تعتنق  ومل  األم،  لغتها  والثقافة عن  اللغة  على  تعرفت  ا 
ما   إىل  األمريكيون، ووصلوا  إليه  توصل  ما  أحدث وآخر  والتكنولوجيا وعلى  العلوم  ا جمال  لتدخل  األخرى 
سياسيا،  األوروبية  اهلوية  ترسيخ  على  يعمل  الذي  أيضا  األورويب  واالحتاد  وجتاوزوهم،  األمريكيون  إليه  وصل 

العم الذي  اقتصاد ونقد من خالل توحيد  الثقافية مجلة وتفصيال، إلدراكه حلجم اخلطر  العوملة  لة، ويرفض 
يهدد اهلوية، وكانت فرنسا أشدهم حرصا وتشددا يف هذا من خالل إقرار مجلة قوانني تسعى من خالهلا إىل  
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ة  احلفاظ على اللغة الفرنسية، وضمان عدم سيطرة اللغة االجنليزية على حميطها، فمنعت استعمال هذه األخري 
واهليئات  املنظمات  ئق صادرة عن  أو و قرارات  أي  قبول  اإلعالم، كما رفضت  االجنليزية) يف وسائل  (اللغة 
للغة االجنليزية، وأصرت على أن تصل إليها مرتمجة، والسؤال هنا ماذا فعلت الدول العربية واإلسالمية   الدولية 

الثقافية   بني    للحفاظ على خصوصيتها  احلوار  الصفحات  (العشماوي،  العصر، دس،  احلضارات وقضا 
102-106 ( . 

العربية   اللغة  القر -ونعتقد جازمني أن اسرتجاع  لغة  احلقيقية، هي أول خطوة    -نآوهي  ا إىل مكانتها  وإعاد
لضمان استمرار اهلوية والثقافة اإلسالمية، واليت ختلى عنها الكثري من أبنائها قلة منهم عن وعي، والكثري منهم  
م يف تلك اللحظة يدوسون على تفاصيل ومالمح   م يواكبون اللحظة، جاهلني أ دون وعي، اعتقادا منهم 

م الثق افية، إال أن هناك ما يوحي ببعض األمل والتفاؤل وهو بداية إدراك الشعوب من خالل متعلميها  هو
هود إلعادة إحياء ما دفن ، وان كان  ومثقفيها خطورة االستمرار يف هذا الوضع، وضرورة بذل الكثري من ا

ال نشر  بداية  من خالل  تمعات ونلمسه  ا وعي  ينبع من  أنه  إال  متواضعا  من خالل  جمهودا  اخلاصة  ثقافات 
 وسائل اإلعالم احمللية. 

من   العريب واإلسالمي  للفكر  تسمح  إجياد حلول  إىل  واملفكرين  الباحثني  العديد من  املنطلق؛ سعى  من هذا 
خالل   من  اجلابري  عابد  حممد  طرحه  ما  وأمهها  الثقافية  واهلوية  العوملة  بني  العالقة  وإجناح  الغرب  مواجهة 

 ي:أطروحاته العشرة وه

 ليست هناك ثقافة عاملية واحدة، وإمنا هناك ثقافات متعددة متنوعة؛   -1

ت:فردية ومجعوية ووطنية قومية؛  -2  للهوية الثقافية ثالث مستو

ال تكتمل اهلوية الثقافية وال تربز خصوصيتها احلضارية إال إذا جتسدت مرجعيتها يف كيان مشخص تتطابق   -3
 مة والدولة؛فيه ثالث عناصر هي: الوطن واأل

إرادة    -4 تعكس  إيديولوجية  األوىل  لدرجة  هي  وإمنا  الرأمسايل،  التطور  آليات  من  آلية  جمرد  العوملة  ليست 
 اهليمنة على العامل جيب التعامل معها حبذر؛ 

االحتفاظ    -5 مع  األخرى  الثقافات  وعلى  العامل  على  تفتح  فالعاملية  آخر،  شيء  والعاملية  شيء  العوملة 
 احلضاري واالختالف اإليديولوجي، يف حني العوملة نفي لآلخر وترتجم االخرتاق الثقايف؛  الختالف

 ثقافة االخرتاق تقوم على التطبيع واهليمنة وتكريس االستتباع احلضاري؛ -6
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 العوملة نظام يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ويدفع للتفتيت والتشتيت؛  -7

 كريس الثنائية واالنشطار يف اهلوية الثقافية العربية؛العوملة تعمل على ت -8

 إن جتديد أي ثقافة ال ميكن أن يتم إال من داخلها؛  -9

إن حاجتنا للدفاع عن هويتنا الثقافية ال تقل عن حاجتنا يف اكتساب األسس واألدوات اليت تساعد يف    - 10
والتقنية العوملة  الع  دخول عصر  الثقايف  احلوار  أزمة  الصفحات  (شحادة،  العوملة، دس،  الغريب يف ظل  ريب 

93-94 ( 

لضرورة متخلفة أن حتصن نفسها ذاتيا مبا متلكه من   على هذا األساس وجب على الشعوب املختلفة وليس 
ن تكون األجدر على التأثري على اآلخر ال التأثر به، ويعترب احلوار احلضاري  إمكانيات ومقومات ما يؤهلها 

تمعات بدي ة إفرازات الصراع والتنافر الذي أنتجته العوملة الثقافية حتديدا، ويؤيت  بني ا ا ال قد يكون فعاال 
احلوار أكله إذا انطلق من املشرتك بني الشعوب فيحدث التواصل ويسعى كل طرف لفهم اآلخر قبل إطالق  

 نة العوملة وفق املنظور الغريب. األحكام املسبقة، فيضمن بطريقة ما استمرار اخلصوصيات الثقافية بعيدا عن هيم

إن كل هذه األفكار املقدمة حول احلوار بني األطراف املختلفة واليت تعترب احلضارة العربية واإلسالمية واحدة  
متياز، وكيفية التواصل دون املساس   من هذه األطراف، يف مقابل احلضارة الغربية اليت ميثلها النموذج األمريكي 

رادته أو خلصوصيات الثقاف ية يبقى منوط جبملة من اجلهود  املبذولة من جانب الطرف املستضعف أو التابع 
بني  احلوار  ألن  "تنازالت"  هنا كلمة  واقصد  املؤثر،  الطرف  من  تنازالت  وتقدمي  معينة،  ضغوط  ثري  حتت 

هو يف غىن عن  األطراف املتكافئة ال يكون نفسه بني قوي مسيطر وضعيف خاضع، وألن الطرف القوي عادة  
طريق   عن  لقوة  الضعيف  الطرف  سيخضع  مصاحل  بينهم  ومجعت  إليه  احتاج  إذا  ،وحىت  الضعيف  الطرف 
والتالقح  الثقايف  واالحتكاك  احلوار  مهية  واإلدراك  الوعي  من  لديه  الغرب  إذا كان  إال  شىت،  بطرق  الضغط 

وامل احلاكمة  السياسية  الطبقة  لدى  يوجد عادة  الشعوب احلضاري، وهذا ال  تركز  أن  ، وهلذا البد من  سيطرة 
ا وأن تَفعِل ثقافة القدرة على التمييز واالنتقاء بني ما يؤخذ من الغرب وما يرد عليه.    على مقومات قو

 خامتة:  

اآلخر  واحرتام  والعقالنية  واالنفتاح  احلرية  على  أوال  تقوم  أن  جيب  مشاريع  هي  والتعايش  احلوار  مشاريع    إن 
آلخر،   املشرتكة بني احلضارات يف ممارسات تطبيقية واعية تقوم على مبدأ االعرتاف  واالنطالق من األرضية 
ت، الثقافات.......اخل ،فان التفاعل واحلوار موجود تلقائيا شئنا أم أبينا خاصة يف  وألن العامل متنوع يف الد
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احلدود واألمكنة واألزمنة ودخل قلصت  اليت  العوملة  اإلعالم،  ظل  بشكل رمسي وغري رمسي كوسائل  ت حياتنا 
التواصل الفردي مع أشخاص آخرين من ثقافات وبلدان خمتلفة، وهو أمر حمتوم ال مفر وال مهرب منه ، ولكن 
هذا ال يربر ذلك االنفتاح املبالغ فيه على اآلخر الذي ننسى من خالله من نكون ؟ ومباذا نتميز ؟ وما الذي  

 اآلخر؟   جيعلنا خنتلف عن

اليت نصل من خالهلا إىل احرتام   استطعنا أن ندرك جوهر هويتنا،  التساؤالت  استطعنا اإلجابة عن هذه  مىت 
لضرورة احرتام اآلخر لنا وان كان غري معلن، وعليه للوصول إىل حتقيق عملية   ذواتنا وتقديرها، والذي حيقق 

  االحرتام وهو األهم .  حوار حقيقي، حيمل معه تبادل املنافع واملصاحل وتبادل

 وعليه نصل إىل مجلة من النتائج والتوصيات لعل أمهها ما يلي:

نه ذو اجتاه واحد وال ميكن احلديث عن    - إن التفاعل بني الدول العربية واإلسالمية والدول الغربية يتميز 
النظرة االستعالئية على تواصل حقيقي وحوار بني الثقافات املختلفة إذا مل يتخلص النموذج الغريب من تلك  

وليس   مشاركني  والتكنولوجيا كفاعلني  العلم  عصر  ولوج  املقابل  النموذج  وحاول  األخرى،  احلضارات 
 مستقبلني مستهلكني، أي العمل على إحداث قوة وتكافئ اقتصادي؛ 

اإلسالمي  احلوار مرهون بقوى متكافئة بني الطرف والطرف اآلخر،فإذا حتدثنا مثال عن املستوى العريب و   -
فهو مرهون بقدرته على التخلص من مظاهر الضعف والعجز يف جماالت عدة ،إىل جانب احلرص على أن  
ألسرة اليت هي   شرين هلا ،بداية  ا مسوقني و م احمللية واإلسالمية معتزين  ينشا األفراد وهم متشبعون بثقافا

امل يد  يف  املسؤولية  وتلقى  املدرسة  األولياء،مث  ، مسؤولية  هذا    درسني  ويف  موقعه،  من  مسؤول  وهكذا كل 
تمعات اليوم تعاين من فهم   الصدد يقول حممد الغزايل: "إن الغزو الثقايف ميتد يف فراغنا "،حيث يرى أن ا
سم اإلسالم من قبل علماء خيدمون السلطة وشباب عدميو   سطحي وطفويل لإلسالم، وهذا األخري يظلم 

ا وجه الفقه، وغوغاء حيارى ،جاؤو  فاسدة شوهوا  وإفهام سقيمة وأوضاع جامدة وعادات  ذميمة  ببدع  ا 
ا الكتاب والسنة   ،ويقابله تقبل التعددية الثقافية اليت ميكن )10، صفحة  1987(الغزايل،  احلق ،وأضاعوا 

 أن تكون وسيلة لعوملة أكثر رشدا وعدال؛  

افية للشعوب للخطر أمرا واردا،فإن هذا ال يربر  إذا كانت فكرة االخرتاق الثقايف وتعريض اخلصوصية الثق  -
موقفنا يف االنغالق واالنعزال الذي ميثل بطريقة ما انفصال ورفض للعامل مجلة وتفصيال، واألصح أن نتمسك 
تنا ونتشبع بثقافاتنا على رأسها الدين اإلسالمي وننفتح على اآلخر بكل ثقة ، ألن الدين يعترب عنصرا  و

تكو  يف  داوسنجوهر  يقول كريستوفر  الصدد  هذا  ويف  احلضارية  الشخصية   Christopher  ين 
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Dausen اليت األسس  هي  الكربى  ن  األد ...وأن  للحضارات  احملددة  األساسية  السمات  من  الدين   "
 ؛ )79الصفحة  ،1999صدام احلضارات ، (هنتنجتون،  تعتمد عليها احلضارات الكربى"

البعض، ولديها من    - املشاركة يف حوار وتفاعل بني بعضها  أمة قادرة مبا متلك على  إن كل حضارة وكل 
املقومات ما جيمعها وجيعلها على اتصال أكثر مما يفرقها فمثال: ميكن أن تشارك الدول الغربية مبا متلكه من 

العرب واملادي،والدول  والتقين  التكنولوجي  الصعيد  على  مهولة  مقومات  ترسانة  به من  تتميز  مبا  اإلسالمية  ية 
  على الصعيد القيمي والروحي وهكذا .....اخل. 

لنصل يف األخري فنقول؛ إنه حني نتمكن من ضبط جهاز الفكري والثقايف وبنائه على ركائز وخلفية ذاتية 
علم قدرهم حينها  بعة من هوية واضحة املعامل واملرتكزات، ونصحح مسار املعريف والعلمي ونعطي ألهل ال

  نستطيع احلديث فقط عن الوسائل الالزمة للتفاعل الفكري واحلضاري مع اآلخر.  
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  مسكوكات املغرب اإلسالمي 

اية    م) 974- 643 /ه363- 22الدولة العبيدية (من الفتح اإلسالمي حىت 

  
 .د.إكرام البشري اجلمل

Ekram  Albasher Aljamal 

e.aljamal@art.misuratau.edu.ly 

  : ملخص 

خمتلف يف  أمهيتها  وتربز  واجلادة  اهلامة  املواضيع  من  املسكوكات  دراسة  أن  السياسية   الشك  النواحي 
و  واالجتماعية  والدينية  والنقوش  واالقتصادية  ا  وجود منه  تسك  اليت  املعدن  خالل  من  للدول  احلضارية 

لدراسة  هامة  وثيقة  املسكوكات  جيعل  هذا  وتنوعه، كل  اخلط  تطور  من خالل  أيضًا  حتملها،  اليت  والصور 
منها   نستقي  املختلفة، حيث  الشعوب واحلضارات  احلكام وفرتات حكمهم،  ريخ  تسلسل  عن  معلومات 

أم كانت تسك يف أكثر من مدينه، كذلك   السك مقتصر على مدن معينة  وأتساع رقع دوهلم، وهل كان 
تساعد على معرفة مدي رقي أو ركود األحوال االقتصادية وتبني املعتقدات الدينية لدولة وهل كان مذهب  

الفكر  املذاهب  تعددت  أم  ا  سائد  من معني  لدولة  والسياسية  العسكرية  األحوال  لتبيان  إلضافة  ا،  ية 
إلضافة إىل اجلوانب األخرى كاالجتماعية واحلضارية وغريها.    خالل ما حتمله من نقوش أو صور، 

ا كنز كاشف عن حال األمم     ملغرب اإلسالمي من كو من هنا تكمن أمهية دراسة العملة و املسكوكات 
م    عليها.  وتداول األ

Abstract: 

Coins are important and serious topics that emerge and reveal the various 
political, economic, religious, social and civilizational aspects of countries 
through the metal from which they are minted, their quality and the 
inscriptions and images they carry, also through the development and 
diversity of calligraphy. Where we derive information from them about the 
hierarchy of rulers and their periods of rule, the breadth of their countries, 
and whether the minting was limited to certain cities or were minted in more 
than one city, as well as help us to know the extent of progress or stagnation 
of conditions Economic and religious beliefs of a state and whether a certain 
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sect prevailed in it or the multiplicity of intellectual doctrines in it, in 
addition to explaining the military and political conditions of a state through 
the inscriptions or images it bears, in addition to other aspects such as 
social, cultural and others. 

Hence the importance of studying currency and coins in the Islamic 
Maghreb from being a treasure that reveals the state of nations and the 
circulation of days over them. 

  مشكلة الدراسة.

ريخ دول املغرب اإلسالمي   تكمن إشكالية هذه الدراسة يف معرفة ما كان للمسكوكات من دور هام ملعرفة 
ملغرب اإلسالميمن كافة النواحي الدينية والسياسية    . والفنية واالقتصادية واالجتماعية 

  أهداف الدراسة.

ملسكوكات يف املغرب اإلسالمي وكيفية تطورها وما هي األدوار اليت لعبتها العملة   دف الدراسة للتعريف 
ملغرب اإلسالمي.    يف خمتلف مناحي احلياة 

  املنهج املتبع. 

واعتمدت على عرض املعلومات وحتليلها وفق ما تقضيه    ،التحليلياتبعت الدراسة املنهج التارخيي السردي  
 الدراسة. 

  :مقدمة

الذهبية والدراهم   نري  الد الشعوب من  ا  تعاملت  اليت  النقود  السكة (املسكوكات) على مجيع  يطلق لفظ 
ئقية اهلامة جدا   ) 15، ص  1988(حالق،    الفضية وأيضًا الفلوس النحاسية فاملسكوكات من املصادر الو

للمعلومات عن األحداث والدول خصوصًا يف التاريخ اإلسالمي، فهي مرآة صادقة ألبرز وأهم األحداث يف  
  التاريخ اإلسالمي، كذلك متثل سجالً ملا كانت علية أحوال البالد اإلسالمية خالل العصور املتعاقبة. 

لفنون اإلسالمية مبا محلته من نقوش وزخارف وصور وخطوط، فلكل عنصر    ارتبطت املسكوكات ودراستها
احتوته داللته التارخيية والعقائدية والسياسية وأيضًا االجتماعية من خالل بعض النقوش احمللية، وكذلك تلقي  

املسكوكات الضوء على احلالة االقتصادية عرب العصور التارخيية وذلك من خالل التعرف على قيمة العيار يف  
ا ونقائها.    ووز
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املنرب، والطرز) حيث حيرص كل  امللك والسلطان الثالثة (السكة والدعاء على  السكة إحدى شارات  متثل 
ا سجل ألمساء   يتمثل يف كو السياسي والذي  إلضافة إىل دورها  توليه احلكم،  حاكم على سكها مبجرد 

ريخ حكمها، مع أن تدوين  اخللفاء والوالة واحلكام وامللوك، فمن خالهلا نس ريخ األسر احلاكمة و تخلص 
  مدن السك يوضح أيضا مدى نفوذ كل خليفة، واألقاليم اخلاضعة له. 

يداه من مثار وحبوب وصيد  مل العملة، وذلك ألنه كان يعيش على ما كانت جتتبيه  اإلنسان األول   يعرف 
ت والطيور، مث انتقل اإلنسان من الكهوف   لتايل تكونت  احليوا واملغارات واجلبال إىل السهول والبطاح، و

تمعات البشرية األوىل   . ) 155، ص 14النيب،  (عبد ا

ت اليت تكتنف نظام      بعة عن الذكاء اإلنساين، لتجاوز الصعو وتعترب فكرة النقود واستخدامها يف التبادل 
  ، واملتمثلة يف اآليت: )9، ص 1990(قريصة،   املقايضة

لقيم أو السلع املستخدمة يف املقايضة -1  ؛ )11، ص 1990(قريصة،   عدم إمكانية االحتفاظ 

  ؛ )12، ص 1998(الديلمي،  عدم وجود معيار مشرتك تتم يف ضوئه املبادلة -2

املبادل مضطراً     -3        إذا كان  األحيان وخاصةً  املقايضة ال تقوم على أساس عادل يف بعض  أن عملية 
  . )188(خنلة، بدون سنة، ص زاهداً يف احلاجة اليت مع املبادل واملبادل معه

املصادر   األفراد، وتذكر بعض  السلع بني  تبادل  احلاجة إىل  التبادل حينما ظهرت  اكتشفت وسيلة  وعلى هذا 
م موطنًا للتجارة، حيث جتمعت   التارخيية أن الليديني وهم سكان املناطق الساحلية يف آسيا الصغرى كانت مد

ريخ، ص عادن النفيسة يف هذه املدن امل وهم أول من سك النقود املعدنية، وكان ذلك    )11(الرزاق، بدون 
الرزاق،    (عبد  يف القرن السابع قبل امليالد، من مادة اإللكرتوم وهو سبيكة تتكون طبيعيًا من الذهب والفضة

  . ) 47، ص 1990

الشرق والغرب، واحلال يف املغرب العريب   ريخ البشرية يف  واستمر استخدام املقايضة خالل فرتات خمتلفة من 
الدول   .  )http;//search.manduman.com/Record/176765  ،2000(كباقي 

ملغرب اإلسالمي، وكيف تطورت   حلديث املسكوكات  ومدى استفادتنا منها كباحثني يف  وفيما يلي نتناول 
  التاريخ اإلسالمي.
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ملغرب    أوالً: املسكوكات خالل الفتح اإلسالمي 

نري البيزنطية والدراهم الفارسية، وبعد جميء اإلسالم أقر الرسول الكرمي صلي   استخدم العرب بداية األمر الد
  . ) 38، ص 2009(األفندي،  اإلسالم هللا عليه وسلم النقود السائدة يف ذلك الوقت، حيث أقرها بوزن

طرة وصورة الصليب إىل   ميكننا إرجاع السبب وراء إقرار رسولنا الكرمي هلذه املسكوكات رغم محلها لصور األ
ت كاليت متتلكها أقوى إمرباطوريتني يف ذلك  كون الدولة اإلسالمية يف بداية تكوينها ال متلك مقدرات وإمكا

م جتنبًا لصراعات أو توتر للعالقات حينها.   الوقت املتمثلتني يف دول   يت الفرس والروم، لذلك أقر مسكوكا

الصديق اخلليفة أيب بكر  الوضع على ما هو عليه يف عهد  أما  )46م، ص1982(العريب،    وبقي  يف عهد  ، 
أخرى اخلطاب ظهرت مسكوكة  بن  لفلس    اخلليفة عمر  يتعلق  األمر  والدرهم،  الدينار  النحاسي  إىل جانب 

ريخ، ص الذي نقش عليه عبارة التوحيد  أما اخلليفة عثمان بن عفان فقد سك درمها   .)196(حبيب، بدون 
يف حني جند أن املصادر التارخيية تذكر أن اإلمام  .  )153، ص  1992(علم الدين،    هللا أكربونقش عليه  

خ إسالمية  عملة  سك  خالفته  يف  حاول  وجهه  هللا  طالب كرم  أيب  بن  سنة  علي  وذلك    ه 36-37الصة 
ريخ، ص لبصرة، إال أن األحداث اليت جرت يف عهده حالت دون استكمال هذه    )430(الكتاين، بدون 

  ). 169، ص 1990(ملبار،  العملة

ذه املسكوكات حىت العصر األموي حيث قام اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان بتعريب   واستمر التعامل 
ور الضرب يف  76للمسكوكات لتأخذ صبغة إسالمية خالصة، وذلك سنة  كامل   ه، ليتمّ على إثرها إنشاء دُ

واحلال ذاته عرفه احلكم العباسي حيث ،  )21، ص  1968(فلهوزن،    العديد من املدن اإلسالمية التابعة له
ة يف كثري من املدن  حرص اخللفاء على ضرب املسكوكات مبجرد توليهم اخلالفة، فُسّكت املسكوكات العباسي

  التابعة هلم.

يف  البحث  الإن  اإلسالمي  املغرب  مسكوكات  أمهية كبرية  ريخ  يكتسي  األمويني  الوالة  عصر  سيما خالل 
النحاسية، فضال   الفلوس  أو  الفضية  الدراهم  أو  نري الذهبية  الد املسكوكات املضروبة سواء  أنواع  وذلك ملعرفة 

ع مبعلومات  يزود  األمر  أن  ودينية  على  سياسية  املختلفة:  اجلوانب  من  ا  يتعلق  ما  وكل  احلقبة،  هذه  ن 
  واقتصادية واجتماعية وفنية.

الوالة   هلؤالء  يسمح  ومل  فقط؛  املركزية  السلطة  على  تقتصر  املسكوكات  عملية سك  األمر كانت  بداية  ففي 
ا جعل اخلليفة يسمح لوايل بضرب املسكوكات إال أنه بسبب بعد هذا اإلقليم عن دمشق يف العصر األموي مم
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الناس احتياجات  لتلبية  املسكوكات  بسك  إفريقيا  حاكم  ص1986(قربة،    أو  يف  )69،  االستمرار  أما   .
ملغرب  لفتوحات اإلسالمية وتثبيت دعائم الدولة  ملسكوكات البيزنطية فيمكن إرجاعه إىل انشغاهلم    التعامل 

  . ) 15، ص 2000هللا،  (بنعبد

م حيث سك املسكوكات  715- 703ه/96-84نقود عثر عليها للقائد موسي بن نصري سنة  وكانت أول  
الصحيح موضعها  غري  ويف  مقلوبة  بصورة  نُقشت  مقتضبة  التينية  نصوصًا  عليها  وَكتب  الالتيين  الطراز   على 

ملغرب سياسة نقدية تقوم على تقليد املسكوكا)79، ص  1965(فهمي،   ت  . ولقد انتهج الفاحتون العرب 
،  1986(قربة،  احمللية املتداولة يف ذلك الوقت، تبعتها بعد ذلك مراحل أخرى متيزت كل منها مبميزات خاصة

  ). 71 ص

قلد العرب بدايةً أنواع النقود املتداولة يف هذا اإلقليم وهي نقود هرقلية، وامتازت املرحلة الثانية بظهور عبارات 
من   بدالً  التوحيد  رسالة  إىل  تشري  وألقابهإسالمية  البيزنطي  اإلمرباطور  اسم  يف  املتمثلة  الالتينية   العبارات 

  ) 54، ص 1969(احلسيىن، 

أما املرحلة الثالثة؛ فتميزت حبذف صورة اإلمرباطور وويل العهد وأصبح العمود مكور الرأس مث ما لبث أن زال 
  .  )81، ص 1986(قربة،  م 716ه/ 97ائيًا سنة 

  
ملتحف    الربيطاينقطع حمفوظة 

لسلطة املركزية، وقد احتوت  ومن جهته؛ سك موسي بن نصري فلوسًا حناسية حيث كان سكها غري مرتبط 
للغة الالتينية من هذه العبارات   : )15، ص 1994 (حسني، عبارات إسالمية 
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IN Nomini unus dues- Hie Feritus IN Africa Musefilius Nacir Amira  

فريقية  -هللا أحد  -ومعىن هذه العبارات (بسم هللا   األمري موسي بن نصري )  -ضرب هذا الفلس 

وميكننا إرجاع سبب سك موسي بن نصري للفلس النحاسي إىل تلبية حاجات اجلند الفاحتني من الرببر والعرب 
هو   الفلوس  املالحظ يف هذه  أن  التداول والصرف، غري  لديهم عملة سهلة  تكون  ا ال حتتوي على  حبيث  أ

ا يف كل من طرابلس وطنجة   ، ص  2011(القيسي،  مكان السك، على الرغم من املصادر التارخيية تؤكد أ
377( .  

ويف السياق ذاته؛ تعاقب على والية املغرب اإلسالمي بعد موسي بن نصري والة عدة، منهم إمساعيل بن عبيد  
لقريوان، وكانت على  نري  هللا الذي عمل على تعريب املسكوكات الالتينية إىل الطراز العريب اخلالص، فسك د

ومت   والوزن  واحلجم  الشكل  حيث  من  بدمشق  األموي  الدينار  سنة  غرار  الوهاب،    (عبده.  101ذلك 
  ) 407،ص 1987

من كل ما تقدم؛ يتضح أن ظهور مسكوكات محلت النقوش العربية راجع إىل انتشار اإلسالم، وانتشار اللغة  
ا دليال على استقرار املسلمني من الناحية السياسية  إلضافة إىل كو العربية كلغة رمسية لبالد املغرب اإلسالمي، 

  واالقتصادية. 

ملغرب اإلسالمي يف عصر الوالة بشكل متقطع حىت سنة   م،  757ه/ 138وهكذا؛ استمر سك املسكوكات 
ألندلس على يد عبد الرمحن بن معاوية سيس اإلمارة األموية  ريخ    ) 144، ص  1997(الدوري،    وهو 

العباسي العصر  إىل  ص    وصوال  ريخ،  بدون  بزمن)،  51(املقريزي،  ملشرق  تعريبها  سنة    بعد  وذلك 
  م . 731ه/112

اخلالص وبرز  التعريب  املغاربية مرت مبراحل متعددة حىت وصلت ملرحلة  املسكوكات  نستخلص من ذلك؛ أن 
ملغرب. ومن أمثلة املسكوكات املغاربية خالل عصر الوالة أو   ذلك بشكل واضح خالل حكم الدول املستقلة 

  كما تسمى الفرتة االنتقالية: 

 ) 82، ص 2000(حركات،  صفوان الكليبدرهم بشر بن   -
  غرام.  2.54  مم.              الوزن:26القطر: 

  فريقية. إه             مكان السك: 103السنة: 

ريخ، ص  اخلط: كويف بسيط.    ) 162(البكري، بدون 
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  الظهر  الوجه

فريقية سنة ثلث   اهلامش: بسم هللا ضرب هذا الدرهم 
  ومية. 

  املركز: ال إله إال

  هللا وحده 

  ال شريك له.

هلد ودين احلق    ىاهلامش: حممد رسول هللا أرسله 
  ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون.

  املركز: هللا أحد هللا 

  الصمد مل يلد ول 

  م يولد ومل يكن 

  له كفواً أحد.

ختالف الوزن والقطر وسنة السك ولكنها محلت نفس ال  عبارات.  واستمر سك الدرهم على نفس النسق 
نوية فلم تسك مبثل كمية الدراهم ا محلت اسم   أما املسكوكات النحاسية فهي تعترب عملة  نري، إال أ والد

ريخ السك   الوايل الذي قام بسكها، عكس الدراهم وقلما حتتوي هذه املسكوكات النحاسية على مبكان و
والظهر الوجه  هامش  حتمل  أن  النادر  من  الدولة  )113  ، ص1986(قربة،    كذلك  سقوط  بعد  أما   .

  الفهريني، وأخرى تعود إىل العديد من االجتاهات الفكرية املختلفة.  األموية فقد ظهرت مسكوكات ترجع إىل

 مسكوكات الفهريني.  -
الرمحن بن حبيب الوايل عبد  درهٍم  وهي عبارة عن  )  27، ص  1994(حسني،    ومتثل منوذجا ملسكوكات 

ا إىل  ريخ ضر   ه. 136-134الفرتة من يرجع 

  غرام. 2.65القطر: غري مذكور.               الوزن:  

  فريقية. إه              املكان: 136سنة السك: 

  الظهر  الوجه

فريقية سنة ست   اهلامش: بسم هللا ضرب هذا الدرهم 
  وثالثني ومائة. 

  املركز: ال إله إال

  هللا وحده   

هلدى ودين احلق  اهلامش: حممد رسول  هللا أرسله 
  ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون.

  املركز: هللا أحد هللا، 

  الصمد مل يلد،  
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  ال شريك له

  

  ومل يولد،   

  ومل يكن

  له كفوا أحد

احلكومات   قامت ضد  اليت  الثورات  قادة  بعض  انتصارات  لتخليد ذكرى  مسكوكات  وقد وجدت كذلك؛ 
وس الدينار  منها:  الوالة  أو  ض املركزية  اإل املذهب  زعيم  العلي  يّكه  عبد  اخلطاب  أيب  (زبيب،    فريقية 

ريخ سكه إىل سنة    )220، ص 1995 ه، يرجح أن يكون سبب سكها هو انتصاره على 141ويرجع 
سنة   القريوان  ريخ، ص  ه141الصفريني وإخراجهم من  بدون  أما  ) 57-56    (معمر،  فكان  .  وصفه 

  كاآليت:

  الوزن: غري معروف.  مم             11القطر: 

  ه      مكان السك: غري مذكور. 141سنة السك: 

  الظهر  الوجه

اهلامش: بسم هللا ضرب هذا الدينار سنة إحدى  
  وأربعني ومية. 

  املركز: حممد 

  رسول   

  هللا. 

هلدى ودين احلق   اهلامش: حممد رسول هللا أرسله 
  ليظهره على الدين كله.

  املركز: ال إله إال

  هللا وحده   

  ال شريك له

ملغرب اإلسالمي خالل عصر الوالة كانت على غرار املسكوكات  ن املسكوكات  مما سبق؛ ميكننا القول 
لقريوان أو مدينة العباسية بشمال إفريقيا، إذ حافظت   األموية والعباسية مع اختالف مكان سكها املتمثل 

إلضافة ألغلب ال ا  عبارات اليت نقشت عليها. كما ميكننا اعتبار أن كل ما طرأ  على شكلها ونوعها ووز
عليها من تطورات إمنا هي تطورات حملية، ومل حتمل هذه املسكوكات اسم اخلليفة أو الوايل إال خالل العصر 

  العباسي.   
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ملغرب اإلسالمي نيا:    املسكوكات زمن الدول املستقلة 

ببغداد  املركزية  للسلطة  بعني  فريقية  الوالة  كان  اإلسالمي  ملشرق  للعباسيني  احلكم  استقرار  بعد 
إلضافة    ) 266، ص  1987(املسعودي،   اإلسالمي،  واملغرب  بغداد  بني  املسافة  عد  ُ ب وبسبب  أنه  إال 

اخلال املغرب عن  بالد  استقلت  ملغرب؛  م  العباسيني ووال بني  العالقات  بذلك  إلىسوء  لتنشئ  العباسية  فة 
  دوال مستقلة متاما عن اخلالفة. ومن هذه الدول: 

  األغالبة.  -
نفسه،  العباسي  اخلليفة  من  األمراء  تعيني  يت  فكان  جيدة  عالقة  لعباسيني  األغلب  بين  عالقة  كانت 

وقد كانت    )131، ص  1962حممود،  (  وأصبح فيما بعد نظام احلكم أو الوالية وراثيًا لدى بين األغلب
ا مسكوكات محلت اسم   ملغرب معتمدة من اخلليفة العباسي، واليت ُسّكت  هناك العديد من دور السك 

الصناع السك وأيضًا بعض احلروف على هامشها قد تكون داللة على أمساء  الرزاق،    (عبد  اخلليفة وسنة 
التاريخ،   نواة    )46، ص  1988املسكوكات وكتابة  اعتبار ذلك  النفصال املغرب اإلسالمي عن وميكننا 

ملغرب اإلسالمي. ملشرق  وظهور أول دولة مستقلة    اخلالفة اإلسالمية 

فريقية مل حتمل أي عبارات تدل على تبعيتها للدولة العباسية  أما املسكوكات الذهبية األغلبية اليت سكت 
دراً    ) 240، ص 1978(مفتاح، وكان ذلك خالل الفرتة اليت كان خالهلا اخلليفة إبراهيم بن األغلب ، إال 

الرشيد العباسي هارون  اخلليفة  اعرتاف رمسي من    ) 226، ص  2004(السيوطي،    يسعي للحصول على 
هوا يف  وجاء  الرشيد،  اخلليفة هارون  اسم  الذهيب  الدينار  األغلب على  ابن  فنقش  املغرب  مشها  على والية 

ومل حتمل شعار األغالبة (غلب) واستمرت هذه    )47م،ص 1990الرزاق، املسكوكات،  عبد(  ريخ السك
الثانية واملتمثلة يف الفرتة  196- 184املرحلة من   املرحلة  املسكوكات إىل  انتقلت بعد ذلك  - 196ه، مث 

ا   ه ويف هذه الفرتة ازداد نفوذ  وقوة موقف بين األغلب ونستنتج ذلك من خالل201 العبارات اليت حو
تبها أي إشارة إىل اخلليفة العباسي.  م اليت مل    مسكوكا

أما املسكوكات األغلبية يف املرحلة الثانية فقد ختلصت من أي تبعية سياسية، وهذا يدل على مدى قوة دولة  
ا والذي يظهر جليا من   إلضافة لقوة اجلانب االقتصادي  بين األغلب، وإىل االستقرار الذي وصلت له، 

ب قام  الذي  األمري  اسم  محلت  اليت  الذهب  معدن  من  نري  لد سكها  السك،  خالل  ودار  وسنة  سكها 
  ) 113، ص 1986(قربة، إلضافة إىل شعار األغالبة يف اجلزء املركزي لظهر املسكوك. 
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مث صارت    حممد رسول هللا"كانت كلمة "غالب" يف البداية أسفل اجلزء املركزي لظهر املسكوك أسفل عبارة "
ويف بعض احلاالت اسم صاحب السكة    أعلى هذه العبارة، مع دمج اسم األمري األغليب أسفل هذه العبارة،

" عبارة  املسكوك حتت  لوجه  املركزي  اجلزء  لهيف  شريك  وحدهال  إال هللا  إله  النقود  ال  عن  اختالفها  رغم   "
الكويف.  اخلط  منها من حيث شكل  تقرتب  األغلبية  أمنسكوكات  إذ  واملقاييس،  الوزن    العباسية من حيث 

نري  )51، ص  1988(العجاين،    الذهبية األغلبية يف مناطق نفوذ األغالبة بتونس وشرق  واستخدمت الد
املدينتني حىت   القريوان والعباسية، واستمر سكها يف هاتني  م مبدينيت  ليبيا، فضربت مسكوكا اجلزائر وغرب 

  سقوط دولة بين األغلب على يد العبيديني الفاطميني. 

  مناذج من املسكوكات األغلبية: 

ا   اليت حو للنصوص  التنوع، حيث كانت  لنسبة  ا عدم  أبرز ميزا األغلبية فقد كانت من  نري الذهبية  الد
  نصوصها على النحو اآليت: 

  الظهر  الوجه

هلدى ودين احلق   اهلامش: حممد رسول هللا أرسله 
  ليظهره على الدين كله.

  املركز: ال إله إال

  هللا وحده 

  ال شريك له.

ريخ الضرب    اهلامش: 

  املركز: غلب

  حممد 

  رسول 

  هللا 

  عبد هللا 
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م يف عهد أول األمراء األغالبة إبراهيم بن األغلب. حمفوظ يف   808  \هـ   192دينار أغليب ضرب عام  
ذه املسكوكة كلمة  حممد  أسفل عبارة  غلبمتحف فنون احلضارة العربية اإلسالمية برقاده بتونس. ويالحظ 

  . )117ص م، 1986 (قربة ، يف ظهر الدينار رسول هللا 

  
عام   ضرب  أغليب  الثالث    905  \هـ    292دينار  هللا  دة  ز األغالبة  األمراء  آخر  عهد  يف  (زيتون،  م 

دة هللاوكلمة    حممد رسول هللاأعلى عبارة    غلبحيث وضعت كلمة    )99، ص  1990 أسفلها يف ظهر    ز
ال إله إال هللا وحده الشريك اسم صاحب السكة يف ذلك الوقت حتت عبارة    الدينار، وكلمة خطاب و هو

  ) 126 ص م، 1986 (قربة، له

  
م بصقلية يف عهد األمري األغليب إبراهيم الثاين حيث نقش    879  \هـ    266ربع دينار أغليب ضرب عام  

يف وجه ربع الدينار،    ال إله إال هللا وحده ال شريك له"وهو اسم صاحب السكة أسفل عبارة "  بالغ عليها  
إبراهيم بن أمحد) أسفل عبارة "   إبراهيموكلمة   أبو إسحاق  الدينا  "حممد رسول هللا(وهو    ريف ظهر ربع 

(M.L.Bates., 2002)  

هو اصطالح أطلق على اجلهة املسؤولة على سك املسكوكات املتداولة يف الدولة العربية  فأما دار الضرب:  
البيزنطيني   سيطرة  اليت كانت حتت  البالد  فتحهم  بعد  العرب  استخدم  حيث  دور اإلسالمية،  والساسانيني 

الضرب اليت كانت موجودة فيها، واستمر التعامل يف بالد املغرب اإلسالمي بعد حتريرها من البيزنطيني على  
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(السولديس   الذهيب  الدينار  اليت    )Solidusأساس  الذهب  مناجم  على  البيزنطيني  سيطرة  بسبب  وذلك 
  آلت إىل املسلمني بعد فتح إفريقيا. 

املغرب، ومل خيتلف اخلط على هذه  و  األمر بدمشق لصاحل  دئ  إفريقية يف  الصافية يف  نري  الد لقد ضربت 
املشرقي وأسلوبه،   اخلط  سنة  و املسكوكات على  الضرب حىت  اسم مكان  يظهر عليها  م.  813ه/198مل 

المي ازداد عدد  ونتيجة التساع النشاط التجاري والصناعي وظهور عدد من الدول ضمن نطاق العامل اإلس
القريوان  مدينة  يف  متثلت  ملغرب  املسكوكات  لسك  دور  هناك  لتصبح  العباسي،  العصر  يف  الضرب  دور 

  . ) 169، ص2011(القيسي، ورقاده وطرابلس وطنجة. 

النسق  ا ظلت حمافظة على نفس  األغلبية هو كو املسكوكات  أبرز مسات  القول أن من  ومما سبق؛ ميكننا 
ملشرق   ا محلت نقش شعارهم  العباسي  واستمر هذا النمط من املسكوكات حىت    غلب،اإلسالمي، غري أ

  أواخر العصر األغليب، مع حرصهم على قوة وجودة عملتهم.  

اليت كانت  املسكوكات  األغالبة سحب  األمراء  استقرارها؛ فلم حياول  األغلبية هو  املسكوكات  ومن مميزات 
ألسواق خالل حكم أي أمري منهم. م حاولوا حتديثها، وحتديث موجودة  الدراهم األغلبية اليت سكت  غري أ

على يد األمري األغليب إبراهيم بن   من الفضة من خالل ثورة إصالحية أخربتنا عنها املصادر التارخيية كانت
وتسمى ثورة الدراهم، فيذكر لنا مثال ابن عذاري املراكشي يف كتابه البيان املغرب أن ((...إبراهيم بن   غلباأل

القطع به من  يتعامل  ما كان  الصحاح، وقاطع  الدراهم  بسك  قام  ريخ، ص    ،5األغلب  بدون  (عذاري، 
511 (  

لعاشرية فسميت  دينارا  تساوي  دراهم  عشر  فأصبحت كل  العيار،  خالصة  دراهم  إبراهيم  (قربة،   فضرب 
ذا العمل لألمري األغليب إبراهيم استطاع تكوين قاعدة سليمة لتعامالت التجارية  )238، ص  1986 . و

كيد على كون الدولة األغلبية كانت دولة قوية  .وطريقة التبادل وهذا ما يزيد  ً وسياسيًا أيضًا   اقتصاد

إلضافة ملسكوكات األمراء األغالبة ظهرت مسكوكات أخرى كان الغرض منها هو االنفصال عن األغالبة  و
أو إعالن االنتصار عليهم، وأيضًا كنوع من الدعاية لدعوته، فقام بسكها بعض الثائرين على احلكم األغليب  

ا منصور بن نصر املع . وكانت  )132م، ص  2005(الزيدان،  روف ب "الطنبدي"  كاملسكوكات اليت ضر
  درامهه عبارة عن قطعة مستدارة الشكل:

 
القطع هي كما تسمي الدراهم القطع وهي عبارة عن دراهم فضية غري مكتملة، وذلك بسبب ذهاب جزء منها بسبب القطع،  5

 الدين، إغاثة األمة بكشف الغمة، فكانت تلك الدراهم تقبل يف تعامل العامة. ينظر ملزيد من التوضيح، املقريزي، تقي 
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ا 26قطرها:    غرام 2.70مم       وز

خلط الكويف البسيط.   محلت نقوش 

  الظهر  الوجه

فريقية سنة   اهلامش: بسم هللا ضرب هذا الدرهم 
  عشرة ومائتني. 

  املركز: ال إله إال

  بخ بخ

  وحده هللا 

  ال شريك له

هلدى ودين احلق   اهلامش: حممد رسول هللا أرسله 
  ليظهره على الدين كله ولو كره املشركني

  املركز: عدل 

  حممد 

  رسول هللا 

  منصور بن نصر

  منصور

ميثل شعارا هلم كدليل على عدهلم وأيضا الجتذاب  األغالبة بكلمة "عدل" وهو  استبدل شعار  أنه  يالحظ 
  أيضًا ذكر اسم منصور مرتني األول امسه والثانية كناية عن نصره على بين األغلب كما يبدو. األنصار له، 

  املسكوكات العبيدية (الفاطمية).  

القمودي  بكر  أبو  آخر هو  السك عامل  دار  على  برقاده؛ عني  األغلب  بين  دولة  الذي كان    بعد سقوط 
لفيلسوف، وسك مسكوكات محلت اسم اخلليفة الفاطمي عبيد هللا املهدي ريخ،    يعرف  (عذاري، بدون 

م على  909ه/297أطلق عليها "السيدية" خالل اخلالفة العبيدية لبالد املغرب اإلسالمي سنة    )151ص  
عبيد هللا   جانب اسم اخلليفة  أنقاض دولة األغالبة حيث سكت عملتها  على طراز املسكوكات العباسية إىل

سنة    املهدي  العبيديني  اخللفاء  ص2001(ل.أبسيمينوفا،    م669ه/358أول  أمر  ) 33،  حيث   ،
متحدة  دوائر  ثالث  م يف  بنقش كتا فقاموا  التصميم،  العملة، من حيث  طراز  تغيري جذري يف  حداث 

الرتتيب األف الساعة، بدالً من  اجتاه عقارب  ت عربية  املركز، تسري عكس  تنقش عليه كتا الذي كانت  قي 
منذ عهد اخلليفة عبدامللك بن مروان، وكان اهلدف من  وراء هذا الطراز الفاطمي هو التأكيد على حقهم  

  ) 59، ص  2021(حممود ،  املطلق يف اخلالفة.
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العامل خاصة  اهلجرية يف أحناء  األربعة األوىل  القرون  املغاربية خالل  املسكوكات  انتشرت  القرنني    وقد  خالل 
املعامالت   يف  مستعمالً  دوليًا  نقداً  املغريب  الدينار  وأصبح  للميالد،  والعاشر  التاسع  للهجرة  والرابع  الثالث 
م األخرية حلكم العبيديني لبالد املغرب،   التجارية واملالية، وحل حمل الدينار البيزنطي الذهيب، وخاصةً يف األ

ريخ،)   حيث أكثروا من سك العمالت الذهبية   وذلك كنتيجة لوفرة معدن الذهب خبزائن    (اخلزاعي، بدون 
م عليها وكذلك نشاط حركة القوافل التجارية ببالد املغرب   فريقيا وسيطر الدولة بسبب توفر مناجم الذهب 

  .  ) 154، ص 2009(بولبيض،  اإلسالمي

  
  م   783\هـ 167دينار عباسي ُضرب يف عهد املهدي  عام 

الفردية ومفهوم  إن   م  احلكام ونزعا ميول  لنا بوضوح  تكشف  الفاطمية؛  املسكوكات  الواردة على  األلقاب 
ريخ، ص   امللك لديهم أللقاب والعبارات اليت توضح  )116(الكرملي، بدون  ، فهي بذلك سجل حافل 

أو للدولة  الوالة واألمراء  تبعية  تنفي  أو  فتثبت  البارزة،  السياسية  استقالهلم عنها، فضالً عن    أبرز األحداث 
، وذلك من اسم اخلليفة أو األمري على مسكوكات إقليم  معرفة احلوادث املتعلقة بفتح بلد ما عنوة أو صلحًا

  من األقاليم.

واالقتصادية  السياسية  الجتاهات  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  الفاطمية  املسكوكات  على  املسجلة  فالنصوص 
السياسية واملذهبية اليت محلها الفاطميون إىل بالد املغرب مل تؤثر على نظام السكة   واملذهبية للدولة، فاألفكار

. ويف مقدمة هذه النقود نقود الداعية أيب عبد هللا الشيعي الذي يعترب أول من ضرب   ثرياً واضحًا الذهبية 
نري جديدة ختليداً لالنتصارات اليت أحرزها على األغالبة.    د

التا املصادر  على  وتذكر  املسجلة  النصوص  طبيعة  الشيعي  هللا  عبد  حياة  سرية  حلديث  تناولت  اليت  رخيية 
احلمد   ((يف الظهر و    ))تفرق أعداء هللا(( يف الوجه وعبارة  ))  بلغت حجة هللا(( السكة الفاطمية املبكرة مثل  

  . ) 143م،ص1986(قربة،  )).رب العاملني
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عند مالحظة الشعارات والعبارات املنقوشة على مسكوكات أيب عبد هللا الشيعي أنه قصد من ورائها الدعاية  
(صاحل بن قربة، املسكوكات الفاطمية يف حضارة املغرب  اإلعالمية، ومتهيد اجلو املالئم لظهور أمام جديد  

ص األعوا  ) 35- 34اإلسالمي،  يف  نري  الد من  نوعني  هللا  عبد  أبو  وزعت  297-286م  ضرب  ه 
  نصوصها على الشكل اآليت:

  الظهر  الوجه

  اهلامش: كتابة هامشية تشر إىل لرسالة احملمدية 

  املركز: ال إله إال

  هللا وحده 

  ال شريك له

  

ريخ ومكان الضرب اهلامش: كتابة هامشية تشري إىل 

  املركز: احلمد  

  حممد 

  رسول 

  رب العاملني 

الثاين   النوع  جاء  عبارتني  كذلك  ضافة  و النصوص،  ترتيب  حيث  من  األول  لنوع  شبيه  للمسكوكات 
" والظهر  الوجه  "  بلغت حجة هللا"جديدتني يف مركز  أعداء هللا" و  .  )156  ص   م، 1986(قربة،    تفرق 

) املهدي  عبد هللا  حكم  العبيدية خالل  املسكوكات  ضربت  ( 322- 297ولقد  والقائم   - 322ه) 
،  )50، ص2019(خباية،    ه)362- 341ه) واملعز لدين هللا ( 341- 334واملنصور  ( ه)  334
عهد مؤسس الدولة عبد هللا املهدي، فكانت عبارة عن صفيحة مستدارة من الذهب قطرها ما بني    أما يف

(21و  17 بني  ا  و( 415و  4.1مم وز األغلبية شكالً وحمتوى،  4.5غ)  نري  الد طراز  على  غ) ضربت 
مدينيت  ستثن يف  النماذج  هذه  سكت  وقد  بينهما.  التمييز  يصعب  لدرجة  وألقابه  املهدي  اسم  ظهور  اء 

نصوصا كتابية على الوجه والظهر، ويف الوجه    ، فحملت)504، ص  1994(الدشراوي،    القريوان واملهدية
  كتابتني هامشية ومركزية من مخسة أسطر كاآليت: 

  الظهر  الوجه

هلدى ودين احلق  اهلامش: حممد رسول  هللا أرسله 
  ليظهره على الدين كله

  املركز: عبد هللا 

اهلامش: بسم هللا ضرب هذا الدينار سنة...وثالث مائة 

  املركز: اإلمام
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  ال إله إال

  هللا وحده 

  ال شريك له

  أمري املؤمنني 

  حممد 

  رسول 

  هللا 

  املهدي  

لل السكة وظيفة ضرورية  ابن خلدون يف مقدمته، أن  ملك والسلطان وشارة من شارات ملكه، فكانت  يذكر 
مسكوكات عبد هللا املهدي ال حتتوي على شعارات جديدة تشري إىل املذهب الشيعي، رغم احتوائها على امسه  

ريخ، ص  وألقابه بدون  املغرب  )183(خلدون،  لغالبية سكان  مراعاته  إىل  نرجع سبب ذلك  أن  وميكننا   ،
  ذلك الوقت مل تستقر له أمور الدولة. حيث كانوا من السنة أو أنه يف 

الرمسي بصيغة عبد هللا وليس كما   اخلليفة حيث محلت امسه  املسكوكات وسيلة إعالمية عن  اعتربت  وهكذا؛ 
  تذكر لنا املصادر التارخيية عبيد هللا والذي انشق منه اسم العبيديني أو الدولة العبيدية نسبة له. 

ألحداث 334-322اخلليفة القائم  (توىل اخلالفة بعد عبد هللا املهدي   )، فتأثرت املسكوكات يف عهده 
السياسية والعسكرية املتمثلة يف الثورات وانتشار الفنت مثل ثورة ابن طالوت القرشي الطرابلسي، وثورة أيب يزيد  

املعروف بصاحب احلمار  ا ك).19، ص  2008(الدينوري،    خملد بن كيداد  الثورة وخطور تم  وبسبب هذه 
سم عبد هللا املهدي، وذلك خشية أن خيتلف الناس   نري  القائم  وفاة والده عبد هللا سنة كاملة وسك الد

  عليه إذا علموا بذلك. 

دئة النفوس، وما يؤكد ذلك؛ َضرْب أيب القاسم   تؤكد هذه الوضعية أن املسكوكات كانت تلعب دوراً كبرياً يف 
) نوعني من مسه. واتسمت املسكوكات يف عهده حممد (القائم  سم أبيه، والثاين  نري إحدامها  لتطور   الد

حية الشكل أصبح التخطيط اهلندسي للدينار يضم نصوصًا دائرية   حييت الشكل واملضمون. فمن  السريع من 
ت   رزة وظهر اخلط الكويف املورق يف النها املورقة ألول مرة على السكة  تفصلها حلقات من خطوط معدنية 

أضيفت عبارات جديدة كنتيجة هلامش  )158م،ص1986(قربة،    الفاطمية فقد  املضمون  حية  أما من   .
  جديد، وبذلك أصبح الدينار حيتوي يف الظهر على هامشني ومركز. 

:   مثال ملسكوكات القائم 

  مم. 21غ.                   القطر:  4.15الوزن: 
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  . )2011(القيسي،  ه328السك: املهدية.           سنة السك: مكان 

  الظهر  الوجه

هلدى ودين احلق   اهلامش: حممد رسول هللا أرسله 
  ليظهره على الدين كله.

  املركز: حممد. 

  أبو القاسم

  ال إله إال هللا 

  وحده ال شريك له. 

 .   املهدي 

اهلامش اخلارجي: ومتت كلمات ربك صدقًا وعدالً  
  المبدالً لكلماته وهو السميع العليم.

ملهدية   اهلامش الداخلي: بسم هللا ضرب هذا الدينار 
  سنة مثان وعشرين وثالث مائة. 

  املركز: اإلمام.

.   القائم 

  أمري املؤمنني. 

  حداث واألمور منها: من خالل نصوص هذا الدينار ميكننا استقاء الكثري من األ

ت قرآنية؛ -  امليل يف تلك الفرتة الستخدام آ
مر هللا   - القائم  سم  التارخيية  املصادر  أغلب  لقبه يف  يرد  الصحيح، حيث  اخلاليف  بلقبه  معرفتنا 

؛  والصحيح ومن خالل مسكوكاته القائم 
 أوضحت لنا أيضًا مستوى احلياة يف عصره؛  -
مسكوكات القائم  أنه اعتمد سك مسكوكاته يف مدينة املهدية عاصمة اخلالفة  كذلك تبني لنا   -

 العبيدية (الفاطمية) آنذاك؛
 أيضًا مل تظهر على مسكوكاته أي شعارات للمذهب الشيعي. -

ه الذي توىل اخلالفة يف ظروف حرجة،  341- 334بنه أيب طاهر إمساعيل  ااخلالفة    وبعد وفاة القائم توىل
نري يف القريوان واملهدية بنفس نسق مسكوكات والده. فأخفى أمر  كيداً على ذلك سك الد   وفاة والده، و

ا الوسيلة اإلعالمية    ؛من هنا    ألحداث اهلامة وأثرت فيها، على اعتبار كو ثرت  يتبني لنا أن املسكوكات 
ثريها على الر    أي العام للشعوب. الوحيدة. فكانت الوسيط بني اخلليفة والرعية، إىل جانب 

لدين هللا   املعز  اإلسالمي  ملغرب  الفاطميني  اخللفاء  آلخر  ص 2011(عبدالرزاق    ه365- 341وكان   ،  
فرتة    )51 تعد  انتشارها، كما  بسعة  املسكوكات يف عهده  متيزت  املسكوكات، حيث  أيضًا يف سك  نصيب 
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املغاربية، فكانت   السكة  الدول خالفته أهم فرتات تطور  الذهبية دعامة مهمة من دعائم سياسة    املسكوكات 
الفتح إىل سقوط دولة بىن محاد،   املغربية من  حىت أصبحت  ،)350، صفحة  1986(قربة، املسكوكات 

الشيعي) الفاطميني. (املذهب  أداة إعالمية ملذهب  الفاطمية  أما  .  ) 911، ص1974(العش،    املسكوكات 
فقد اإلسالمي  ملغرب  السك  دور  واملنصورية    عن  والقريوان  بزويلة  م  مسكوكا الفاطميني  العبيديني  سك 

الفلس)  الدرهم،  (الدينار،  والنحاسية.  والفضية  الذهبية  العملة  فسكت  وطرابلس  (العش،    واملهدية 
  . ) 913م،ص1974

  

  : خامتة

  من خالل عرضنا السابق خلصنا إىل جمموعة من النتائج اليت نراها ذات أمهية للباحث يف التاريخ وهي كاآليت:   

   املغرب اإلسالمي طيلة ملغرب اإلسالمي مرآة صادقة وسجالً ملا كانت عليه بالد  املسكوكات  شكلت 
  العصور اإلسالمية املتتالية؛ 

 اإلسالمي خال ملغرب  املسكوكات  النحاسية  استمرت  الفلوس  أو  الفضية  الدراهم  سواء  الوالة  عصر  ل 
  بنفس الطراز األموي والعباسي يف املشرق؛ 

   ظهرت بعض املسكوكات لبعض الوالة الذين استغلوا فرتة الفراغ السياسي إلثبات حكمهم وذلك بسك
 زية؛ مسكوكات حتمل أمساءهم وسنة سك القطعة كنوع من أنواع االستقالل على احلكومة املرك

   ا ظاهرة استخدام اخلط الكويف البسيط املورق حية تطورها الفين فقد اتصفت ببساطتها حيث ساد من 
بشكل  الكلمات  رسم  يف  اإلمالئية  األخطاء  شيوع  إىل  إلضافة  التعجيم،  نقاط  من  خبلوه  ميتاز  الذي 

 متصل؛
 ال ا خالل عصر  سابقا والقوة عن  جلودة  األغلبية  املسكوكات  قوة متيزت  إىل  إرجاع ذلك  والة، وميكننا 

السياسي  اجلانب  من  الستقرارها  إلضافة  والفضة  املعادن كالذهب  وتوفر  للدولة،  االقتصادي  اجلانب 
 واألمين؛

  املركزية السلطة  عن  اإلسالمي  ملغرب  الدول  استقالل  أوضحت  إعالمية  وسيلة  املسكوكات  كانت 
ملغرب؛ ملشرق وذلك من خالل عدم ذكر اخلليفة ال  عباسي على املسكوكات واالعتماد على دور السك 

     للخالفة ملعارضني  عن عمالت سكت  وافية  مبعلومات  إمداد  يف  رزا  دوراً  املسكوكات  لعبت  كذلك 
إلضافة   السك  املعارض وسنة ومكان  اسم  م من معلومات من  احتوته مسكوكا ملغرب من خالل ما 

 للمعدن املستخدم فالسك؛ 
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    ا ومجاهلا من خالل ما نقش عليها، كما أوضحت لنا مدي قوة اجلانب متيزت املسكوكات الفاطمية جبود
 االقتصادي للدولة. 

  وهللا ويل التوفيق                                         

  

  املصادر واملراجع 

ت الدينية.  )1 ريخ). أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب، األحكام السلطانية والوال   (بريوت،بدون 
األندلس واملغرب،ترمجة ج.س كوالن،   )2 املغرب يف أخبار  البيان  العباس أمحد بن حممد بن عذاري،  أبو 

ريخ) ج  ليفي بروفنسال، دار   . 2الثقافة ( بريوت،بدون 
أبو شعر،   )3 الدينوري.. عيون االخبار، حتقيقمنذر حممد سعيد  قتيبة  املكتب  أبو عبد هللا بن مسلم بن 

  . )م2008االسالمي (بدون مكان، 
أبوبكر بن العريب، العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب صلي هللا عليه وسلم   )4

د ( بريوت،   . )م  1982مكتبة أسامة بن ز
اجلوه )5 ومعادن  الذهب  مروج  املسعودي،  علي  بن  احلسن  بن  علي  احلسن  املكتبة  أيب  ر  

  . م)1987العصرية(بريوت،
سر سيد  )6 تقي الدين أمحد بن علي بن عبدالقادر بن حممد املقريزي، إغاثة األمة بكشف الغمة، حتقيق 

ريخ) ص   . 51صاحلني (بدون مكان، بدون 
ريخ اخللفاء،دار الفجر ( القاهرة،2004جالل الدين السيوطي، ( )7   . م) 2004). 
ريخ)  عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، املقدمة، دار ابن خلدون )8   . (االسكندرية، بدون 
رتاث العريب (بريوت، بدون  احلىي الكتاين، الرتاتيب اإلدارية أو نظام احلكومة النبوية، دار إحياء ال  عبد )9

  .ريخ)
10) http;//search.manduman.com/Record/176765 )2000( - ، pp11-23  .. 

M.L.Bates ) .2002  .( The introduction of the quarter-dinar by the Aghlabid 
in 264H .Rivista italiana di numismatica e scienze affin(Issn1126-8700  ( 

الراشاد  )11 دار  املوحدين،  دولة  اية  إىل  التاريخ  ماقبل  عصر  من  التاريخ  عرب  املغرب  حركات،  ابراهيم 
  م) 2000احلديث(الدار البيضاء،

انستان   )12 (القاهرة، األب  الدينية  الثقافة  مكتبة  النميات،  وعلم  واالسالمية  العربية  النقود  الكرملي،  س 
ريخ).    بدون 
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القرن   )13 من  مناذج  األوسط  املغرب  دويالت  مسكوكات  خباية،  غري   7-4إيناس  ماجستري  رسالة  ه، 
    م) 2019منشورة جامعة املسيلة،(اجلزائر،

والتاريخ  )14 املصادر  االندلس دراسة يف  م يف  املسلمني وحضار العرب  ريخ  الدوري،  الدين عارف  تقي 
صر(اخلمس،    م)  1997واحلضارة والتأثري منشورات جامعة 

،(يناير,  )15 واملعلومات  املكتبات  جملة  سرت..  مدينة  من  إسالمية  املهدي كشبور،مسكوكات  مجعة 
2011  (  
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 امللخص: 

شكَّل إقليم تركستان الشرقية منطقة اسرتاتيجية للعامل اإلسالمي منذ وصول اجليش اإلسالمي حتت قيادة  
غْراخان إىل اإلسالم، ه، وازدادت أمهيته بعد دخول السلطان عبد ا٩٦قتيبة بن مسلم عام   ُ لكرمي سطوق بـ

أقصى   إىل  اإلسالمية  الفتوحات  توسيع  وبوابة  رئيسية  ، وحمطة  اقتصاد احلرير  طريق  ميثل  أنه كان  وذلك 
ا يف حفظ ثغور املسلمني يف   ً ا كبري ، ولعب أبناء األويغور الذين يعيشون يف هذا اإلقليم دورً الشرق معنو

لكن يف مقابل هذه امليزات أصبحت تركستان الشرقية مثار  ء،  األعدا  أقصى الشرق عدة قرون، من أقدام 
العامل اإلسالمي يف القرون األخرية.   نزاع سياسي بني االحتاد السوفيايت والصني بعد تراجع عام وقع على 

دأ الثورات الشعبية يف هذا اإلقليم ضد االحتالل مهما كلف مثنها، فكانت ( )  ١٣/١١/١٩٣٣ولكن مل 
اخلالفة  فرتة كبرية يف  بعد سقوط  إسالمية  دولة  أول  أسست  اليوم  الشرقية، ألنه يف هذا  تركستان  ريخ 
غْرا الذي سيتناول هذا البحث (دور  ١٩٢٤العثمانية عام   ُ م، جبهود العلماء والقادات، منهم: حممد أمني بـ

حتقيق   يف  دوره  اإلسالمية)  الشرقية  تركستان  مجهورية  سيس  يف  غْرا  ُ بـ أمني  حممد  شعب األمري  استقالل 
غْرا وجهوده الدعوية والتعليمية، واحلركة اجلهادية، والعلمية والسياسية،   ُ تركستان الشرقية، وحياة حممد أمني بـ

mailto:abudurusuli1988@gmail.com
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م من حتت وطأة املعتدين. وحيتوي عوامل   وجهوده يف طريق حترير مسلمي تركستان الشرقية وتطهري أوطا
رخيها سقوط مجهورية تركستان الشرقية بعد قيامها يف كاش غر، وكذلك يتعرض لتعريف تركستان الشرقية و

ا.   موجزً

املفتاحية: احلزب    الكلمات  اإلسالمية،  اجلمهورية  الصني،  الشرقية،  تركستان  غْرا،  ُ بـ أمني  حممد 
 الشيوعي الصيين، االحتاد السوفييت، كاشغر، احلركة اجلهادية والسياسية.

Abstract: 

The East Turkestan region has formed a strategic region for the Islamic 
world since the arrival of the Army of Islam under the leadership of Qutaiba 
bin Muslim96, and its importance increased after the entry of Sultan Abdul 
Karim Sattuq Bograkhan to Islam.  The Silk Road represents economically, 
a major station and a gateway to expanding the Islamic conquests to the far 
east, morally, and the Uyghurs living in this region played a major role in 
preserving the Muslim frontiers in the far east for several centuries, from the 
feet of the Muslim enemy.  But in return for these advantages, East 
Turkestan became the subject of a political conflict between the Soviet 
Union and China, after a general decline in the Islamic world in recent 
centuries. However, popular revolutions against the occupation did not abate 
in this region, no matter what the cost of it, so the 12/11/1933 was a great 
period in the history of East Turkestan, because on this day he established 
the first Islamic state after the fall of the Islamic caliphate by exerting the 
efforts of scholars and leaders, including: Muhammad Amin Bughra.This 
paper (the role of Prince Muhammad Amin Bughra in establishing the 
Islamic Republic of East Turkestan) will deal with the role of Prince 
Muhammad Amin Bughra in achieving the independence of the people of 
East Turkestan, the life of Muhammad Amin Bughra and his advocacy and 
educational efforts, the jihadist movement, the scientific and political, and 
his efforts in the way of liberating the Muslims of East Turkestan.And 
cleansing their homelands from under the weight of the aggressors.  It 
contains the factors of the fall of the East Turkestan Republic after its 
establishment in Kashgar, as well as 

presents the definition and history of East Turkestan briefly. 

Keywords: Muhammad Amin Bughra, East Turkestan, China, the Islamic 
Republic of China, the Communist Party of China, the Soviet Union, 
Kashgar, Jihadist and political movement. 

  



 

363 

 : مقدمة

استوطنوا تلك إن إقليم تركستان الشرقية يقع يف آسيا الوسطى موطن األتراك قدميا ومهدهم، فهم الذين  
القرن   أواخر  ضول. ويف  األ املقام يف  ببعضهم  استقر  منها حىت  وانتشروا  فيها،  وأقاموا عدة دول  البقاع 
التاسع عشر امليالدي اقتسمت كل من روسيا القيصرية والصني تركستان، فاستولت روسيا القيصرية على  

ا الطرف  ا، ويف  الغريب منها فأصبح حتت نفوذها وسيطر الشرقي منها،  اجلزء  اجلزء  الصني  احتلت  ملقابل 
بعة هلا أمستها (شنجانيخ) وتعىن: املستعمرة اجلديدة، وذلك عام ( م). ومن ذلك  ١٨٧٨وجعلته مقاطعة 

ضد   واالستبداد  القمع  أنواع  مجيع  متارس  ا  وسيطر الصني  نفوذ  حتت  الشرقية  تركستان  ظلت  التاريخ 
  السكان األصليني.

األرض   أصحاب  م  السكان  تشعر  فتارة  تركستان،  إقليم  إزاء  املد واجلزر  الصني سياسة  جت  ولقد 
م ينعمون خبريات بالدهم ويؤدون شعائرهم الدينية كما يشاؤون، ويف أحايني كثرية كانت   أحرار يف تصرفا

األ استمرت  وهكذا  احملتل،  سياسة  على  تطغى  اليت  هي  واالستبداد  القمع  إىل  سياسة  اإلقليم  يف  وضاع 
ت القرن العشرين حيث شدد املستعمر وطأته على اإلقليم مما دفع السكان إىل مقاومة هذا الظلم،  بدا
بغرا يف   أبرزها مقاومة األمري حممد أمني  فاندلعت مقاومات داخلية واشتعلت ثورات مناهضة، ولعل من 

تيمو ١٩٣٢ُخَنت   بقيادة  قُمول  ثورة  ذلك  قبل  وسبقتها  سنة  م،  خليفة  تلك ١٩١١ر  وأسهمت  م، 
دة الوعي لدى السكان بتحرير بالدهم، فربزت عدة شخصيات وقيادات تنادي بتحرير   املقاومات يف ز
سهامات كبرية  غْرا الذي أسهم  ُ البالد وإعادة احلق إىل أصحابه، كاألمري الرتكستاين الراحل حممد أمني بـ

ضل وقاوم واستبسل يف الدفاع عن    -مع رفاقه    –فقد جاهد  وأحدث تغيريا يف واقع تركستان الشرقية،   و
عاليا  تركستان  علم  رفعوا  الذين  األوائل  الرواد  من  يعد  فهو  والصني.  الروس  قبضة  من  وحتريره  وطنه، 

  . -وإن مل تستمر طويال حيث دامت ستة أشهر  –وأسهموا يف إقامة دولة حرة  

واملقاومة من أجل إصالح واقع تركستان الشرقية وتغيريه، فقد فاألمري حممد أمني بغرا أمنوذج حي للتضحية  
من   يعد  فهو  احلديث،  الشرقية  تركستان  ريخ  يف  امسه  وأفكاره  عماله  وخلد  اإلصالحية  بصماته  ترك 
م من   الرواد األوائل الذين رفعوا علم تركستان عاليا وجاهدوا لتحرير مسلمي تركستان الشرقية وتطهري أوطا

  م الروس والصني. حتت أقدا
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  أوال: إطار الدراسة  

يف محاية وطنهم من احتالل األجانب   يف إبراز إسهامات شعب األويغور  تظهر أمهية هذا املوضوع؛ أوال:
والصني  – أرض  -الروس  حترير  يف  ودوره  غْرا،  ُ بـ أمني  حممد  األمري  حياة  على  الضوء  تسليط  يف  نيا:   ،

جهودهم   مثرة  رة  وإ األئمة  علماء  وسرية  الرتاث  إحياء  يف  لثا  مث  والروس،  الصني  أقدام  عن  املسلمني 
يت سبب املخبأة يف صفحات التاريخ.   اختيار البحث يف عدة نقاط؛ األول: عدم توفر املصادر العربية    و

من   بالده  لتطهري  حياته كلها  وكرس  قومه،  حلرية  جاهد  أنه  رغم  وحياته  غْرا  ُ بـ أمني  حممد  سرية  عن 
اإلسالمية سواء كان يف  احملتلني، الشرقية  تركستان  سيس مجهورية  يف  غْرا  ُ بـ أمني  بيان دور حممد  والثاين: 

ال والثالث:  اجلانب  العلمي،  أو  النوع من  سياسي  هذا  إىل  ماسة  يف حاجة  والعامة  اخلاصة  املكتبات  إن 
الشرقية قبل غريهم. وتتمثل  أبناء تركستان  الواجبات على  املعلومات من  ذه  املعلومات، فكان تزويدها 

غْرامشكلة البحث ُ ، وبيان دور األمري حممد  في التعريف برتكستان الشرقية، والتعريف حبياة األمري حممد أمني بـ
غْرا  ُ ر الثورة بني الشعب الرتكستاين على املستعمرين، وإبراز دور األمري حممد أمني بـ غْرا يف إشعال  ُ أمني بـ
على   البحث  حدود  ويقتصر  وحركيا.  وعلميا  سياسيا  اإلسالمية  الشرقية  تركستان  مجهورية  سيس  يف 

ا وحاضرها، وعن سرية األمري  احلديث عن نبذة خمتصرة عن تركستان الشرقية   رخيها وثقافتها، وحضار و
) بغرا،  أمني  تركستان ١٩٦٥-م١٩٠١حممد  سيس مجهورية  والتعليمي واحلركي يف  السياسي  م)، ودوره 

، وحياته السياسية يف اهلند وأفغانستان، ومصر، وتركيا وغريها  ١٢/١١/١٩٣٣الشرقية اإلسالمية يف سنة  
 ارخيي معتمدا على مجع املعلومات من املصادر واملراجع.معتمدا على املنهج الت

 

  نيا: خلفية البحث 

األويغورية للغة  والعربية حتدثت عن جانب حياته ونضاالته من خالل    هناك كتب ومقاالت  والرتكية 
هذا   يف  مهمة  الدراسة  هذه  نرى  وهلذا  خاص،  بوجه  عنه  تتحدث  ومل  الشرقية،  تركستان  ريخ  سرد 

  الشأن: 

ريخ تركستان الشرقية"،   - بغرا، وترمجة حممد قاسم أمني، بعنوان " فهناك كتاب بقلم حممد أمني 
ريخ تركستان عامة وتركستان ١٤٢٩بعة امللك فهد سنة نشر يف السعودية، من ط ه، وقد حتدث مؤلفه 

  الشرقية خاصة إىل وقت التأليف؛



 

365 

ً بعنوان " تركستان الشرقية يف عهد ملوك الطوائف" وقد صدر عن دار   - وكتب حممد قاسم كتا
سنة   إسطنبول  يف  األويغوري  يف  ٢٠٠٠تكلماكان  وقاداته  الطوائف  امللوك  عن  حتدث  تركستان م، 

  الشرقية.
يف   - نشر  وقد  تركستان"  رجاالت  لبعض  "اإلعالم  بعنوان  آخر   ً أمني كتا قاسم  حممد  وكتب 

 ؛ ١٤٢٩السعودية من مكتبة ملك الفهد الوطنية للنشر 
األويغورية    - للغة  الشرقية  تركستان  أعالم  من  جمموعة  أمحد  حممد  صاحبه  مجع  وهناك كتاب 

" ۇئيغۇر بعنوان  شھۇر  م وقديۈز  إسطنبول    "  يف  بغراخان  سطوق  دار  عن  حتدث  ٢٠١٧صدر  وقد  م، 
  مؤلفه عن حياة حممد أمني بغرا بصفحات عديدة. 

 

 لثا: التعريف العام لرتكستان الشرقية 

 تعريف تركستان الشرقية  .1
ا األقوام املميزة عرقا وساللة من سائر الشعوب الناطقة  إن كلمة تركستان ترتكب من كلمتني "ترك" تعين: 

الرتك،يف بالد  فمعناها  األرض  أو  البالد  فارسية مبعىن  آسيا و"ستان" هي كلمة  قارة  احلموي،     قوت  )
البلدان،  ١٩٩٥ الشرق )٢٣|٢م، معجم  اليت حتدها من  املنطقة  اسم (تركستان) على تلك  . ويطلق 

الشمال سلسلة جبلية  قزوين، ومن  ال وحبر  األُورَ الغرب جبال  اإلله، ومن  أي: جبل  غ،  تنغري  جبال 
(حممد  مع قبائلها منذ آالف السنني،  6قليلة االرتفاع، وكانت تعيش يف هذه البقعة الواسعة القوم األويغوري 

وهي تنقسم   ،)٢ه، ص١٣١٦، وجنيب عاصم،  ٢٩، ص٢٠١٦. وسعاد هادي،  ٤٦ص،  ه١٤٢٩غرا،  أمني ب
وتركمنستان،  وأوزبكستان،  حتتها كازاخستان  تدخل  الغربية  املدن  أما  والشرق.  الغرب  قسمني:  إىل 

 
للغة  6 ويكتب  املهملتني،  والراء  الواو  وسكون  الغني  وضم  املعجمة  والياء  الواو  وسكون  األلف  بضم  "أويغور"  كلمة 

إلجنليزية (»ۇئيغۇر «األويغورية   لرتكية  (Uighurأو  Uyghur) و لصينية    (Uygur)) و ، وهي تعين "االحتاد  (维吾尔)و
غُرْ   للغة األويغورية. وهي اسم لشعب يعيش يف آسيا الوسطى. وجاء يف "ديوان لغات الرتك": أُيـْ اسم والية    –والتضامن" 

أخربين نظام الدين إسرافيل طغان تكني بن حممد جقر وهي مخس مدائن، بناها ذو القرنني حني صاحل ملك الرتك. وقال:  
أيغر بعث إليه خاقان الرتك أربعة آالف رجل، وأجنحة قالنسهم   طنقاخان عن أبيه قال: ملا وصل ذو القرنني قرب والية 

هؤالء  كأجنحة الشواهني، وكانوا يرمون خلفا كما يرمون قداما، فتعجب منهم ذو القرنني فقال: «إينان خوذ خرند» أي:  
الصيد عنهم فيأكلون مىت ما أرادوا. فسميت الوالية «خذ   م ال ينفلت  استبدوا مآكلهم ال حيتاجون إىل طعام غريهم أل

ء واخلاء يف «خر» غينًا وكذلك يفعل حبروف احللق" حممود بن احلسني الكاشغري،    .خر». مث قلبت اخلاء ألفا ... والذال 
 .٧٩م،س٢٠١٨،يغۇرى سابىت ۇئ .  ٢٦ه، ص١٣٣٣

https://en.wiktionary.org/wiki/%25E7%25BB%25B4%25E5%2590%25BE%25E5%25B0%2594
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بعة إىل أفغانستان حاليا، وإقليم كشمر كما يقول علماء    وقريغيزستان، وطاجيكستان، وبعض املدن اليت 
الروس   احتل  عندما  العشرين،  القرن  بداية  إىل  يرجع  والشرقية  الغربية  تركستان  تسمية  سبب  اجلغرافيا.أما 
لغربية، وأما تركستان الشرقية مسيت  إمارة البخارى وإمارة خيوه وإمارة قوقند، ودمر الثقافة واحلضارة، مساه 

رئ الكاشغري،  الباقي  عبد  بن  بت  القائد،  العالمة،  الشرقية  بتسمية  تركستان  جلمهورية  الوزراء  يس 
عتبار جغرايف، ألن تلك البالد تقع على غرب الكاشغر عاصمة تركستان الشرقية، وتقع هذه   اإلسالمية 
املنطقة يف قلب آسيا. ومتر عنها طريق احلرير القدمي، وكان أحد أهم املراكز التجارية يف العامل منذ أكثر من  

د زۇنۇن  .٢٨، واقع الدعوة اإلسالمية يف تركستان الشرقية، ص ٢٠٢٠ر، (حممد تورسون عم سنة ٢٠٠٠ مم ومۇھ

 ).٢٩٨ص. ۇئيغۇر يىلنامىسى،٢٠١٧وقيا، ئ

 تعريف تركستان حضار وثقافيا:  .2
ر بعد   إن التحقيقات األثرية تدل أن حضارة تركستان تعود إىل آالف السنني قبل امليالد، يقول علماء اآل
اليت نقب من مدينة   املعابد واجلثث  ت  احملنطة، وخرا اليدوية واجلثث  ر  اآل بقا  التنقيب والتحفري: إن 

ن القدمية، وألف بيت، بنيت جابيا اجلبل، وكهوف دوْخنُوا ت احلجرية اليت نقشت على  كِرورَ ن، واملنحو
ر أورْخون وجبال آلتاي، وغريها، تدل أن حضارة تركستان تعود عهدها إىل     ٤٥٠٠تذكار حجرية على 

امليالد. أملاس،  قبل  ص٢٠١٧(تورغون  األويغور،  بغرا،  ١٤،  أمني  وحممد  ص١٤٢٩.  ۇئيغۇرى، .  ٥١،    وسابىت 

ص٧٩،  ٢٠١٨ آسيا،  أور  ريخ  و ويوسف٣.  خملصي،    .  ص١٩٧٣بگ  عاطف،  ٨٨م،  وحممد  ه،  ١٣٠٠. 

املعابد  ).١٣ص جدار  إىل  ملوكهم  ووصا  رخيهم  سجلوا  الذين  األقوام  أقدم  من  هي  األويغور  وشعب 
وتذكار احلجرية. ولقد صنعوا القرطاس من ألفاف شجرة التوت،وانتشروا بطريق احلرير إىل الصني واملشرق 

مسرقند ورق  مسيت  وغريها.  خنتالعريب  مدينة  يف  ابتكرت  قد  ولو كانت  بد   ي،  قى،  ۇ( رامخان 
رىخى،ص ېي   ڭرالرىن ۇيغۇئ والتكيات    .)٩٣زىق  واملستشفيات،  احلكومية  املدارس  وأنشأوا 

الكرمي سطوق املدرسة    واحلمامات وغريها بعد دخول خاقان سلطان عبد  بغرا خان إىل اإلسالم، منها: 
كاشغر،  يف  القاراخانيني  إمارة  أسسها  اليت  ص   الصاجية  القارشي،  .  ٣(مجال 

بد١٤٩،  ١٩٩٥،اجىھرۇناجىھو  ) .İbrahim Muti,2002, s309.١٠٥رامخانباقى،ۇ. و

،  ١٩٤٥خان،  العزيز جنكيز(عبد   منار كاالن يف خبارى، ولقد ترجم القرآن إىل اللغة الرتكية ألول مرة،
منذ  و  .)٥٧ص لطب  املؤرخ  ٢٥٠٠اشتغل  والتقدم  التطور  هذه  وسجل  فائق،  بشكل  وتطوره  سنة، 

ي،   غازي  األيغوري  الطبيب  مبسامهة  تطويره  مت  األويغوري  الطب  يف  وحتدث  هريودوتس،  ين  اليو
، وأنشأوا قسما خاصا  حىت اهتموا القاراخانيون رمسيا يف مدارسهم)١٥،  ٢٠٠٤،پۈس ۈبلىمىت ي(

للطب، ومزجوا نظرية هذا الطب بثقافة اإلسالم عقيدة وأخالقا، فتحوهلا إىل طب إسالمي حمض،  ويف  
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وواصله   وغريهم،  اإليالقي  الدين  وشرف  الكاشغري،  الدين  وعماد  سينا،  ابن  منها  خترج  ذلك  نتيجة 
األويغوري يف مجيع أحناء تركستان  الشعب األيغوري جيال بعد جيل حىت أسس اجلامعات واملعاهد للطب  

عليها   تدل  تقدمًا كثرياً  والنقوش  واملعمار  اهلندسة  يف  املسامهات.وتقدمت  من  العديد  وقدموا  الشرقية، 
البرتول يف  اكتشفوا  الذين  أوائل  أيضا من  املساجد واملباين. وكان  املستخدمة يف تشييد  املعمارية  النقوش 

القاراخانيني، وأخذها جنكيز  املغول للصني وأماكن أخرىفرتة  أثناء غزو  (يوسف بگ خملصي،   خان يف 
ص١٩٧٣ إىل  .)٥٥،  املكتوب  التاريخ  عصر  من  الطويلة  التارخيية  املرحلة  عرب  تركستان  شعب  وعاش 

) اهلون"  "إمرباطورية  منها:  السالالت،  من  العديد  أنشأوا  حيث  العشرين  م)  ٢١٦  –ق.م    ٢٢٠القرن 
) " )، وسلطنة "    ٥٦٥  –  ٤٢٠م)، و"اإلمرباطورية  اآلق هون" (  ٦٤٨  –  ٣٧٥وامرباطورية "هون أورو

) ترك"  (  ٧٤٥  –  ٥٥١كوك  األويغورية"  "أورخون  "إيديقوت  ٧٤٥  –  ٦٤٦م)، وسلطنة  وسلطنة  م)، 
القاراخانية" (١٣٣٥  –  ٨٥٠األويغورية" ( الغزنوية" (١٢١٢  –  ٨٥٠م)، و"الدولة    ٩٦٠م)، و"الدولة 

م)  ١٢٣١  –  ١١٧٢م)، و"الدولة اخلوارزمية" (  ١١٥٧  –  ١٠٤٠جقة" (م)، و"الدولة السال  ١١٨٧  –
) السعيدية"  و"السلطنة  موغولستان"  و"اإلمرباطورية  مغول"  ترك  و"اإلمرباطورية  م)،  ١٦٧٨  –  ١٥٠٤، 

اليعقوبية" ( الشرقية  ١٨٧٨-١٨٧٢و"اإلمارات  )، و"مملكة خنت" و"سلطنة علي"  و"مجهورية تركستان 
وغريها أملاس،  (ت اإلسالمية"  وقه١٤، ص٢٠١٧ورغون  بهردى ھ .  غوجام  .  ٤٦، س٢٠٢٠،رىمان 

بدو جليل توران،   ). ٢٤٢، س٢٠١٧و

 املوقع اجلغرايف والسكان يف تركستان الشرقية  .3
) الشرقية،  تركستان  مساحة  (١،٨٢٨،٤١٧تبلغ  فيها  الصحراء  مساحة  وتبلغ   ، مربعًا )  ٦٥٠) كيلومرتاً 

ت فهي ( ،  ٢٠١٢(أركني آلب تكني،   مربع) ألف كيلو مرت  ٩١ألف كيلومرت مربع، وتبلغ مساحة الغا
أقر   .)٣٣س    ،رىمانھ. وقه ٩١ص البحر، ألن  إىل  األماكن  أبعد  الشرقية  تركستان  أرض  ب حبر وتعد 

كيلومرت، ويتقاسم سطحها ثالث سالسل جبلية من مخس سالسل جبلية موجودة يف القارة  ١٩٠٠يبعد  
را، و ا أربعون  بلدة، وأكثر من ثالثة  ١٢٦مدينة كبرية، و  ١٦حبرية، و١٢اآلسيوية، وحوضني، ويوجد 

آقسو، كورال ركند،  ُخَنت، كاشغر،  األروجمي،  ا:  مد قرية كبرية، وأهم  آلتاي،  آالف  ، طورفان، غوجلا، 
الشرقية  .  )١٠، ص  ١٩٩٧(توخيت آخون أركني،  قمول، قاراماي   لنسبة لقضية سكان تركستان  أما 

  ١٣فهو من القضا املثرية للجدل، حيث تقدر احلكومة الصينية أن عدد سكان تركستان الشرقية يبلغ  
ً يف تركستان الشرقية، بينما يقدر املثقفون والعلماء بنحو   مليون، وإذ تبدو هذه    ٣٠مليون إىل  ٢٥مليو
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لي لكنها  افرتاضية،  سنة  اإلحصائيات  يف  السكان  عدد  ألن  العقل،  عن  بعيدة  م، كانت  ١٩٣٣ست 
  ) Ondrej Klımes, 2015, p 154(. مليون ٣،٧٣٠،٠٥١

احملليني يف عام   املوظفني  جراء اإلحصاء، وبعد اإلحصاء ظهر  ١٩٤٨يقول حممد أمني بوغرا: أمرت  م 
بني   السكان  (توران،  ماليني٩ماليني و  ٨عدد  إمس،)٢٤٣س  ١٩٩٧.  زار  الرئيس  وعندما  أمحد  اعيل 

السعودية يف عام   العربية  اململكة  الشرقية  السكان يف تركستان ١٩٨٥احمللي إلقليم تركستان  م، ُسئِل عن 
هو   عددها  إن  فقال:  قاسم،   مليو  ١٤الشرقية،  ص  ٢٠٠٠(حممد  قاسم  ،  )٢٥٧،  حممد  ويقول 

املسجل من قبل مكتب اإلحصاء مث السكان  انية ماليني ونصف يف  صاحب أعالم تركستان: كان عدد 
  م. ١٩٤٢عام 

والنقل  للعقل  موافقة  املثقفني  هؤالء  إحصائيات  إن  القول  نستطيع  املعطيات؛  ذه  قاسم، ،  و (حممد 
ا. ، )١٠٨أعالم تركستان، ص  م أبناء هذه األرض وأصحا  من منطلق أ

 تعريف تركستان الشرقية دينيا  .4
األويغور شعب  الشامانية  اعتقد  من  متعددة،  أد  التاريخ  مدى  بديف  مۈشكۈ( ەممهد  ۇھر 

بد والزرادشتية ),1/171Bahaeddin Ögel. 1971( واملانوية  )٣٢س ،١٩٩٨ئىمىن، ر  ۈشكۈ(
بدوالبوذية    ) ٣٦  ، ەممهد ئىمىنۇھم .  ١٨٣، س2009،  اجىھرۇاجىنھ. و١٠٨س  رامخانباقى،ۇ(

 ،)٨١ه، ص١٣٩٣. وأبو الفضل رجب يل،  ٨٣واجلويين، ص.  ٤٤٤، ص٢٠١٦وسعاد هادي،  
رىخىتىزىسلىرىۇ(ئوتت  ،والنصرانية سىيا س  ٢٠٠٨، را عاصم،  ١٥٨،  وجنيب  ه،  ١٣١٦، 

القاراخانية    ،)٨٣ص للدولة  دينا رمسيا  وجعلوه  امليالدي،  العاشر  القرن  اإلسالم كامال يف  أن دخلوا  إىل 
أما وصول اإلسالم بعد فتح بالد   )٣٣خانيون، ص، القارا٢٠١٦(سعاد هادي،  م)١٢٢١ –م ٨٤٠(

فارس وخراسان، اجته اجليش العريب املسلم حتت قيادة قتيبة بن مسلم الباهلي حنو الشرق حىت وصل إىل  
الشرقية    -كاشغر   تركستان  سنة    -عاصمة  سنة  ھ ٩٥يف  ويف  تشرف    ھ٣٣٢.  العباسي،  العصر  يف 

غرا خان   ُ لدخول يف اإلسالم، وتبعه أبناؤه وكبار   -مؤسس الدولة القاراخانية    -اخلاقان سلطان ستوق ب
تركستان   يف  رمسيا  دينا  اإلسالم  أصبح  اليوم  ذلك  ومنذ  الدولة  بوغرا،   ونواحيهارجال  أمني  (حممد 

  ). ٢٠٧ه، ص١٤٢٩

شرقية، مل يقبلوا أي دين آخر غري اإلسالم، وقد تنصر بعض الشباب  ومنذ انتشار اإلسالم يف تركستان ال
ملال، لكن هؤالء قلة قليلة. فلقد جاء يف تقرير موجز   بسبب التبشري العصري الذي حيث على النصرانية 
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يف دراسة حول نشر املسيحية والكاثوليكية يف تركستان الشرقية: كان عدد الكاثوليك يف تركستان الشرقية 
ا بسرعة،    )李建生,2008, 1(،  فقط  300خلمسينيات  يف  الكاثوليكية  الكنيسة  توسعت  التسعينيات 

الشرقية إىل    2009وحبلول عام   املسيحني يف تركستان  األويغور    7000وصل عدد  نسمة، وكان عدد 
  )郭换平, 龙开义2009, 25(. ٪ فقط١

 التعريف يف حاضر تركستان الشرقية  .5
الشرقية عام تركستان  الصني  اإلسالمية  ١٩٤٩احتلت  املظاهر  الوسائل طمَس كافة  بكل  م، واستهدفت 

الصيين، وهذا ما يظهر يف ممارستها   تمع  واألويغورية يف تركستان الشرقية عمدا إلذابة أبنائها يف نسيج ا
أل ثالمثائة  من  أكثر  فقتلوا  واقعيا،  قوانينها  وتنفيذ  ا  وتشريعا الثقافية  العملية  الثورة  يف  - ف 

حقوق    -١٩٧٨|١٩٥٨ انتهاكات  عمليات  واشتدت  وغريهم.  أعمال،  ورجال  واملثقفني  العلماء  من 
اإلنسان يف تركستان الشرقية بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب حيث إن سلطات االحتالل حاولت 

ال الصعيد  على  تقوم  ا  فإ إلرهاب  األويغور  ام  ا اخلارجي  الصعيد  الشرقية  على  تركستان  يف  داخلي 
واهية،   ومزاعم  بدعوى  األشخاص  من  اعتقلت كثريا  حيث  ضدهم،  املوجهة  القمعية  ا  محال بتصعيد 
ألمساء   وتشددت بنظامها القاسية على املسلمني طوال السنة، بدءاً بتحرمي وجترمي تسمية مواليد األويغور 

حجا وحماربة  للرجال  اللحية  إطالق  ومنع  اجلماعيةاإلسالمية،  دة  اإل إىل  وصوال  النساء  (حممد  .  ب 
عمر،   الشامي،  ٦٨، ص٢٠٢٠تورسون  د  وز ملسلمي  ٢٠١٧.  الصني  اضطهاد  تصاعد  حول   ،

 . )٩٧٢، س ٢٠٢٠األويغور، وقهرمان،  

 

غْرا وحياته  ُ  رابعا: األمري حممد أمني بـ
 والدته وامسه ونسبه  -1

الدين  هوحممد  فريد  احلاج  بن  اخلتين أمني  األديب،األمري،   الرتكستاين  اهد،  ا املفكر،  املؤرخ،  العالمة، 
(تىل   ،-هي عنوان تقال ملن فاق يف العلوم الشرعية وقارا واحرتاما    -احلنفي، املاتريدي، ويشتهر حبضرتيم  

غْرا  )٧٧٠، س ٢٠١٦ر،  ۈمۈ ىر تٻۋ.  خ١٠٩١، س ٢٠١١كومتىىت،   ُ أويغورية  هي كلم  -،وبـ ة 
الكرمي   عبد  السلطان  وكان  القاراخانية،  إمارة  يف  امللوك كألقاب  فاستخدمها  اإلبل،  لذكر  تقال  قدمية، 

ا لقب  أول من  ، س  ٢٠١٦ر،  ۈ مۈىر تٻۋ.  خ١١٨، س  ٢٠١١(تىل كومتىىت،  ،  -  بغراخان 
ه   )١٥٣ وألف  وثالمثائة  عشر  وتسعة  ميالدية،  وألف  وتسعمائة  إحدى  سنة  ولد  جرية  واألمري، 

نم)  ١٩٠١هـ/١٣١٩( ُختَ أوىل حمافظات والية  قاراقاش  غ من حمافظة  أوي  قصبة  الواقعة يف جنوب يف 
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اليوم الشرقية  غْرا،   ،تركستان  ُ بـ أمني  ص١٤٢٩(حممد  وم٩،  تۇھ.  ن  ۇرسۇەممهد 
مبدينة   ، )٢٤٩|٢٠١٧،٢،مهد ھئه اخلليفة  دار  حارَّة  يف  ولد  قد  وقيل:  شأن.  ذات  علمية  أسرة  يف 

أبوه  .)٢/٢٤٩،  ٢٠١٧  ن،ۇرسۇەممهدت ۇھ.(م ُخَنت  فــــكان  عائلـــة علميــــة،  غْرا يف  ُ بـ نشـــأ حممد أمني 
ه،   أ تويف  ما  منذ صباه ولكن سرعان  والده  على  وقته، ودرس  اإلسالم يف  أعالم  من  مًا  َل عَ الدين  فريد 
ا   وفا إىل  فقيهة،  عاملة  فكانت  الستة،  أوالدها  تربية  شاهـ  حكيم  بنت  نو  سكينة  والدته  فواصلت 

غْرا،  ٢/٢٤٩،  ٢٠١٧،  مهد ھ نئهۇرسۇەممهدتۇھ(م م،  ١٩١٣ ُ  ،) ٩، ص١٤٢٩.  وحممد أمني بـ
مشهور يف  فأخذ عمه حممد نياز احلاجي حتت محايته، وأرسله إىل املدارس الشرعية، كان عمه عامل وطبيب 

يت الناس زائرا من كل البالد.   إقليم خنت، كان 
عندما بلغ عمره ثنيت عشرة سنة قدم إىل خنت زوار من دول األجنبية، وكان لعمه عالقات قوية مع الدول   

نفسه   عن  أخرب  واعية. وقد  ذن  األجانب  أقوال هؤالء  يسمع  بغرا  أمني  لشهرته، وكان حممد  اخلارجية 
يت خايل بعد وفاة أمي، وكان خايل حممد نياز عاملًا وطبيبًا مشهوراً. فيجيء إليه كثري فقال: بقيت يف ب

وتركيا.   اهلند، كشمري،  قارة  وشبه  الغربية  تركستان  مثل:  خارجها  من  أو  اململكة  داخل  من  الناس  من 
م معلو أو   مات كثريةتيحت يل الفرصة ملقابلة كثري من الناس هناك، ومسعت كالمهم، وتعلمت من حماد
)İslâm Ansiklopedisi, 1/213(   ،تركيا من  القادمني  أحد  عن  والثقافية  السياسية  العلوم  فأخذ 

اخلامسة   بلغ  وعندما  الشرقية.  تركستان  إىل  الزوار  جلبها  اليت  والكتب  الت  ا قراءة  يف  بدأ  ذلك  وبعد 
ة والظاملني، ويف نتيجة هذه القوة  عشرة من عمره ساءته أحوال املسلمني، ومأل قلبه الغضب والعداوة للطغا

يقول يف هذا الشأن: قد  )  ٢٧،  ٢٠١٧(توران،   الدافعة بدأ بدراسة التواريخ القدمية واحلديثة لدول العامل
يف   وأ  االستقالل  بضرورة  وشعرت  ووطين  قومي  حال  على  واحلزن  الصينيني  من  النفار  قليب  يف  رسخ 
ريخ قومي وحبثت عن التاريخ القدمي واحلاضر لألمم السالفة   اخلامسة عشر من عمري. وبدأت بدراسة 

اإلسالمية واللغة العربية والفارسية يف    أكمل تعليمه العايل يف العلوم  )٢٨،ص٢٠١٧(م، س،  والباقية.  
مدرسة "دامال حضرمت" أشهر مدارس خنت، وعّنيِ مدرًسا يف نفس املدرسة وعمره إحدى وعشرين سنة،  
اره  ساعات  يقضي  حيث كان  األخرى،  الثالثة  املدارس  ويف  فيها  واحملاضرة  الدرس  إلقاء  يف  واستمر 

لقب   على  فحصل  الطالب،  بني  الدروس  ت ۇھ (م""حضرتيمإللقاء  ن  ۇرسۇەممهد 
على.)٢٥٠،س٢٠١٧مهد،ھئه  ً أن  نشأته    وبناء ميكن  حياته  هذه؛  يف  أثرت  اليت  العوامل  نستنتج 

 وظهوره: 

لعراقة واألصالة؛  .1  والدته يف بيت علمي وشريف، ومشهور 
 ثره بتاريخ أجداده الذين رفعوا راية اإلسالم يف تركستان الشرقية؛ .2
ساعدت التقاليد واألعراف اليت ورثتها أسرته يف صقل شخصيته، حىت ظهرت عليه العبقرية والنبوغ   .3

 منذ طفولته؛  
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غْرا مما كان يراه من ظلم الصينني واستبدادهم الشديد؛  .4 ُ  ثر السيد حممد أمني بـ
 اهتمامه بدراسة علوم السياسة والتاريخ يف سن مبكرة. .5

 حياته العلمية:  -2
الصني  الشرقية، مقاومة  احلرية واالستقالل يف تركستان  لتحقيق  غْرا طول حياته  ُ بـ وقد قضى حممد أمني 
جلهاد.   لتعليم والتدريس و من جانب، االحتاد السوفييت من جانب آخر، فقضى ثـُُلث عمره يف بالده 

يف دراسته  وبدأ  االبتدائية  الدراسة  أمت  قد  عمره كان  من  التاسعة  بلغ  وقام    وعندما  قاراقاش  مدرسة 
ل قصب السبق على  الثانية والعشرين  بلوغه  الدنيوية والشرعية، وعند  الفنون  العلم يف شىت  بتحصيل 
العلوم اإلسالمية كالتفسري واحلديث والفقه وأصوله وغري ذلك،   أقرانه، حيث أصبح عاملًا فذاً يف مجيع 

وإماماً  والفارسية،  العربية  واللغة  األلسن  يف  فيها مجيعاً   ماهرا  قومه ومرجعًا  لغة  أمني،  ( يف  قاسم  حممد 
  ) ٢٠٥، ص٢٠٠٠

ا  إْجلَ استدعاه علماء مدينة ُخَنت يف قصبة  اخلليفة    وبعد مدة وجيزة  دار  التدريس مبدرسة  زمالتهم يف  إىل 
املدينة   أربع مدارس يف  بني  اره  يقسم ساعات  مدينة خنت وكان  يف  لتدريس  لذلك. وبدأ  فاستجاب 

ت تركستان ١٩٢٥وعمره مل يتجاوز اخلامسة والعشرين. ففي عام   م قام برحلة استكشافية إىل سائر وال
الرحلة عشر   هذه  الشرقية، وهي: كورال وطورفان وبوجور وقارا شهر  الشرقية، وزار يف  تركستان  مدن يف 

ت مشاالً، وزار يف رحلته العلماء واملثقفني   وتوخسون واألورجمي حىت وصل إىل مدينة جوجك أقصى الوال
ا، وتبادل معهم اآلراء حول مصري األمة واستقالهلا وحريتها. وكذلك ألقى نظرة فاحصة   يف كل مدينة مر 

وة الصني وحال قومه يف هذه البالد. وقابل يف هذه الرحلة االستطالعية شخصني مهمني، أوهلما:  على ق
، س  ٢٠١٧(توران،  .الشيخ مراد رمزي بيك، مث املكي وأخذ عنه أكثر علوم وحيثيات اجلهاد اإلسالمي

ّال كمايل    )٢٠٦وحممد قاسم أمني، أعالم تركستان، ص  .١٣٢ بت دامُ نيهما: العالمة  تُوجي،  و األَرْ
غْرا ما يف جعبته من اليقني اجلازم إحياء لفريضة اجلهاد يف سبيل هللا لتحرير شعبه   ُ حيث صب حممد أمني بـ
البشعة سوى   احلالة  املسلمني للخالص من هذه  أمام  أنه ال خيار  ّال  بت دامُ الصينني. وأخرب  من ظلم 

حممد   السيد  فواعدهم  الشرقية،  تركستان  يف  املسلح  املعارك العمل  أتون  يف  اللقاء  إىل  غْرا  ُ بـ أمني 
بعد سقوط مجهورية تركستان الشرقية اإلسالمية عام  )  ٢٠٦، ص ٢٠٠٠.(حممد قاسم أمني،  اإلسالمية

م  ٢/٩/١٩٣٤م بيد الروس والصني، هاجر إىل أفغانستان واضطر للعيش كضيف سياسي من عام ١٩٣٤
ل٢٣/٣/١٩٤٢إىل عام   الفرصة واشتغل  وانتهز هذه  التاريخ وألف  م،  فخاض يف علوم  العلمية  بحوث 

الشرقية".   تركستان  ريخ  " املشهور  ئهۇرسۇەممهد تۇھ(م كتابه  خالل    )٢٥، س  ٢٠١٧مهد  ھن 
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أرسل العديد من الشباب معه للدراسة يف املدارس العسكرية    -عاصمة أفغانستان-مدة إقامته يف كابول  
 والسياسية يف تركيا وغريها. 

  ُ بـ أمني  عام  انتقل حممد  اهلند يف  إىل  وعيسى  ١٩٤٢غْرا  فالتقى هناك مسعود صربي  الصني،  إىل  مث  م، 
يوسف آلب تكني،وقادر أفندي الساماين، وإمساعيل أفندي، فأنشأ معهم مجعية أبناء تركستان، واشتغلوا  

ْك"،  م مت تعيينه رئيس حترير صحيفة "أَرِ ١٩٤٧م إىل وطنه العزيز، ففي عام  ١٩٤٥لكفاح القلمي، وعاد  
ريخ  مرة يف  الفنون، وألول  دار  لتدريس يف جامعة  األويغور، واشتغل  لرابطة  األكادميية  اللجنة  ورئيس 

م هاجر إىل اهلند مث تركيا واشتغل يف تركيا ١٩٤٩اجلامعة ألقى حماضرة علمية عن الطاقة النووية. ففي عام  
 أستاذاً حماضراً يف جامعة أنقرة، وكتب عدة مقاالت علمية.  

 حياته السياسية:  -3
  وميكن تقسيم أنشطته السياسية يف النقاط التالية:

الشرقية:رجعاألول تركستان  مجهورية  سيس  قبل  أنشطته  رحلته    :  بعد  رأسه  مسقط  إىل  األمري 
التجوال يف سائر  الكاشغريفقد عزم على  ّال  بت دامُ العالمة  أما  للمعركة واجلهاد،  االستكشافية واستعد 

م، بعد عودته من احلج نزل إىل والية خنت يف  ١٩٣١،  ١٩٣٠بالد اإلسالم، فحج حجتني يف عامي  
أ حركته السياسية برتبية الشباب، وتعليمهم كيفية  شهر رجب، وجلس للتدريس يف مدرسة آل قاسم، فبد

ّال يبني املغازي والسري على   بت دامُ استخدام السالح، وعقد االجتماعات ملراقبة سري األحداث. وكان 
املبارك رمضان  ليايل  يف  صالشعب  تركستان،  أعالم  قاسم،  ريخ  ٥٩٠.(حممد  غْرا،  ُ بـ أمني  حممد   .

هذا   ) ٧٨٣تركستان ص يف  م  استمرا  حركا بلغوا  اجلواسيس  أن  فعرفا  شوال،  شهر  أواخر  إىل  املنهج 
ا حىت ال يفشل هذه العمل يف أوله فتخمد   ذا عجلت الثورة قبل آوا ونشاطهم إىل احلكومة الغاصبة، و

م، ويف االجتماع انتخب قاضي القضاة  ١٩٣٣سنة    ١شعلة احلرية، فعقدت االجتماعات السرية يف فرباير
ّال مستشارا ومساعدا جبانب شؤون  حممد نياز أعل بت دامُ م لتويل القيادة العليا رئيسا للبالد فقبله، وكلف 

ألمري من هذا   العسكرية ومسي  للشؤون  أمرياً  غْرا  ُ بـ أمني  وعّنيِ حممد  الدينية،  والشؤون  والعدلية  املعارف 
س  .اليوم ئويغوري،  قاسم،  ٣٦٠(سابت  وحممد  ص ٢٠٠٠.  ضد    فبدأ.)٥٩٥،  اجلهادي  الكفاح 

غْرا: على الرغم من أنه كسب   ُ االحتالل الصيين وحرر مدينة خنت ونواحيها من الصني. يقول حممد أمني بـ
عددا كافيا من األعضاء ومجع مبالغ مهمة من املال؛ إال أن السالح مل يكن مبقدار كاٍف، بل كان قليال  

احل منظمتنا واستعدت  فرباير ُكشفْت  منتصف  أي  جدا. ويف  الثورة على  نبدأ  أن  فقرر  كومة العتقالنا، 
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يف   قاراقاش  مدينة  وهامجنا  علينا،  يقبض  أن  قبل  تركستان،  فرباير  ٢٤حال  ريخ  غْرا،  ُ بـ أمني  (حممد   .
٧٨٤ ( 

جوم مباغث على قصر احلاكم   ء السابع عشر من شهر شوال،  مث أعلنوا اجلهاد يف سبيل هللا يوم الثال
دة من فيها من الصينني وصلوا صالة املغرب يف داخل  الصيين مبدينة خنت يف  ذلك الوقت، وجنحوا يف إ

مدينة خنت   املسلمني. وبعد حترير  لتنصري  السويد  قدموا من  الذين  األوربيني  املستبشرين  احملكمة، وطردوا 
ركند حىت وصلوا إىل والية كاشغر فاحتني   القوات اإلسالمية إىل مدن جوما وقارغليق و مظفرين  زحفت 

سيس إمارة خنت، وأرسل الرسالة إىل احلكومة   ٣٦منتصرين، ودارت خالهلا   معركة على الصني. فأعلن 
 اهلندية يف شراء السالح، ولكنها مل تستجب، وأرسل الوفد الرمسي إىل ملك أفغانستان حممد زاهر شاه

الشرقية وتقدمي بعض األسلحة، وع  ستقالل تركستان  العرتاف  عطائهم للمطالبة  األفغاين  امللك  دهم 
لدولة.  ريخ تركستان، ص  األسلحة مقابل املال، وتوقف يف اعرتافه  غْرا،  ُ وشهد    .)١٥٢(حممد أمني بـ

األخوان الشقيقان األمري شاه منصور (عبد هللا) واألمري نور أمحد يف حرب فتح مدينة يين حصار إحدى  
والية كاشغر س  ٢٠١٧.(توران،  حمافظات  يف  وك  )٣١،  والصني  املسلمني  بني  سجاال  احلرب  انت 

ت  ١٩٣٣-١٩٣٢السنتني  م، ومل تكن الثورة يف والية خنت فحسب، بل كانت ثورة عارمة يف مجيع الوال
  واملدن من أدىن البالد إىل أقصاها. 

الكاشغري يف عام   ّال  بت دامُ الشرقية اإلسالمية يف كاشغر على يد  وهكذا؛ أُّسست مجهورية تركستان 
غْرا مل يكن راضيا عن إعالن هذه اجلمهورية، إذ رأى أن الوقت ١٢/١١/١٩٣٣ ُ م، وإن كان حممد أمني بـ

ذه   مل حين بعد لتأسيس الدولة، ولذلك مل يكن من بني وزراء الدولة املعلنة حديثا، وبرغم ذلك اعرتف 
الشرقية. تركستان  جلمهورية  خنت  حكومة  تبعية  وأعلن  ُ (   اجلمهورية  بـ أمني  تركستان  حممد  جغرافية  غْرا، 

يع عليه كل    ). ١٥٣الشرقية، وحاضرها. ص  وانتخب خوجا نياز حاجي رئيسا هلذه الدولة احلديثة، و
الدولة  إعالن  قبل  عقد  الذي  املؤمتر  يف  والوزراء  ب األمراء  لىمجان  .  ١٤٧س    ، ٢٠١٨غداۇ(

اهدين ودب  ١٩٣٣ويف عام  ) ١١١س    ،٢٠٠٨ركىستاىن،ۈساتۇم ا م تغريت األحوال يف صفوف 
واملهاجرين   املستوطنني  الصينني  املسلمني  التوجنان  فئة  أمثال  داخلية  عناصر  بسبب وجود  بينهم  اخلالف 

عام   أكتوبر  ثورة  أثناء  روسيا  من  اهلاربني  البيض  الروس  وعناصر  واللويب ١٩١٧م  ١٩١٤األوزبكيني  م 
م اهلارب  املنشق  املتناحرةالصيين  ينغبفلوله  خ اجونغ  س  ٢٠٠٠شتار  ۇ(شىرىپ  وبسبب   ،)٣١٢، 

حكومة   سقطت  لتايل  و الباسلة،  الثورة  ترابط  عرى  انفصمت  حيث  املتامخة،  السوفييت  االحتاد  دسيسة 
اهدون عام   ّال، والقائمة مؤقتا  ١٩٣٣تركستان الشرقية اإلسالمية اليت شكلها ا بت دامُ سة الشيخ  م بر
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سة شني سي ساي.  يف والي ەممهد ئهمىن  ۇھ(مة كاشغر، وكانت احلكومة الصينية يف تركستان الشرقية بر
 ) ٣٠، غرا، ماقالىلهر توپلىمىۇب

الشرقيةالثاين السياسية بعد سقوط تركستان  غْرا بعد سقوط مجهورية  : حياته  ُ بـ السيد حممد أمني  : هاجر 
بوروغيل   وادي  يف  واستقر  اإلسالمية،  الشرقية  وأفغانستان   –تركستان  اهلند  بني  حدودية  منطقة  وهي 

ت،   -وتركستان الشرقية    مع أصحابه، وأراد حترير بعض املناطق احلدودية لرتكستان الشرقية حبرب العصا
سلحة حديثة لكي يعود إىل بالده جاهزا حملاربة العدو. والتقى  فقبل الرتكستانيني يف أفغ انستان وسلَّحهم 

فغانستان    - وهي احملافظة األقرب إىل تركستان الشرقية    -ببعض الشخصيات الرئيسية يف منطقة واخان 
ن هللا رئيس إحدى القبائل األفغانية لشراء أسلحة وبعض مواردها املهمة، ومش ل العقد  وعقد عقدا مع قر

استئناف  الفشل يف  األفغانية.لكن بسبب خيانتهم فشلت هذه احملاوالت. وبعد  القبيلة  ألف جندي من 
ومكث هناك لسبع سنوات حىت    -عاصمة أفغانستان    -اجلهاد قرر األمري االنتقال مع أسرته إىل كابول  

لذخرية، ولكن خانت قبائل  اتفاقا مع قبائل واخان لشراء األسلحة وا  م، ليعقد ١٩٤٣عودته إىل الصني  
كابول   إىل  ووصل  وأصحابه  مشى  مث  يستلمها،  ومل  أفغانستان    - واخان  طريق    -عاصمة  عن 

  ) ٣٣، س ٢٠١٧.  توران ٢٥١، س  ٢٠١٧ ،مهد ھ ن ئهۇرسۇەممهد ت ۇھ.(مبشاور

غْرا يف كابول يف أوائل عام   ُ سرته  م وكان معه يف هذه اهلجرة زوجته وأفراد أ١٩٣٥كان السيد حممد أمني بـ
حاجيعام   خان  علي  شري  مرافقيه  أحد  وأرسل  الكرام.  رجاله  من  املخلصني  واألمناء  اخلاص  وحرسه 

فوافق  ١٩٣٦ خنت،  مقاطعة  حكم  يف  مشاركته  عليه  يعرض  برسالة  ماخوَسن  التوجنان  فئة  قادة  إىل  م 
عن طريق تيبت ماخوسن بصدر رحب وقال: نقبله سيدا وإماما لنا يف بلده وأهله، فعاد رسوله إىل كابول  

أوائل عام   يف  على  ١٩٣٧وكشمري وبشاور  إن شني سي ساي هاجم  تغريت حيث  األحوال  م، ولكن 
والية كاشغر فهاجر   ) ٣٢٢، س٢٠١٤  ، ۇڭ(سهجيىنس ماخوسن يف خنت، واجلنرال حممود حميطيفي 

ذا فاتت١٩٣٧اجلنرال حممود إىل بالد اهلند عرب هضاب جبال كشمري يف شهر أبريل عام   العودة    م، و
غْرا إىل بلده. وبعد ُ انتقل إىل اهلند واستقر  يف كابول ملدة مثاين سنوات،  أن عاش   على السيد حممد أمني بـ

ا العامل مبا وقع    فيهايف بشاور، والتقى   لسيد عيسى يوسف آلب تكني، وأراد أن يصدر جريدة ليبلغ 
ا   ضراو أشد  يف  الثانية كانت  العاملية  احلرب  إن  حيث  يساعده  مل  الوقت  ولكن  الظلم،  من  قومه  على 
الثورة، مث  قيادات  احتياطا لكونه من  اإلنكليز  اعتقلته حكومة  املهلكة، فضال عن ذلك  ا    واشتداد قسو

طلبت   السجن  من  سراحه  إطالق  جان كيشي،وبعد  الصيين  الرئيس  بكفالة  السجن  من  سراحه  أطلق 
الصني يف عام  الصني، فهاجر إىل  العودة إىل  الربيطانية منه  اليت أرسلتها  ٤/٤/١٩٤٣احلكومة  لطائرة  م 
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. والتقى مع جان  ألن احلكومة السوفيتية تولت حكم تركستان الشرقية، وبقي احلكم للصني امسياً   7الصني.
حبفاوة كبرية واستقبله  مرات  عدة  س  ٢٠١٧(توران،   كيشي  غْرا،  ٤١م،  ُ بـ أمني  حممد  م،  ١٩٥٩. 

  وقام بنشر املقاالت يف الصحف الصينية، وعني عضواً يف الكوجنرس الصيين عن تركستان الشرقية.  )٧ص

ر الشعب الرتكستاين مبدينة غوجلا عام   علي خان توره، وجنح يف حترير    م حتت قيادة العالمة١٩٤٣وقد 
نية    ١٩٤٤نوفمرب عام    ١٢وأعلن  مشال تركستان الشرقية،   يف مدينة غوجلا مجهورية تركستان الشرقية مرة 

األوىل   اجلمهورية  سقوط  األورجمي    ١١بعد  إىل  غْرا  ُ بـ أمني  حممد  السيد  فعاد   . تركستان  -عامًا عاصمة 
عام    -الشرقية يف  صاحبيه  ال م١٩٤٥مع  ص٢٠٠١ورداين،  (عمر  ت ١٠٢،  ئهلىيخان  رە  ۆ. 
ووقع املفاوضات بني حكومة تركستان الشرقية والصني بواسطة السوفيت،  )٤٦٣س    م،٢٠١٦ساغوىن 

االئتالفية يف    ،)٨/٣٣٨، س  ٢٠٢٠(نهبىيجان ئهال،   م، وعني وزيرا ١/٧/١٩٤٦فتشكلت احلكومة 
التحرير لصحيفة أرك، وكانت   العمرانية، ورئيس  املشهورة واملنتشرة يف للتنمية  الصحفية من صحف  هذه 

  ذلك الوقت.

السوفييت يف   الشرقية،  ١٦/٨/١٩٤٦فقام االحتادي  ختطاف علي خان توره رئيس مجهورية تركستان  م 
ت على ذلك التصرف خشية أن تقوم الثورة يف املستقبل لتمتعه بتأييد الشعب، وألنه مل يكن  اوأقدم السوفي

احلكو  تشكيل  االئتالفيةراضيا عن  ئهال،   مة  سة   )٧٦٧، س  ٢٠٢٠(نهبىيجان  بر احلكومة  قامت  مث 
عام   حىت  والتعمري  لإلنشاء  وزيرا  غْرا  ُ بـ أمني  حممد  والسيد  صربي،  مسعود  (توران،  ،  م١٩٤٧الدكتور 

سة احلكومة برهان شهيدي   )٧٠، س  ٢٠١٧ وهو الذي سلَّم تركستان    -أصله من التتار  –مث توىل ر
، س  ٢٠١٧.(توران،  م، وخان البالد وشهدائها١٩٤٩رئيس احلكومة الشيوعية الصينية يف  الشرقية ملاو  

غْرا كالمها إىل    .)١٩٤ ُ وقبل هذا التاريخ انسحب السيد عيسى يوسف آلب تكني والسيد حممد أمني بـ
والية كشمري اهلند برجال كثري، فيهم: العلماء، واملثقفون، والشعراء، واألكادمييون، مث هاجرا إىل تركيا عام  

 
السوفي7 زار  سي ساي  شن  أن  األمري  إعادة  من  جان كيشي  الصيين  رئيس  من  األساسي  السبب  ودخل اكان   ، سر االحتادي  ت 
برقم  يف احلزب  واستلم بطاقة  الشيوعي  الشرقية عن  ١٨٥٩١١احلزب  تركستان  استقالل  السوفييت االحتادي  ، وطلب من 

ي مل  وإن  واجللوس يف كرسي احلكم شخصيا،  واستقرها يف  الصني  القوات اخلاصة  السوفيت على تكليفه لكن أرسل  وافق 
غْرا  ُ مدينة قمول تقع حدود بني الصني وتركستان، كما أرسلت القوة اخلاصة إىل األروجمي. فأراد أن يستخدم حممد أمني بـ

الت والصحف، وكتابة امل قاالت يف  على ضد شن سي ساي، وعلى ذلك رخص جان كيشي إنشاءه اجلمعية وإصدار ا
 . ٣٧٢، س ٢٠١٤  ،ۇڭ. سهجيىنس٧٨، س ٢٠٠٠شريف خوشتار، احلرية لرتكستان الشرقية. 
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ربه سبحانه وتعالـى يف  م، وواصل فيها نضاله وكفاحه ألجل استقالل شعبه، حىت انتقل إىل جوار  ١٩٥٢
 نقرة، ووري جثمانه يف مقربة عظماء األتراك.٢٩/٤/١٩٦٥سنة 

 

سيس مجهورية تركستان الشرقية اإلسالمية  غْرا يف  ُ  خامسا: دور األمري حممد أمني بـ

 دوره التعليمي والدعوي:  -1
الواقعة على   للبلدان  التجاري  املنفذ  فهو  األصعدة  على مجيع  اسرتاتيجيا مهما  موقعا  احلرير  طريق  احتل 
خطه، كما مثل جسرا لتبادل الثقافات فقد كان املنفذ الوحيد لشعب األويغور للتواصل مع ثقافات الدول  

ا القرن  يف  البحري  الطريق  افتتاح  وبعد  ا.  حضارا على  واالطالع  الطريق  األخرى،  بدأ  عشر،  خلامس 
نقطاع   –يف القرن السابع عشر  -احلريري يفقد قيمته االسرتاتيجية شيئا فشيئا، مما أدى بذلك فيما بعد  

العلوم  يف  املسلم  الرتكستاين  الشعب  خر  يف  أثره  هلذا  وكان  اإلسالمي،  لعامل  األويغور  مسلمي  عالقة 
اء تركستان الشرقية. ومما زاد األمر سوءاً تعاقب آل ماجنو واملغول  الدنيوية والشرعية، وعمَّ التخلف مجيع أحن

الياركندية  السعدية  السلطنة  سقوط  بعد  الرتكستاين  الشعب  على  غارات  شن  على  والصني  والروس 
السكان  ١٦٩٩) عام  ١٦٩٩-١٥١٤( األقاليم جزئيا، واتبعوا مع  احملتلون على بعض  م، واستوىل هؤالء 

واإلجال التجويع  ال  سياسة  الرتكستاين  الشعب  معظم  فأصبح  الشاقة،  األعمال  على  اآلخرين  وإجبار  ء 
االستقالل   يف  للتفكري  فرصة  مينحه  مل  احملتل  قبل  من  املمنهج  االضطهاد  ألن  يومه،  قوت  يف  إال  يفكر 
على   مورس  الذي  الظلم  على  شاهدا  وكان  األمري،  نشأ  املريرة  األوضاع  هذه  ظل  ويف  الدولة.  سيس  و

  مما أقلق األمري ونغص حياته فكان ال يفكر إال يف السبيل الذي سينقذ شعبه من هذا اجلحيم. قومه،  

ومع اندالع احلرب العاملية األوىل، بدأت الصحوة تسري بني الناس، فكان األمري ممن أخذ بنصيب من  
فب استقالهلا،  أجل  العامل من  دول  نضاالت  عن  الزائرة  الوفود  من  مسع  فلقد  الصحوة،  يف هذه  يفكر  دأ 

م،   احلرية واالستقالل يف قلو الناس وزرع بذور  إيقاظ عقول  اإلنقاذ هي  قومه، ورأى أن أول خطوة يف 
واخلطب   والوعظ  متعددة كالتدريس  ساليب  البالد  أبناء  بني  والصحوة  الوعي  نشر  يف  جهده  فواصل 

امل واحلفالت  األفراح  ومواسم  العامة  الس  ساحنة كا فرصة  جهوده  مستثمرا كل  تلخيص  وميكن  ختلفة. 
  التعليمية والدعوية يف النقاط اآلتية: 

املدارس: األوىل:   يف  فاختذ    دوره  املدرسة،  من  بعد خترجه  الناس  للتدريس وتوعية  بغرا  أمني  تصدر حممد 
الدراسي دراسة سرية النيب   صلى    –مدرسة يف مدينة خنت منطلقًا لدعوته وإصالحاته، فأدخل يف املنهج 
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لغرس فكرة اجلهاد يف نفوس الطالب.   -رضي هللا عنهم    –ومغازيه ومناقب الصحابة    –يه وسلم  هللا عل
ُْسمع الطالب دائما جهود الصحابة   م املشقة يف إقامة دولة إسالمية يف  -رضي هللا عنهم-وكان ي وحتمال

تضحي طالبه على  اإلسالمية، ويطلع  الفتوحات  م يف  تضحيا إىل جانب  املنورة  الشعوب يف  املدينة  ات 
اجلهاد   ت  آ وتفسري  بتدريس  اجلهادية  م  ومعنو الطالب  روح  وعبأ  ا.  أوطا واستقالل  حريتها  سبيل 
وفضائله من القرآن الكرمي، وفضل من خرج يف سبيل هللا ومات شهيدا جبانب شرحه لألحاديث اليت حتث  

ريخ وطنهم وقومهم إي   قاظا للحرية واالستقالل يف نفوسهم.على اجلهاد يف سبيل هللا مع اطالعهم على 
ولعل صدق األمري مع هللا سبحانه وتعاىل وإخالصه يف حتقيق   )٢٠٥، ص٢٠٠٠حممد قاسم أمني،  (

م عزميته.   أنسه وقوى  م  املتعلمني من يفهم كالمه فزاد  الشباب  تربيته، فوجد من  هدفه قطف مثرات 
التدريس ووجدت من الشباب املتعلمني من يفهم كالمي  وحيكي األمري عن هذه التجربة بقوله: بدأت يف  

وقد   أصدقاء،  منهم  فاختذت  الشباب،  هؤالء  مثل  الوقت كثر  ومبرور  معهم،  وانسجامي  أنسي  ويزيد 
للبلوغ إىل قصدي   املكامن  بينهم  حظيت منهم مبحبة وإخالص ... ووصلت إىل مركز ميكنين أن أوقظ 

النهوض إىل عمل ما   أمتناومبتغاي آمال منهم  النضال لصاحل  األمة ويهزها إىل  بغرا،  يوقظ  (حممد أمني 
يهتم   ).٧٧٦، ص١٤٢٩ من  الشباب  من  يصنع  أن  استطاع  حىت  اإلصالحية  مسريته  واصل  وهكذا 

بشؤن بلده ويسعى الستقالهلا من ظلم الصينني، ويوجد من أتباعه من يستنفروا للجهاد يف سبيل هللا إذا  
العال زاره  وعندما  شهر  استنفر.  طيلة  الكرمي  القرآن  تدريس  إليه  أسند  م،  الَّ دامُ الباقي  عبد  بن  بت  مة 

ت   بت داموالم بتفسري آ رمضان املبارك، فاحتشد الطالب وعوام الناس ينهلون من علم الشيخ، فبدأ 
اجلمعية، كما كان أعضاء  عدد  زاد  حيث  مثارها  املباركة  اخلطوة  هلذه  وكان  األمري.  فسرها   اجلهاد كما 

ء   األثر بعض  مدينة خنت    -النضمام  مادية    - يف  مكاسب  اجلمعية  حققت  فقد  أخرى،  مثرة  للجهاد 
تُد حربية، ومعدات عسكرية. يقول   أسهمت يف شراء معدات حربية كالسيوف والرماح وغري ذلك من عُ

بت داموالم بتدريس تفسري القرآن الكرمي طيلة شهر رمضان املبارك و  أنه يعمد رأسا  األمري: تكفل الشيخ 
ت اجلهاد من القرآن الكرمي حتت ستار تفسري القرآن الكرمي، وجنح الشيخ يف عمله هذا حلث   يف تفسري آ

د من أعضاء اجلمعية. (م،    الناس على اجلهاد يف سبيل هللا، وإن هذا العمل اجلليل يساعد كثريا يف ازد
 . )٧٨٣س، ص

الس العامة واملسالثانية لرغم من جتمع الشباب حوله، إال أنه حتري يف تنفيذ األمور  اجد:  : دوره يف ا و
الشعب وقوة األعداء، فسافر وزار عدة   ت  البالد ومعنو وكيفيتها، ألنه كان ال يعرف شيئا عن أوضاع 
وأشرفها   املدن،  هذه  يف  املختلفة  األوضاع  السفر  هذا  يف  وعرف  مشاهلا،  إىل  تركستان  جنوب  من  مدن 
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االجتماعية  بدقة.يقول: ع م  الناس وعادا الواسعة وشؤون  بالدي  أوضاع  هذا خمتلف  أثناء سفري  لمت 
م املالية.   بعد عودته من هذه الرحلة اليت استغرقت ستة شهور، بدأ   ) ٧٧٧م، س، ص (واملعيشة وقدرا

م إال وقد وجد طريقة حل ل هذه  يفكر يف وسائل وأساليب الدعوة وطرقها جلمع الناس حوله، فلم متر األ
الس لعزاء أهل امليت واملساجد وغريها.يقول   املشكلة، وهي الدعوة يف كل املناسبات، مثل: األعراس وا
حويل،   من  الناس  ومجع  للثورة،  لالستعداد  طرق  عن  البحث  يف  بدأت  الرحلة،  من  عوديت  مبجرد  فيها: 

لدي   ألن  سهال،  احلل  وكان  احلكومة.  تعرقلهم  أن  دون  مين  الناس  فبدأت  واقرتاب  دينية كافية،  معرفة 
وخطيب.   وعظي  الستماع  بعيدة  أماكن  من  تون  الناس  فأصبح  خنت.  أحناء  مجيع  يف  اخلطب  لقاء 

بعد اجتماع عديد من الشباب من طالب العلم، اختذ املساجد مكا لدعوة   )٢٩، س  ٢٠١٧توران،  (
ألن الشيخ كان مدرسا لنصف اليوم ب الشبا الناس إىل اجلهاد يف سبيل هللا كما اختذ املدارس قاعدة لرتبية  

واجلمعة،   اليومية  خطبته  يف  الفرصة  هذه  واغتنم  املساجد،  يف  للناس  ا  إمامً اآلخر  والنصف  املدارس،  يف 
 وحرض على اجلهاد يف مدينة خنت.  

بعد جناح الشيخ يف دعوته مبدينة خنت، وسَّع دعوته إىل حمافظة قاراقاش، فحث الناس على اجلهاد، وشرَّح  
أمهية الدولة املستقلة ومكانتها يف دفع الظلم عن املسلمني حبكمة، فدعا الشيخ أوال أقاربه وأصدقائه ومن  

وا املساجد  يف  مجاعيًا  الناس  عامة  دعا  مث  فردا،  فردا  حوله  هلذه  كان  ونتيجة  مر،  املختلفة، كما  الس 
ألمل، حىت   قلبه  الناس حوله فمأل  الناس وحتشَّد  براعم اجلهاد واحلرية يف عقول  اجلهود والدعاية، برعم 

بعة لوالية خنت، كان ١٩٣١أسس اجلمعية السرية يف يونيو عام   سم مجعية الوحدة الوطنية، يف إيلجا  م 
مج منتأسيسها  األساسي  يف  اهلدف  هلا  فرعا  أنشأ  مث  جدد،  أعضاء  وقبول  السالح،  وشراء  األموال  ع 

للثورة  املال  وتوفري  الناس  وعي  على  والتعرف  هناك،  الصينية  القوات  دراسة  يف  دورها  يتمثل  كاشغر، 
 ). ٧٨١ه، ص١٤٢٩(حممد أمني بغرا، املستقبلية. 

ء لدعم أنشطتهالثالثة املدينة وأغنياءها حوله، وأيقظ رغبة حرية   : مجع األمري أشراف: دوره يف توعية األثر
م من حتت أقدام املستعمرين، فلىبَّ نداءه   م، وحثهم للنفقات يف سبيل حترير أوطا البالد واستقالهلا يف قلو
، وانضم إىل صفوفه وساعد إىل الثورة مباهلم. وذكر حممد أمني بغرا أن أهم األشخاص ممن انضم  من لىبَّ

ر ُخَنت آنذاكإىل صفوفه هو الشي  )٧٨٤ه، ص١٤٢٩(حممد أمني بغرا،   خ حممد نياز أعلم مفيت د
كبرياً.   فاستعد جماهدو مدينة خنت للجهاد مبا استطاعوا، وجنح الشيخ حممد أمني بوغرا يف دعوته جناحا ً

  حركاته اجلهادية:  -2
  وميكن أن يلخص هذا املطلب يف النقاط اآلتية: 
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ا حدثت بعد يوم من البيعة  األوىل: بدء الثورة: على الرغم من أن اخلطة وضعت كما كانت قبل، إال أ
االثنني مساء جاء خمرب يف   يوم  نفس  يف  الثورة:  وقت  تعجيل  يف سبب  بغرا  أمني  يقول حممد  لوالء، 

ا العسكرية، هل تكفي إلسكات هذه    الدوائر احلكومية أن احلكومة عرفت وقت ثورتنا ولذا الحظت قوا
احلركة الثورية أم ال؟ وأيقنوا أن القوات العسكرية يف والية خنت ال تستطيع إمخاد الثورة، فاستدعت قوات 

(حممد أمني   إضافية من مدينة جوما، وإن هذه القوات اإلضافية ستصل إىل مدينة قاراقاش يف يوم اخلميس 
أع)  ٧٨٤ه، ص١٤٢٩بغرا،   السيئ دعا  اخلرب  ذا  فتحشد سبع  و ا،  القريبني من مكا اجلمعية  ضاء 

قاراقاش.   مدينة  مبهامجة  حامسًا  أمراً  األمري  أصدر  الرجال،  قلة  يف  التفكري  وبدون  حوله،  رجال  وستون 
اهدين، ومل تستمر احلرب أكثر من نصف ساعة بسبب مباغتته للعدو،   فقامت ثورة عارمة مع هؤالء ا

ال أيدي  يف  قاراقاش  مدينة  املدينة،  فسقطت  أحناء  مجيع  يف  اهدين  ا انتصارات  أخبار  وانتشرت  ثوار. 
ر قاراقاش يف تلك  ووصل عشرة آالف رجل إىل املدينة. وأرسل حممد أمني بغرا ألف رجل إىل ضفاف 
هللا،   عبد  شقيقه  بقيادة  رجل  ألف  من  أكثر  أرسل  املدينة. كما  دخول  من  الصينية  القوات  ملنع  الليلة 

إمساعي الصينية  والشيخ  اجليوش  أمام  الطريق  وقطع  جوما  مدينة  طريق  حلراسة  ا  زاوَ منطقة  إىل  دامالم  ل 
ذا الشكل  القادمة من جهة جوما. وشارك نفسه بتنسيق شؤون إدارة مدينة قاراقاش وبتنظيم اجليوش. و

اليوم قاراساي. ويف  مث  ش  آق  مث حمافظة  زاووا  األمام وفتحوا حمافظة  إىل  اهدون  ا السادس من    تقدم 
قيادة عبد هللا، وطردوا  مدينة خنت وحاصروها حتت  ملهامجة  لكامل، واستعدوا  قاراقاش  فتح  مت  اهلجوم 
استمرت   والصينني.  املسلمني  بني  معارك ضارية  واندلعت  املدينة،  إىل  الذين جلؤوا  الصينية  القوات  فلول 

اإلسالمية   القوات  هزمت  متتالية،  ساعات  ثالث  الدموية  أسلحتهم  احلرب  ووقعت  مؤملة،  هزمية  العدو 
م، وافق األمري حممد أمني بغرا على وقف مؤقت إلطالق النار، وبدأ  ١٩٣٣مارس عام    ٩غنيمة هلم. ويف  

اجلمعة  يوم  الصينني  العدو  عناصر  مع  س  ٢٠١٧(توران،   مفاوضات  بغرا    )٣٠،  أمني  حممد  فعقد 
ا، وتكفل حياة الصينني وتوفر  معاهدة تنص على أن القوات الصينية ستسلم مراكزها وأ سلحتها وحصو

البلد  اهدين، وخرجوا من  ا أمام حضرة مشايخ  األمان، فمن أسلم منهم من أسلم، وأشهر إسالمه  هلم 
ذا مت يف قرابة شهر فتح مدينة قاراقاش ومدينة خنت ن  ۇرس ۇەممهد تۇھ م(  من خرجوا هؤالء املرتزقة، و

ني بغرا دورا رئيسيا يف هذه احلرب األوىل، فعلى سبيل املثال:  لعب حممد أم)  ٢٥٠، س  ٢٠١٧،مهد ھئه
قام بتسريع الثورة قبل املوعد احملدد، وترتيب اجليوش، وإرسال القوات العسكرية إىل مداخل املدينة، وقطع  

 عالقة العدو مع اخلارج، وتبديل القادة العسكريني عندما رأى قلة اخلربة وانعدام احلماسة منهم. 
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الصيين قد  الثانية: تطور اجلهاد وتوسعه:   ن اجليش  ركند وقارغلق  أتى اخلرب من طرف مدينة كاشغر و
من   جاءت  اليت  الصينية  القوات  ملقاومة  فصائل،  عدة  إىل  اهدين  ا األمري  وقسَّم  مدينة خنت،  إىل  اجته 

اهدين، وأعدَّ وحدة قوامها ستمائة ومخسون رجالً    كاشغر، فوزَّع السالح الذي تسلمه من العدو على ا
املوجودة هناك. وقد طلب نور   القوات  بقيادة مولوي صبغة هللا ونور أمحد، وأرسلهم إىل زاوا إضافة إىل 
بنفسه،   اجلهاد  ليقود  مدينة خنت،  قادما من  األمري  فوصل  املعركة،  يكون يف ساحة  أن  األمري  أمحد من 

ليال، واستمرت ح الواحدة  الساعة  احلرب  بدأ بدأت  الكبرية  التضحية  اخلامسة صباحا، وبعد  الساعة  ىت 
آق  منطقة  إىل  ورائهم  من  العدو  اهدين  ا فرسان  وطارد  املعركة،  ساحة  من  واهلرب  النسحاب  العدو 

بغرا،   لنكر الصيين يف زحفه من جهة كاشغر.   )٨١٣، ص  ١٤٢٩(حممد أمني  وبذلك فشل اجليش 
اهدين بقيادة أخيه نور أمحد أخون ومولوي صبغة هللا،  وبعد هذه املعركة أرسل األمري ألفي ج ندي من ا

أثناء ذلك فتح أهايل حمافظة فوسكام  املبارك، ويف  اهدون إىل مدينة قارغلق يف عيد األضحى  ا ووصل 
. ورأى األمري   ركند سو اهدين يف قارغلق، مث توجهوا إىل مدينة  مدينتهم فالتقى جماهدو فوسكام مع ا

سم "اإلمارة اإلسالمية وصاح بت دامالم ضرورة إعالن وتشكيل حكومة  أعلم والشيخ  نياز  باه حممد 
م، ويف هذه احلالة جاءت األخبار السارة ١١/٤/١٩٣٣اخلتنية"، فأعلنها يف خطبة يوم اجلمعة على املنرب  

.بعد إعال ن احلكومة وتنظيمها،  من شرق مدينة خنت، حيث مت افتتاح مدينتني بدون دم، ومها: كر وجر
ركند بقيادة أخيه عبد هللا لكي يساعد نور أمحد يف   م،  ١٩٣٣أبريل    ٢٦أرسل األمري قوات إضافية إىل 

يونيو   ويف  وجل،  عز  بنصرة هللا  وهكذا  ١٣فتحها  احلرب،  هذه  يف  صبغة هللا  مولوي  القائد  استشهد   ،
 . )٧٩٤ه، ص١٤٢٩(م، س،   ةفتحت املدن والقرى، وضمها إىل اإلمارة اخلتنية اإلسالمي

اجلهادية حركة  مثار  للحكومة  الثالثة:  مركزا  أو  عاصمةً  إيلجا  جعل  األمري  قرر  االنتصارات،  هذه  بعد   :
يعوا حممد بن نياز أعلم، وأجلسوه على عرش هذه اإلمارة اجلديدة، فقام برتسيم حدود هذه   اإلسالمية، و

مدينة جرجن شرقا ومدينة  بوقف  الدولة، وحددها من  األمري  أمر  ركند،  مدينة  فتح  . وبعد  ركند غر
تركستان  أراضي  الشرقية. وأصبحت  تركستان  أحناء  املسلمني يف مجيع  أيقظت  اخلتنية  الثورة  اهلجوم، ألن 
اهد خوجينياز   ستثناء مدينة األورجمي وآلتاي، فتحت والية قومول وطورفان بقيادة ا الشرقية حمررة كلها 

بت عبد الباقي داموالم   حاجي، وكاشغر بقيادة األمري تيمور. يف أعقاب هذه الفتوحات، سعى العالمة 
إىل حشد هذه القوات واحلكومات احمللية لتشكيل حكومة مستقلة ورمسية، وكان يعتقد أن هذا العمل لن  

بت داموالم على حممد أمني بغرا أن يذهب إىل كاشغر، وتشبث ب رأيه.يقول  حيقق إال يف كاشغر.واقرتح 
بت داموالم من أهل كاشغر، كان يف عجلة من أمره للذهاب إىل كاشغر  حممد أمني بغرا: لكون الشيخ 

اليت توجد يف كاشغر   الطوائف  اندالع احلرب بني  التوجنان والقرغيز واألويغور    –قبل  أ وامللك  -فئة   ،
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السياس القوى  األمر، ولكن  راغبني يف  أعلم، كنا  نياز  ي  حضرت حممد  القيام  منعو من  ية يف كاشغر 
امللحة تشبث يف رأيه وتنفيذه تشبثا   بت داموالم من حيث رغبته  الشيخ  املوضوع، وأما  إجراء يف هذا 
ملحوظا حيث أقنعنا وأسرد لنا أوجه القناعة وأساليب الوعود الصادرة من جهات شىت يف مدينة كاشغر،  

ء، فمنهم من يصوب يف تنفيذ الرأي املذكور. وبعد  وأن أهل كاشغر العقالء، واحلكماء، واملث قفون، واألثر
يف   داموالم  بت  غادر  إىل كاشغر،  الذهاب  على  شاه  ١٩٣٣يونيو  ١٥موافقتهم  األمري  شقيق  مع  م 

إىل كاشغر   هللا)  (عبد  زۇھ(ممنصور  س  ٢٠١٧ن،ۇنۇەممهد  يف    )٣٧٨،  إليها  يوليو    ٢٠فوصلوا 
م كانوا يعرفون فضائل  م، واستقبلهم عشرات اآلالف  ١٩٣٣ ا واقفني على جانيب الطريق، أل من سكا

. فوصلوا إليها يف  ا  ١٩٣٣يوليو  ٢٠الشيخ وعلمه دينيا وسياسيًا م، واستقبلهم عشرات اآلالف من سكا
إىل   وصوله  مبجرد   . وسياسيًا دينيا  وعلمه  الشيخ  فضائل  يعرفون  م كانوا  أل الطريق،  جانيب  على  واقفني 

اشت سيس مجهورية إسالمية رمسية.  كاشغر  القوات اإلسالمية لغرض  املسلمني وتعبئة  بتنظيم جيوش  غل 
وتشريع   املناسبني،  الوزراء  وانتخاب  احلكومة،  وزراء  وتشكيل  جديدة،  حكومة  مهم كإعالن  بعمل  وقام 

واختاذ   واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية،  املشاكل  وحل  ا  إجراءاتالدستور،  حتتاجها  لدولة أخرى 
إسالمية   مجهورية  أول  أعلن  التحضريي،  العمل  من  شهرين  فبعد  املستقبل.  يف  وإن كانت    -اجلديدة 

ا وليست مجهورية   ً ا ملكي ا كانت نظامً اململكة العربية السعودية والدول املماثلة كانت دوًال إسالمية، إال أ
يف التاريخ اإلسالمي بعد سقوط    -ها  إسالمية، كما أنرتكستان الشرقية أول دولة أضيف اإلسالم إىل امس

م، وعّني الوزراء هلذه الدولة اجلديدة، وأصدر إعال بقيام مجهورية  ١٩٣٣سبتمرب١١اخلالفة العثمانية يف  
  تركستان الشرقية اإلسالمية. 

سيس مجهورية تركستان الشرقية اإلسالمية ، احلمد  بفضله وكرمه ولطفه،  بسم هللا الرمحن الرحيم:  بيان 
تشكلت احلكومة املؤقتة لدولتنا املستقلة مبوافقة الرئيس املعظم حضرت خوجا نياز بن أمني نياز حاجي  
ومبوافقة ممثليه املؤهلني وقادة اجليش اإلسالمي، إعجا وحبا لوحدة شعب تركستان، كما هي موضحة يف  

 التايل:

لشرقية اإلسالمية. العلم الوطين: العلم األزرق مع اهلالل والنجمة. الدستور:  اسم الدولة: مجهورية تركستان ا
بت  القرآن الكرمي. الشعار الوطين: كلمة «بسم هللا الرمحن الرحيم» منقوشة بني سنبلتني، رئيس الوزراء: 

خلارجية: قاسم  بن عبد الباقي، الوزير العديل: ظريف قاري احلاج، وزير الداخلية: سعيد زاده يونس، وزير ا
وزير   حاجي،  توردي  الدين  األوقاف: مشس  وزير  بيك،  أوراز  اجليش:  وأمري  الدفاع  وزير  حاجي.  جان 
ي، وزير املالية:  املعارف: عبد الكرمي خان خمدوم، وزير االقتصاد والزراعة: احلاج أبو احلسن بن موسى 



 

382 

الصحة: عبد هللا  أخون، وزير  أعلم  احلاج  املفتش:  ي،  أخون  العام: حممد حاجي  علي  األمني   خان. 
بت   فألقى  بيك.  سلطان  العسكري:  التموين  وحدة  رئيس  جان،  يوسف  املركزية:  القيادة  مقر  رئيس 
بليغة بني   ت  أفندي، وحممود ندمي يب خطا املال حممد جان آخوند، وموسى  العسكر  داموالم، وقاضي 

مدفعية على االحتفاالت، فأقيم استعراض عسكري   الناس مبناسبة شرف هذا اليوم العظيم، وأطلقوا قذائف
ملك  ٧٠٠٠شرتاك   إىل  رسالة  وأرسل  يف كاشغر،  جروير  تومسون  الربيطاين  السفري  حضر  جندي. 

ان بوغدا،  بريطانيا مفادها أنه ميكن تقدمي املساعدة العملية والتعاطف للحكومة اجلديدة يف كاشغر   )
سابىت ئ ١٤٨، س  ٢٠١٨ م٣٦٥، س  ٢٠١٨  رى،ۇيغۇ.  ، س  ٢٠٠٨  ركىستاىن،ۈساتۇ. 

وم١١٤ زۇھ.  س  ٢٠١٧ن،ۇن ۇەممهد  لرتكستان  )٣٨٠،  اإلسالمية  اجلمهورية  سست  وهكذا 
يقبل أي وظيفة يف اجلمهورية   بغرا، لكنه مل  بقيادة األمري حممد أمني  اهدون  ا نتيجة ثورة قادها  الشرقية 

 نه. ألنه كان يعتقد أن إعالن اجلمهورية كان سابقا لزما

بت دامالم كان بعيد النظر، ذا خربة يف السياسة، فأدرك ببصريته ضرورة إنشاء الدولة يف   أ أحسب أن 
ر اإلسالم، وال يذوب املسلمون بني هاتني الدولتني الشيوعيتني - هذه البقعة اإلسالمية حىت ال متحى آ

والسوفيات   ريخ  –الصني  يف  الثانية  األندلس  وستكون  سينسون  العقلية   وإال  قوته  أن  املسلمني، كما 
سيس هذه الدولة مهما   اكتشفت وأدركت مستقبل تركستان الشرقية. لذا مهما كانت النتيجة، فقد أراد 

ذا العمل؟    -كانت عاقبتها، وقد دلت على ذلك إجابته ملا سأله أحد أصحابه: دامالم ما مدى إمياننا 
الدولة سيس  الصني-أي  لو ختلصنا من  نتيجة  ، حىت  نتحمل  فهل  االستعمار،  عن  الروس  ، سيبحث 

التضحيات اليت سنقدمها يف هذا األمر؟ أجاب: نعم، هلا فوائد، على األقل هناك فائدة، وهي إعادة كتابة  
ن تركستان هي يف األصل   مزاعمه  املعتدي  املستعمر  ريخ تركستان. فيقصد بكلمته هذه أن يرد على 

بعة للصني، فسعى يعتقد بسرعة زواهلا لكنها    مقاطعة  بت دامالم إلقامة دولة حرة وإن كان  العالمة 
لفعل فبعد سقوط الدولة يف مرحلتيها األوىل والثانية عاود   ستكون حمطة هامة يف التاريخ، وهذا ما حدث 

  م. ١٩٤٩املستعمر احتالل البالد مرة أخرى عام 
دامالم، التجار:  أحد  سأله  أيضا عندما  لكن هل    وتدل عليها  طاقتنا،  بكل  األمر  نعم، جنتهد يف هذه 

ميكننا حفظ هذه الدولة بني هاتني إلمرباطوريتني العظيمتني؟ أجاب: نعلم أننا لن نتمكن من حفظ هذه  
ذا األمر؟ فأجاب أن هذه فرصة عظيمة   ا. إذن ملاذا نشتغل  الدولة يف ظل الظروف اخلارجية اليت ذكر

القادمة. فثابت داموالم على حد تعبريه: «االستفادة من الفرصة التارخيية لتقدمي   لتقدمي األدلة إىل األجيال
دليل للجيل القادمة» لقد أقام دولة ذي هوية وطنية، ال ميكن إنكارها، كاملة مع مجيع اهلياكل الوظيفية  

ال النقود  بت دامالم  الدولة. فقد طبع  ينبغي أن توجد يف  اليت  املؤسسات والرموز  ذهبية والفضية ومجيع 



 

383 

أملانيا  مع  التجارية  الصفقات  وعقد  السفر،  جواز  وأصدر  الكبرية،  املدن  يف  البنوك  وأسس  والورقية، 
وبريطانيا وتركيا وأفغانستان وغريها. فأصبح لدى الدولة اجلديدة كافة أجهزة احلكومة اليت ال غىن عنها، مبا  

م والعملة الوطنية. وقد أيقن أن الدول اإلسالمية  يف ذلك احلكومة وجملس الدولة، والنظام الدستوري، وا َل َ لع
واألجنبية لن تساعده يف هذا األمر: قال مرة: ال تتمنوا املساعدة من الدول اإلسالمية، ألنين بعد رحليت  

نفسهم، لن ينجيكم إال أنفسكم.   االستطالعية رأيت أن كل هؤالء مشغولني 

بت دامالم قا قش  يقول حممد أمني بغرا: إن  لعديد من الزعماء من تركيا ومصر واهلند، و ل: إنه التقى 
هذه   مثل  استبعدوا  والتدخل،  املساعدة  لكن عندما طلب  الشرقية،  تركستان  يف  قومية  ثورة  معهم ظهور 
متنع   املتحدة  األمم  هيئة  أنظمة  ألن  تصورها،  ميكن  ال  املساعدة  إن  قائلني:  واملساعدات  التدخالت 

.  ٧٨٢ه، ص١٤٢٩(حممد أمني بغرا،   يري السياسي احمللي والوطين هو قضية داخليةالتدخل، ألن التغ
شكال  )٩٢، س  ٢٠١٧ن،  ۇرسۇەممهد ت ۇھم متواجدين  الروس والصني  وبذلك كان جواسيس 

مجهورية   وليس  خياال  ستصبح  الشرقية  تركستان  مجهورية  فإن  الدولة،  هذه  سيس  جل  وإذا  خمتلفة، 
  حقيقة. 

سيس الدولة، يف االعرتاف    اته اجلهادية وقد تلخصت حرك جلمهورية اجلديدة وأعلن تبعيتها، ورفع  بعد 
لوزارة، فقد بقي  يف مساء خنت ونواحيها، ورغم أنه مل يقبل منصبا  علم مجهورية تركستان الشرقية اإلسالمية 

م على هذا املنوال،لكن  أمريا عاما للجيوش يف حكومة خنت، جبانب كونه وزيرا للخارجية، واستمرت األ
الشرقية، وأرسل الروس طائرات   السوداء يف مساء تركستان  الغيم  السعيدة مل تدم، فقد جاءت  م  األ هذه 

الصينيون   ت وقوات خاصة من اجلنوب، وحشد  العسكرية يف األروجمي وهامجوا من  حربية ود القوات 
نياز حاجي إىل   الرئيس خوجا  احتلت كورال وآقسو، وانسحب  السوفييت،  قيادات االحتاد  الشمال حتت 

الشرقية    -كاشغر   تركستان  جهة    -عاصمة  من  والصني  جهة،  من  الروس  العسكرية  قواته  وأضعفت 
بندقية مع مليون    ١٢٠٠فأرسل األمري إىل كاشغر  أخرى، فطلب املساعدة من األمري حممد أمني بوغرا،  

احلرب   واندلعت  منصور،  شاه  األمري  قيادة  حتت  جند  ألف  مع  ومسدسات  يدوية،  قنبلة  وألف  طلقة، 
التحالف   قوات  أمام  اإلسالمية  القوات  والصني    -وهزمت  إىل   –الروس  اإلسالمية  القوات  وانسحبت 

وقتل   العدو كاشغر  جيش  ودخل  ركند.  وحوهلامدينة  املدينة  وأحرق  (مأهلها  تۇ.  ركىستاىن،  ۈسا 
س  ٢٠٠٨ قاري   )١٧٢،  وظريف  م  الَّ دامُ بت  فيهم:  مبن  احلكوميني،  املسؤولني  على كبار  وقبضوا 

أوائل  السجن بعد بضع سنوات. ويف  بت دامالم يف  حاجي، ووزراء وعلماء آخرين، فسجنهم. وتويف 
الروس والصني م١٩٣٤مارس   قوات  دامية  م، هامجت  احلرب  اهدون ودارت  ا يين حصار، وقاوم  دينة 
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مهلكة، واستمرت احلرب قرابة عشرين يوما، واستشهد األمري نور أمحد. وسقطت املدينة يف أيدي العدو،  
ريخ هذه الكارثة يف   م. وتراجع األمري حممد أمني بغرا إىل مدينة قاراقاش إلعادة  ١٩٣٤أبريل    ٢٢وكان 

ريخ  ترتيب اجليش حىت يد م وقعت احلرب يف مدينة  ١٩٣٤مايو  ٣٠خل اجليش احلرب مرة أخرى. ويف 
العدو   القوة، ألن  العدد وضعف  قلة  بسبب  زمت جيوشه  ا قيادته،  التوجنان حتت  قاراقاش على جيوش 
كان مسلحا بسالح متقدم مبساعدة االحتاد السوفييت، وكان ميتلك معدات حربية متقدمة يف زمانه، ويف  

اهدينهذا احلر  قي خان وإمساعيل دامال وأربعة من الضباط مع قرابة مئتني من ا  ،ب استشهد تورسون 
بوغرا،   أمني  ص  ١٤٢٩(حممد  مجهورية   )٩٠٧هـ،  فسقطت  وخنت،  قاراقاش  مدينة  العدو  واحتل 

اهلند، ومعه   الشرقية، وهاجر األمري حممد أمني بوغرا إىل  .  شخصا مسلحا فقط من جنده  ٢٢تركستان 
 ) ٣٣، س ٢٠١٧وران، (ت

 دوره العلمي:   -3
احلبيب   الوطنية.  لقد رحل األمري حممد أمني بوغرا عن وطنه  حبزن شديد، ويظهر حزنه وأمله يف قصائده 

ونيل   بالده،  حترير  على  إرادته  عن  يتوقف  مل  األمري  لكن  متوقعة.  غري  بنتائج  اجلهادية  جهوده  وانتهت 
مهته   وزادت  السابقة  جهوده  من  أكثر  جهده  بذل  بل  واحدة،  فيها حلظة  وإعالء كلمة هللا  االستقالل 

للغة الفارسية والعربية  وعزميته. فمن إقامته يف كابو  ل بدأ جهاده العلمي، وشرع يف االطالع على الكتب 
بتاريخ  يتعلق  املكتبات يف كابول، ومجع وحبث كل ما  التاريخ. وزار مجيع  والرتكية واألوردية خاصة كتب 

مالته تركستان واألويغور، وبعد االطالع على هذه الكتب واحدا تلو اآلخر، أدرك األمري حبسه املرهق و
رخيه لن يعرف أصله ونسله، مثل: أي شخص إذا مل يتذكر األحداث املاضية   العميق أن أي شعب جهل 
يف حياته الشخصية فلن يستطيع حتقيق شيء. لذلك ال ميكن لألمة أن تفهم وحتلل أي حدث وطين يف  

الذاتي معرفتها  األمم  ازدهار  عوامل  أهم  ريخ. وإن من  بدون  االجتماعية  ا  قدمها مؤرخوها،  حيا اليت  ة 
ا التاريخ وحتفظها عقوهلم هي من يصنع مستقبلهم، ومصري أمة ال   وكذلك فإن األعمال العظيمة اليت يدو
هول من جهة أخرى،   ، فتبقى بني ظالم املاضي من جهة واملستقبل ا ريخ هلا سيكون غامضا وفوضو

ستخدام دروس املاضي.  ألن مشاكل وقضية أي أمة ال ميكن حلها إال من خالل   التفكري يف األحداث 
التأليف عن   الشعب، فعكف على  آمال هذا  الواسعة بني عينيه  العالية  الغزير وثقافته  بعلمه  وضع األمري 

ريخ تركستان الشرقيةريخ تركستان الشرقية، وأخريا ألف كتا مل يسبق له مثيل، وهو   كان الكتاب " " 
كستان الشرقية، ونرباسا هلذا الشعب املخلص. فأصدر هذا الكتاب والعديد من  هدية وبشارة سارة ألمة تر 

املقاالت واألبيات والقصائد، وأرسل مقاالت إىل الصحف، وحضر املؤمترات العلمية. واستمر هكذا حىت  
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وظل هناك كضيف سياسي للحزب الوطين الصيين،   -عاصمة الصني وقتذاك  -رحل إىل مدينة جوجنني  
ت املؤرخني  وبدأ الصفح حلقائق التارخيية املثبتة ردا على كتا ة الثانية من جهاده العلمي، وكتب مقاالت 

مرة   الشرقية  تركستان  إىل  عاد  مث  فيها.  حماضرات  وألقى  الشرقية،  تركستان  أبناء  مجعية  وأسس  الصينني، 
راك األويغور،  (عيسى يوسف آلب تكني، أت م١٩٤٩نية، وترأس جريدة أرك اليت استمرت حىت سنة  

للغة األويغورية واإلجنليزية والصينية.  )  ١١٦ص ويف نفس هذه األعوام أصدرت جملة "حضارة تركستان" 
م هزم احلزب الشيوعي الصيين احلزب القومي الصيين واحتل تركستان الشرقية، وأجرب األمري ١٩٤٩يف عام  

اوم فيها جهاده العلمي والسياسي مع صديقه  على ترك وطنه مرة أخرى، وهاجر إىل اهلند مث إىل تركيا، ود
  عيسى يوسف آلب تكني حىت مات. 

اآلتية:   النقاط  يف  يلخصه  أن  القلمي:  وميكن  لكفاح  للمقاومة  العدو  ميدان  يف  الوقوف  من  األوىل: 
الصعب جدا على من يف قلبه حب الوطن أن يبتعد عن الوطن، خاصة ملن يريد استقالل وطنه، لذلك  

، ١٩٤٢العودة إليه كل يوم، وساعة، وجرب بعض األشياء، ومل ينجح فيها إال أواخر عام    حاول األمري
حيث سنحت فرصة لألمري عندما قابل صديقه عيسى يوسف آلب تكني، فقد قدم عيسى يوسف آلب 
عام  سياسي  ب  اهلند كأر إىل  األمري  جاء  اإلسالمية،  الصينية  الصداقة  للجنة  رئيسا  إىل كابول  تكني 

ب سياسي، لكن اهلند كانت حتت االحتالل الربيطاين يف ذلك الوقت، وكانت  ١٩٤٣ م مبساعدته كأر
ب سياسي فأجربته على الذهاب إىل الصني.  احلكومة الربيطانية ختشى من األمري ألنه شخص مهم وأر

ويف   حياته.  مدة  طول  السجن  يف  ويبقي  اعتقاله  سيتم  الصني  إىل  األمري  يذهب  مل  إذا  أبريل    ٤وقالت 
األمري ١٩٤٣ والتقى  فيها.  جمادالته  وبدأ  جوجنىن،  الصينية  العاصمة  إىل  أسرته  مع  الشيخ  سافر  م، 

تركستان  "مجعية  وأسس  جنجن  مدينة  يف  يقوزي  صابر  ومسعود  تكني  آلب  يوسف  عيسى  صدقائه 
 الشرقية"، وكانت مبادئها وأغراضها على النحو اآليت: 

حلكم الذايت من حكومة الصني، وبعد نيل احلكم الذايت عدم املطالبة   .1 الستقالل أوال، بل املطالبة 
الستقالل؛ لصني ستتم املطالبة  اء احلرب الداخلية   وإ

 تقدمي هذه املطالب إىل رئيس الصني جان كي شي؛  .2
للغة األويغورية، وتربية قوم األويغور وتثقيفهم؛  .3  إنشاء دار النشر 
ا .4 إعالن  االقتصادية  بعد  احلالة  وإصالح  األويغور،  لقوم  السياسي  الوعي  رفع  يتم  الذايت  حلكم 

 والتعليمية والثقافية هلم؛
الشعب   .5 سيطالب  االستقالل،  مستوى  إىل  األويغور  لقوم  والسياسي  العلمي  املستوى  ارتفاع  بعد 

لكامل.  الستقالل 
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  " جملة  األمري  أصدر  املبادئ  هلذه  م  آلتايووفقا  ونشر  يف  "،  الصني  حكام  واحتالل  قمع  حول  قاال 
ضجة   املقالة  رت  فأ صينية"،  وليست  أويغورية،  مقاطعة  هي  الشرقية  "تركستان  بعنوان  الشرقية  تركستان 
كبرية بني عامة الناس يف الصني، وكتب املؤرخ الصيين يل دونغ فانغ مقاال معتمدا على معلومات مزورة يف 

األمري على  ردا  املركزية  أتراك؟"،    الصحيفة  شينجيانغ  شعب  "هل  "نعم!  بعنوان  مبقالته  عليه  األمري  فرد 
رخيية، تشهد أن إقليم تركستان الشرقية لألتراك منذ آالف  شعب الرتكستان أتراك" معتمدا على حقائق 

م بنفس الصحيفة اليت نشر املؤرخ الصيين مقالته فيها. لكن املؤرخ  ١٩٤٤أكتوبر  ٢١السنني، ونشرها يف  
 يل دونغ فانغ مل يتوقف عن كتابة املقاالت، ويف تشرين الثاين نشر مقالته الثانية "ليس أصل شعب الصيين

دلة كاذبة ومزورة أن تركستان الشرقية كانت جزء الصني منذ   تركستان هم األتراك"، وحاول أن يثبت فيها 
يتو   ٥ التارخيية، ومل  املعرفة  ثروة من  لديه  لكن األمري كانت  سنة،  العدو،  أالف  مقالة  الرد على  قف عن 

األتراك الرتكستان هم  أصل شعب  أن  أخرى  مرة  "أقول  مبقالة حتت عنوان  الثانية  مقالته   "وأجاب على 
اجلدل  )٢٧٦، س  ٢٠١٧(توران،   هذا  وانتهى  مبقالته،  للوضع    فأسكته  لنسبة  أما  األمري.  نتصار 

اهدون يف غلجا ضد احلكام الصينني، ومتكنوا من فتح مشال تركستان  ر ا الداخلي يف تركستان، فقد 
لكامل. وأعلن استقالل مجهورية تركستان الشرقية مرة أخرى بعد   سنة من إعالن اجلمهورية    ١١الشرقية 

علي   العالمة  اهد  ا بقيادة  إىل  األوىل  ووصل  وطنه.  إىل  العودة  األمري  أراد  لذلك  ساغوين،  تورة  خان 
م مع رفاقه، حيث واصل جهاده العلمي وأصدر صحيفة "أرك". ولكن ١٩٤٥تشرين األول  ١٧األروجمي 

وأعلنوا   الصينية،  احلكومة  مع  اتفاقية  إبرام  على  أجربوا  وتدخلهم،  الروسية  القوات  من  بضغط  اهدون  ا
العامة   حكومة  املبادئ  إنشاء  وقرروا  الصينني.  ملصلحة  صياغتها  متت  واليت  مادة،  عشرة  اإلحدى  ذات 

عام   حىت  والتنمية  لإلنشاء  وزيرا  األمري  توىل  وقد  اهدين.  ا وقادة  الصني  حكام  بني  م،  ١٩٤٨ائتالفية 
ئبا لرئيس احلكومة االئتالفية.   حية أخرى، كان  )١٢٥، ص  ٢٠١٢(عيسى يوسف،  فأصبح  ومن 

مري قد ألقى حماضرات لشعب األويغور يف جامعة األروجمي وحصل على لقب أستاذ فخري، وكان أول  األ
ريخ اجلامعة عن الطاقة الذرية واألسلحة النووية. لكن مع انتصار احلزب الشيوعي   من ألقى حماضرة يف 

تل كل من قاد الثور  الصيين داخل الصني تغري الوضع، فاحتل احلزب الشيوعي الصيين تركستان الشرقية وق
واجلهاد وكل من تعاون مع احلزب القومي الصيين، واضطر األمري لرتك وطنه مرة أخرى وتوجه إىل األراضي  
كيا: «قد تركنا الوطن  اهلندية، وبينما كان األمري يعرب آخر نقطة يف احلدود لرتكستان الشرقية قال: وهو 

 ألجل الوطن». 
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وكان معه حوايل    م،١٩٤٩سبتمرب  ٢٠انطلق األمري مع رجاله يفية تركيا:  الثانية: جهده العلمي يف مجهور 
أربعمائة شخص، وصل إىل كشمري بعد رحلة شاقة استغرقت ثالثة شهور، بعد قدومه إىل كشمري بدأ يف 
املتحدة وأمريكا  اهلند، واألمم  اللجوء إىل حكومة  تنظيم شؤون أصحابه سياسيا واجتماعيا. وقدَّم طلب 

جملس   ومجهورية وأعلن  األمري.  طلب  على  تركيا  مجهورية  وافقت  شهور  عدة  وبعد  مرة،  من  أكثر  تركيا 
م، فانتقل األمري إىل تركيا مع  ١٩٥٢مهاجرا من تركستان الشرقية يف عام  ١٨٥٠الوزراء الرتكي قراره قبول  

تان الشرقية،  مشاكل توطني الرتكستانيني، وخاصة أولئك الذين هاجروا معه من تركسبعد حسم  أصحابه.  
سياسية   نشطة  قام  السياسي  املستوى  فعلى  والسياسي،  العلمي  نضاله  واصل  بل  األمري،  ل  يهدأ  مل 
أسهم   العلمي  املستوى  وعلى  الصني،  قبل  من  للقمع  تعرضوا  الذين  الشرقية  تركستان  صوت  إليصال 

 نشطة علمية يف تثقيف الناس وتوعيتهم. 
  يا يف ثالثة أمور:  وميكن تلخيص دوره العلمي يف ترك

فشل    األول:ابتعاث - أسباب  أحد  أن  األمري  أدرك  األجنبية:  اجلامعات  إىل  الشرقية  تركستان  أبناء 
الشرقية   تركستان  ألبناء  تعليم  فرصة  على  احلصول  األمري  فأراد  اجلهل،  هو  الشرقية  تركستان 
والتحق حوايل  الرئيس  وافق  إنونو،  الرتكي عصمت  الوزراء  رئيس  النية مع  ذه  وتقابل  املهاجرين. 

آلب    ثالمثائة يوسف  رفيقه عيسى  والتقى  أمريكا،  إىل  اجلامعات، وأرسل مخسة طالب  طالب يف 
(أركني آلب   تكني برئيس مجهورية مشال قربص رؤوف دنكتاشوبعد موافقته أرسل قرابة عشرة طالب

 م، النداء لشباب تركستان الشرقية) ٢٠١٨تكني، 
الت: قد أسس األمري عدة جم - الصحف وا الت منها: "جملة تركستان" كانت  الثاين: نشر وإدارة 

للغة الرتكية، أسسها عام   لة جملة شهرية، تنشر  م. و"صوت تركستان" كانت هذه  ١٩٥٣هذه ا
عام   أسسها  واإلجنليزية،  الرتكية  للغتني  تصدرها  فصولية،  جملة  لة  أخبار  ١٩٥٦ا و"جملة  م. 

عام   القاهرة  يف  سست  للغة١٩٥٧املهاجرين"  وانتشرت  تركستان"    م،  شعب  و"جملة  العربية. 
مقال   مئة  من  أكثر  الت  ا تلك  يف كل  األمري  القاهرة. كتب  يف  السنة  نفس  يف  أيضا  وأسسها 

الت منها منذ وفاة األمري حىت اآلن.    علمي، واستمر صدور بعض ا
الكتب:مل - ليف  ألفها يف   الثالث:  اليت  الكتب  فمن  التأليف حلظة واحدة،  قلم األمري عن  يتوقف 

الشرقية   تركستان  يف  احلرية  "قضا  و  احلالية"  وحالتها  وجغرافيتها  الشرقية  تركستان  ريخ  " تركيا: 
وسياسة الصني" و"فتوحات اإلسالم والعرب يف إقليم تركستان" و"ترد تركستان الشرقية احلكم الذايت 

هولة عن تركستان الشرقية والتبت" و"هل اختبار القنبلة الذرية يف تركستان الشيوعي " و"السياسة ا
(عام   الشيوعيني؟  قبل  من  مؤامرة  أم  اختيار  أنقرة١٩٦١الشرقية  (مم)،  تۇھ.  ن  ۇرسۇەممهد 

 ). ٢٦٧، س ٢٠١٧ ،مهد ھئه



 

388 

 دوره السياسي:  -4
نقاط:   عدة  يف  السياسي  األمري  دور  السياسية:  يلخص  ملقاومة  الشعب  حقوق  محاية  ومن  األوىل: 

لطرق   وحكامها  ورؤساءها  لعلم  وعلماءها  لسالح،  العدو  جيش  األمري  قاوم  اجلهاد  حركة  خالل 
الشرقية من يقيم يف جوجنني، حاول محاية حقوق شعب تركستان  خالل   السياسية. وبينما كان األمري 

الصيين يف معظم أحناء  ١٩٤٣عدة حماوالت. ويف عام   الشيوعي  الصيين احلزب  القومي  م، هزم احلزب 
سيعلنها  اليت  للجمهورية  إعالن دستور  الصيين جان كي شي  القوم  احلزب  لذلك حاول زعيم  الصني، 

. درس األمري  مادة  ١٨٠بعد عدة شهور. فأعلنت اللجنة الدستورية دستور مجهورية الصني املستقبلة ب
وأصحابه تلك القوانني وقاموا بتحليلها مادة مادة، وقد وجدوا بعض املواد اليت تتعلق برتكستان الشرقية  
مواد   تعديل  إىل  الدستوري  لس  ا دعا  وتصحيح. كما  تعديل  من  هلا  بد  ال  أخطاء  وفيها  وشعبها 

حلقوق االجتماعية واالقتصادية والتعليمية و  الصلة  الشرقية وشعبها.  الدستور ذات  السياسية لرتكستان 
فكانت   مستقلة.  الدستور كمادة  يف  إلدراجها  أساسية  نقطة  عشرة  مخس  من  يتكون  التماسا  وقدم 

 العرائض اليت قدمها األمري كما يلي؛ 

ن شعب تركستان الشرقية أتراك، وليسوا أمة صينية؛  .1  البد يف الدستور من نص واضح يصرح 
 ساس على احلكم الذايت لرتكستان الشرقية؛جيب أن ينص الدستور األ .2
 جيب تغيري كلمة "شينجيانغ" يف املادة الرابعة من الدستور إىل كلمة " تركستان الشرقية "؛ .3
 جيب تغيري كلمة "دولة الصني" يف املادة الرابعة من الدستور إىل كلمة "دولة التبعية للصني"؛  .4
وون يف احلقوق السياسية واالقتصادية والتعليم «إن كل األمم الداخل حتت سلطة دولة الصني متسا .5

والثقافة والدين واللغة ويف مجيع احلقوق األخرى»، فطلبوا أن يضاف هذا النص إىل املادة اخلامسة  
 من الدستور؛  

بلغة   .6 الربيدية  النقود والطوابع  املادة السابعة «جيب طباعة  التنصيص يف آخر سطر من  ال بد من 
بعة لدولة   الصني»؛كل والية 

الصيين»،  .7 للقانون  خمالفة  إذا كانت  إال  الدينية  الشؤون  متنع  العاشرة «ال  املادة  من  البند  حذف 
ا «ال متنع األمور غري احملرمة يف الدين، وحتظر الدعاية املعادية للدين»؛  وجيب أن يكتب مكا

 ل»؛ إدخال كلمة «ترك» يف املادة السابعة والعشرين من الدستور جبانب كلمة «مغو  .8
هي   .9 الكونغرس  أعضاء  ت  «انتخا استكماال  والعشرين  السابعة  املادة  جبانب  اإلضافة  جيب 

 للسكان احمللني يف كل مكان»؛
والثمانني  .10 احلادية  للمادة  التالية  اجلملة  إضافة  املناطق  جيب  القضاة واحملاكم يف  «يكون   : عبارة 

 احلدودية مثل تركستان الشرقية بلغة السكان احملليني»؛ 
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للغة األم جلميع األمم»؛    .11 ت   يضاف يف جانب املادة اخلامسة والثمانني «تكون مجيع االمتحا
 إدخال كلمة «ترك» يف املادة التسعني من الدستور جبانب كلمة «موغول»؛   .12
اإلضافة يف املادة التاسعة والتسعني هذه العبارة «كل حكام األقاليم جيب أن يكونوا من السكان   .13

م من قبل السكان احملليني»؛    احملليني وجيب أن يتم انتخا
بعد مائة وثالثة وثالثني مادة، جيب إضافة املادة التالية «جيب أن يكون التعليم يف الدولة الصينية   .14

ت بلغتها األم جلميع األمم»؛ على مجيع املست  و
ال بد عن اإلضافة يف جانب املادة مائة والثامنة والثالثني «كل القوانني والدستور تطبع بلغة كل    .15

   ).٤٥،غرا، ماقالىلهر توپلىمى ۇەممهد ئىمىن ب ۇھ(م األمم»

هذه   األمري  قدم  أن  انتباه   االلتماساتوبعد  للفت  املشهورة  اجلريدة  يف  نشرها  الدستورية،  اهليئة  إىل 
وطالبوا   جوجنني،  يف  جامعتني  من  طالب  واحتج  خالفوا،  ومن  وافقوا  من  بني  اجلدل  فثار  اجلمهور، 
الدستورية   اللجنة  أعلنت  االحتجاج،  وعقب  العرائض،  تلك  على  الدستورية  واللجنة  احلكومة  مبوافقة 

الع مناقشة  زعيم  موافقتها  فطلب  االحتجاجات.  هذه  مثل  تصاعد  من  خوفا  األعلى  املؤمتر  يف  وارض 
يوم   ويف  الشرقية،  تركستان  قضية  بشأن  لوجه  وجها  التحدث  منه  الصيين  القومي  مارس  ١٨احلزب 

َشاء. وحضر حممد أمني بغرا مأدبة العشاء مع عيسى يوسف آلب تكني،  ١٩٤٥ م، دعاهم لتناول الع
 العام ووزير الداخلية ورئيس جلنة التبت واملغول مع جانب جان كي شي. ويعترب  وكان يف الضيافة األمني

هذ االجتماع أول اجتماع رمسي يف التاريخ بني قادة تركستان الشرقية وبني القادة الصينني. فانتهز األمري 
ريخ تركستان ا لشرقية. وقال  هذه الفرصة التارخيية وألقى كلمة حول التاريخ والشعب والوضع احلايل يف 

جلميع   مقبولة  بطريقة  وحنللها  تركستان  قضية  "سندرس  االجتماع:  آخر  يف  شي  جان كي  الزعيم 
خون،  األطراف".   ألمل وأدركوا أن جهودهم  .)٤٩، س  ٢٠١٤(سويف  فمأل قلب األمري وأصحابه 

 قط. مل تذهب سدى. لكن مع انتصار احلزب الشيوعي بقيت نتائج هذه التعيينات على الورق ف

: إن حممد أمني بغرا مل يتوقف  الثانية: دوره السياسي يف تسميع صوت تركستان الشرقية يف مجيع أحناء العامل
ومنها:   والوسائل،  األساليب  بكل  واصلها  بل  واحدة،  حلظة  السياسية  أنشطته  املؤمترعن  قد  عقد   :

وصديقه عيسى يوسف آلب تكني على بدء األنشطة السياسية، وحشد أبناء تركستان الشرقية   وافقاألمري
)  Ömer Kul, 2015.154(م  ١٩٥٤سبتمرب  ١من كل أحناء العامل هلذا العمل، وقرروا عقد املؤمتر يف  

احلجاز"، "مؤمتر  سم  تركستان  ريخ  يف  املؤمتر  هذا  العربية، ومسي  السعودية  ململكة  جدة  واستمر    يف 
م حىت   أ ملدة مخسة  وعيسى  سبتمرب  ٥املؤمتر  بوغرا  أمني  األمري حممد  تعيني  منها:  القرارات،  اختاذ  مت   .

الشرقية. لرتكستان  لكامل  مؤهال  ممثال  تكني  آلب  املستوى  و   يوسف  إىل  الشرقية  تركستان  قضية  رفع 
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املتحدة.  األمم  يف  وإدخاهلا  خ و   الدويل.  العامل  جمتمع  دعم  اإلسالمي.اكتساب  العامل  أخذ  و   اصة  عدم 
مائتني   قرابة  وقَّع  القرارات،  هذه  اختاذ  إعالن  بعد  الصيين.  الشيوعي  احلزب  من  االقتصادية  املساعدة 
ومخسني شخصا ممن اشرتكوا يف املؤمتر. مث نسخ نسختني من القرارات وسلمت نسخة منهما لألمري حممد  

لعيسى يوسف آلب تكني.   املؤمتر أول    )Ömer Kul, 2015.154(أمني بوغرا واألخرى  ويعترب هذا 
ريخ تركستان الشرقية يف اخلارج.   مؤمتر يف 

مت تكليف األنشطة السياسية لألمري حممد بغرا وصديقه عيسى يوسف    :بعدالثالثة: إشراك املؤمترات الدولية
الشرقية. يف عام   لرتكستان  الرمسي  املمثل  بصفته  الدولية  املؤمترات  اشرتاك  معه يف  األمري  بدأ  تكني،  آلب 

ندونغ، يف إندونيسيا، ومسع فيها قضية تركستان الشرقية. يف عام ١٩٥٥ م، حضر  ١٩٦٠م، حضر مؤمتر 
م اشرتك اجتماع  ١٩٦٢ه اجتماعا للدول األسيوية واألفريقية يف العاصمة اهلند دهلي. يف عام  مع صديق

العراق. يف عامي   عاصمة  بغداد  اإلسالمي يف  العامل  متتالية ١٩٦٥و  ١٩٦٤رابطة  اجتماعات  م حضر 
املؤمترات عن    لرابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة، وغريها من املؤمترات الدولية. وحتدث يف مجيع تلك

دعم   لكسب  جهده  قصارى  وبذل  الصينني.  الشيوعني  وظلم  احلايل،  والوضع  رخيها  و الشرقية  تركستان 
العامل الغريب والعامل اإلسالمي، والتقى برؤساء دول ووزراءلرفع قضية تركستان الشرقية من املستوى احمللي إىل  

 املستوى الدويل.  

السياسية:   اجلمعيات  سيس  مجعيات الرابعة:  سيس  تركيا  يف  حياته  من  األمري  فعل  ما  آخر  إن 
 ومنظمات، فمنها:  

عام   .1 سست  اليت  للمهاجرين"  الشرقية  تركستان  رئيس  ١٩٦٠"مجعية  األمري  وكان  م، 
اهلدف  وقد كان  قادري.  بوالت  العام  واألمني  تكني  آلب  يوسف  عيسى  ئبها  و اجلمعية، 

ساسي لتأسيس هذه اجلمعية هو نقل قضية تركستان الشرقية إىل األجيال القادمة بشكل  األ
 مجاعية؛

سست يف عام   .2 اليت  الشرقية"  الوطنية لرتكستان  التحرير  يف إسطنبول كتب ١٩٦٠"منظمة 
نشاط  أول  اجلمعيتان  ن  ها وتعترب  املنظمة.  هذه  سم  الدول  رؤساء  إىل  الرسالة  األمري 

سيسه يف تركيا. والغرض من األمري يف إنشاء هذه اجلمعيات واملؤسسات سياسي منظم مت  
اجلماعي.   مستوى  إىل  الفردي  املستوى  من  الشرقية  لرتكستان  السياسية  األنشطة  نقل  هو 
وتوريث قضية تركستان الشرقية ومطالبة استقالهلا لألجيال القادمة، لكي يستمروا جيال بعد  

طن ويعودوا إليها فاحتني حمررين.احلقيقة أن هذه اجلهود مل تذهب  جيل حىت ينالوا استقالل الو 
سدى ومل تنته بوفاة األمري. واصلتها األجيال القادمة سواء كانت يف داخل تركستان الشرقية 
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وخارجها، كما استمر جهوده العلمي والسياسي يف أحناء العامل خاصة يف تركيا. فاآلن توجد 
الشرقية يف تركيا. ويقوم آالف  يف تركيا قرابة عشرين مجعية   علمية وسياسية لقضية تركستان 

ألحناء  الشرقية  تركستان  صوت  لتسميع  وعلمية  سياسية  نشطة  الشرقية  تركستان  أبناء  من 
 العامل. 

  

 : خامتة

بسبب  إن - احلديث،  التاريخ  يف  املعقدة  القضا  من  الشرقية  تركستان  الصني    قضية  احتالل 
املسلمني   دمج  فيها، كمحاولة  اإلسالمية  املظاهر  طمس كافة  على  والعمل  الشرقية  لرتكستان 
القمع بكل   أنواع  اإلقليم، وممارسة  اإلنسان يف  الصينية، وانتهاك حلقوق  الثقافة  الرتكستانيني يف 

دة مجاعية للشعب الرتكستاين؛  أشكاله مما يصل يف كثري من األحيان إىل إ
العلوم  أ - وإدخال  الدراسية  املناهج  جتديد  مثل:  التعليمي  ال  ا يف  بغرا  أمني  حممد  األمري  سهم 

أنشأها   ت  منتد خالل  من  األمة  توعية  يف  أسهم  املناهج، كما  يف  واالجتماعية  السياسية 
 لتحقيق هذا األمر؛  

املستعم - املعركة ضد  مواهلم يف خوض  للمشاركة  للبالد استقطب رجال األعمال واملال  ر حتريرا 
على    -من براثنه؛ فنجح يف عمله حىت أسست مجهورية تركستان الشرقية اإلسالمية يف كاشغر  

الكاشغري   ّال  دامُ بت  والنظام  ١٢/١١/١٩٣٣عام    -يد  الدولة،  (جملس  ا  أجهز بكافة  م 
م، والعملة الوطنية)؛  َل َ  الدستوري، والع

السو  - االحتاد  من  مدعمة  الصينية  القوات  الشرقية  هجوم  تركستان  مجهورية  إلسقاط  فييت 
لعلماء واملفكرين وكبار املسؤولني احلكوميني   يف السجون، وكانت    - وزراء    –اإلسالمية، وزج 

غْرا خارج الدولة.  ُ بت دامال يف السجن، يف الوقت الذي هاجر فيه األمري حممد أمني بـ  وفاة 
ة، ودفع عن حقوق شعب تركستان الشرقية  عنيَّ عضوا يف الكوجنرس الصيين عن تركستان الشرقي -

 من خالل عدة حماوالت كتعديالت بنود يف دستور الصني قبل إعالنه؛ 
عام   - الشرقية  تركستان  مشال  وحترير  توره  خان  علي  العالمة  قيادة  حتت  الشعب  م  ١٩٤٤ر 

نية، وعني األمري وزيرا لإلنشاء والتنمية ملدة ثالثة سنو  سيس الدولة مرة  م ١٩٤٥ات (وإعادة 
ئبا لرئيس احلكومة االئتالفية١٩٤٨ -  ؛م) مث 

تركستان  - وقعت  حيث  الشرقية  تركستان  يف  املوازين  وقلب  الصني  داخل  الشيوعي  احلزب  فوز 
الشرقية أسرية يف يد املستعمر إىل وقتنا هذا؛ مما أجرب األمري على ترك وطنه مرة أخرى واهلجرة  

 ؛خارجه
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تركيا   - األمري يف  أراضيها، وأرسل  استقر  إلقامة على  اإلذن  منحه  موافقته حكومتها على  بعد 
 بعثات طالبية من أبناء تركستان الشرقية للدراسة يف الدول الغربية واالستفادة من علومها؛ 

صّدر قضية تركستان الشرقية ومهوم شعبها املسلم إىل خارج حدود الوطن نشراً لقضيتهم وتعريف   -
ا، فكان أن مت ململكة السعودية العربية    العامل  م يف جدة  عقد (مؤمتر احلجاز) ملدة مخسة أ

ندونغ يف إندونيسيا املنعقد عام  ١٩٥٤مستهل شهر سبتمرب عام   م،  ١٩٦٠م. وشارك مؤمتر 
عام   دهلي  اهلند  العاصمة  يف  واألفريقية  األسيوية  الدول  اجتماع  يف  ١٩٦٢وحضر  وشارك  م. 

م  ١٩٦٤يف مكة املكرمة وخارجها كاملؤمتر املنعقد يف بغداد عامي  اجتماع رابطة العامل اإلسالمي
 م؛ ١٩٦٥و
  التوصيات

  وأخريا بعد هذه اجلولة املتواضعة أود أن أوصي: 

ببذل املزيد من العناية واالهتمام من قبل اجلامعات والباحثني يف دراسة جهود علماء العجم يف   -
سيما   ال  والسياسة،  العلوم  من  ميادين  حل كثري  يف  يسهم  هذا  فلعل  املنسية،  الشرقية  تركستان 

يدي الباحثني   م السياسية واإلقليمية بعد انتشار أصوات أبناء تركستان الشرقية حول العامل  مشكال
 واألكادمييني؛

أحواهلا  - ومتابعة  الشرقية،  لرتكستان  والدعم  التواصل  حتقيق  اإلسالمية  الدول  يف  املسلمني  على 
 ؛ستمرار

خلدمة   - وحتقيقها  ودراسات  أحباث  بعمل  ا  جامعا قيام  على  واإلسالمية  العربية  الدول  تشجيع 
 رجاالت القادة اإلسالميني.

فإنه مسيع جميب،   الكرمي،  لوجهه  هذا خالصا  عملي  أن جيعل  وتعاىل  أسأل هللا سبحانه  وختاما 
 وآخر دعوا أن احلمد  رب العاملني. 
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  :امللخص

تؤثر   اليت  والبشرية  الطبيعية  اجلغرافية  األبعاد  البحث  وظهريه  يتناول   ، البحري  الساحل  تنمية  على 
و   ، للدولة  اسرتاتيجي  بعد  من  يؤديه  ملا   ، البصرة  حمافظة  يف  اقتصادية أالصحراوي  مزا  حتقق  تنميته  ن 

، ويهدف البحث للتعرف على الدور التنموي للساحل الل وضع اخلطط والربامج التنمويةمتعددة من خ
ال التنمية  أمناط  من  الصحراوي كنمط  اجلغرافية وظهريه  اخلصائص  تقييم  خالل  من  والصحراوية  ساحلية 

ا   ا ومعوقا ، وكان من أهم النتائج اليت توصل هلا  يف سبيل حتقيق التنمية املستدامةوالوقوف على معطيا
العرا الساحل  قصر  هو  االنبساطالبحث   صفة  عليه  تغلب  الذي  املائقي  املوارد  وتعاين  من ،  والرتبة  ية 

أدتمشاكل كثرية االستيطا  ،  مواقع  واملوانئحتديد  االسرتاتيجية،  والصناعات  تنمية  ن،  حتقيق  وميكن   ،
ستخدام التكنلوجيا واألساليب احلديثة    . الستفادة من بعض التجارب الدوليةمستدامة 

 الساحل البحري، الظهري الصحراوي، التنمية، البصرة  الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The research deals with the natural and human geographical dimensions that 
affect the development of the marine coast, and its desert back in Basra 
Governorate, because it performs a strategic dimension for the state, and 
that its development achieves multiple economic advantages through setting 
development plans and programs. The research aims to identify the 

mailto:dr.Hussein.alyasiry@gmail.com/07705587751
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development role of the coast and its desert back as a pattern of Patterns of 
coastal and desert development by evaluating geographical characteristics 
and determining their data and obstacles in order to achieve sustainable 
development. One of the most important results of the research was the 
palace of the Iraqi coast, which was dominated by the characteristic of 
flatness, and water resources and soil suffered from many problems, which 
led to the determination of settlement sites, And strategic industries, ports, 
and sustainable development can be achieved by using modern technology 
and methods by making use of some international experiences. 

Keywords: the sea coast, the desert back, the development, Basra 

  : مــقدمــة

املهمة   املناطق  من  وظهريه  البحري  الساحل  عد  ُ (ي البحرية  للثروات  مصدر  واألمالحفهي  ،  األمساك، 
والنفط)واملعادن فيها  ،  ونشأت  السكانية،  نقطالتجمعات  وأصبحت  واملوانئ،  حمورية  ،  جذب  ة 

احلرة واملناطق  والسياحية،  الصناعية،  تكون  للمشروعات  فقد  الظهري من مكان آلخر،  منطقة  ، وختتلف 
و صناعي أو كليها ،  أأو مناطق منبسطة ذات نشاط زراعي جبلية أو منطقة تغطيها جمموعة من اهلضاب 

، وتقام فيه مؤسسات  ل كما هو احلال يف منطقة الدراسةعظمها غري مستغوقد تكون مناطق صحراوية م
املوانئ مع  تتكامل  الساحل  صناعية  على  تقام  للتنمية اليت  احتياجًا  األكثر  الدراسة  منطقة  وتعد   ،

ا األكثر البيئية  املستدامة، أل الرتبة    ؛هشاشة يف مواردها  تزاد  ً   إذ  تلو البحرية  الواملياه  ثروة  ، وتقل معها 
، وأعمال التنقيب عن النفط يف ظهريه اليت التجريف والردم للسواحل البحرية  ، فضالً عن نشاطمكيةالس

الفطرية  أدت إىل احلياة  تغيري يف  ديد  اليت أدت إىل  العسكرية  لعمليات  ثرت كثرياً  املنطقة  ، كما أن 
ن احلحفر اخلنادق والسواتر الرتابية  مورفولوجتها من أعمال ،  يرانية واحلروب اليت تلتهااإل-رب العراقية، إ

دف إجياد تنمية مستدامة تساهم   تنميتها  ، و يف محاية السواحل البحريةلذلك جاءت أمهية هذه الدراسة 
. ً   اقتصاد

  مشكلة البحث : 

 واملستدامة، وماللساحل البحري وظهريه الصحراوي مقومات ميكن االستفادة منها يف التنمية الشاملة  هل  
  ، وهل ميكن التغلب عليها ؟ هي املعوقات اليت حتول دون ذلك

  فرضية البحث: 
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تنمية   استثمارها يف إجياد  الصحراوي مقومات متعددة طبيعية وبشرية ميكن  البحري وظهريه  للساحل  إن 
ستخدام لرغم من وجود بعض املعوقات    لدول األخرى.، وجتارب االتكنلوجيا  مكانية اقتصادية مستدامة 

  أمهية البحث: 

اسرتاتيجي   بعد  البحري وظهريه من  الساحل  يؤديه  ما  البحث من خالل  أمهية  تنميته أللعراق، و يت  ن 
  حتقق مزا اقتصادية متعددة من خالل وضع اخلطط والربامج التنموية .

  : ومنهجه هدف البحث

ريه الصحراوي كنمط من أمناط التنمية لتعرف على الدور التنموي للساحل وظهإىل ادف هذه الدراسة  
ا   معطيا على  والوقوف  اجلغرافية  اخلصائص  تقييم  خالل  من  والصحراوية  سبيل  الساحلية  يف  ا  ومعوقا

التنمية والبشريحتقيق  الطبيعية  للمعطيات  التحليلي  الوصف  منهج  ا على حتقيق ، من خالل  وانعكاسا ة 
  . التنمية

    حدود الدراسة :

لساحل البحري وظهريه الصحراوي يف حمافظة البصرة الذي ميتد ملسافة ( تتحدد        58منطقة الدراسة 
()كم عرض  دائريت  بني   ،29.55  -30.16   ًمشاال طول()  وقوسي   ،47.65-48.40   ًشرقا  (  ،

الفاو(.  )1خريطة( وقضاء  قصر،  أم  حية  مساحة  قضاء  )2كم  1405،  400وتبلغ  ويشمل  ،  الفاو، 
ح أم قصر  و (ية  تبلغ  اليت  9.5، وبنسبة ()2كم 1805مبساحة  البصرة  %) من جمموع مساحة حمافظة 

موعة اإلحصائية، جدول  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لإلحصاء،()  2كم  19070تبلغ ( ،    1/5ا
  . )22ص

  مفهوم الساحل والظهري الصحراوي  : والً أ

، أما الشاطئ، فهو املساحة الواقعة بني أدىن جز،  االتصال بني اليابس واملاء نه (نطاقيعرف الساحل    
ً على السواحل ذات املظهر السفلي عندما  املشرفة على البحر واحلوائط أو احلواف الصخرية ، ويطلق أحيا
احلواف ع بني  يكون خاليًا من  احملصورة  املساحة  العواصف وأقصى جزر  أ لى  أمواج  تصله  ما    و أب(على 

ص1999لقمة،   الساحل ،  )59،  روبرت كاي  والبحوعرف  األرض  بني  (املنطقة  اخلط  رنه  أو   ،
بتة   غبري  متحركة  املنطقة  والبحر، وتعد هذه  األرض  بني  املد واجلزرالفاصل  لعوامل  نظرا  أما  املساحة   ،

اليابس  الذي يربط  ا (النطاق  الساحلية فقد عرفها  ملياهحمليط ، ماء وأرض  املنطقة  ، وهذه  مغمورة 
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غري   فهي  ، وهلذا  والعكس  البحر  أو  احمليط  منطقة  تؤثر يف  اليت  األراضي  استعماالت  فيها  تقام  املنطقة 
كتاب مقدمة يف إدارة املناطق الساحلية   ، ويف)  Kay, 1999, P2-3حمددة الطول والعرض والعمق) (

امتدادها من املمكن أن يتأثر   بد من إدراك أن ذكر أنه عند رسم حدود املنطقة الساحلية ال  لتيموثي بيتلي
ا البد أن تشملفيهاألنشطة البشرية اليت تقام  ، فقد متتد ملئات  املناطق الداخلية من جانب املاء ، كما أ

اهلدف من   طبيعة  على  املياه، وتتوقف حدودها  داخل  الكيلومرتات  أو  احلدود سواء    وضعاألميال  هذه 
تنموية قانونية دولية،  مشروعات  للتبادأو حدود  االقتصادي، أو حىت  تنمية سل  احل مدينة  ، مثل جتربة 

أفريقيا جنوب  ون  (كيب  من  الساحلية  املنطقة  حددت  إذ  الشاطئ5-10،  من   ,Betley(  كم) 

2002, P.1(اليت املصرية  والتجربة  للساحل   ،  الصحراوي  الظهري  بصورة  عرفت  تتأثر  اليت  (املنطقة  ا 
العو  جبميع  النحتمباشرة  مثل  الساحلية  الطبيعية  ح  ،امل  والر اجلوفية، والرتسيب،  واملياه  واألمطار،   ،

  ) 1( كم) حسب خريطة   30والكثبان الرملية، قد يصل عمقها إىل ( 

  موقع منطقة الدراسة من حمافظة البصرة 

  
  2020اعتماداً على ، وزارة املوارد املائية ، اهليئة العامة للمساحة  املصدر ،
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الصحراوية املناطق  يف  الساحل  طبيعية  طبيعة  عوائق  وجود  حالة  يف   واملرافق  اإلسكان  وزارة (  إال 
تمعات  مج األمم املتحدة للبيئة عام )8ص  ،2017 العمرانية،  وا املنطقة الساحلية  2008، وعرف بر

احمليطاتا  ( التقاء مياه  األماكنليابسة  عبارة عن نقطة   جانب  إىل  الشريطاليت تقع على    ، وتشمل 
هلا؛  املياه اورة  ا النهرية  الساحلية  الدلتا  تضم  أن  ميكن  الساحلية،  كما  الرطبةوالسهول  واألراضي   ،  ،

توالشعاب املرجانية  ، والكثبان الرملية،والشواطئ   ، وغري ذلك منات الضحلةروف، والبحري املانگ  ، وغا
األخرى الساحلية  أجزاء  )10ص  ،2016(سكويرس،    املعامل  مخسة  إىل  الساحلية  املناطق  وتقسم   ،

ار وخلف    وهي  متتابعة، لأل مقابلة  متتد  اليت  اليابس، وهي  تلوث  الساحلمنطقة  ا  يوجد  ، وغالبا ال 
، ويغلب على طبيعتها اخللط والتداخل بني اليابس الساحلية، وهي املتامخة ملياه الساحل  ، واألرضِ حبري

وتوصف  والرطبةواملياه،  اإلنسانية،  األنشطة  تركيز  فيها  ويزيد  الساحلية،  املياه  مصب  وهي  ار ،  أل
الضحلة واملياه  و والبحريات  اإلقليمية،  (املياه  حنو  بعمق  متتد  وهي  مكم)  ٣٢٢،  وتكون  ألراضي تامخ،  ة 
ا لسياد وختضع  الدولةالدولة،  سيادة  حدود  خارج  تقع  وهي  الدولية،  واملياه   .  )Cicin,1998, P3 (  

بينهما  إوبصفة عامة   الذي يفصل  امتداد طويل شريطي من األرض واملاء  الساحلية عبارة عن  املنطقة  ن 
الذي  ، فهو النطاق الصحراوي  اويأما الظهري الصحر   الساحل، أي املساحة املتداخلة بني األرض والبحر.

  . اين عمقه حسب طبيعة الساحل وطوله، ويتبيقع خلف الساحل

  

  ة للساحل البحري وظهريه الصحراوي اخلصائص اجلغرافي: نياً 

  : اخلصائص الطبيعية-1

  :واحلدوداملوقع -أ

البصرة ، وميتد من مصب شط   العراق ضمن حمافظة  البحري يف جنوب شرق  الساحل  العرب شرقًا  يقع 
أ الزبري عند مدينة  البيشة إىل مدخل خور  ً عند رأس  السواحل م قصر غر ، وهناك اختالف حول طول 

ً) أي (   36العراقية فتقدرها بعض املصادر بـ(  -كم) ابتداء من ملتقى احلدود العراقية  67.200ميالً حبر
الع احلدود  التقاء  نقطة  ً حىت  العرب جنو ، يف  بد هللالكويتية يف خور ع-راقيةاإليرانية عند مصب شط 

عشرة تتجاوز  املسافة ال  أن  أخرى  تؤكد مصادر  فقط  حني  املالحة  أميال حبرية  مديرية  وتشري مصادر   ،
البحرية يف الشركة العامة ملوانئ العراق إىل أنٍّ أطوال السواحل العراقية من خط التالوك يف شط العرب إىل  

، وهو ساحل يطل مباشرة على البحر أما السواحل كم)  25عبدهللا تقدر حبوايل ( خور  خط التالوك يف  
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، 2006، (السعدون كم) متتد من رأس البيشة يف الفاو حىت ميناء أم قصر العراقي  80املتبقية فتقدر حبوايل (

ويتفق  )114ص طوله  أ،  أن  الباحثني على  الصغرية  ٥٨(  غلب  السواحل  يعد من  فنسبة كم)، وبذلك   ،
ال الربي للعراق تبلغ (ط كم) من الساحل يقابله   1) أي أن كل (٧٥٣٥:    ١ول الساحل إىل مساحة ا
االقتصادية الرب) من  ٢كم  ٧٥٣٥(   املنطقة  العراقي يف حدود  البحري  املساحة اإلمجالية للمجال  ، وتبلغ 

ال البحري (  ٧٠٠اخلالصة بنحو ( ) ، إي أن كل 12  :  1كم)، وتبلغ نسبة طول الشاطئ إىل مساحة ا
ال حمدود املساحة، ما يعين  ر) من البح٢كم  ١٢حنو (  يقابلكم) من الشاطئ    1( عد هذا ا ُ ، وبذلك ي

االت    حمدودية ا لبحر يف  العراقي  االنتفاع  الصفة  واالقتصادية،  العسكريةدرجة  تتأكد  ة  القاري، وبذلك 
العراق موقع  حنعلى  للعراق  البحرية  مؤشر  قيمة  تبلغ  إذ  املركز  )  ٠,٠٠١٦(  و،  حيتل  العراق  جعل  ما   ،

  ) . 1، جدول( )366-365ص،  2019(عبد السالم،  األخري مقارنة جبواره اإلقليمي 

  خصائص موقع الساحل العراقي : )1جدول(

ال الربي كم  الدولة ال البحري كم  2ا طول الساحل    2ا
  2كم

  مؤشر البحرية 

  0.0016  58  700  438317  العراق

  0.3030  7200  236600  770760  تركيا 

  0.0556  193  10300  184050  سور

  0.0076  26  700  91971  االردن

  0.0950  2640  186200  1960582  السعودية

  0.6734  499  12000  17820  الكويت 

  12306  13056  602200  1636000  ايران 
،   2019علم هندسة السياسة اخلارجية للدول ، األردن ،  املصدر اعتمادا على ، حممد عبد السالم ، اجليوبولتيكيا 

  367ص

ويرسب شط العرب كميات من الطمى أمام الساحل ، وتعمل التيارات البحرية على توزيعها على مسافة  
بعيدة عن الساحل مما يؤدي إىل عدم وضوح خط األساس الذي ينبغي قياس البحر اإلقليمي العراقي منه  

وقد   العر   ثرأ،  حبموقع  القانوين كدولة  العراق  وضع  على  الساحل  وشكل  وطبيعة  اتفاقية اق  رية حسب 
كل من  إىل  ، فموقعه على رأس اخلليج وتقعر ساحله جيعل البحار اإلقليمية وامتداها  1982البحار عام  
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الكويت وإيران تتقاطع عند حبره اإلقليمي مبنطقة ضيقة على شكل مثلث قاعدته ساحل العراق عند راس  
كم) عن الساحل وفقا التفاقية قانون    20.200يشة وجزء من خور عبد هللا ورأسه يف منطقة تبعد ( الب

للع اإلقليمية  املياه  جعل  الذي  األمر  متداخلةالبحار  والكويت  وإيران  متداخلن  أل  ،راق  القاري   اجلرف 
ص  2015  ،(حممد العراقية  )165،  البحرية  احلدود  حتديد  ومت   .-) املرقم  لقرار  يف  833الكويتية   (
27 /5 /1993) املرقمة  احلدودية  الدعامة  وتبدأ من  قوس طول107،  ًا  رقش )    47.57.0.2(  ) على 

،   )171، ص2019  (السعدون،) يف خور عبد هللا  14و    12) شرقًا بني العوامتني (  48.24.0.8إىل (
البح احلدود  العراقيةأما  ( -رية  املادة  فقد عاجلته   ، لسنة 13اإليرانية  اإلقليمي  للبحر  اتفاقية جنيف  من   (

ر يصب مباشرة يف البحر فأ، إذ أشارت إىل 1985 ن يف  إنه يف حالة وجود  ن بداية البحر اإلقليمي تكوّ
النهر بني آخر نقطة من كل من ضفتيه   البحر خطًا مستقيمًا مير عرب فتحة  تنحصر عنها مواجهة ذلك 

ا التاسعة اليت    1982اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام    إليهاملياه وقت اجلزر كما أشارت   يف ماد
ر يصب مباشرة يف البحر يكون خط األساس خطًا مستقيمًا عرب مصب   نصت على « إذا كان هناك 

ي يبدأ منه قياس البحر اإلقليمي  » فخط األساس الذتني على حد أدىن اجلزر على ضفتيهالنهر بني نقط
لبحر   2019(السعدون،    يكون خطًا مستقيمًا من نقطيت أدىن اجلزر على ضفيت النهر يف نقاط التقائه 

  ).  2( ، خريطة )209، ص

  مقومات الساحل البحري وظهرية الصحراوي جنوب حمافظة البصرة: )2( خريطة

  

  

  

  

 

   

  ). 165، ص  2015، ڤيان( -2)  118، ص 2006، خليل احملمود( 1اعتماداً على ،  املصدر ،
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، فاجلبهة البحرية ال تقاس املنفذ  له قيمة اسرتاتيجية للعراق  وعلى الرغم من قصر الساحل البحري إال أن
هلندي مباشرة ، لذلك فإن العراق إذا ما أراد الوصول إىل احمليط اول الساحل بل بقيمتها املتعددةأمهيتها بط

املياه طريق  مني خطوط مواصالتهف  ،عن  يضمن  أن  املسار  يجب  ضمن  ديد  أي  إن  أخرى  وبعبارة   ،
يتطل مما  العراقي  الوطين  لألمن  ديداً  يشكل  البحرية  املواصالت  به خطوط  متر  العراق  الذي  ب حصول 

  .ليجات مع الدول املطلة على اخل، ويعتمد ذلك على العالقعلى تسهيالت حبرية 

  الطبيعة اجليولوجية والسطح :  -ب

ر شط الع رب ضمن منطقة  تنقسم منطقة الدراسة من الناحية التكتونية إىل الكتلة الشرقية اليت يقع عليها 
املستقر غري  وتتكون  اجلرف  عبدهللا،  خور  عليها  يقع  اليت  املستقر  اجلرف  منطقة  ضمن  الغربية  والكتلة   ،
، وتظهر أمهية التكوين اجليولوجي من  صخور اليت قاومت احلركات األرضية متعددة من الاملنطقة من أنواع  

لطبقة السطحية اليت يرتكز عليها إنشاء البىن التحتية، وقدرة الصخور على  حتمل   خالل ارتباطه املباشر 
  د ساعدت الصخور الصلبة غرب خزرفق ،  )42.  41. ص.  ، ص  2019(الشحماين،  األوزان الثقيلة  

وسكك  ، ومد طرق النقل  م قصر، وخور الزبري، وجمموعة من املؤسسات الصناعيةالزبري على إنشاء ميناء أ
الزبري احلديد خور  بني  احملصورة  املنطقة  يف  لإلنشاءات  مالئمة  غري  اهلشة  الصخور  طبيعة  أن  يف حني   ،

  . ا من مناطق أخرى، وميكن معاجلتها بطمرها بصخور صلبة، ميكن جلبهوشط العرب

حملايدة ، العراقي من نوع السواحل احملايدةوالساحل  ، السواحل اليت تكونت على هوامش  واملركبة, ويقصد 
عوامل   بفعل  ظهرت  جديدة  الناإلبسة  الدلتاوات  سواحل  أمهها  ومن  املختلفة،  واملروحية  هريةرساب   ،

الشاطئيةوسوا املستنقعات والسبخات  أماحل  اليتاملركبة فهي   ،  السواحل  ا إىل حدوث  ،   ترجع يف نشأ
النحت بفعل عوامل  تشكلت  مث  التكتونية  أو  الباطنية  احلركات  ،  )65  ، ص1999  لقمة،  أبو(  بعض 

ترسيب   بفعل  العراقي  الساحل  والفراتوتشكل  دحلة،  ار  و أ والكارون،  العرب،  البصرةشط  وشط   ، ، 
، والرتسبات البحرية اليت الرواسب الرحيية  فضالً عن،  حنو املياهوتقدم الساحل    ،منو رأس اخلليجليها يعزو  إو 

اخلليج متداده على شكل خور ضحل من أخوار  العراقي  الساحل  املد، ويتميز  وبذلك    ،يت من مياه 
) عرضه  يرتاوح  مائي  شريط  سوى  اخلليج  مياه  من  يقابله  ال  الساحل  هذا  أي    2اصبح  حبري)  ميل 

يف    3.704( بني  كم)  احملصورة  وربةاملنطقة  العراقيجزيرة  والساحل   ،،   ) أي    10وبني  حبري)  ميل 
املنطقة احملصورة بني رأـ  18.52( البيشةكم) يف  الكايد وراس  الذي  س  الشريط هو خور عبدهللا  ، وهذا 

،  ودقة عالية يف السري،  ملالحية اليت حتتاج إىل حذر شديدحتددت فيه احلركة بقناة ضيقة تعد من القنوات ا
  .  )84 ، ص2010(البهاديل، من القطع البحرية  واحلركة خالهلا 
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) مبعدل  ترسٍب  لعمليات  الساحل  خط  خالل    450تعرض  (   40م)  مبعدل  بينما   11سنة  م/سنة) 
) تراجع حبدود  الكوييت  (  300- 260الساحل  (280م) ومبعدل  أي  املناطق و ،  م/سنة)7م)  متثل هذه 

اليت   األساس  العراقياملواقع  الفاو  ميناء  تصميم  يف  جرى  املناطق  هذه  ٌجعل  ما  عليها  الكوييت  واملبارك   ،
حبدود قدرت  إذ  الزمن  مرور  مع  واضمحالل  املتآكلة2كم  17(   تناقص  األراضي  من  ما املفقودة   )  بيٌن  ،

ا( الرتسيٌب أضافت  الخنفاض من، و   )163، ص2012مطشر،  ) فقط (2كم  3عمليات    تتدرج األرض 
، وال يفصل منطقة الدراسة عن مياه اخلليج العريب سوى سدة اصطناعية شط العرب حنو السباخ الساحلية

  27تقف عندها املياه البحرية يف أعلى مد، ومتتد منطقة السباخ الساحلية خلف الساحل العراقي مبعدل (
) تقدر حبوايل  ، ومبساحة  الشمال  احندار طفيف حنو 2كم  736كم) حنو  املدية ذات  ، واملسطحات   (

كرب اتساع هلا قرب مصب شط العرب  أ، ويصل ) كم  64(  ، وأدىن جزر بطول تنحصر بني أعلى مدالبحر 
، ويغطي الساحل املطل على خور  م)   100، وأقل اتساع هلا قرب مدخل خور الزبري () كم  15مبعدل ( 

لربك واملستنقعات عبد هللا مبسطحات طينية ، تتمثل مبياه ضح راٍض جرداء تتغطى  لة من جهة البحر و
  .  )351  ، ص  2019(احملمود،   امللحية من جهة الرب

يظهر تباين طفيف يف مستوى السطح كون املنطقة سهلية ختلو تقريبًا من العوارض التضاريسية، وتنحصر 
ت العليا خلور الزبري، و( 2بني خط الكنتور (  ، مث  تصل إىل  يف النطاق األعلى للساحل)  م  1م) يف املقرت

البحر   سطح  الساحلمستوى  خط  أو  عند  الساحلية  السباخ  نطاق  ارتفاع  بني  فرق  ويظهر  يعرف ،  ما 
، ونطاق املد املتوسط اليت تتعرض لنمط متغري من النحت والرتسيب بسبب العمليات  ببيئات  املد  العايل

ئية ال يتجاوز ( ، كما يظهر تباين مكاين ما بني االحندار يف املسطحات املدية،  سم /كم) تقريبا) 30الفيز
(احملمود،  ويزداد فرق االحندار يف اجلهة الغربية ، يف حني يقل الفرق يف االحندار قرب مصب شط العرب  

  .) 26 ، ص2006

بعيدة    دفع اجلهات املعنية إىل إنشاء موانئ اصطناعية يف جهات  ،ياه يف الساحل العراقيإن ضحالة امل  
نصب منصات التحميل    تتمثل يف  ،، والبصرة مما كلف احلكومة مبالغ طائلةالعميقمثل ميناء    ،عن اليابس

بيب  ،يف عرض البحر جتمعات  ، أو ئ حبرية، وأدت طبيعة الساحل وظهريه إىل عدم قيام موانإليهاومد األ
اقتصادية منشآت  أو  مراكز  سكانية  حىت  أو  ملراقبة  أ،  عملياتمنيه  من  يسهل  مما  التسلل   الساحل 

علوالتهريب تقتصر  اليت  واحليوانية  النباتية  احلياة  قلة  على  الساحلية  السباخ  انتشار  أثرٍّ  بعض  . كما  ى 
  ، واألصداف البحرية والقواقع .اهلائمات والطحالب

  الرتبة :   -ج
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ث يشكل الغرين والطني معظم  حي،  تتكون تربة منطقة الدراسة يف اجلزء الشرقي من الرواسب النهرية    
ا ،  من الطني الرخوفضالً عن كميات ضئيلة من الرمل، أما تربة اجلزء الغريب فتكون تربتها مسيكة    ،ترسبا
العربوالرمل لشط  املالحية  القناة  قاع  الرتبة يف  مبقطع  تشابه  يظهر  خمتلفة، يف حني  حبرية  وترسبات   ،، 

الزبري الطبقات وجتانسهاعدا بعض االختالفات يف مس  ،وخور  للقاع من   ؛ك  السطحية  الطبقة  تتكون  إذ 
مقا  ذي  متجانس  جداً  رخو  غريين  القياسيطني  لالخرتاق  جداً  ضعيفة  وجود  ومة  عدم  ساعد  وقد   ،

املالحية القنوات  هذه  قاع  يف  الصلبة  التجارية  ،الصخور  السفن  مرور  سهولة  على   ،على  ساعدت  كما 
وكذلك اخنفاض تكاليف احلفر، غري أن هناك هشاشة    ،ؤها العلويوتنظيف جز   ،عمليات احلفر لتعميقها

النقل السكانية ، وارتفاع كلفة مد طرق  التجمعات  أو  اقتصادية  املؤسسات  بناء  أمام   الرتبة تقف عائقًا 
  . )84 ، ص   2010(البهاديل، 

طل ، ويتعرض جزؤها امل)2كم  188، وتبلغ مساحتها (بحر برتبة مسطحات املدتسمى الرتب املواجهة لل
البحر مبياه  للغمر  البحر  الطينية، ما جعلها  على  ملعادن  الساحل فهي  غنية  اليت تقع خلف  الرتبة  أما   ،

م)  يف اجلانب الشمايل الغريب نسبة إىل    2.7م) يف اجلانب اجلنويب الشرقي، ومبعدل (  2.4ترتفع مبعدل (
للجزر،   السابقة، أدىن مستوى  الرتبة  ا ذات مستوى أعلى من  ملد واجلزر، لكو النطاق  ثر هذا  ويقل 

  ) رتفاع  منخفضات  شكل  على  السباخ  ترب  تظهر  الصحراوي  الظهري  ويف  التشققات،  بظهور  ومتتاز 
تربة متماسكة)،  2كم  736م) نسبة إىل أدىن جزر، وتبلغ مساحتها (   1.5 ، وذات معدل غيض  وهي 

خلاصية الشعرية مما يسبب  مائي منخفض،   لذا تقل فيها التشققات ، كما تزداد قابليتها على رفع املاء 
  .  )61. 59. ص. ، ص2006(احملمود ، ظهور األمالح وتكوين السبخات 

، إذ  ار نطاقا ضيقًا وهامشيًا ً  تظهر بني جمرى شط العرب شرقاً وتشكل تربة كتوف األ ، وترب السباخ غر
ً وتربة   جنو املد  ملياه  مسطحات  تربتها  طبيعة  وتتأثر  اورة،  ا األراضي  عن  النسيب  رتفاعها  وتتميز   ،

عض اخلضراوات القليلة امللوحة من شط العرب، لذلك ترتكز الزراعة فيها السيما أشجار النخيل واحلناء وب
  .اليت تتحمل امللوحة

  املناخ : -د

) يظهر أن معدل احلرارة السنوي يبلغ  2جلاف احلار، فمن جدول(تقع منطقة الدراسة ضمن منطقة املناخ ا
أعل27.5( ويبلغ   ،  ( ( مْ هلا يف شهر متوز  )37.8ى معدل  تسجلمْ فوق    ، وقد  متطرفة  درجات حرارية 
)50( )14.7ا يف شهر كانون الثاين (، وادىن معدل هلمْ ) يف  40، وتتخطى معدالت درجات احلرارة (مْ مْ
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) يف األشهر  12، وتنخفض دون (ان، ومتوز، وآباألشهر احلارة وهي حزير  ،  ، كانون األولالباردة وهي  مْ
تزيد  والثاين، وشباط االقتصادية لكنها  األنشطة  أمام  احلرارة ال يشكل عائقًا  االرتفاع يف درجات  ، وهذا 

ثر على  ، لكن قد تؤ راعيمن التبخر الذي يرتك سباخًا ملحية على الرتبة اليت ال تصلح لقيام النشاط الز 
لرطوبة العالية اليت يصل معدهلا  ، وقد  %)43.7(  راحة األنسان وقدرته على العمل السيما إذ اقرتنت 

  .حدد من مراكز االستيطان%) ما 90ترتفع بسبب املؤثرات البحرية إىل ( 

املطرية األشهر  يف  ا  وتذبذ بقلتها،  فتتصف  األمطار  معدهلا    ؛أما  بلغ  (إذ  ما    ،ملم)  181.1السنوي 
، أجزاء متفرقة من الظهري الصحراوي، لكنها تسمح لنمو النبات الطبيعي يف  جيعلها غري مفيدة يف الزراعة

تؤثر على الكميات من األمطار ال  الربية  وهذه  الطرق  أو  املوانئ،  النقل يف  ، فضالً عن أن معدل  حركة 
(س بلغ  السنوي  ح  الر )2.9رعة  عالية، وهي  م/ ُسرع  انعكس ذلك  ليست ذات  على حتسني مدى  ، 

(إالرؤية   الغبكم)  9ىل  تثري  اليت  الغربية  الشمالية  ح  الر املنطقة  على  وتغلب  دة  ،  ز حال  يف  واألتربة  ار 
ح اجلنوبية الشرقية  يف حني أن  ،  سرعتها رفع مناسيب املياه ما تسمح بدخول السفن الكبرية   تؤدي اىلالر

ا الضباب كون مزعجة للسكانالسمكية لكنها ت، ورفع حجم الثروة   م اليت يتشكل  ، كما أن عدد األ
تزيد عن (  ) وهو ضب  11ال  الشمسيومًا ينجلي بعد طوع  املنطقة ال اب سرعان ما  ، وبذلك فإن مناخ 

  يشكل عائقًا كبرياً أمام التنمية .

  املوارد املائية : -ه

ار سوى مصب شط العرب الذي يعاال تتو  ت رتفاع يف الرتسباتاين من افر يف منطقة الدراسة أ ، وامللو
قريبه    فهي  ، أما املياه اجلوفيةاهه اليت أثرت على تراجع الزراعةالكيميائية اليت أدت إىل ارتفاع يف ملوحة مي

األرض بني   ؛من سطح  عمقها  يرتاوح  العرب  م)1.5- 0.5(    إذ  مناطق كتوف شط  إىل  عند  ، وتصل 
األ ترتفع فوقه يف أكثر  املناطسطح األرض بل  أما بشكل دائم أو فصلي فوق  اورة حيان  ا املنخفضة  ق 

الكتوف بني لتلك  فيها  امللوحة  درجة  وتبلغ  ميكروموز/سم   8-64(    ،  التوصيلية    )3الف  قيم  أما   ،
ئية    الكهر

  2017اخلصائص املناخية ملنطقة الدراسة (حمطة الفاو ، )2جدول(

  الرطوبة  احلرارة مْ   شهراأل

%  

  االمطار

  ملم/

ح  الر
  م/

  الرؤية

  كم/

  الضباب 

  املعدل    صغرى   عظمى  يوم /

  0  9.9  2.9  1.53  62.1  14.7  9.3  19.7  كانون الثاين 
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  1  9.6  3.2  2.54  54.2  17  11.4  21.8  شباط

  0  9.2  2.9  16.51  53.3  20.6  15.5  25.4  آذار

  0  9.6  3  1.53  43.6  27.1  21.5  31.3  نيسان 

  0  9.5  3.1  0  29.3  33  38.3  25.6  مايس

  0  10  3.5  0  17  38.5  29.8  44.5  حزيران

  0  9.9  2.6  0  35.9  38.8  32  44.8  متوز 

  0  9.9  2.9  0  23.7  38.2  29.2  44.6  آب 

  2  9.8  2.5  0  26.3  35.4  28.1  42  أيلول

  2  9.8  2.3  0  38.5  28.5  20  36.9  األولتشرين 

  3  9.5  2.9  87.36  65.2  22.5  17.4  26.9  تشرين الثاين 

  3  9  2.8  71.62  75.6  15.8  11.8  19.2  األولكانون 

  11  9.6  2.9  181.1  43.7  27.5  22  31.9  املعدل السنوي
https://en.tutiempo.net/climate/01-2020/ws-406910.html 

  137،  239، والكربيتات () ، ويبلغ تركز أيون الكلور3سم/ملموز  37.5-26.7(   فقد تراوحت بني
لح ألي نوع من أنواع  ، وهي بذلك ال تص ) 174 .172. ص. ، ص2012(اخلياط،  لرت) /كاىفء  مليم

وال ميكن التوسع يف رقعه األرض    ،لرتبة ، وتؤدي إىل إتالف املباين ، وتسبب متلح وتغدق ااالستعماالت
نشاء شبكه  ، وشبكة مضخات  ري وصرف جيدة وحديثةالزراعية إال بتقليل مشكله ارتفاع املاء األرضي 

جتاه ا تؤثر على مواد البناء مواد ااخلليج لسحب املياه  ،  لبناء، وقد تعيق تلك األمالح التنمية العمرانية أل
ثريها على الطرق . ومن  املشروعات االقتصادية  ا يتطلب استخدام تكنلوجيا عالية يف إنشاء، مفضالً عن 

فية يف  جانب آخر ميكن االستفادة من تلك األمالح يف قيام صناعة ملح الطعام. ويستفاد من املياه اجلو 
حية    وع من احملاصيل.هذا النم قصر ملالئمتها لزراعة  أزراعة اخلضروات يف 

  النبات الطبيعي :  -و

ت عند سقوط    متيزت منطقة الدراسة بضآلة النبات الطبيعي بسبب ظروف اجلفاف، وتظهر بعض النبا
مثل الغريب  اجلانب  الشحيمة  األمطار يف  الصغرية،  نبات  األوراق  املتقزمة ذات  احلولية  ت  النبا ، وبعض 
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ت مائية تظه ب، وهي ن، والعرفجوالرمظ  ،والعراض،  والعجرم   وبعض األشواك نثل احلمض، ر عند حافات  ا
ت الطبيعية، وأمهها رأس البيشةخور الزبري، أما يف اجلانب الشرقي قرب   ، فتتواجد أنواع عديدة من النبا

البحرية والطحالب  القصب، و روفاملنگ   ، ص   مصدر سابق(احملمود ،  ، والربدي، فضالً عن األعشاب 
   .ثبات الرتبةضعف . وانعكست قلة النبات الطبيعي على ندرة الثروة احليوانية ، و  )46

  الواجهة البحرية : -ي

لسان   الزبري على شكل  ميتد خور  إذ   ، األخوار  تتخلله جمموعة  إذ   ، البحري يف مظهره  الساحل  يتباين 
  ، ص 2010،  (البهاديل  م)   20-10كم) ، وبعمق بني (  2- 1كم) ، وعرض بني (   40(   حبري بطول

  -35(   م) وتستوعب محولة بني  9.20، وتسمح األعماق فيه مبرور السفن اليت يزيد غاطسها عن ()92
الشحماين  )طن  ألف  45 غامن  غازي  سابق،  (حممود  ص  مصدر  أجزا  )48،  من  لقرب  ه  ئوتنتشر 

املد من اخلور ، أما خور  الشمالية جمموعة كبرية من املسطحات املائية الضحلة واملاحلة اليت تغذيها مياه  
ً ويكون ضيقًا ، ويتسع ك ، لما اقرتبنا من رأس البيشة شرقاً عبدهللا ، فهو ميتد بني جزيرة وربة ، وبوبيان غر

) (   23بطول  بني  يبدأ14-7كم), ويرتاوح عمقه  ، واخلفة  العمية  أن خور  وينتهيان يف ن  م), يف حني 
م) ، ومتتد قناة    500-300م) , والعرض بني (30-  10(  بني   األعماق داخل البحر ، ويبلغ متوسط  

من مصب شط سد    إىلالعرب    الروكا  الشمايل  مدخلها  عند  ويقع   ، العميقة  املياه  حدود  هاليل  بداية 
اخلارجي العرب  شط  بسد  وتتمييدعى  للرتسيب،  معدل  على  القناة  هذه  عرضها  ز  معدل  ويبلغ   ،

(  م)1270( بني  وانعكست  2(   ، خريطة   ) 94  ، ص 2010  ،(البهاديل   م)  10-   7، وعمقها   .  (
ملد   مبالغ كبرية  الدولة  تكلف  البحر  وسط  نفطية  منصات  بناء  تكاليف  ارتفاع  على  الساحل  ضحالة 

النفط ، نقل  بيب  والكري   أ احلفر  تكاليف عمليات  املنصات فضالً عن  تلك  إىل  اإلمدادات  ووصول 
  املستمر يف القنوات املالحية .

ال املد  املختلط بني  النوع  املد واجلزر ، وهو من  العرب بظاهرة  اليومييتأثر شط  ويسود    ،يومي والنصف 
وتتباين   ،) ساعة على التوايل8.5) و(4.5النوع الثاين مدين وجزرين يف اليوم، وتستغرق فرتة املد واجلزر (

) للمد واجلزر على التوايل، أما يف خور الزبري  0.7- 0.4سرعة التيار بني (   فهو من النوع املختلط   ،م/
وتستغرق فرتة  ،  )م  4.16م) ، ومبعدل (   5.12  –  3.2ويرتاوح مدى املد واجلزر بني (    ،النصف يومي

) على  1.01  –  0.96التوايل وتتباين سرعة التيار مبقدار (   ) ساعة على8) و( 5املد واجلزر حوايل ( م/ 
ن اعلى قيمة  إو   ،) دقيقة52) ساعة و( 24كل (، يف حني حيدث املد واجلزر يف مشال اخلليج العريب  يلالتوا

ت املد واجلزر  يف حني ال  ،  )م   3تسجل عند الطرف الشمايل للخليج العريب وتتجاوز(  ،للفرق بني مستو
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  ، وظاهرة املد واجلزر البحرية أدت إىل )106  ، ص2010( البهاديل،    م)1.5وسط اخلليج (تتجاوز يف  
، وقد تؤدي  الزراعة ، فضالً عن وجود نظام طبيعي للري والصرف تستفيد منه منع تكوين دلتا لشط العرب

ح  اجلنوبية الشرقية القوية  إىل   ، يف حال البحرية  التأثري على عمل املوانئاألمواج العالية عند هبوب الر
  . ا عدم وجود كاسر لألمواج يصمد أمام قو 

  اخلصائص السكانية :  -2

لسكان  يعد الساحل وظهريه للظروف الطبيعية اليت سبق  ، لعدم مالئمته لالستيطان البشري نتيجة  فقرياً 
السكان، فضالً عن  ذكرها تنموية جتذب  وجود خطط  فمن جدولعدم  أن  1(   )، وشكل3(   ،  يتبني   (

نسمة) عام    113422، ارتفع إىل ( 2007  نسمة) عام  65253حجم سكان املناطق الساحلية بلغ (
2020   ) نسبة  ويشكلون  حماف3.2،    3.4،  سكان  جمموع  من  التوايل  على  البصرة%)  للعامني ظة   ،  

(املذكورين بلغت  منو  وبنسبة   ،3(% )(   ) مدى  نسبة   19على  أن  يالحظ  اجلدول  نفس  ومن   .  ( عامًا
، وانتقال عودة النشاط الزراعي  %) ويعزى ذلك إىل2.1(  السكان احلضر اخنفضت يف قضاء الفاو بنسبة

،  قرى)   8فاو (قرى) ، ويف ال  9جزء من السكان إىل املناطق الريفية (بلغ عدد القرى الزراعية يف أم قصر (
البصرة   لإلحصاء،ة  قري  325ويف  املركزي  اجلهاز   ، التخطيط  حملافظة    (وزارة  الريفية  القرى  مسح 

  من   جزء  وانتقال  املزارع،  عدد  لتقلص  قصر  أم  يف  العكس  حصليف حني    ،)20ص    ،2017    ،البصرة
ا الذكور  يف    )4ويظهر جدول ( ،  والصناعة  املوانئ،  أنشطة  يف  للتوسع  الناحية  مركز  إىل  سكا أن عدد 

والفاو قصر،  أم  جتحية  البصرة  حمافظة  يف  وكذلك  عام  ،  يف  ث  اإل أعداد  عام  2007اوزت  ويف   ،
العكس  2020 (  ؛حصل  اجلنس  نسبة  بلغت  تنم%)99إذ  وجود  لعدم  املناطق ،  يف  اقتصادية  ية 

  .تكون من الذكور، ما يقلل من جذب األيدي العاملة اليت غالبًا ما الساحلية

،  2007حجم ونسبة سكان منطقة الدراسة موزع حسب البيئة مقارنة مبحافظة البصرة : )3ول (جد
2020  

 

)(       استخرجت نسبة النمو اعتماداً على : املعادلة التاليةx100 ) =r 

R ، نسبة النمو =t   ، عدد سنوات التعدد =P2 ، التعداد الالحق =p1    التعداد السابق =  

U.N. Demography. Real Book , 1984 ,36th .Issue, New York , 1986 , p53  
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  2020- 2007النمو   %  2020  %  2007  البيئة   املنطقة

  حية 

  أم قصر

  

  2.5  82.8  55194  74.2  34404  حضر  

  0.2-  17.2  11489  25.8  11959  ريف  

موع      1.9  100  66684  100  46363  ا

  قضاء

  الفاو

  

  4.7  85  39731  87.1  16457  حضر  

  5.7  15  7007  12.9  2433  ريف  

موع      4.9  100  46738  100  18890  ا

  3  3.2  113422  3.4  65253  جمموع سكان الساحل 

  2.8  100  3215552  100  1912533  حمافظة البصرة 
  2020، و 2007اعتماداً على ، وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لإلحصاء ، تقديرات  املصدر ،

  2020-2007حجم السكان يف منطقة الدراسة موزع حسب البيئة : ) 1( شكل 

  
  )3املصدر ، جدول( 

  2020-2007لرتكيب النوعي لسكان منطقة الدراسة مقارنة مبحافظة البصرة : )4جدول(

  2020  2007  اجلنس  املنطقة
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  33311  24498  ذكور   حية أم قصر

ث   33372  21865   إ

  99  112  نسبة اجلنس

  23332  9708  ذكور   قضاء الفاو

ث   23407  9182   إ

  99  105  نسبة اجلنس

  1606955  963731  ذكور   حمافظة البصرة 

ث   1608597  948802   إ

  99  101  نسبة اجلنس
  2020، و 2007اعتماداً على ، وزارة التخطيط ، اجلهاز املركزي لالحصاء ، تقديرات  املصدر ،

ة  ، تقع يف الشرق مبوازاة الضفة اليسرى لشط العرب تتمثل مبدينويقتصر االستيطان على منطقتني، األوىل
ً يتمثل يف ، والثاين عند مدخل خور الز بعثرة وسط البساتني مشال املدينة، واملساكن املالفاو والقرى بري غر

لسكان سوى  ، فمدينة أم قصر مل تكن مأهولة نفردة اليت تتبعثر وسط املزارع، واملساكن املأم قصرمدينة  
للصيادين صغرية  و منطقة  عام  ،  نشأت  امليناء  أنشاء  وأخذت  1960بعد  وتبلغ  لتوسع ،  مساحة  ، 

،  )157  ص  ،2019  عزيز، (  %)24( )، ونسبة احليز احلضري منها  2كم 36.33التصميم األساس (
دة نسبة  أمهية اسرتاتيجية  اكتسبتونظراً لوقوعها عند مدخل خور الزبري وقرب احلدود الدولية   ، وميكن ز

فيها احلضري  تتمثل  احليز  تنموية  معوقات  تواجه  لكنها  األخبرة  يف  ،  من  تنتج  اليت  ت  امللو نسبة  رتفاع 
رخيها إىل سنة   أما مدينة الفاو  . شرقاً  امليناء ومنشآت   االً،مش  تقع والدخان الذي تسببه املصانع اليت فيعود 

ب السالمة ، وقد اطلق عليها امللك اآلشوري سنحا ق.م  2500 ، واطلق عليها  ريب (ريبو سالمو) أي 
سنة   شا  635العرب  مدحت  العثماين  الوايل  ومساها   ، املر  أي  الصرب  ماء  منطقة  العراق  م    ،مفتاح 

ا  إ، وقيل  أن معناها الفج الواسع بني جبلني، فياقوت احلموي يرى  واختلف املؤرخون يف سبب تسميتها
، وتشري غته احلمراء لطالء شناشيل البصرة، وتستخدم صبمشتقة من الغوالف، وهو نبات تشتهر بزراعته 

املصادر الكامنة  إىل  بعض  الصخور  فوق  حتطمت  سفينة  من  امسها  اكتسبت  الفاو  املاء  أن  (هيئة    حتت 

البص التصميم األساس ( ،  )48،ص  2016،  ةر استثمار  متداد شريطي مع شط  2كم   8.6وتبلغ مساحة   (
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) بطول  ارتفاعا، وتو ) 53  ، ص  2018،  ي(عل  كم)   5.6العرب  أمهها  تنموية من  املدينة مشاكل    جه 
  .ن جتذب السكان أ، وندرة املؤسسات الصناعية اليت ميكن نسبة األمالح يف املياه والرتبة

  اخلصائص االقتصادية :  -3

  الزراعة : -أ

او  تقتصر الزراعة على الظهري الصحراوي للساحل البحري على ضفة شط العرب اليمىن، ففي قضاء الف   
الورقية النخيل، وبعض اخلضروات  املزروعة ( احلناء  ، وأشجار يزرع  املساحة  بلغت  )    32200، فقد  دومنًا

األراضِ 0.5وتشكل نسبة ( أما  (اليت ميكن استصالحها  %)  فتبلغ  ب  22184،   ( %)  1.3(   نسبةدومنًا
البصرة حمافظة  يف  جمموعها  جمموعهمن  من  النخيل  أشجار  عدد  نسبة  تشكل  حني  يف  احملافظة ،  يف  ا 

)2.1(%) احلناء  مزارع  وبلغت  جدول(مزرعة)    50،  النشاط )  5،  فيقتصر  قصر  أم  حية  يف  أما   .
م  توزع على طريق أمزرعة) ت  300، ويبلغ عدد مزارعها (ى زراعة اخلضروات السيما الطماطمالزراعي عل

معدل  وبلغ    ،)2020(شعبة زراعة سفوان وأم قصر قسم اإلحصاءات،    ، وأم قصر سفواناخلور-قصر
) الفاو  يف  احلقلية  حملاصيل  املزروعة  (  236املساحة  بنسبة   ( جمم 0.4دومنًا من  البصرة %)  يف  وعها 

)64882   ( اك والروبيان نشاط صيد األمس  زويرب   .  )212  ، ص 35، جدول  2020الشمري،  (  دومنًا
البحرية،    %) من جمموع صيد األمساك11.9، وبنسبة (طن)  10.22(   إذ بلغ  إنتاجها  ؛يف املياه البحرية

،  54، جدول  2019،  (وزارة التخطيط  2018طن) عام    85.939، الذي بلغ (والداخلية يف العام
  ) . 3(  ، خريطة)79 ص

  الزراعية يف قضاء الفاو بعض املؤشرات : )5جدول (

  %  البصرة   الفاو  املتغريات

  0.5  ٧1٢٨٠٠٠  ٣2٢٠٠  املساحة املزروعة  

  1.3  ١٧4٠١٩٣  ٢٢1٨٤  املساحة الصاحلة للزراعة

  2.1  2401380  52423  شجار النخيلأعدد 

  -  -  50  عدد مزارع احلناء 
ت غري منشورة   2020اعتمادا على ، مديرية زراعة البصرة ، قسم اإلحصاء ،  املصدر ،   ، بيا

  اخلصائص االقتصادية ملنطقة الدراسة : )3خريطة (
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  ) 2املصدر ، اعتماداً على ، خريطة (

تستخدم  وإنشاء حقول زراعية   ، الرتبة  متطورة الستصالح  تكنلوجيا  استخدام  املمكن  تربة خصبة    ومن 
ت  ، كماأماكن أخرى  منقولة من نشاء مزارع منوذجية لرتبيميكن التوسع يف تربية احليوا ها ، فضالً عن  ت، 

  مساك والروبيان اليت تتحمل ملوحة املياه العالية .رتبية األلإنشاء مزارع  إمكان

  الصناعة :  -ب

الصناعات    بعض  سوى    ، اسرتاتيجية  صناعية  مؤسسات  إىل  الفاو  قضاء  يف  البحري  الساحل  يفتقر 
،  ) 1517%) من جمموعها يف البصرة (1.4صناعة صغرية) بنسبة (   22الصغرية اليت ال يتجاوز عددها (

ت،  عامالً)  80ز عدد العاملني فيها ( وال يتجاو  وسائط النقل ، و واملعجنات  ، واألفرانوهي صناعة احللو
جدول2019،  (سبيت  املائي ص.  ص   37،  36  ،  صناعات  )106  . 103.  ترتكز  حني  يف   ،

حية أم قصر بيب احللزونية التابع لشركة احلديد  أم قصر  ، معمل أمسنتاسرتاتيجية مهمة يف  ، ومعمل األ
  والبلوك.، فضالً عن بعض املعامل الصغرية للمواد الغذائية )3( والصلب، خريطة

  التجارة ، والنقل :  -ج
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ط اسرتاتيجينيتقتصر  طريقني  على  النقل  من  رق  األخرى  ملناطق  قصر  أم  ومدينة  ميناء  يربط  األول   ،
الف والثاين من   ، والعراق   ، العربالبصرة  مبوازاة شط  يتجه مشاالً  قصر مبدينة  ، وهنااو  أم  يربط  طريق  ك 

لطريق الدويل إىل داخل اسفوان لعراق ، والكويت ، وقد شكل خور الزبري عقبة أمام ربط أجزاء  ، ومن مث 
الربية النقل  بطرق  البحري  تتجاوزالساحل  السيارات ال  أطول طرق  فمجموع   ،  )110   ) منها    68كم) 

حية أم قصر .    26يف الفاو فضالً عن خط سكة حديد بلغ (  كم)    30، و( م قصر كم) يف أ كم) يف 
  االيت : ك)  3والنفطية، خريطة (إال أن ما مييز حركة النقل هو املوانئ التجارية 

سسالنهاية اجلنوبية خلور الزبري  كم) من مدينة البصرة يف  ٧٥يقع على بعد (  ميناء أم قصر :- عام    ، و
به عام  1958 العمل  ،  ، ويتكون من قسمني من األرصفة1967عام    ، وبدأ تشغيله1961، وبوشر 

القدمية وعددها (وهي )  13، واجلديدة (أرصفة)   8:  للميناء (رصيفًا التصميمية  الطاقة    8.850، وتبلغ 
، ويتميز موقع  )123  ، ص2020  ( عبد علي،   طن/سنة)  ألف  614(   )، وطاقة اخلزنمليون طن/سنة

دة عدد األرصفة، ويرتبط  مبيزات طبيعية واسرتاتيجيةهذا امليناء   ، فهو يقع على أرض صلبة تسمح له بز
  سفوان.-، وطرق املرور السريع عرب طريق أم قصرمع شبكة السكك احلديدية العراقية

الزبري :- (  ميناء خور  ل  ٦٠يقع على بعد  البصرة ، وبوشر  ،    1970عمل عام  كم) عن مركز مدينة 
) ، وتبلغ الطاقة التصميمية   ١٢(    ، وهو ميناء جتاري صناعي يتكون من  1979وبدأ تشغيله عام   رصيفًا

  .  )245 ، ص 2013(عمران،  مليون طن/سنة) ٤.٧٥( 

جدول( من  قصر7ويالحظ  أم  مينائي  أن  احلركة     )  من  األكرب  النسبة  على  يستحوذان  الزبري  وخور 
%) على التوايل ، يف حني  تقتصر حركة  16.1،    77.6سبة البضائع املستوردة (إذ بلغت ن  ؛التجارية

دة يف احلركة التجار مماالسترياد على هذين املينائني ،   ية ، والسيطرة على ا يتطلب تنميتهما الستيعاب الز
  . التلوث البيئي

  2019التجارية العراقية عام  املوانئخصائص : )7( جدول

بضائع مستوردة    اسم امليناء 
  طن/

عدد    %
  السفن

بضائع 
  مصدرة/طن

عدد    %
  السفن

عدد  
  األرصفة 

أعماق  
  األرصفة /م  

  10-6  22  301  33  4270266  1.142  77.6  12970543  أم قصر  

  8-3  12  918  76  8659658  420  16.1  2693828  خور الزبري

  6  3  38  0  0  233  6  1015449  ابو فلوس
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  8-6  11  27  0  0  41  0.1  28595  املعقل

موع  1292992  1.836  100  16708415  ا
4  

100  1.284  43  -  

املركزي   ، اجلهاز  التخطيط  وزارة   ، اعتمادا على  العام     لإلحصاءاملصدر  القطاع  املائي يف  ،    2019، إحصاءات النقل 
  11-9 ، ص 6-3جدول 

  ) 354 ، ص 2012، هشام صالح حمسن( -2

، ومت تشغيله   1959كم) جنوب الفاو ، انشأ عام    38يقع يف خور العمية على بعد (  ميناء العميق : -
اليت ال يستطيع    1962عام   الكبرية  الناقالت  استقبال  الغرض هو  الفاو، وكان  الفاو    ميناء  (يعد ميناء 

عام   النفط  لشحن  ميناء  (  1952أول  غاطس  ذات  قالت  يستقبل  وكان  به  10.66،  وتوقف  م)، 
) سنة   استقباهلا ، وقد    )93  ، ص  2009محد ،  أ (  1975العمل بعد تشغيل ميناء البكر( البصرة حاليًا

م) ، ويتيح    24م) على عمق (  390صمم هذا امليناء على شكل جزيرة اصطناعية طويلة الشكل طوهلا (
 ) الضخمة  الناقالت  أمام  الفرصة  حتميل120  - 65امليناء  إلمكان  و  ، فيه  للرسو  طن  ألف   (   )4  

بيب نفطية بريةقالت) يف وقت واحد ت النفط   -، وينقل النفط للميناء عن طريق أ حبرية تتصل خبزا
الضخ (  الفاو ، وتبلغ طاقة  برميل/يوم)  1.6مليون طن/سنة) أي مبعدل (   80يف  ثر  أ(محادي،    مليون 

  ). 160 ص  ،2011اجليوبولتيكية لنفط البصرة،  األمهية املوقع اجلغرايف يف 

، ومت تشغيله عام    1973عام    ئ، أنشكم) من الفاو  55يقع يف خور اخلفة، على بعد (  :البصرةميناء  -
تسمح    1975 أرصفة  أربعة  من  تتألف  واحد  مرت  طوهلا كيلو  النفط  لشحن  جزيرة  على  ويشمل   ،

قالت ذات محولة بني ( بيب  350  -35ستقبال  امليناء النفط عرب األ ، كسابقه) ألف طن، ويستلم 
دة أي مبعدل (   100وتبلغ طاقة الضخ ( ،  2013،  (محادي  )رميل/يوممليون ب  2مليون طن) قابلة للز

  ) . 161. 160. ص. ص

وهو رصيف حديدي لتفريغ املعدات اخلاصة ملعمل الغاز السائل يف املنطقة اجلنوبية    رصيف املعامري :-
و  النفط،  لوزارة  التابعة  الثقيلة  الفاوواملعدات  مشال  املعامري  قرية  يف  ويبلغ يقع   ،   ) وطاقته  م)200طوله   ،

طن)أ  205( اسلف  وميكن   ،) محولة  ذات  جتارية  بواخر  طن)  أ  15تقبال  ،  أ(لف    ، ص 2009محد 
92( .  
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، ووجود بعض الغوارق اليت مل يتم  بسبب كثرة الرتسبات  تواجه املوانئ معوقات تنموية أمهها قلة األعماق
ا على خزن كميات  ،تشال بعضهاان كما تعاين املوانئ من الفساد اإلداري،    كرب من البضائع ،أوعدم قدر

اوتعدد صالحيات اجلهات اليت تقوم    .ها وتداخل واألشراف عليها دار

  

ت التنموية للساحل البحري وظهريه الصحراوي  : لثاً    اإلمكا

،  أفضل استثمار للموارد الطبيعيةواجتماعي خمطط ومقصود حنو الوصول إىل  صادي(تغيري اقت  التنمية هي
م على املشاركة اإلجيابية والفعالية يف   تمع ، ومساعد والبشرية املتاحة من أجل حتسني مستوى احلياة يف ا

يف   ، أما التنمية املستدامة فهي اليت تليب احتياجات البشر) 258  ، ص 2011(منصور،    تنمية جمتمعهم
نمو االقتصادي  دون املساس بقدرة األجيال القادمة على حتقيق أهدافها، وتركز على المن  الوقت احلايل  

عدة التكنلوجية ، وحتقيق التحول السريع يف القاواملسؤولية االجتماعية، واألشراف البيئي،  املتكامل املستدام
، وأقدر على إنقاذ املوارد الطبيعية كفأأو أنظف  لوجيا اجلديدة تكون  و ، واإلشارة إىل التكنللقاعدة الصناعية

التلوثحىت احلد من  يتسىن  وامل  املناخ،  استقرار  السكان، ساعدة على حتقيق  النمو يف عدد  ، واستيعاب 
االقتصادي   (إيف حني    ،)95  ، ص 2020(الركايب،  والنشاط  تعين  الساحلية  املناطق  إدارة  العملية ن 

دف حل املشاكل اليت من املمكن أنقبل احلكومةاليت تصمم وتنفذ من    الديناميكية تتعرض هلا تلك   ، 
ا، واستدامتها، واالساملناطق ومحايتها وانني حلماية السواحل من  ، وتوجيه القتغالل األمثل ملواردها ومقوما

تلوث يتطلأي  الربامج  إعداد  أن  كما  والبيئية، ،  واالجتماعية،  االقتصادية،  األبعاد  يف  التفكري  ب 
، ومن هنا تشكل اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية مطلبًا أساسيًا للتنمية  تفاعالت الدائمة فيما بينهاوال

السالم،   حنو  )151.  150  . ص.، ص2019(عبد  املوجهة  السياسة  طريق  عن  التنمية  وتتحقق   ،
  :  األيتهي كلتنمية ، و امار ما ميكن استثماره من مقومات استث

  العمرانية: التنمية -1

أساس إىل  احتياجها  من  األخرى  املدن  عن  الساحلية  املدن  ختتلف  تنميتها،  اقتصادي  ال  على  يعمل   ،
لنقلواستدامتها، وغالبية املدن الساحلية يكون اعتماد املدينة على امليناء فتختلط ال ، مما  وظيفة التجارية 

ً متفرداً  تنمية    من  هاوميكن األساس على وفق مواردها،    ر تصميمها يها من تطو ميكن    ينتج أساسًا اقتصاد
األولية،   املواد  حيث سهولة وصول  تؤهلها من  اليت  املقومات  الطاقةالصناعة المتالكها  ،  وقرب مصادر 

األسواق،   التسويقوانفتاح  فوقرب  الظهري  مدن  أما  إعداد    إن،  يف  تؤثر  اليت  هي  الطبيعية  البيئة  ثريات 
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ا  ؛تصاميمها دة  يراعى ز التإذ  لتاليف  العاملي  أو  احمللي  املعيار  بقيم عالية أكثر من  غريات  ملناطق اخلضراء 
احلرارة،  املناخية درجات  ارتفاع  مثل ومعاجلة  يف  الكونكريتية  اخلرسانة  استخدام  تقليل  ذلك  عن  فضالً   ،

، مثل    )20.  19. ص.  ص  ،مصدر سابقعلي،  (، كأن حييطها حبزام أخضر  زيرة احلراريةهذه املدن جتنبًا للج
، ويف  برفع مستوى درجتها إىل مركز قضاء، وإمكان بناء قرى عصريةمدينة أم قصر اليت تقع على الساحل  

،  وبناء مدينة جديدة أو مدينتني، األوىل  ،إلعادة التوازن بني احلضر والريفالفاو ميكن إحياء القرى املدمرة 
  .ميناء الفاو قيد اإلجنازة جبوار يف ظهري الساحل بني الفاو وأم قصر، والثاني

  التنمية الزراعية : -2

بي الزراعة يف  تربة ماحلة متغدقةنظراً لصعوبة  التنمية  إمكا، فان  ئة ساحلية ذات  الزراعية تقتصر على ت 
حمددة األمساك نشاطات  تربية  أحواض  مشاريع  إقامة  ميكن  البحري  الساحل  ففي  وميكن  والروبيان  ،   ،

عمل   بعد  الساحل  خلف  املناطق  بعض  املداستصالح  مياه  توغل  ملنع  ترابية  لنمو سداد  بيئة  وجعلها   ،
ت الطبيعية لتكون صاحلة للرعي، يف حني ميكن استصالح أراضٍ  ، ومشال مدينة  زراعية جنوب  بعض النبا

إمكان إنشاء مزارع منوذجية    ، فضالً عنمنه  ، والقنوات املتفرعةاو عند كتوف ضفة شط العرب اليسرىالف
  . لزراعة احملاصيل احلقليةيف أم قصر 

ال الصناعي،-3   ، واملياه: والطاقة  يف ا

ها على الساحل البحري ، ويف منطقة الظهري الصحراوي  ؤ : ميكن إنشاصناعية اسرتاتيجية  بناء جممعات  -
،  املنطقة خالية من أي نشاط صناعي ومدخل خور الزبري ، لكون هذا  املنطقة احملصورة بني رأس البيشةيف 

إنشاء  ً، وميكن  اقتصاد تتكامل معه  الكبري  الفاو  ا ستكون ظهرياً مليناء  السفن  السيما وأ لبناء  ،  مصنع 
، وستؤدي إىل  ملشاريع الصناعية فرص عمل للسكان، وستوفر تلك اوتنقية األمالحوأخر لتعليب األمساك  

  جتمعات سكانية جديدة . ظهور 

ئية- الكهر الطاقة  الزبري  إنتاج  خور  من  القريبة  املواقع  يف  يصل  فهو   ، واجلزر  املد  طاقة  ستغالل   ،
()م5- 4بني( وبنسبة  م21،  أ من  (السنة  %)  إنتاج  املمكن  ومن  حمافظة  15.5،  استهالك  من   (%

ء يف حال استخدام حوض مدخل خور الزبري   كما    )131  ، ص  2019مود،  (احملالبصرة من الكهر
تو  حمطات  إقامة  الشمسيةميكن  اخلال  من  ء  الكهر إلدارةليد  املراقبة،    ،  ونقاط  الصناعية،  املؤسسات 

  . وغريها 
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البحر- مياه  بسبب حتلية  اليومية  لألعطال  فهي معرضة  احملطات،  تلك  مثل  قيام  فبالرغم من مساوئ   ،
اإلنتاج، وصعوبة تكيفها يف حال   أزمه سياسية داخلية أوضغوط  من عدم    ، واملخاوفخارجية  حصول 

، لكنها تقدم  صغرية، والصناعات الاالستخدام املنزيل، كما أن إنتاجها يقتصر على  استدامة املوارد املالية
لتقلباتاستدامة املوارد املائيةميزات متعددة منها   ا  ،  اجلوية ، ويكون وقت إنشائها قصرياً، وال تتأثر تقنيا

بيب، وميكن   األ يقلل من كلفة مد  إنشاء حمطات خمتلفة األحجام وقرب مواقع االستهالك ما  وإمكان 
العراقي بطاقة  6إقامة ( الساحل  البحر على  لتحلية مياه    ة قامإ/يوم) ، وميكن  3ألف م  100(   حمطات) 

احملطات الفاو   تلك  قضاء  املياه،   يف  تنخفض يف  م  فاألمالح  اقرتبنا  الساحلالبحرية كلما  تبلغ ن  إذ   ،
أللف)  26(   .  )199 ، ص2019(راشد ، جزء 

  تنمية النقل  والتجارة :  -4

املوانئ منها  تعاين  اليت  املشاكل  نتيجة  موانئ جديدة  نشاء  ملحة ال  احلاجة  ن  أاليت سبق  و   احلالية  تت 
  كاآليت:  هي  ، و سابقاً  بيناها

الكبري- الفاو  املشروع    :ميناء  (22(طول  على  ميتد  من  ويتكون   ، )  50كم)  استثمار    رصيفًا (هيئة 
  ، ()26  ص  ،  2016البصرة  بعمق  وميتد  اإلقليم ٣٠،  املياه  يف  يزيد  كم)  غاطس  إىل  للوصول  ية 

اجلسور، وسكك احلديد، ومطار  ، و يناء يتمثل خبدمات متعددة كالطرق، مع تطوير لظهري امل  م  ٢٨عن(
، ويف موقع العراق  نوعية يف تطوير االقتصاد العراقيازه نقله  إجن  كون ، وخمازن، وسيدويل، ومناطق سياحية

الدولية النقل  اجتاهات  املؤثر على  ، السيما مع  )  74  ، ص 1، جدول  2014(مونس،    اجليوبولتيكي 
،  2014علنها الرئيس الصيين عام  أ احلزام والطريق اليت    ياء طريق احلرير عرب مبادرةإىل إحدعوات الصني  

دف إىل إنشاء طرق برية ،  خلليجواليت    براً. ، ومن مث عرب العراقومسارات حبرية بعضها مير 

اجلافة  - اليت ستخدم حركة    :القناة  احلديد  السيارات، وسكك  بتطوير شبكة طرق  يرتبط  وهو مشروع 
  1200وتركيا ال تزيد على (  اجتاه أور . فاملسافة بني املوانئ العراقيةيف  نقل البضائع من املوانئ العراقية  

العراقيةكم)،   املوانئ  تصبح  مث  ستغري  ومن  اليت  االسرتاتيجية  املوانئ  أهم  من  الكبري  الفاو  ميناء  ومنها   ،
، املصدر نفسه،  (مونسآسيا وأور    ، وتضيف أمهية ملوقع العراق كممر بنيطة النقل البحرية العامليةخري

  .  ) 64 ، ص1جدول
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احلديثةم  :احلالية  املوانئتنمية  - ألنظمة  تزويدها  خالل  الشحن  ،  ن  وطاقة  األرصفة،  عدد  دة  وز
لفاو عرب  ، كما أن ربط م ، وحتويله إىل ميناء جتاري ، وإعادة العمل برصيف املعامريوالتفريغ دينة أم قصر 

  ، ومروراً مبيناء الفاو الكبري سيعزز تنمية املنطقة الساحلية.نفق حبري

  التنمية السياحية :  -5

عل الساحلية  البيئية  السياحة  الساحليةتقوم  املوارد  يف  االستثمار  ت ى  وغا املرجانية،  الشعاب  وهي   ،
واجلزر املد  ومناطق  والشواطئاملانگروف،  القيام الرملية  ،  ميكن  اليت  األنشطة  أما  الغوص ،  فتشمل  ا 

األمسوالغطس البحرية، وصيد  الفطرية  احلياة  السياحة يف ، ومشاهدة  تنمية  دف  التقليدية، و لطرق  اك 
يت    : )11 ، ص  2015(املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية، الساحل إىل ما 

،  ةاقتصاديأهداف  - الساحلية  املنطقة  لسكان  جديدة  ووظائف  أعمال  توفري  الدخلدعم  و ،   مستوى 
  . ورفعه

  .ستدام للموارد والثروات الطبيعية، واالستهالك املاملستدامةتشجيع اإلدارة  بيئية:أهداف -

وأسلوب  تعميق الوعي الثقايف عند السياح بعادات وتقاليد السكان احملليني    أهداف اجتماعية وثقافية: -
م   ، وتشجيع السكان على املهن واحلرف التقليدية. حيا

اليت ستظهر     الطبيعية  املعوقات  من  لرغم  سياحية ساحلية  و قيام مشروعات  من  عند  العديد  فهناك   ،
، بحرية، والطيور الالشعاب املرجانية  ، ومنها وجودكن استغالهلا يف الساحل العراقياملوارد السياحية اليت مي

واحلر  التقليدية،  والقوارب  السفن  صنع  ومواقع   ، والشواطئ  املناطق  والسبخات،  تتوافر  اليدوية، كما  ف 
ت الطبية الفاو على ضفة شط العرب اليمىناخلضراء حول مدين ، فضالً  عية يف مشال مدينة أم قصر، والنبا

قامة  يسمح  ما  الشمايل  طرفه  يف  شجرة  أغصان  شكل  على  يظهر  الذي  الزبري  خور  تشكليه  عن 
، لوجود العديد  تنشيط حركة السياحة الدينية  ميكن، كما  وفنادق سياحية،  سياحية، وشاليهها  منتجعات

، والسيدة فاطمة  السيد سهل، و العلوية مرميمرقد احلسن بن علي، و   : منها  ؛ من املراقد واملقامات يف الفاو
فضالً عن منطقة رأس البيشة تشهد بداية انطالق أكرب مسرية راجلة يف  أربعني  بنت عقيل بن أيب طالب، 
يشارك (ع)  احلسني  موقعها    األمام  من  االستفادة  وميكن  واألجانب،  والعرب  العراقيني  من  املاليني  ا 

  . نفسه الوقت مشروعات سياحية بيئية ودينية يفإلنشاء 

  التنمية البيئة :  -6
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ن ، ألالصيد البحريا سيزيد من  مممحاية الشعب املرجانية اليت عادت للظهور جمددا يف مياهنا اإلقليمية،  -
تعتمد  49( احمللية  املانگروف  سيسهم يف  عليها%) من األمساك  استزراع أشجار  تثبيت خط  ، كما أن 

  . )  134 ، ص   صدر سابقم ، (احملمودكله ، ويقلل من الساحل

البيئ  - وضعمية:  التشريعات  خالل  املنطقة  ن  حلماية  وقوانني  وفتشريعات  اجلائر،   الصيد  ومنع  رض  ، 
ا يف املياه، والصناعية  غرامات على املواقع التعدينية حمطات    نشاءلزام تلك املواقع إ، و اليت تلقي مبخلفا

  البيئي .  ، فضالً عن إمكان إنشاء حمميات طبيعية حتافظ على الوضعللصرف الصناعي

الت تواجه  اليت  ت  التحد أهم  من  التلوث  عد  ُ الصحراويوي وظهريه  الساحل  يف  التلوث    ؛نمية  حيدث  إذ 
ا، قالت النفط، والناقالت التجارية اليت تلقي مبخلفا كذلك أدت املعارك العسكرية إىل   النفطي بواسطة 

، وسيؤدي اكتمال ج إزالتها إىل مدة طويلةليت حيتا ، ومتت زراعة كثري من األلغام االعديد من السفن  غرق  
، ويعد عامل املساحة  والردم،  جية الساحل عن طريق عمليات احلفرميناء الفاو الكبري إىل تغيري يف مورفولو 

ا  التجمعات  تواجه  اليت  املشكالت  أبرز  تتعدى  لسكانيةمن  ال  العمرانية  للتنمية  املتاحة  فاملساحة  ربع  ، 
، واستخدام التقنيات وجيةولرات التكن، لكن التطو صعبةالتنمية يف الساحل تبدو  ا جيعل ، مممساحة املنطقة

وضع   من خالل  الصحراوي  وظهريه  الساحل  لتنمية  وبرامج  أي خطط  جناح  من  سيسهل كثرياً  احلديثة 
ر النامجة عن اجلفاف، والتلوثاخلطط   ، والعمل واحليوانيةدهور للحياة النباتية  ، وما يسببه من تلتقليل اآل

الت  لوقف  املتاحة  ت  اإلمكا الصحراويبكل  وظهريه  الساحل  وتشجري  التنوع    ،صحر،  على  واحملافظة 
األلغام وإزالة  لو البيولوجي،  املستدامة  األساليب  واتباع  واجلافة،  الرطبة  األراِض  تدهور  ووضع  قف   ،

التدهو  ملنع  احمللياسرتاتيجية  تمع  ا مبشاركة  البيئي  وار  البيئة ،  خصائص  هلا  دول  جتارب  من  الستفادة 
يته، ومن بيننفسهاالساحلية العراقية    : ا ما 

إمارة ديب-أ بلدية ديب    :جتربة  اليابس واملاءأاستطاعت  تزاوج بني  داخل إذ س  ؛ن  البحر اىل  حبت مياه 
عليها املطلة  والفضاءات  الزرقاء،  والبحريات  األخوار،  من  جمموعة  وتشكلت  سحبت  الصحراء،  ، كما 

  . )10 ، ص 2013احلياين، (، وجزيرة العامل اعية منها جزيرة النخلةىل داخل البحر يف جزر صنإاليابس 

نو   التجربة األردنية:  -ب مارية بكلفة تصل ، فرصًا استثراما املطل على ساحل خليج العقبةيوفر مشروع 
نورام، و مليار دوالر)  4( ء، واملياهتشمل البنية التحتية طرقًا وشارع،   ،اري، واا وأعمال شبكة الكهر

، ويشتمل على ة إىل اجلنوب من مشروع مرسى زايدويقع املشروع يف جنوب مدينة العقبة على تلة مشرف
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، وسيتم بناء عدد من الفنادق السياحة املزودة  دومن)  1000(تنفيذ أعمال احلفر والطمم ملساحة تقدر بـ 
نوراما  15ب( ) ، وإنشاء تلفريك و   .) 2019 ، (الرواشدة مرفقًا

%)  22(  ، فقد زاد حجم اجلزيرة بنسبةئهاقامت سنغافورة بردم سواحلها البحرية وبنا  :جتربة سنغافورة-ج
ستخدامها سنة)  50( على مدى   احملاجر،  والطني،  الرمال  ،  املستخرجة من  املشرتاة من  واحلجارة  أو   ،

العامل،  من  أخرى  التوسع   أماكن  أعمال  دة  ز سنغافورة  ومع  أصبحت  البحرية،  األراضي  واستصالح   ،
  . )2016(نوغرادي، املستورد األكرب للرمال يف العامل 

  االستنتاجات :

  الصحراوي املباشر.، وصغر مساحة ظهريه قصر طول الساحل العراقي-1

  . ة اليت تتخللها جمموعة من السباخ، وتغطيها مياه املدتغلب صفة االنبساط على سطح املنطق-2

    الزراعي.ما انعكس على ضعف النشاط  العذبة،ندرة املوارد املائية يف ملناخ اجلاف  أثرت صفة ا-3

  . الصناعية يف مناطق حمدودة املنشآتترتكز -4

  العراق على العامل . منهاكونه النافذة اليت يطل يف  تربز أمهية الساحل العراقي -5

  ، واحلجم السكاين الصغري.لبيئة الطبيعةالعتبار ظروف ا خذ، لقيام تنمية مستدامة إمكانهناك -6

الستفادة من جتارب الدول -7   .  األخرىتواجه التنمية جمموعة من املعوقات ميكن التغلب عليها 

  املقرتحات : 

  .بيئة املنطقة تصميم املشاريع االقتصادية والعمرانية بشكل يتوافق مع-1

  .)بناء السفنو ، األمالحتنقية و ، األمساكتعليب صناعات حبرية (  إنشاء -2

عل  -3 جديدة  سكانية  جتمعات  بيئة بناء  تصميها  يف  يراعى  الصحراوي،  وظهريه  البحري  الساحل  ى 
  .املنطقة

   البحرية.والدول ذات السواحل القصرية يف تنمية سواحلها  االستفادة من جتارب دول اجلوار -4

 . ضع قوانني حلماية البيئة البحريةومحايتها من التلوث بو  املتكاملة للسواحل البحرية اإلدارة -5
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  دراج تنمية الساحل البحري يف اخلطط التنموية .إ -6

  .  مشروعات سياحية وإقامة، ميناء الفاو الكبري يف إجناز اإلسراع -7

تمع احمللي يف خطط التنمية املستدامة للساحل وظهريه الصحراوي -8   . وبراجمها مشاركة ا
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ت اليت مت احلصول عليها من إفراد عينة الدراسة البالغ عددهم ( عمران   ) عن طريق 197من خالل البيا
الغرض  استبانة هلذا  تصميمها  مت  اليت  عينة ،الدراسة  اختيار  مت  العينة   وقد  أسلوب  ستخدام  الدراسة 

  وقد توصلت الدراسة إىل اآليت: ،العشوائية الطبقية

توصلت الدراسة إىل عدم وجود اختالفات جوهرية يف آراء العاملني يف املؤسسات العامة حبسب مراكزهم 
عل ستجابتهم  يتعلق  فيما  (استقرارالوظيفية   السياسية املتغريات و(أثر للمؤسسة) اخلارجية البيئة ى 

 اخلارجية البيئة يف املتاحة و(الفرص للدولة) العامة املؤسسات أداء على والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
ثريها اخلارجية البيئة  متغريات تقييم و(عملية للمؤسسة)   املؤسسة).  أداء على و

الدراسة أن العينة تشري فعال إىل أن البيئة اخلارجية للمؤسسات العامة تتميز بعدم االستقرار، وهذا أظهرت  
ت األداء للمؤسسات العامة يف اليمن؛ إذ وجدت مؤسسات   التغيري تبني من خالل التغيريات يف مستو

طق الصراع ونشوب احلرب  عاملة بدرجات متفاوتة يف األداء واإلنتاج ومؤسسات غري عاملة مواقعها يف منا
ا وأصوهلا الثابتة. ا للعاملني والتزامات الغري بل تعرضت للنهب والسلب ملعدا   عجزت عن دفع التزاما

  البيئة اخلارجية ،األداء.الكلمات املفتاحية : 
Abstract:  

The main objective of this study is to know the effect of the external 
environment on the performance of public institutions: (Amran Cement 
Factory Foundation) as a case study. To achieve that, both descriptive and 
analytical methodologies have been used to investigate the effect of the 
external environment on the performance of the Amran Cement Factory 
Foundation through the data collected from the 197 study sample 
individuals by the questionnaire of study that was designed for this purpose. 
The study sample was selected using the stratified random sampling 
method. The study found the following: 

There are no fundamental differences in the views of employees in public 
institutions according to their job positions with regard to their response to: 
Stability of the external environment of the Foundation, the political effect, 
economic, social and cultural variables on the performance of public 
institutions of state, available opportunities in the external environment for 
the foundation and evaluation of the external environment variables and 
their impact on the performance of the foundation.  Actually, the study has 
shown that the sample indicates that the external environment for public 
institutions is unstable. This change is clear through differences in the levels 
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of performance of public institutions in Yemen, as there are institutions that 
work in varying degrees of performance and production, and there are 
institutions that are not working and are located in areas of conflict and war, 
as well as being unable to pay the obligations to employees and others. In 
addition, they have been looted and plundered for their equipment and fixed 
assets. 

Keywords: external environment, performance . 

  قدمة  امل

لغة وهامة  تعد اليمن وحميطها أمهية  العامة يف  املؤسسات  العالقة بني  ، سواء من حيث اجلوانب دراسة 
أ التطبيقيةالنظرية  اجلوانب  للبحث يف   ،و من حيث  العام  اإلطار  بوضع  النظرية  اجلوانب  تم  ففي حني 

ملؤسسة موضوع الدراسة ن اجلوانب التطبيقية فإ،  العالقة يف شكلها العملي انطالقا من معطيات تتعلق 
ؤسسة  فامل،  فالعالقة بني املؤسسة والبيئة عالقة تبادلية.  بدراسة هذه العالقة يف شكلها العملي  عىنيضا تأ

إ البيئة من خالل  وخدماتتقوم خبدمة  تمع من سلع  وا ا  احتياجا من  فتخدم  ،  يفائها جبزء  البيئة  أما 
ا توفر للمؤسسة املدخالت األ  املؤسسة سية من موارد بشرية ومادية وخدمات خمتلفة. وتعد دراسة  ساأل

املناسبة اختيار االسرتاتيجيات  اهلامة عند  املوضوعات  اخلارجية من  البيئية  العوامل  يتوقف ،  وحتليل  حيث 
ن هذه الدراسات تعد من اخلارجية والداخلية للمؤسسة كما أهذا االختيار على نتائج حتليل كل من البيئة  

األعمال تعيش يف بيئة مفتوحة تتفاعل مع   فمنظمات ،مة يف دراسات االقتصادألساسية واملهااملوضوعات 
ا تتأثر  اخلارجية  إذ  البيئة  فيها  أوويوثر  ثبات  ليست يف حالة  فاملنظمة  للتغيري    اً  قابلة  وإمنا هي  سكون 

قلم والتكيف مع املتغريات  حسب الظروف واملتطلبات البيئية احمليطة لتحقيق هدف االستمرارية والبقاء والتأ
هدف   لتحقيق  احمليطة  البيئية  مع  والتأقلم  والبقاء  االستمراريةواملتطلبات  البيئية   املتغريات  والتكيف 

اليت قد تقع يف  و   املؤثرة فيها يف أي وقت  وغريها  والسياسية  والثقافية  االجتماعية،  ةالتكنولوجي،  االقتصادية
للمنظمة أن تضع خطط التغيري    ملواجهتها والتعايش والتأقلم معها بل ميكناملستقبل وتضع خطط التغيري  

حملاولة  ولكن  الظروف  مع  للتأقلم  فقط  ظروفها   الظروفيف    التأثري  ليس  مع  تتناسب  حىت    اخلارجية 
  . الداخلية

 البحث:  مشكلة 

، املؤسساتتلك  أداء  اليمنية عن وجود العديد من املشكالت اليت تواجه    املؤسسات العامةيكشف واقع  
أبرزها: م  ما  لعل  بشكل عام ومؤسسة  العامة  املؤسسات  بشكل خاص  تشهده  إمسنت عمران  من  صنع 

ثري مباشر يفاخلو   املتغريات البيئية الداخلية ا  ارجية اليت كان هلا  فعصفت    ،أدائها وإنتاجها ومنوها وخمرجا
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التحديد   العامة وعلى وجه  اخلارجية  البيئة  لعوامل  نتيجة  البقاء واالستمرار  ديدها على  املخاطر إىل  ا 
والذي وجدت مؤسسة مصنع إمسنت عمران نفسها   ،املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

يف احمللية والدولية مما  ت  التحد وتقييمجمربة وعاجزة على مواجهة  ا  ما حييط    به   رض عليها دراسة كل 
واالستمرار   البقاء  على  حتافظ  لكي  وعناية  على    الذيبدقة  القائمني  اهتمامات  من  تكون  أن  جيب 

ا ذه الدراسة واليت أرد من خالهلا ،إدار   :اإلجابة على السؤال الرئيسي اآليتولذلك كله قمنا 

ثري متغريات البيئة اخلارجية عل   ى أداء املؤسسات العامة؟ ما هو 

  األسئلة الفرعية التالية:إلجابة على هذه اإلشكالية مت تقدمي ول

  ما مستوى استقرار البيئة اخلارجية ملؤسسة مصنع إمسنت عمران؟  .1
  ما مستوى التهديدات والفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية ملؤسسة مصنع إمسنت عمران؟ .2
البيئة .3 متغريات  تقييم  عملية  مستوى  مصنع    ما  ملؤسسة  الكلي  األداء  حتسني  اخلارجية يف 

 إمسنت عمران ؟ 
والثقافية    .4 واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املتغريات  مؤسسة  والصحية  تؤثر  أداء  على 

  مصنع إمسنت عمران ؟

  فرضيات البحث: 

  وبناء على إشكالية البحث مت اختيار الفرضيات التالية: 

 إمسنت عمران تعاين من ضعف يف االستقرار. البيئة اخلارجية ملؤسسة مصنع  .1
إمسنت  .2 مصنع  ملؤسسة  اخلارجية  البيئة  يف  املتاحة  والفرص  التهديدات  من  جمموعة  هناك 

 عمران.
عملية تقييم متغريات البيئة اخلارجية تساهم يف حتسني األداء الكلي ملؤسسة مصنع إمسنت   .3

  عمران.
واالجتما  تؤثر .4 واالقتصادية  السياسية  والثقافيةاملتغريات  مؤسسة    والصحية   عية  أداء  على 

 مصنع إمسنت عمران.

  أمهية البحث: 

أمهية دراسة البيئة اخلارجية وعالقتها مع املؤسسات العامة للدولة من   يرجع اختيار هلذه الدراسة إىل
  خالل العناصر التالية:

  .التعرف على البيئة اخلارجية للمؤسسات العامة يف اليمن 
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   والتأقلم  قدرة التكيف  على  ا  قدر مبدى  يتحدد  واالستمرار  والبقاء  النمو  يف  املؤسسة 
 .والتفاعل مع البيئة اخلارجية

  .ثريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسة  قدرة اإلدارة على مواجهة 
  جتنب التهديدات واستغالل الفرص املتاحة يهدف إىل معرفة تقييم البيئة اخلارجية على أداء

 ؤسسة.امل

 أهداف البحث:

 حتديد إشكالية البحث وأمهيته يكمن يف حماولة حتقيق األهداف اآلتية: 

 أداء املؤسسة.  معرفة أثر البيئة اخلارجية يف 
 من خالل تطبيقها يف مؤسسة مصنع أمسنت عمران   هاعواملو  حتليل متغريات البيئة اخلارجية

 حمل الدراسة.
   سيتوصل إليها الدراسة لالستفادة منها يف تقييم البيئة ضوء النتائج اليت  يفاقرتاح التوصيات 

هلا   املرسومة واملخطط  النتائج واألهداف  أفضل وحتقيق  أداء  إىل  الوصول  دف  اخلارجية 
 من قبل املؤسسة حمل الدراسة. 

   النوع من ذا  العلمي بشكل عام  لبحث  اجلامعية بشكل خاص واملهتمني  املكتبة  أثراء 
ال والتخصص. البحوث يف   هذا ا

  .التعرف على عملية تقييم البيئة اخلارجية وأثرها على أداء املؤسسة 

  حدود الدراسة:

أثر    - بيان  علمية:  (مؤسسة  حدود  حالة  دراسة  العامة  املؤسسات  أداء  على  اخلارجية  البيئة 
 مصنع إمسنت عمران).

 عمران ـ اليمن.  مؤسسة مصنع إمسنتحدود مكانية:  -

  م.2020/2021حدود زمنية: حتددت هذه الدراسة خالل العام الدراسي  -

 طار النظري للدراسةاإل

  للمؤسسة.  مفهوم البيئة اخلارجية

  مفهوم البيئة. 

التع فيقـع خارجهـا   ريفاتلقد كانت  ملؤسسة  ا مجيع ما حييط  أ للبيئة تشري إىل  يكون جزءا    الو   األوىل 
ت  ،منها املكو بشمول  انطباعا  يعطي  البيئة  ملفهوم  العام  املنظور  أن  حني  الداخلية   األبعـادو   يف 
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اللمؤسسة اليت حتيط  اخلارجية  ت واألبعاد  املكو إىل  متثـلو   ،،إضافة  البيئـة  فإن  العوامل جم  هكذا   موعة 
وتتطلب من اإلدارة فهم    .واالسرتاتيجيةالتنظيميـة  و   املكونـات التـي تـؤثر فـي املمارسـات اإلداريـةو   األبعادو 

ا،و   طبيعة هذه البيئة بشكل و   تستطيع إجياد أفضل صيغ التعامل معها  طبيعة العالقة بينهـا حبيـثو   تفاعال
احلصول على أفضل النتائج املرغوبة    ستمرار وإمكان  ة سة قدرات متجددويعطي للمؤس،  حركيو   متوازن

  .  )2011(عالوة،    من جراء هذا الفهم

  أوالً: مفهوم البيئة. 

املؤسسة، وتتعامل معه إلجناز خطط   فيه  العام الذي تتحرك  ا اإلطار  للمؤسسة  اخلارجية  البيئة  تعرف 
أهدافها ولتحقيق  العمل  العمالء،   ، وبرامج  ا،  وتشمل  احتياجا لكافة  اإلمداد    واملنافسني،   ومصادر 

 ). 253 ، ص2016  إدريس،، الغاليب( أو الضغط ومجاعات التأثري،

احلصول منها على    وهذا يعىن أن البيئة اخلارجية للمؤسسة هي مصدر مجيع مـدخالت املؤسسـة حيـث يـتم
إىل البيئة اخلارجية يتم تقدمي  و   زمات الزمة ملمارسة أنشطتها،املوارد البشرية وغريها من مستلو   املال واملواد

  . خدماتو  املنتجات من سلع

 :   تعريف البيئة   نيًا

  من التعريفات. هم ما وردلبيئة ومتحيص معناها ويف ما يلي أاجتهد العلماء منذ األزل يف تعريف ا

 . )203 ص  ، 2004  بكر، أبو( تعريف البيئة يف اللغة العربية لثا: 

  البيئة لغة: 

أ العربية  يعود  اللغة  البيئة يف  ء)،ىل اجلذر (بوأ)  إصل كلمة  املاضي ( الفعل  كما جاء يف  الذي أخذ منه 
ء  وذكر املعجم نفسه معنيني قريبني من بعضهما  الشيء أي رجع إليه،    معجم لسان العرب البن منظور 

  البعض لكلمة تبوأ.

يئته للمبيت فيهصالح املكان األول : إ   .و

  .قامةالثاين : مبعىن النزول واإل

أ التعريف  اقتصر  نالحظ من  البيئة  ال  علىن مصطلح  األاملكان  ميثل  الفرد والذي  فيه  يقيم  جزاء من  ذي 
  والبيئة يف املعجم الوسيط هي املنزل واحلال. ، هذه البيئة

  :اصطالحا البيئة
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  الذي   اإلداري   احمليط  من   زء جلا  وذلكه  ملؤسسة  خلاصا  العمل  ن حميطإ ) (W.Dill)  دي.و: (بفحس
ملؤسسة،األ  قيقحتو   وضع  عملية  ئميال اخلاصة  ه ويتكو   هداف   من  جمموعات  سمخ  من  احمليط  ذان 

ئن،   :يه  ملتعاملنيا   ري والتأث  الضغط  اعات مج  إىل   إلضافة  ملنافسة،ا  ملؤسسات ا  ،ني العامل  املوردين،  الز
 . )20 .  19 . ص.، ص1993(أبو قحف،    ريهاوغ مالالع اداتحتوا كوماتحلكا

هإ املؤسسةصاحب  هفي  صرخيت  التعريف  ذان  حميط    أو   كجهات  معها،ني  األساسيملتعاملني  ا  من  فيعدد  ه 
ري  غت  املؤسسا  أو   العاملة   ملاليةوا  النقديةاملؤسسات    أوالبنوك    مثل   ملتعاملنيا  كل  إىل  التوسع   ندو   أشخاص
  .ذلك ريغ إىل التكنولوجيا البحث، التكوين، مؤسسات  رأسها وعلى اإلنتاج لعوامل ملوردا أو املنافسة،

ت  تلفخم  فيها  تؤثر  اليت  ملتغرياتوات  التفاعال  إىل   يتعرض  مل  التعريف  ذاه  نأ  كما  والبيئة   احمليط  مكو
  .سسةملؤ  خلاصةا

للبيئة االجتماعية  العلوم  معجم  اخل.  تعريف  العوامل  تلك  تمع هي  ا هلا  يستجيب  اليت  ، سرهارجية 
والعوامل االجتماعية والثقافية اليت  ، ذلك كالعوامل اجلغرافية واملناخيةتجابة فعلية أو استجابة احتمالية، و اس

تمع تمع واملؤثرة على حياة الفرد وا  يلي: ميكن استنتاج ما اتيف، وبناء على هذه التعر يسود ا

  لكائنات احلية.البيئة ذلك الوسط الفيز  ئي والبيولوجي احمليط 
  .هناك عالقة تبادلية بني احمليط والكائنات احلية اليت حيويها 
  تتالء  طبيعة وخصائص كل احلية  والكائنات  البيئة  أو  من  إجيا  احلاصل  التفاعل  نوع  م حسب 

 سلبا.

املنظمة  العمالء كلها تؤثر يف    يد يف توجهاتن التقلبات اليت يشهدها االقتصاد احمللي والدويل والتقكما أ
ا ا كما تتأثر  خذ موقعا هاما يف عملية اختاذ القرارإونتيجة لذلك ف، وإدارا ،  ن البيئة اخلارجية قد بدأت 

املديرين   لبقائها ومواصلة عملها ولذلك على  اخلارجية ضرورية  بيئتها  املنظمة ملا يدور يف  استجابة  وتعترب 
  . احملافظة على حتسني األداء يف البيئة متغريةابتداع أسلوب ميكنهم من 

ىل أن مقدرة املنظمة على حتقيق أهدافها تعتمد على أمرين  إ  RUE HOIIAND " 1986  أشاروقد  
عوامل   مع  والعالقات  التفاعالت  من  بسلسلة  الثاين  ويتعلق  مواردها  أي  الداخلية  ا  بقدرا األول  يتعلق 

  .التـأثري املوجودة خارجها

يف  ا جمموعة القوى والعوامل والظروف اخلارجية اليت تؤثر بدرجة ما  بيئة املنظمة   Piys.Lieوقد عرف  
تتخذها   اليت  واإلجراءات  والقدرات  الطبيعية   ،الشركةاالسرتاتيجية  العوامل  جمموعة  عن  عبارة  والبيئة 

  . )143  ، ص1996  (مهدي ،فراد وسلوكهم التنظيمي قدرات األواالجتماعية احملددة ل
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يف قتصاد احمللي والدويل والتقييد يف توجهات العمال كلها عوامل تؤثر  كما أن التقلبات اليت يشهدها اال
اا تتأثر  ا كما  خذ موقعا  إونتيجة لذلك ف،  ملنظمة وإدارا اخلارجية قد بدأت  البيئة  ما يف عملية  مهن 

بيئتها اخلارجية ضرورية لبقائها ومواصلة عملها ولذلك على   املنظمة ملا يدور يف  ةاستجاب ، وتعداختاذ القرار
أخرى للبيئة   ، هناك تعريفاتمتغريةيف بيئة    األداءاملديرين ابتداع أسلوب ميكنهم من احملافظة على حتسني  

  نلخصها فيما يلي:

(ت  - روبنز  "Robbinsعريف  واملت):  العوامل  مجيع  هي  حدود  البيئة  خارج  الواقعة  غريات 
  ". املؤسسة

ت): "Hawleyتعريف هاويل (-   البيئة هي مجيع الظواهر خارج املؤسسة وتؤثر أو لديها إمكا
  ".التأثري على املؤسسة

تتمثل البيئة يف تلك األحداث واملنظمات والقوى  ): "Voichو Wrenفواش ( و  تعريف وران -
االجتماعية   الطبيعة  ذات  والتكنولوجيةاألخرى  والواقعة  واالقتصادية  السيطرة   والسياسية  نطاق  خارج 

إلضافـاملباشرة   القوى والعوامل    ةلإلدارة".  ن احمليط هو تلك    الفاعلة واملؤثرة إىل ذلـك هـناك مـن يرى 
ا وخارجيا يف داخليا   . أعمال املؤسسات ونشاطا

  : يلي كما   (trist-EMERY) ) تريستو  إمري(  كلمن  ملؤسسةا بيئة يعرف بينما

  زمةصرف الالالتطرق  و   اذج من  ددحت  البيئةن  أ  كما  لوك املنظمة،س  دد حت  اليت   القيود  من   جمموعة   يه  البيئة"
  .)29، ص 2002(أبو قحف،    "دافهاه  قيقأحت أو  املنظمة وبقاء لنجاح

  يهو   عمال،األ  منظمة  ورةري فيس  تتحكم  اليت  القيود  من  جمموعة  على  تنطوي  البيئة  نفإ  التعريف  هلذا  وفقا
خالل    من  ذلك  ويتجلى  ،دميومتها واستمراريتها  نلضما  هإتباع  بالواجسلوك  وال  األساسية  املالمح  ددحت

  .خلارجيةا البيئة اتري متغ لكل شامل ريغ التعريف ذا نرىبأ أننا إال حتقيق األهداف املرغوبة،

 Les règles de ( اللعبة قواعد  هن  يعرف احمليط ن قولفي(François Leroux )  لورو فرانسوا أما

jeuxا املؤسسةتقو هلا  خال  من  ليت)   ,Leroux)  املسريين  وحرية   السلطة  حدود  نييب  بنشاطها،كما   م 

1980, p. 144) .  
  أداء  يف  املؤسسة  عليها  تعتمد  اليت  اللعبة   قواعد  يف  ملؤسسةا  حميطم  مفهو   حصر  الباحث   ذاه  ن  نرى
  ه أن  إال  اإلدارية، عمال  األ  أداء   يف  ملسريينا  وحرية   السلطة،  حدود  نييب  احمليط   ن  وضح  كما  عمال،األ
  البيئة   اتري متغ  على  ثرياك  يركز  هأن  كما  ملؤسسةا  بيئة  عناصر  معظم  إىل  يفتقر  التعريف  ذان ه  قولال  كنمي

  .فقط الداخلية
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 واليت من بينها:  ،مهمةعلى عدة مالمح  أن مفهوم البيئة ينطوينستنتج مما سبق 

 وتصرفات قرارات  من  يصدرعنها  وما  املؤسسة  مع  املتعاملة  األطراف  على  تشتمل   البيئة 
  منافسني، (  أهدافها  حتقيق  على  املؤسسة  قدرة   على  مؤثرة  واسرتاتيجيات وسياسات

 . موزعني…)  مسامهني،  بنوك، موردين،
   هو مصريها  البيئة،ألن  عن  مبعزل  ا  نشاطا مزاولة  تستطيع  مؤسسة  تصور  املستحيل  من 

 الزوال.
 ال يف كيفية  املؤسسات  قدرات  مع  تتتباين  والتفاعل  جنعامل  حبيث  من د  البيئة،    نوعني 

 املؤسسات:
 :املتفاعلة تتفاعل  املؤسسة  اليت  املؤسسات  تلك  يف  من    اليتالبيئة  مع    تتمثل  تغري 

ا وفقا لتغريات ا وقرارا ا واسرتاتيجيا ما تكون هذه املؤسسات    ة البيئة. وعاد  سياسا
 ت.اإلمكا وقليلة للقائد بعة

 :يئة البيئة وتسخري   تتمثلاملؤسسات الفعالة ا  ها مليف تلك املؤسسات اليت تسعى إىل 
وحيقق   مصاحلها  مثلخيدم  شركة كوكا  أهدافها  به  قامت  منتصف   ما  يف  كوال 

إىل   للوصول  اهلندية  السياسية  األحزاب  أحد  مبساعدة  قامت  عندما  السبعينات 
مج احلزب يف بناء املستشفيات واملدارس يف بعض األ ماكن النائية  السلطة بتمويل بر

داخل  أمواهلا  ستثمار  للشركة  لسماح  احلزب  ذلك  أعضاء  من  قرار  انتزاع  مقابل 
  وعادة ما تكون هذه املؤسسات قائدة يف السوق.  اهلند،

تداخل   ىلذا إهيرجع    مبابيئة، ور ني حول مفهوم حمدد للالكتاب والباحث  اتفاق عام بنييوجد    ال  الواقع  يف
لتحليل  ا يعكس يفمنللبيئة إ ف حمددوضع تعري ن حماولةأ، كما وتعقدها امكو الواقع وجهة نظر القائم 

ال  و ،الدراسة  أو حتديدشك  مما  أن  الأمن  يعد  سسة  املؤ   بيئة م  مفهو   فيه  املسائل  علم  هم  هلا  يتعرض  يت 
املؤسسة   العلاقتصاد  فروع  من  االكفرع  علما وم  اقتصا  نقتصادية،  املؤ موضوع  على السسة  د  يقتصر     

  .طحمليسسة وا ني املؤ قات بال، بل يتعدى ذلك ليشمل العاد ذاحبسسة املؤ 

 منهج الدراسة: 

من اجلزء    نطلقافي القائم على توصيف الظاهرة ماستخدام املنهج الوص ها  فرضت طبيعة و الدراسة أهداف
التحليلللوصو  استخدام  إىل  إلضافة  الكل  إىل  استبانة، كما   ل  ورقة  على  القائم  املسحي  االستقرائي 

املتحصل عليها   النتائج   حتليل  إىل  الدراسة  مج    إحصائياعمدت  بر استخدام  ، وعليه  spssمن خالل 
  جراء الدراسة امليدانية وذلك كما يلي:إميكن بيان كيفية 
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 :داة الدراسةأ

 ، هي: وراحمربعة أ استبيان يتكون من تقوم الدراسة امليدانية على عمل ورقة

  استقرار البيئة اخلارجية ملؤسسة مصنع إمسنت عمرانالتعرف على . 
 تعرف على التهديدات والفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية ملؤسسة مصنع إمسنت عمرانال.  
  ثريها يف التعرف على تقييم متغري   أداء مؤسسة مصنع إمسنت عمران.  ات البيئة اخلارجية و
 والثقافية    التعرف واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املتغريات  أثر  مؤسسة    يف على  أداء 

  مصنع إمسنت عمران.

 عينة الدراسة: 

يف   املتواجدين  املبحوثني  من  جمموعة  من  الدراسة  عينة  عمرانتتكون  إمسنت  مصنع  توزيع    مؤسسة  مت 
ت اليت مت توزيعها %)50فقط بنسبة ( استبانة) 197(مت اسرتداد  استبانة )400(   .من االستبا

  : األداةصدق 

الستطالع   العالقة  ذوي  من  احملَكَّمني  من  عدد  على  األولية  صورته  يف  االستبيان  ض  رْ َ بع الدراسة  تقوم 
األساسية، سالمة صياغتها  وضوح الفقرات، مدى انتمائها للمحاور  سة من حيث:( آرائهم حول أداة الدرا

اليت    اللغوية)، املالحظات  على   ً أو أ وبناء إضافة  من  عليها  اتفق  اليت  التعديالت  متت  احملَكَّمون  بداها 
  حذف أو إعادة صياغة وبذلك مت تصميم االستبيان يف صورته النهائية.

  ثبات األداة: 

ع العينة  ت  إجا ومصداقية  ت  البيا مجع  أداة  ثبات  نسبة  الدراسة ملعرفة  اعتمدت  االستبيان  فقرات  لى 
  اختبار كرونباخ (ألفا) وذلك للتأكد من نسبة ثبات االستبيان وصدق آراء العينة فيه:
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  البحث  أداة ثبات  معامل  يبني  )1( رقم جدول

 الصدق الذايت  معامل الثبات  عدد الفقرات  حماور أداة البحث  م

 0.899 0.808 20 استقرار البيئة اخلارجية للمؤسسة 1

 0.869 0.756 16 أداء املؤسسة يفأثر متغريات البيئة اخلارجية  2

 0.908 0.825 18 الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية للمؤسسة 3

ثريها  4  0.930 0.865 20 أداء املؤسسة   يفعملية تقييم متغريات البيئة اخلارجية و

 0.965 0.932 74 معامل الثبات الكلي ألداة البحث 

وهذا يعين    )0.932(بدرجة  جاء  الكلي بشكل عام  الثبات  معامل  ) أن قيمة  1يتضح من اجلدول رقم (
ت العينة (  الصدق الذايت  درجة، وجاءت  جداً   أنه جاء بنسبة ثبات مرتفعة ) وهذا يعين أن 0.965إلجا

مرتفعة   ت  اإلجا مصداقية  أيضاً درجة  على  جداً  االستجابة  يف  متجانسة  العينة  أن  يعين  وهذا  أداة  ، 
النتائج يف تعميمها على  البحث   االعتماد على  البحثوميكن  ثبات    ،جمتمع  األداة بدرجة  وجاءت حمور 

  ). 0.930) و(0.869) وبدرجة مصداقية ترتاوح بني (0.865) و(0.756ترتاوح بني (

: األساليب اإلحصائية املستخدمة :    رابعًا

سم   مج احلزمة اإلحصائية للتحليل االجتماعي املعروفة اختصاراً    24.0  اإلصدارة SPSSمت استخدام بر
  ية: تاآل اإلحصائيةاستخدام األساليب وقد مت  مجيعها، نتائج أداة البحث (االستبيان)يف استخراج 

 Cronbach's  -للتأكد من ثبات االستبيان وصدق آراء العينة فيه، مت استخدام اختبار كرونباخ (ألفا)  

(alpha).  

الشخصية والوظيفية وتوزيع   ا  متغريا العينة حسب  املشاركني يف  املئوية حلساب توزيع  التكرارات والنسب 
ت  العينة على الفقرات. إجا

 حسب أوزان مقياس ليكارت اخلماسي) ملعرفة متوسط آراء العينة.املتوسط احلسايب املرجح (املرجح 

ت العينة عن متوسطها.    االحنراف املعياري ملعرفة مدى احنراف إجا
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  عرض النتائج: 

،  أداء مؤسسة مصنع إمسنت عمران  يفى أثر البيئة اخلارجية  هداف هذه الدراسة التعرف على مستو أمن  
حجم   على  الوقوف  لتايل  ن  ، الظاهرةو التوضيح  مت  عام    وقد  بشكل  العامة  املؤسسات  تشهده  ما 

اخلارجية اليت كان هلا و   ومؤسسة مصنع إمسنت عمران بشكل خاص العديد من املتغريات البيئية الداخلية
مباشر   ا،يف  ثري  وخمرجا ومنوها  وإنتاجها  على    أدائها  الدراسة  عينة  إجابة  خالل  استبانة   حماور ومن 

عناصر  الدراس من  عنصر  التزام كل  ودرجة  املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط  ستخدام  البيئة ة 
جلدول رقم (اخلارجية   ). 2،كما هو موضح 

  . عرض نتائج مستوى استقرار البيئة اخلارجية ملؤسسة (مصنع امسنت عمران) -1

البيئة اخل استقرار  الذي ينص على (ما مستوى  السؤال األول  ارجية ملؤسسة (مصنع امسنت  اإلجابة على 
تعاين من  ) ،ولإلجابة على السؤال مت صياغة الفرضية (البيئة اخلارجية ملؤسسة (مصنع امسنت عمران)عمران

  . ضعف يف االستقرار

على   لإلجابة  اإلحصائية  للمعاجلة  املئوية  والنسب  املعيارية  احلسابية واالحنرافات  املتوسطات  استخدام  مت 
  النتيجة احملصل عليها كما يف اجلدول اآليت: كانت ا السؤال، و هذ

  للمؤسسة  اخلارجية البيئة حمور استقرار )2( جدولرقم

 م
 

 العبارات 
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

الوزن  
 النسيب

التقدير  
 اللفظي 

 الرتبة 

1 
تتكون البيئة اخلارجية للمؤسسة العامة من القوى املختلفة اليت تقع  

يها بطرق  ف وتتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر  حدودهاخارج 
 ودرجات خمتلفة 

4.188 0.700 83.8 %  9 موافق 

% 87.8 0.752 4.391 اخلارجية للمؤسسة شرط أساسي الستمرارها وبقائها ةالبيئاستقرار  2  
موافق 
 2 متاماً 

3 
ديداً هلا   ة البيئعدم استقرار  اخلارجية للمؤسسة العامة قد يشكل 

% 80.4 0.926 4.020 أو خيلق فرصًا جديدة لنموها   20 موافق 

4 
البيئة اخلارجية للمؤسسة العامة مستمرة يف االجتاه حنو عدم  

 االستقرار والتغيري املتزايد 
3.807 0.997 76.1 %  21 موافق 
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 م
 

املتوسط  العبارات 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

الوزن  
 النسيب

التقدير  
 اللفظي 

 الرتبة 

5 
مستقبليًا يف البيئة اخلارجية  يتوقع دائمًا أن حيدث تغيرياً آنيًا أو 

 للمؤسسة
4.122 0.766 82.4 %  14 موافق 

6 
اخلارجية للمؤسسة يؤكد على أن التفكري   ةالبيئاستمرارية التغري يف 

 اإلداري املنغلق مل يعد مناسباً 
4.096 0.861 81.9 %  15 موافق 

7 
متطلبات  التغري وعدم االستقرار يف البيئة اخلارجية مسة تفرضها 

االت  % 81.5 0.833 4.076 العصر والتطورات املتسارعة يف كافة ا  16 موافق 

8 
استقرار عناصر البيئة اخلارجية مسألة نسبية تتفاوت من مكان إىل  

% 82.5 0.699 4.127 آخر   13 موافق 

9 
لتغيري املتواصل   تتسم البيئة اخلارجية غري املستقرة أو املتحركة 

ا وصعوبة السيطرة عليها واملستمر يف   حركة مكو
4.041 0.775 80.8 %  19 موافق 

10 
عدم استقرار البيئة اخلارجية يفرض على املؤسسة مواكبة التغريات  

 والتحوالت احلاصلة بشكل دائم ومستمر
4.193 0.835 83.9 %  8 موافق 

11 
بشكل دوري ضرورة ملحة  هاتطوير اسرتاتيجية املؤسسة وحتديث

ت التغري املستمر يف بيئتها اخلارجية  ملواجهة % 90.2 0.659 4.508 حتد  
موافق 
 1 متاماً 

12 
يتأثر كل نظام إداري بسمات وخصائص البيئة اخلارجية اليت  

% 85.1 0.690 4.254 تتفاعل معه والتغريات اليت حتدث فيها   
موافق 
 5 متاماً 

13 
تطبيق نفس تلك املمارسات اإلدارية ال يؤدي إىل حتقيق النتائج  

 يف ظروف بيئية مغايرةنفسها 
4.056 0.893 81.1 %  17 موافق 

14 
تتفاوت درجات التهديد وحجم الفرص تبعًا الختالف عناصر  

رها   التغري يف البيئة اخلارجية للمؤسسة وتباين آ
4.152 0.733 83.0 %  12 موافق 

15 
ا  توجد   عالقة عضوية بني املؤسسة والوسط الذي تعمل فيه كو

 ً لتغريات اليت يشهدها بصورة ديناميكية  اجزء % 84.6 0.724 4.228 منه وتتأثر   
موافق 
 7 متاماً 

16 
للبيئة اخلارجية أمهية كبرية يف املسار الذي تسعى فيه املؤسسة إىل  

% 84.8 0.662 4.239 حتقيق أهدافها   
موافق 
 6 متاماً 

17 
ا يف حتقيق   يتوقف مدى جناح إدارة املؤسسة العامة على قدر

 التوازن بينها وبني متغريات وعناصر بيئتها اخلارجية 
4.188 0.783 83.8 %  9 موافق 

18 
على املؤسسة أن توجه اجلهود الفردية واجلماعية لتحقيق املوائمة  

 مع بيئتها اخلارجية 
4.345 0.716 86.9 %  

موافق 
 3 متاماً 
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 م
 

املتوسط  العبارات 
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

الوزن  
 النسيب

التقدير  
 اللفظي 

 الرتبة 

19 
تعمل املؤسسات العامة للدورة يف وسط بيئة خارجية تتسم  

 لتعقيد والتشابك املستمر 
4.157 0.943 83.1 %  11 موافق 

20 
من أهم عوامل فشل اإلدارة يف املؤسسات إغفال متغريات البيئة  

رها املستمرة   اخلارجية وآ
4.259 0.832 85.2 %  

موافق 
 4 متاماً 

21 
ً بوترية تغريات عميقة ومتسارعة ويف   تتسم البيئة اخلارجية أحيا

ا أقل عمقًا وتسارعاً  % 80.9 0.853 4.046 أحيان أخرى تكون تغريا  18 موافق 

% 83.0 0.373 4.149 املتوسط العام       موافق 

امسنت عمران ملؤسسة (مصنع  اخلارجية  البيئة  استقرار  أن مستوى  اجلدول  بدرجة كبرية  )  يتضح من  كان 
) متوسط  على  معياري4.149حيث حصل  واحنراف   (  )0.373) نسيب  وبوزن  حتليل  %)  83.0)  وعند 

وجد  االستقرار  ملستوى  الفرعية  تطويرالعبارات    ضرورة   دوري  بشكل  املؤسسة  اسرتاتيجية  وحتديث  ن 
ملواجهة  فعالً  ت  ملحة  عل  بيئتها  يف  املستمر  التغيري  حتد حصل  حيث  (اخلارجية  متوسط  )  4.508ى 
) معياري  (0.659واحنراف  نسيب  وبوزن   (90.2%) رقم  الفقرة  جاءت  بينما  األخرية 4)،  املرتبة  يف   (

وهذا يعين أن العينة تشري إىل أن %)،  76.1) ووزن نسيب (0.997) واحنراف معياري (3.807مبتوسط (
  املتزايد. والتغيري االستقرار  عدم  حنو  االجتاه فعالً يف مستمرة العامة للمؤسسة اخلارجية البيئة

  التهديدات والفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية ملؤسسة (مصنع امسنت عمران )  -2

عرض النتائج حول التهديدات والفرص املتاحة ميكن اإلجابة على السؤال الذي ينص على (ما مستوى  
مت   السؤال  على  ولإلجابة  عمران)،  امسنت  ملؤسسة(مصنع  اخلارجية  البيئة  يف  املتاحة  والفرص  التهديدات 

ؤسسة (مصنع امسنت  صياغة الفرضية (هناك جمموعة من التهديدات والفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية مل 
  . عمران)

ا للمعاجلة  املئوية  والنسب  املعيارية  احلسابية واالحنرافات  املتوسطات  استخدام  على  مت  لإلجابة  إلحصائية 
  وكانت النتيجة احملصل عليها كما يف اجلدول اآليت:  ،هذا السؤال
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    التهديدات والفرص بشكل عام ): 3جدول  رقم(

  الرتبة   الوزن النسيب   االحنراف املعياري   احلسايباملتوسط  البعد

  كبري  %83.6  0.764 3.791  لتهديداتا

 كبري جدا %85.1 0.710  4.242  الفرص املتاحة

  كبري جدا  %83.3  0.737  4.214  املتوسط العام

يتضح من اجلدول أن مستوى الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية للمؤسسة كانت بدرجة كبرية جداً حيث  
(حصل   متوسط  معياري4.242على  واحنراف   (  )0.710) نسيب  ووزن  وجاءت  85.1%)   (

بدرجة كبرية حيث حصلت على   الثانية حيث كانت  املرتبة  للمؤسسة يف  اخلارجية  البيئة  التهديدات يف 
  ).  %83.6) ووزن نسيب ( 0.764) واحنراف معياري (3.791متوسط (

إىل   تشري  العينة  أن  يعين  اليت كانوهذا  أمهها:    الفرص   ت  أن  من  البيا املعلومات غري  و االعتماد على 
اخلارجية مبا ينعكس سلبًا    ةالبيئالدقيقة يقلل من كفاءة املؤسسة يف استغالل الفرص الناجتة عن التغري يف  

التغريات اجلذرية يف البيئة أن  وكان أهم ما ركزت عليه  ،  أشارت العينة إىل التهديدات  ، بينما  على رحبيتها
ا وسياستها  تساهم    اخلارجية   والتسويقية   اإلنتاجيةيف تفكيك املؤسسة والتحول الشامل يف هيكلتها وإدار

  .  والبيعية

أن التهديدات والفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية للمؤسسة كانت كبرية بشكل عام، وعلى مستوى  واتضح 
  .  بني كبرية وكبرية جداً العبارات الفرعية وجد تباين 

ثريها اخلارجية البيئة متغريات تقييم عملية  -3   : مسنت عمران)إ(مصنع  أداء مؤسسة  على  و

ثريها اخلارجية البيئة متغريات تقييم عرض النتائج حول عملية   املؤسسة.  أداء على و

ثريها  اخلارجية  البيئة  متغريات  تقييم  جابة على السؤال الذي ينص على (ما مستوى عمليةميكن اإل  على   و
أداء مؤسسة (مصنع إمسنت عمران)مؤسسة    أداء ثريها على  اخلارجية و البيئة  ولإلجابة    ،تقييم متغريات 

على السؤال مت صياغة الفرضية اليت تنص على أن (عملية تقييم متغريات البيئة اخلارجية تساهم يف حتسني  
  . امسنت عمران)(مصنع  األداء الكلي ملؤسسة



 

440 

ا للمعاجلة  املئوية  والنسب  املعيارية  احلسابية واالحنرافات  املتوسطات  استخدام  على  مت  لإلجابة  إلحصائية 
  وكانت النتيجة احملصل عليها كما يف اجلدول اآليت:  ،هذا السؤال

  ) 4دور تقييم متغريات البيئة اخلارجية بشكل عام على أداء املؤسسة رقم (

  الرتبة   الوزن النسيب   االحنراف املعياري   سايباحلاملتوسط  البعد

  مؤشر األداء 
4.216 0.739 

84.3 
  كبري جدا %

األداء قياس
 كبري جدا %84.5 0.774 4.223  واملراجعة

 كبري جدا %85.5 0.713 4.277  القرار اختاذ

  كبري جدا  %84.7  0.742  4.238  املتوسط العام

اختاذ مستوى  أن  اجلدول  من  متوسط    يتضح  على  حصل  حيث  جدا  املؤسسة كانت كبرية  يف  القرار 
وجاء مستوى قياس األداء واملراجعة يف ،  )%85.5) ووزن نسيب (0.713) واحنراف معياري (4.277(

) واحنراف معياري  4.223أيضا كبرية جدا حيث حصل على متوسط (  املؤسسة يف املرتبة الثانية وكانت
وكانت كبرية يف املرتبة األخرية  ) وأخرياً جاء مؤشر األداء يف املؤسسة  %84.5) ووزن نسيب ( 0.774(

  .  )%84.3) ووزن نسيب (0.739) واحنراف معياري (4.216جدا حيث حصل على متوسط (

ن عملية ثريها  اخلارجية  البيئة  متغريات  تقييم  وقد أتضح  املؤسسة كانت كبرية بشكل عام،   أداء  على  و
وهذا يعين أن العينة تشري إىل أن  جداً    الفرعية واألبعاد وجد تباين بني كبرية وكبرية  وعلى مستوى العبارات

األداء   تطوير  اجتاه  يف  االسرتاتيجية  ا  وخيارا أهدافها  حتديد  يف  للمؤسسة  فاعلة  أداة  البيئي  التحليل 
ح دة األر إىل حتسني    تؤدي  ةلبيئعملية تقييم متغريات اكما أشارت العينة إىل أن  ،  والكفاءة واجلودة وز

  .املؤسسة مستوى االلتزام التنظيمي يف

  أثر املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على أداء املؤسسات العامة للدولة.  -4

النتائج حول   أداء  عرض  والثقافية على  السياسية واالقتصادية واالجتماعية  املتغريات  مؤسسة (مصنع  أثر 
عمران)ا (ما    ،مسنت  على  ينص  الذي  السؤال  على  اإلجابة  واالقتصادية ميكن  السياسية  املتغريات  أثر 
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لفرضية  ولإلجابة على السؤال مت صياغة ا مؤسسة (مصنع امسنت عمران )،واالجتماعية والثقافية على أداء 
ثري   مؤسسة (مصنع  املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على أداء  اليت تنص على (ما 

  .امسنت عمران)

ا للمعاجلة  املئوية  والنسب  املعيارية  احلسابية واالحنرافات  املتوسطات  استخدام  على  مت  لإلجابة  إلحصائية 
  ما يف اجلدول اآليت: وكانت النتيجة احملصل عليها ك ،هذا السؤال

دور املتغريات السياسية واالقتصادية يف أداء مؤسسة مصنع أمسنت  :  )5جدول رقم (
  عمران  

  الرتبة   الوزن النسيب   االحنراف املعياري   املتوسط احلسايب   البعد

السياسي  البعد
  واالقتصادي 

  كبري جدا % 84.3 0.739 4.612

البعد الرقايب 
  والتشريعي 

 كبري 83.3% 0.763 4.165

 كبري %79.6 0.902 3.981  البعد االجتماعي

البعد الثقايف 
  والفكري 

  كبري  81.3%  0.819  4.066

  كبري  %82.1  0.805  4.112  املتوسط العام

يتضح من اجلدول أن البعد السياسي واالقتصادي للبيئة اخلارجية كان له دور كبري جداً على أداء املؤسسة  
على   حصل  (حيث  مبتوسط  األوىل  (4.216املرتبة  معياري  واحنراف  نسيب  0.739)  ووزن   (

)84.3%) متوسط  على  وحصل  بدرجة كبريه  الثانية  الرتبة  والتشريعي  الرقايب  البعد  يليه   ،(4.165  (
)، مث جاء البعد االجتماعي يف املرتبة الثالثة مبتوسط  %83.3) ووزن نسيب (0.763واحنراف معياري (

() واحنرا3.981( معياري  (0.902ف  نسيب  بدرجة  %79.6) ووزن  والفكري  الثقايف  البعد  )، وأخرياً 
) مبتوسط  (4.066كبريه  معياري  واحنراف   (0.819) نسيب  ووزن  أن  81.3%)  على  يدل  وهذا   ،(

املتغريات اخلارجية للمؤسسة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية هلا دور كبري جدا يف  
  نع أمسنت عمران. أداء مص
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املؤسسة   يهدد  الدولة  أجهزة  يف  واإلداري  املايل  الفساد  ظاهرة  تفشي  أن  إىل  تشري  العينة  أن  يعين  وهذا 
نقل قيم العائلة والتماسك األسري من البيئة اخلارجية إىل   أنكما أكدوا  العامة ويقودها إىل الفشل التام،  

موضوعي بصورة  يساهم  املؤسسة  يف  الداخلية  أدائها.البيئة  حتسني كفاءة  يف  اتضح    ة  دور منه  مما    أن 
والثقافية واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  وعلى    اكبري   املؤسسة كانأداء    يف  املتغريات  عام،  بشكل 

وهذا يشري إىل أن معظم أفراد العينة  ،  مستوى العبارات الفرعية واألبعاد وجد تباين بني كبرية وكبرية جداً 
رضا    واأكد من  ويزيد  املؤسسة  أداء  حتسني  يف  يساهم  واالقتصادي، كونه  السياسي  االستقرار  ضرورة 

دة اإلنتا جية والرحبية، فتدهور أوضاع العمل وارتفاع معدالت  العاملني واملستفيدين منها، كما يساهم يف ز
االستقرار   انعدم  فكلما  أدائها،  إمكانية  من  وحد  املؤسسة  عاق  البلد  يف  االقتصادي  والعجز  التضخم 

املؤسسة   فاعلية  إضعاف  إىل  أدى  واألمين كلما  واالقتصادي  االسياسي  على    وكفاء ا  قدر من  وحجَّم 
ف واالستمرار،  والنمو  من  التطور  وتفاديها  ومنوها  املؤسسة  استمرار  يف  يساهم  املستقر  االقتصادي  املناخ 

  .الوقوع يف األزمات املالية

  التوصيات:

آليت: اليت توصلت إليها هذه الدراسة فإعلى ضوء النتائج    ا توصي 

قلم مؤسسة مصنع إمسنت عمران مع عوامل بيئتها اخلارجية املتغرية   -1 البد من العمل على 
البيئةعلها  وج هذه  يف  إجيايب  بشكل  لتايلتؤثر  و الكلي،  أدائها  دة  تطوير  ،وز اجتاه  فعال  بدور  القيام   

  . ومنوه االقتصاد الوطين

البيئة    -2 متغريات  مع  اجليد  التأقلم  خالل  من  عمران  إمسنت  مصنع  مؤسسة  هيل  ضرورة 
إجياد ضرورة  إىل  احلايل  السياسي  النظام  سعي  مع  خصوصا  احلرب    اخلارجية  وإيقاف  سياسية  تسوية 

وما يرتتب عليه من حترير تدرجيي زمين ونوعي لالقتصاد والصناعة والتجارة يف   ،وإحالل السالم واالستقرار
  . السلع واخلدمات

  ،د املتاحة وكيفية االستفادة منها على مؤسسة مصنع إمسنت عمران العمل على معرفة املوار   -3
  خر. لتحسني أدائها بشكل أو  

وحث   -4 السلطة  على  السياسي  الصراع  يف  احلياد  عمران  إمسنت  مصنع  مؤسسة  جتنيب 
  العاملني على العمل مبهنية حبته.  
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أداء املؤسسات العامة وحتديد  ة للكشف عن أثر البيئة اخلارجية يف  هذه الدراسة حماول  دتع  -5
إلجابة عنها واليت ميكن أن تكون موضوعات  العالقة بينهما، إال أن هناك جوانب مل تقم الدراسة احلالية 

  لدراسات مستقبلية وهي:  

  .ستخدام جمتمع آخر وآداه قياس خمتلفة  إجراء دراسة مماثلة هلذه الدراسة 
   إجراء دراسة مقارنة ألثر البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات العامة يف اليمن ودول أخرى

 كاململكة املغربية.   

بعملية رص  -6 البيئالقيام  لعوامل  ملؤسسة من أد وتنبؤ مستمرة  احمليطة  اخلارجية  جل حتديد  ة 
  الفرص والتهديدات احلالية واحملتملة.

مهية  قيام إ  -7 دارة مؤسسة مصنع إمسنت عمران بعقد لقاءات دورية مع املرؤوسني لتعريفهم 
  .  عهاأداء املؤسسة وكيفية التأقلم والتكيف م يئة اخلارجية يفثري عوامل الب

ثريها على أداء املؤسسات   -8 ضرورة تكثيف البحوث العلمية يف جمال دراسة البيئة اخلارجية و
  .العامة يف اليمن

  املراجع: املصادر و 

 والعمليات، ،املفاهيم،  االسرتاتيجية اإلدارة )،2016( إدريس  صبحي  حممد  وائل الغاليب، منصور  طاهر )1
 للنشر..  وائل دار ،3ط  عمان،

ت  )،2002  (  أبوقحف  السالم  عبد )2   اجلامعة   دار  مصر،  الدويل،   واالستثمار  األعمال  اقتصاد
  اإلسكندرية.  اجلديدة،

ت )،1993(  قحف أبو السالم عبد )3     احلديث. العريب املكتب القاهرة، األعمال، اقتصاد
  مؤسسة  حالة  ةدراس  املؤسسة  يف  للتغيري  كعامل  االسرتاتيجية  اليقظة  بعنوان  )،2011(  نصرية  عالوي )4

  موبيلي.
  اإلسكندرية، االسرتاتيجية، واإلدارة االسرتاتيجي التفكري يف  املرجع  )،2004(  بكر  أبو حممود  مصطفى )5

    اجلامعية. الدار
ت  املنظمة  إدارة  )، 1996(  زويلف  حسن   مهدي )6   جمدالوي   دار  األوىل،  الطبعة  عمان،  وسلوك،   ونظر

  والتوزيع،. للنشر
  . 4 اجلزائرية االقتصادية  املؤسسات أداء على اخلارجية  البيئة متغريات ثري )،2014( بنواضح اهلامشي )7

1) François Leroux (1980), Introduction à L’économie de L'entreprise, 
2eme édition, Imprimerie de Lac – se-jean- enr, Paris, p144 . 
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الدميوغرافية يف صياغة سياسات التنمية املستدامة " دراسة حالة اجلزائر"  دور التوقعات
من خالل حتليل إسقاطات التغريات يف اهليكل العمري للسكان ومسألة التنمية  

مج  2045املستدامة يف اجلزائر أفاق   " demprojستخدام بر

The role of demographic projections in the formulation of 
tainable development policies "Studying the State of sus

Algeria" by analysing projections of changes in the age 
structure of the population and the issue of sustainable 
development in Algeria woke up 2045 using demproj 

program "  
  د بن زايد رمي 

 هجرية د. قليل 

 -اجلزائر  -جامعة أبو بكر بلقابد تلمسان

Dr. BENZAID Rim  

Dr . Hadjira Guellil 

rim_demo83@hotmail.fr 

hgtlm@outlook.com 

  امللخص: 

واليت تشمل جل بلدان العامل على مبدأين   2015تقوم التنمية املستدامة اليت تسعى إليها أرضية ما بعد   
والبشري واالقتصادي  االجتماعي  املال  احلفاظ على رأس  األجيال، من حيث  بني  التضامن   : أساسيني 

التوزيع العادل    والبيئي لألجيال الصاعدة من جهة، ومن جهة أخرى التضامن داخل األجيال من حيث 
لظروف الرفاه داخل اجليل نفسه، فاهلدف من وراء التنمية املستدامة حتقيق أكرب قدر من التنمية اإلنسانية 
الت (  االت واستدامتها من خالل السعي وراء حتسني رفاهية الناس وحتسني وضعيتهم يف ا يف شىت ا

...إخل)،   الشخصية  احلرية   ، الشغل  التعليم،  يف  الصحة،  وجذر  عميقا  تغريا  الرؤية  هذه  تقتضي  لذلك 

mailto:rim_demo83@hotmail.fr
mailto:hgtlm@outlook.com
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جعة من خالل إدماج املتغريات الكمية والنوعية للسكان يف العملية التنموية،   انتهاج سياسات سكانية 
ثري كبري يف مصري التنمية االنسانية املستدامة.    بوصفها عامال أساسيا ومهما ذا 

تغريا العربية  البلدان  اجلزائر كباقي  مظاهر  تشهد  من  تعترب  اليت  للسكان،  العمري  اهليكل  يف  مهمة  ت 
املعالة (األطفال،   العمرية  الفئات  يتمثل بشكل خاص يف اخنفاض  القائم فيها والذي  الدميوغرايف  التحول 

النشيطة   العمرية  الفئات  وارتفاع  السن)  التنمية    64-15وكبار  على  ثري كبري  له  يكون  قد  مما  سنة، 
  ديني البعيد والقريب.املستدامة على امل

للسكان وربطها مبسألة   العمري  اهليكل  التغريات يف  التطرق إىل موضوع  املداخلة  دف من خالل هذه 
املستدامة   للفئات   2045التنمية  املستقبلية  الحتياجات  املتعلقة  اإلسقاطات  وحتليل  رصد  من خالل 

والتك والشغل  والتعليم  الصحة   " ال  ا يف  للسكان  رسم  العمرية  يف  تسهم  قد  اليت  السن"،  بكبار  فل 
  سياسات مستقبلية للسكان، وأهم النقاط اليت سنتعرض إليها إن شاء هللا تعاىل: 

 التحول الدميوغرايف يف اجلزائر. 

 التحوالت يف اهليكل العمري وأثرها على السياسات االجتماعية واالقتصادية يف اجلزائر. 

 . 2045للفئات العمرية الكربى أفاق  دراسة استشرافية للحاجيات املستقبلية

املفتاحية:  التنموية،    الكلمات  السياسات  السكانية،  االسقاطات  العمرية،  الفئات  الدميوغرايف،  التحول 
 التنمية املستدامة.

Abstract  : 
The sustainable development sought by the post-2015 platform, which 
includes most countries of the world, is based on two basic principles: 
intergenerational solidarity, in terms of preserving the social, human, 
economic and environmental capital of younger generations on the one 
hand, and on the other hand, solidarity within generations in terms of 
equitable distribution of welfare conditions within the same generation. 
Sustainable development aims to achieve the greatest human development 
in various fields and sustain it by seeking to improve people's well-being 
and improve their status in journals (health, education, employment, 
employment) Personal freedom ... This vision therefore requires a 
profound and radical change in the adoption of effective population 
policies through the integration of quantitative and qualitative variables of 
the population into the development process, as a fundamental and 
important factor with a significant impact on the fate of sustainable human 
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development. 
Algeria, like other Arab countries, is undergoing significant changes in the 
age structure of the population, which is a manifestation of its 
demographic transformation, which is particularly marked by the decline 
of dependent age groups (children, the elderly) and the rise of active age 
groups 15-64 years, which may have a significant impact on sustainable 
development in the long and near term. 
Through this intervention, we aim to address the issue of changes in the 
age structure of the population and link them to the issue of sustainable 
development 2045 by monitoring and analysing projections related to the 
future needs of the population in the field of "health, education, 
employment and care for the elderly", which may contribute to the 
development of future policies for the population, and the most important 
points to which we will be exposed hopefully: 
Demographic transformation in Algeria. 
Shifts in age structure and their impact on algeria's social and economic 
policies. 
- A forward-looking study of the future needs of the major age groups 
horizons 2045. 
Keywords: demographic transformation, age groups, population 
projections, development policies, sustainable development. 

  املقدمة: 
ار يف الوقت تعترب ظاهرة التحول الدميوغرايف من الظواهر اليت لفتت انتباه العديد من املفكرين وصناع القر 

ر عديدة يف خمتلف امليادين، فهي تشكل يف بعض احلاالت فرصة حقيقية   الراهن، وهذا ملا حتدثه من أ
تراجع   فمع  الدميوغرافية،  هلبة  عليه  يصطلح  ما  وهذا  القتصادي،  األداء  وحتسني  النمو  بعجلة  للدفع 

كان يف سن الشغل بشكل سريع، األمر  معدالت املواليد وارتفاع أمل احلياة عند الوالدة زادت نسبة الس
تؤدي   جهة  فمن  واالجتماعية.  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  املالئمة  اإلجراءات  اختاذ  على  يساعد  الذي 
الضغط   اإلعالة إىل ختفيف  تراجع نسبة  اإلنتاجية، ومن جهة أخرى يساهم  العاملة إىل رفع  عروض قوة 

لتايل رفع  دة االستثمار على اإلنفاق األسري واحلكومي و   . (mourchid, 2015, p. 56)االدخار وز

والقرارات   لسياسات  الصلة  ذات  ر  اآل من  العديد  هلا  السكانية  واالجتاهات  اخلصائص  فإن  وبذلك 
ا حتدد حجم السكان النشطني  ثريا حامسا على مسار القوى العاملة، نظرا أل ا متارس  العامة، السيما أ

ن االجتاهات السكانية حتدد الذي قد يكون متاحا، وبعض العوامل اليت قد تؤثر يف مشاركة املرأة، كما أ
األمن   اإلجنابية،  الصحة  (التعليم،  األساسية  االجتماعية  القطاعات  يف  املستهدفة  العمرية  الفئات  تطور 
تقدير   لغة يف  أمهية  تكتسي  ، وهي  واملوقع  للسن واجلنس  اإلسكان...اخل) وأمناطها وفقا  االجتماعي، 

بشك ثري  هلا  أن  املستقبلية، كما  االنتاجية، املتطلبات  مثل  أساسية  اقتصادية  مؤشرات  على  خاص  ل 
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دة   لتعقيد، فمعظم الدراسات تشري إىل أن ز ثريها يتسم  االدخار، االستثمار، االستهالك يف حني أن 
كل األداء االقتصادي للبلدان ت اإلعالة ووفيات الرضع تؤدي إىل    ، ص2017(املتحدة، ،  يف مستو

39( .  

ر على  تشهد اجلزائر كباق ا الذي سيكون له أ ي بلدان العربية حتوالت ملحوظة يف اهليكل العمري لسكا
أجل   من  الالزمة  إجراءات  اختاذ  واملخططني  القرار  صناع  من  يستدعي  قد  مما  والقريب،  البعيد  املديني 

يف  ا  اخلاصة  التنموية  السياسات  يف  العمرية  الفئات  من  فئة  لكل  املستقبلية  املتطلبات  جماالت  إدماج   
  عديدة. 

  

  املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدراسة  :أوال

 مفهوم علم السكان:  )1.1
  علم   أو   Demography الدميوغرافيا علم اسم حتت للسكان العلمية الدراسات تدرج :  لغة
نية   اللغة   من   مقطعني    جتميع   الكلمة من   ههذ   وتكونت   السكان،    Demos   :مها   القدمية   اليو
  وصف   هو    كملها   الكلمة   معىن   يكون   وبذلك   وصف   ومعناها  Graphiaو  شعب ومعناها  
    عنهم. والكتابة  السكان 

عرفها  :اصطالحا ”التاريخ1855  عام  Achille Guillard فقد  ا:  واالجتماعي   م  الطبيعي 
واملدنية   اجلسمية  وأحواهلا  العامة  ا  وتغريا السكانية  للمجتمعات  ضية  الر املعرفة  أو  البشري  للجنس 

  والفكرية واألخالقية“.

ا البحث يف التغريات اليت تطرأ  كما   ا: ”احد العلوم االجتماعية احلديثة اليت يشمل ميدا تعرف على أ
أ السكان عاما بعد  العمر واجلنس  على  خر من حيث عددهم ومعدل منوهم، وتوزيعهم يف خمتلف فئات 

خمتلف يف  وكثافتهم  التعليمية  الزوجية،  إىل   واحلالة  الريف  من  (اهلجرة  الداخلية  م  وحتركا الدولة  أجزاء 
  املدينة...) واخلارجية والتنبؤ مبستقبل عددهم وتوزيعهم يف الفئات املختلفة...“ 

عرفها غي كما  الضيق  ارأسيل  ملعىن  البشري،وهو  للجنس  واالجتماعي  الطبيعي  التاريخ  متثل   ": بقوله 
واألخالقية  والفكرية  واحلضارية  الفيزيقية  وأحواهلم  العامة  م  حتركا حيث  من  للسكان  ضية  الر الدراسة 

غني،  "   ). 2020(د
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 :   ) فروع علم السكان2.1

           اإلنسانية واالجتماعية من العديد من الفروع نذكر منها:تتكون الدميوغرافيا كغريها من العلوم 

 االسرتجاعية  التارخيية:   الدميوغرافيا لدراسة  تم  ومدى      و القدمية  تمعات  ا السكانية يف  للظواهر 
أما والنتائج،  العوامل  عن  الكشف  خالل  من  احلضارية  تمعات  ا على     الدميوغرافيا   انعكاسها 

ضية الدوال ف الر تطبيق  ذلك  يف  مبا  امليدان  هذا  يف  ضية  الر للمعاجلة  أعم  بصفة  تستخدم  هي 
ت االعتبارية مثل التحليل الدميوغرايف واالسقاطات السكانية،  ضية على البيا واملعدالت واملصفوفات الر

ا.وهناك مدرسة معينة للدميوغرافيني صاغت العبارة دميوغرافيا كمونية لدراسة احتماالت احل   ياة وتطبيقا
 لظواهر   : االقتصادية  الدميوغرافيا لعالقة بني السكان من حيث احلجم والتوزيع وعالقتها  تم  وهي 

  االقتصادية كالدخل والتشغيل والبطالة واالدخار والتضخم واإلنتاج، 
 الز  االجتماعية الدميوغرافيا احلالة  والسن  النوع  من  للسكان  االجتماعية  اخلصائص  واجية :تدرس 

اجلانب   من  عليها  والوقوف  اإلحصائيات  توفري  الناحية  من  والعرقية  واللغوية  والدينية  واملهنية  والتعليمية 
  السوسيولوجي.

  السكان من حيث عددهم وتوزيعهم اجلغرايف وخصائصهم   الوصفية: الدميوغرافيا تبحث يف وصف 
ا عن غريهم، ونستخدم يف ذلك اإلحصاء   ات السكانية أو إلحصاءات الدميوغرافية. العامة اليت يتميزون 

 الدميوغرافيا: لعلم العلمية األهداف )3.1

 تتمثل األهداف الرئيسة لعلم الدميوغرافيا يف ما يلي: 

  والكشف لسكان،   يتعلق  ما  يف كل  منتظم  بشكل  السكانية  اإلحصائيات  توفري  على   العمل 
  واملعاجلة العلمية للظواهر السكانية مثل الرتكيب السكاين وحركة املواليد والوفيات واهلجرات.

  اإلحصائيات من  انطالقا  املدى  بعيدة  أو  قريبة  سواء كانت  التنموية  اخلطط  إعداد  يف  *املسامهة 
  السكانية. 

 وحتد النقصان  أو  دة  الز حيث  من  سواء  السكاين  النمو  اجتاهات  على  اإلجراءات  *التعرف  يد 
  والسياسات املطلوبة.

   وغري النشطني  السكان  عدد  معرفة  من  متكن  حيث  االقتصادي،  الصعيد  على  دورا كبريا  تؤدي 
والتجارة  والصناعة،   ، االقتصادية كالزراعة  األنشطة  خمتلف  على  العاملة  القوى  وتوزيع  النشطني، 

  ى هذه األنشطة.من أجل معرفة مدى حتقق التوزان من عدمه على مستو  ....... 
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  تعريف االسقاطات السكانية وامهيتها يف رسم السياسات السكانية: ) 4.1

ا عبارة عن حساب   أ السكاين، مبعين  للمجتمع  املستقبلية  التقديرات  ا  السكانية  تعرف االسقاطات 
املتعلقة   الفرضيات  العتماد على جمموعة من  السكان  لعدد  املستقبلية  املستقبلية  التوجهات  لتوجهات 

الدميوغرافية املؤشرات  على  العتماد  احلساب  هذا  يتم  اهلجرة.  الوفيات ومعدل  ومعدل  اخلصوبة    ملعدل 
 . ) 2 (للتخطيط، ص

لتخطيط   فالقائمون  هلا،  املستخدمني  من  املتزايد  الطلب  من  أمهيتها  السكانية  اإلسقاطات  تكتسب 
م العمرية، وتكون  واملتابعة يف مجيع جماالت التنمية حباج ة لتقديرات مستقبلية عن حجم السكان وتوزيعا

ا، فهي تساعد املخطط   تلك التقديرات منطقية ومعتمدة على برامج ومنهجيات علمية جيدة وموثوق 
على تقييم الوضع احلايل للسكان، ووضع الربامج واخلطط السكانية، وتكوين السياسات السكانية، لتلبية  

املعيش خدمية  احلاجات  أو  صحية  أو  تعليمية  سواء كانت  للسكان  األساسية  واملستقبلية  احلالية  ية 
والتجارة  ؛  )2، ص2016(لإلحصاء،   واملوارد  والثروة  القومي  الدخل  يف  التغري  ن  االقتصاد  يسلم  اذ 

امل التغري يف  يؤثر يف  الدخل واالجور والعمالة واالدخار واالستثمار واالستهالك واملهن قد  تغريات وتوزيع 
 السكانية والعكس صحيح.

دة يف الكثافة السكانية يف مناطق وبالد جديدة مع    وذهب العلماء ايل انه اذا كان منو السكان يصاحبه ز
تبلغ   وعندما  حدودا،  دة  الز هلذه  فإن  والدخل،  االنتاجية  القوة  يف  دة  ز وأيضا  العمل  تقسيم  يف  دة  ز

الدخ يف  قلة  عليه  يرتتب  سوف  البلد  داخل  السكان  يف كثافة  دة  الز فإن  األمثل  هو  حدا  دة  ل  الز
 واخنفاضا يف مستوي املعيشة. 

التنموي،  التخطيط  األساسية يف عملية  املعطيات  أحد  املستقبل هو  السكان يف  أن حجم  وال شك يف 
تشمل   أن  املهم  من  وإمنا  التنموي،  التخطيط  غراض  وحده  يفي  ال  السكان  عدد  إمجايل  أن  ونؤكد 

عمر والنوع، كما أن التخطيط التنموي  اإلسقاطات السكانية خصائص هؤالء السكان السيما من حيث ال
ال جيب أن ينظر إليه على أنه ختطيط على املستوى القومي فحسب، وإمنا من املهم أن تكون اإلسقاطات  
االت اليت تعتمد على   السكانية على املستوى اإلقليمي أو احمللي قدر اإلمكان، ونسوق فيما يلي بعض ا

 . )186، ص2010(الدويل، هذه  املعطيات 

يف جمال الصحة حيتاج املخطط إىل التعرف على عدد املواليد يف السنوات القادمة وعدد النساء يف سن   -
عداد األطباء والعاملني يف احلقل الصحي  احلمل وعدد املسنني لتخصيص املوارد املادية والبشرية املرتبطة 
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راكز الرعاية الصحية األولية ومراكز وأعداد األسرة واالحتياجات من التطعيمات ووسائل تنظيم األسرة وم
 األمومة والطفولة واخلدمات الصحية واالجتماعية للمسنني 

التعليمية  - املراحل  يف  والشباب  األطفال  عدد  تطور  على  التعرف  إىل  املخطط  حيتاج  التعليم  جمال  يف 
الت والوسائل  التعليمية  األبنية  توفري  أجل  من  والطويل  املتوسط   األجل  يف  ت  املختلفة  واإلمكا عليمية 

االبتدائي  والتعليم  احلضانة  مراحل  االستيعاب يف  من حيث  للدولة  التعليمية  السياسة  اليت حتقق  البشرية 
 واإلعدادي والثانوي واجلامعي.  

جانب   - (أي  العمل  سوق  إىل  الداخلني  أعداد  على  التعرف  إىل  املخطط  حيتاج  التشغيل  جمال  يف 
هدف ختفيض معدالت البطالة والربط بني خمرجات النظام التعليمي  العرض) لصياغة سياسات تشغيل تست

 وسوق العمل، ولبلورة برامج واقعية لرفع معدالت مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي.

السنوات   - املسنني يف  أعداد  تقديرات  التعرف على  إىل  املخطط  االجتماعي: حيتاج  الضمان  يف جمال 
املرتتب األعباء  لتقدير  الضمان القادمة  وبرامج  املعاشات  لتغطية  توفريها  واملطلوب  العامة  املوازنة  على  ة 

 االجتماعي

واملرافق  - اإلسكان  على  املستقبلي  الطلب  تقدير  إىل  املخطط  حيتاج  واملرافق:  اإلسكان  جمال  يف 
ء، مياه، صرف صحي، اتصاالت ، طرق، إدارة املخلفات الصلبة )، وأحد حمددات هذا الطلب  (كهر

عد االت  هو  ا إىل  إلضافة  و للسكان.  اجلغرايف  والتوزيع  املستقبل  يف  املتوقع  األسر  وعدد  السكان  د 
ملفهوم   التنموية اليت مت اإلشارة إليها، فإن اإلسقاطات السكانية تعطي معلومات أخرى حول قوة الدولة 

الش سن  يف  ا  سكا عدد  يف  دالة  العسكرية  الدولة  قوة  أن  عتبار  بعض  الكالسيكي،  اجتاه  وأن  باب 
الدولة   قوة هذه  لرتاجع  نذير  الشيخوخة هو  ا يف سن  متزايدة من سكا نسبة  اهلِرم وتركز  إىل  تمعات  ا

  . )2010(الدويل،  

  التحول الدميوغرايف يف اجلزائر  :نيا

 ) تطور حجم السكان يف اجلزائر: 1.2

تزايدا سكانيا سريعا، حيث انتقل عدد السكان من  لقد شهدت اجلزائر منذ حصوهلا على استقالهلا الذايت 
تعداد    12 تعداد    16إىل    1966مليون نسمة يف  تعداد    1977مليون نسمة يف  العدد يف  ليتضاعف 

دة قدرها    44ما يعادل    2020سنة، ليبلغ حاليا يف سنة    20يف غضون    1987   32مليون نسمة بز
  استقالهلا. مليون نسمة من أول تعداد منجز يف اجلزائر بعد 
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يعادل   مبا  السكان  حجم  بتضاعف  اجلزائر  ا  شهد اليت  الكبرية  السكانية  دة  الز هذه  يف    3إن  مرات 
ألساس إىل جمموعة من العوامل أمهها:  40غضون    سنة راجعة 

 .ن حرب التحرير  نعمة االستقالل ورغبة الشعب اجلزائري يف تعويض اخلسائر البشرية إ
 ملعيشية مقارنة مبا مضى. حتسن الظروف الصحية وا 
 .الزواج املبكر....إخل 

  .2020إىل   1966: تطور حجم سكان اجلزائر من 01الشكل رقم 

Source :(ONS, rétrospéctives statistiques 19701996, 1999, p5-7). 

(ONS, collection statistique N°142, 2008) 

(ONS, démographie Algérienne N°853, 2018) 

  ) تطور النمو السكاين يف اجلزائر: 2.2

فاق   الذي  السكاين  النمو  معدل  يف  ارتفاعا كبري  شهدت  اليت  العامل  بلدان  بني  من  اجلزائر  يف  3تعترب   %
وعدم   الفرتة،  هذه  تشهده  الذي كانت  املبكر  الزواج  إىل  ذلك  ويرجع  الثمانينات  غاية  إىل  السبعينيات 
االستعمال الواسع لوسائل منع احلمل والتنظيم العائلي؛ إذ  كان يقدر معدل استخدام النساء ملوانع احلمل يف  

ب معدالت  (statistiques, 2007, p.59)   %8السبعينات  رفع  يف  بشكل كبري  فقد    اإلجنابساهم 
كثر من    . )43، ص2012(رمي، أطفال للمرأة الواحدة  7كان يقدر املؤشر الرتكييب للخصوبة 

سنة   من  بدءا  اجلزائر  يف  السكاين  النمو  إىل    1985ليشهد  ليصل  األلفية  1.5االخنفاض  مطلع  مع   %
مج التحكم    80،  وهذا راجع إىل إىل تبين اجلزائر يف بداية فرتة  02اجلديدة كما هو مالحظ يف الشكل   لرب

الدميوغرايف ال  ا يف  تغريا كبريا  أحدث  الذي  السكاين،  النمو  تباطأ   يف  عشريتني  خالل  حيث  اجلزائر،  يف 
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اليت  االقتصادية  لألزمة  أنه كان  ننسى  اجلزائر،كما ال  اإلجناب يف  نسبة  السكاين، واخنفضت  النمو  مستوى 
السلوك   على  التأثري  لغ  الثمانينات  مع  اجلزائر  بسبب   اإلجنايبمست  الزواج  عن  العزوف  مت  إذ  للسكان؛ 

البط وانتشار  الشغل  مناصب  املرأة  تقلص  ا  شهد اليت  واالقتصادية  االجتماعية  املكانة  أن  إىل  إضافة  الة، 
لغ التأثري على سلوكها االجنايب،   اجلزائرية بتعلمها وبلوغها مستوى علمي راق ودخوهلا سوق العمل كان له 

من   انتقل  فقد  هلا  لنسبة  الزواج  سن  متوسط  خر  تعداد    18.3فقد  يف    9.29إىل    1966سنة 
)stiquesstati  ،2007 (    ا اإلجنابية،    12فقد خسرت املرأة تقريبا      2008سنة يف تعداد عاما من حيا

لكن مع بداية األلفية اجلديدة ما مت مالحظته هو عودة معدالت النمو السكاين يف االرتفاع الراجع إىل ارتفاع  
  معدالت االجناب. 

 . 2019إىل  1966: تطور منو السكاين يف اجلزائر من  02الشكل رقم 

Source :(ONS, rétrospéctives statistiques 1970-2002, 2005, p2) 

ONS, les données démographiques de l'Algérie des défères années . 

  ) التحول الدميوغرايف يف اجلزائر: 3.2

سنة   الدميوغرايف  التحول  نظرية  تغريات دميوغرافية  1929لقد ظهرت  جتة عن  وإمنا  صدفة   تكن  ومل   ،
القرن   بداية  مع  الغربية  الدول  معظم  ا  تمعات 20مرت  ا على  تعميمها  حماولة  هو  منها  واهلدف   ،

  املسار.   األخرى وذلك جبعل النموذج الغريب هو النمط املثايل للمجتمعات األخرى لتتبع دلك

القرن بداية  الدميوغرايف مند  النمو  اليت عرفت حتوالت كبرية يف مسار  البلدان    إىل    20  فاجلزائر من بني 
لتحول الدميوغرايف يف اجلزائر.      يومنا هذا ،و الشكل التايل ميثل أهم املراحل اخلاصة 
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من خالل مالحظتنا هلدا التمثيل البياين نرى أن تطور معدل اخلام للوالدات و الوفيات شهد تغريات  
  ربعة مراحل: كبرية، هلذا وحسب التمثيل البياين ميكن تقسيم التحول الدميوغرايف يف اجلزائر إىل أ

  : مراحل التحول الدميوغرايف يف اجلزائر 03الشكل رقم 

  املصدر: التمثيل البياين بناء على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات.

  :1970-1901املمتدة من  املرحلة األوىل  

ا عرفت   ،حسب نظرية التحول الدميوغرايف فقد متيزت هذه املرحلة بنظام دميوغرايف طبيعي أو ابتدائي  أل
وهذا راجع إىل عدم    1970  سنة  ‰50.16و   1901‰ سنة  37.6ارتفاعا يف معدل املواليد مابني

ا اخلصوبة، وأيضا  ارتفاع  ينتج عنه  مما  املبكر واألمية  والزواج  احلمل  موانع  الوفيات استخدام  رتفاع معدل 
السكان 19.45‰ و 32.8مابني   اليت عاشها  القاسية  الظروف  الفرتة، وهذا بسب  ‰ خالل نفس 

من تدهور املستوى املعيشي والصحي خالل فرتة االستعمار، إضافة إىل ضعف التغطية الصحية للسكان 
  ىل ثالث فرتات:  يف اجلزائر يف السنوات األوىل لالستقالل، هلذا ميكن تقسيم هده املرحلة إ

   ما ميز هذه الفرتة هو ارتفاع معدل الوالدات والوفيات حيث كا    1920-1901الفرتة األوىل من
مابني  حمصورة  بنسبة  وهذا  املستوى،  نفس  على  أما    ‰)34.9‰و37.6(  تقريبا  للوالدات  لنسبة 

لسكاين الذي  ‰، مما نتج عنه ضعف معدل النمو ا31.4و  ‰32.8  الوفيات فكانت حمصورة ما بني
 %. 0.35% و  0.5كان حمصورا مابني 
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 من الثانية  عن  1945-1921الفرتة  طفيفا  ارتفاعا  للسكان  الطبيعي  النمو  معدل  فيها  سجل  لقد 
مابني   حمصورا  حيث كان  السابقة  من  1.7%و 0.78الفرتة  ابتداء  الوفيات   %1921,  معدل  عرف 

االرتفا  الوالدات يف  استمرار معدل  مع  تدرجييا  بني  اخنفاضا  ما  مع  42.9و  ‰37.2ع  لكن  ‰، و 
‰, وهذا راجع إىل  43.1اية احلرب العاملية الثانية سجل املعدل اخلام للوفيات ارتفاعا كبريا وصل إىل  

التحرير انتشر1945  مايو  8(حوادث    ضحا حرب  الذي  الكولريا  ء  و إىل  إضافة  الفرت   )،  تلك  ة يف 
(DELENDA, 2004, p. 178) . 

   اخنفاضا تدرجييا يف هذه    1946من    ابتداء  1970- 1946الثالثة من  الفرتة الوفيات  شهد معدل 
مابني   ملحوظا من  ،  ‰17‰إىل  32الفرتة  ارتفاعا  فقد شهدت  الوالدات  ‰  50إىل    ‰ 42أما 

ا اجلزائر، حيث أن اخلصوبة بقيت طبيعية يف هده الفرتة، أما معدل النمو الطبيعي  وهي أعلى قيمة شهد
فقد ارتفع يف  ،  1945% سنة  1يف بداية القرن و    %0.5ارتفاعا كبريا بعدما كان يصل إىل  فقد شهد  

  % بعد فرتة االستقالل. 3ويفوق   1955-1951% ما بني  2.8 هذه الفرتة ليصل إىل
 1985-1971: من  املرحلة الثانية  

من   الوفيات  معدل  يف  ملحوظا  اخنفاضا  املرحلة  هذه  سنة    ‰9إىل    1971سنة    ‰16شهدت 
و 1985 االجتماعية  ،  التنمية  برامج  بفضل  لسكان  والصحي  املعيشي  املستوى  حتسن  بفضل  هذا 

مج التحكم يف    80واالقتصادية املنجزة يف هذه الفرتة، إضافة إىل أن اجلزائر يف فرتة   بدأت يف توسيع بر
  األم والطفل.   النمو السكاين الذي يرتكز على الوقاية الصحية وذلك بتوفري اللقاح ومحاية صحة 

مما ينتج عنه ارتفاع يف معدل    ،‰40لكن اخلصوبة بقيت عالية حبيث كان املعدل اخلام للوالدات يفوق  
%، وما ميز هذه املرحلة هو أن وسائل منع احلمل  3النمو الطبيعي الذي كان يصل يف هده الفرتة إىل  

  كانت غري مستعملة بصفة كبرية. 
 :2000-1986من   املرحلة الثالثة  

حيث اخنفض    1986  ما ميز هده املرحلة هو اخنفاض ملحوظ يف املعدل اخلام للوالدات ابتداء من سنة
إىل  35  من سنة  ‰19  ستخدام  ‰2000  وذلك  النسل  حتديد  سياسة  تعميم  إىل  راجع  وهذا   ،

حبيث   احلمل  منموانع  أكثر  احلمل  ملوانع  اإلجناب  سن  يف  النساء  استخدام  معدل  سنة   61قدر   %  
ب2006 يقدر  بعدما كان  سنة  8،   % (statistiques, 2007)1970    سن خر  إىل  إضافة 

ينتشر   بنظام حديث  تتميز  الدميوغرايف  التحول  املرحلة حسب نظرية  لنسبة لكال اجلنسني، فهذه  الزواج 
  فيه استخدام خمتلف طرق منع احلمل.  
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 إىل يومنا هدا-2001: من املرحلة الرابعة 

د شهدت هذه املرحلة ارتفاعا  نفرتض وجود مرحلة رابعة ولكنها ال ختتلف كثريا عن املراحل االخرى ,فق
فإذا للوالدات،  اخلام  املعدل  الفرتة    ملحوظا يف  املواليد من  قار عدد  فإننا جند    2010إىل    2001ما 

من   العدد  ارتفع  فقد   ، املواليد  يف  سنة   618380تزايدا  يف  سنة    888000إىل  2001مولود  مولود 
دة املقدرة ب 2010 دة يف عدد املواليد مولود خالل هذه الفرتة.  269620بز و على األرجح هذه الز

الفرتة مابني   الزجيات يف  دة يف عدد  انتقلت من    2010إىل   2000راجعة إىل ز   إىل 177548حيث 
(ONS, 2010)345000  دة مقدرة ب الفرتة، ورمبا  64نقطة مبعدل    3.74، بز % خالل هذه 

واال االجتماعية  األوضاع  حتسن  إىل  دة  الز هذه  أسباب  السلوك ترجع  يف  ثري  هلا  اليت كان  قتصادية  
 الدميوغرايف للسكان. 

  
  السياسات االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائر  وأثرها على التحوالت يف اهليكل العمري للسكان :لثا

ر إمنائية كبرية على   ا سيكون هلا أ ا اجلزائر يف اهليكل العمري لسكا املدى  إن التغريات املهمة اليت شهد
من خالل   التحوالت  هذه  مع  واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  تكييف  من  بد  وال  والقريب؛  البعيد 
االعتماد على أهم االحتياجات اليت قد حتتاج إليها كل فئة من الفئات العمرية للسكان والفرص املتاحة 

ت اليت تواجهها.   هلا وأهم التحد

ت االقتصادية اليت تواجه اجلز  )1.3   : ائرالتحد
دة نسبة السكان يف سن العمل، ينجر   إن التغريات يف اهليكل العمري الذي تشهده اجلزائر والذي يرافق ز
الدخل   يف  والتفاوت  البطالة،  يف  تتمثل  واليت  االقتصادي  مستوى  على  االنعكاسات  من  جمموعة  عنه 

 والفقر، ومشكل اهلجرة غري الشرعية، والضغط على النفقات العامة...إخل.
ذلك البد من اعتماد سياسات مالئمة على مستوى االقتصاد الكلي من أجل االستفادة من التحول يف  ل

األداء   حتسني  يف  لتايل  و الدخل،  من  الفرد  منو  حتسني  يف  بتوظيفه  وذلك  للسكان،  العمري  اهليكل 
املتعلقة  العوامل  تراعي  أن  احلكومة  لذلك على  األسواق واملؤسسات،  وأداء  العمري  االقتصادي  هليكل 

عند صياغة السياسات االقتصادية، حبيث تليب هذه السياسات االحتياجات الفعلية للسكان وخاصة ما  
يتعلق بسوق العمل الذي يرتبط ارتباطا مباشرا وغري مباشر بتحوالت اهليكل العمري، خاصة وأن اجلزائر  

اليت تتعلق بسوق العمل وأمهها: ارتفاع    كباقي البلدان العربية تشرتك فيما بينها يف جمموعة من اخلصائص 
دة اهلائلة يف أعداد الشباب  -معدالت البطالة وتوسع القطاع الغري النظامي ارتفاع نسبة التشغيل يف    -الز
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اإلنتاجية وتدين  العام  اجلنسني-القطاع  بني  املساواة  ص2014(اإلسكو،    عدم  عجزت  )19،  وقد   ،
م التعامل  املتبعة حاليا عن  بد من السياسات  لذلك ال  تفاقمها،  أحيا يف  بل سامهت  املشاكل  ع هذه 

تعزيز قدرة الدولة من االستفادة من التحوالت وفتح جمال لتوظيف هذه الطاقة البشرية الشابة على أحسن  
  . 64-15وجه فنسبة املشاركة االقتصادية للفئة 

ت االجتماعية:  )2.3   التحد
يف   األفراد  االجتماعية  السياسات  املرض تساعد  مثل  معينة  حاالت  يف  معيشتهم  مستوى  على  احلفاظ 

االقتصادية،  األزمات  العمل كالبطالة،  سوق  تواجه  قد  اليت  واملخاطر  والشيخوخة  والعجز  واألمومة 
لغة على املدى القريب والبعيد.   الكوارث...وهلذه السياسات أمهية 

يتطلب تقدير االح اجلزائر  اهليكل العمري يف  التغري يف  املختلفة، إن  الفئات العمرية  ت  تياجات واإلمكا
  وتقييم سبل التجاوب معها. 

   :فئة األطفال هي الفئة األكثر حساسية حتتاج التكفل والعناية الكبرية طوال هذه الفرتة،  فئة األطفال
دة التغطية اخلاصة  لتلقيح وخاصة فيما يتعلق بتوفري اخلدمات الصحية هلذه الفئة أثناء فرتة الوالدة، وز

السليمة   واملعاملة  التغذية  وضرورة  ا  بضرور األسرة  وتوعية  األطفال  تصيب  اليت  السارية  األمراض  ضد 
مستقبل   لضمان  الشرعي  واحلق  األساسيات  من  يعد  ألنه  الفئة،  هلذه  التعليم  إلزامية  إىل  إضافة  للطفل، 

ا.  ا وإمكا   األجيال القادمة واستغالل قدرا

  ياسة االجتماعية املوجهة حلماية فئة األطفال مبعزل عن حتسني وضعية األسرة كلها.   وال تتحقق هده الس

تقدم  جماين، كما  بشكل  اجلامعي  قبل  ما  التعليم  فرص  تؤمن  منها   اجلزائر  األساسية  الصحية  اخلدمات 
عنها ختفي(التحصني، و  نتج  مما  للمعوزين،  ت  إعا ومنح  الدراسة)  لألطفال يف سن  الصحي  ض  التأمني 

  14-6معدالت وفيات األطفال الرضع وقد أحرزت تقدما ملحوظا يف حتسني فرص التعليم لفئة العمرية  
  سنة.

 :تعد مرحلة الشباب مرحلة انتقالية يف احلياة تشهد أحدا دميوغرافية مكثفة؛ إذ ينتقل   فئة الشباب
األفراد يف هذه املرحلة من املدرسة إىل اجلامعة أو إىل سوق العمل ،ويصبحون منتجني اقتصاد بعد أن  

مك املرحلة  هذه  وتزخر  منها،  أفرادا  أن كانوا  بعد  أسر  ب  أر ويصبحون  معالني،  ت ضخمة.  كانوا  ا
ويف حال   البعيد  املدى  املستدامة على  البشرية  للتنمية  الصلبة  األسس  يكون من  إذا جنح  االنتقال  وهذا 

  التعثر يعرض الشباب لعوائق مدى احلياة. 
مني احلماية االجتماعية هلذه الفئة من أجل دعمهم يف هذه املرحلة االنتقالية عرب تقدمي خدمات   جيب 

التعلي جبودة  ذلك  تتعلق  يف  مبا  الكافية،  الصحية  واخلدمات  والفين،  املهين  والتدريب  والتعليم  العايل،  م 
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  خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وتقدمي الدعم للعاطلني عن العمل والباحثني عن العمل ألول مرة.
يتعلق   فيما  الشباب وخاصة  دعم  ت يف  تشهد صعو العربية  الدول  العديد من  مثل  مثلها  بتوفري  اجلزائر 

مل   ا  أ إىل  إضافة  اجلنسية واإلجنابية،  لرعاية  يتعلق  فيما  الشباب  توعية  ت يف  الشغل، وصعو مناصب 
  توفق يف حتقيق التوازن بني خمرجات التعليم العايل وسوق العمل.

 :من احملتمل أن تضع فئة كبار السن الدول العربية أمام حتديني رئيسيني يف املستقبل، ومها  كبار السن  
مني اخلدمات الصحية، فاحتياجات كبار السن تتغري، والتقدم يف   القدرة على متويل املعاشات التقاعدية و
العمرية   للفئات  النشاط واحليوية، وخالفا  يتيح هلم إمكان عيش حياة أطول ملؤها  الصحية  الرعاية  قطاع 

السك مثل  املعدية  غري  مزمنة  مراض  السن  يصاب كبار  ما  الدموي  الصغرى كثريا  الضغط  الربو،  ري، 
والسمنة  الثدي  وسرطان  العظام  هلشاشة  معرضات  فأكثرهن  املسنات  بينما  والشرايني،   القلب  وأمراض 
نظم  توفر  أن  ينبغي  لذلك  ستقاللية،  العيش  على  السن  قدرة كبار  على  بكثرة  تؤثر  األمراض  وهذه 

م السن، إضافة إىل  الصحي لكبار  الدعم  مني فرص  خلدمات االجتماعية  الرعاية، و الدعم ملقدمي  ني 
  التعليم يف أوساط املسنني الذين مل يتسن هلم احلصول على فرص االستفادة من برامج حمو األمية. 

  
  2045دراسة استشرافية للحاجات املستقبلية للفئات العمرية الكربى مع أفاق  :رابعا

املستقبل احلاجيات  استشراف  إىل  احملور  هذا  خالل  من  اليت دف  الرئيسة  الكربى  العمرية  للفئات  ية 
مطلع   مع  السكانية   التوقعات  مبعرفة  إال  ذلك  لنا  يتسىن  وال  املستقبل،  يف  تزايدا    2045ستشهد 

ستخدام الطريقة الرتكيبية اليت تعترب من أحسن األساليب لتقدير عدد السكان على املدى البعيد وترتكز  
السكا النمو  مركبات  يف  التطورات  مج  على  بر على  ذلك  يف  معتمدين  اهلجرة).  الوفيات،  ين(املواليد، 

لإلسقاطات السكانية ، وكما درج إليه الباحثون فنتائج اإلسقاطات   (spectrum)الطيف الدميوغرايف  
السكانية هي عامة، والرتكيب العمري وحجم السكان خاصة يعد من الركائز األساسية اليت تعتمد عليها  

ال والربامج  منها حتقيق  اخلطط  اهلدف  والدميوغرافية  منها واالجتماعية  االقتصادية  االت  ا تنموية يف شىت 
  مستوى معيشي الئق وحتسني الوضع الصحي وضمان التعليم والرفاهية للسكان كلهم.

مج الطيف الدميوغرايف  )1.4  : Spectrumمفهوم بر
لتحديد النتائج املستقبلية للسياسات  هو عبارة عن نظام مكون من جمموعة من النماذج مدجمة صممت 

ألساس امليادين التالية:   وبرامج النمو احلالية وهو خيص 
تكاليف وفوائد برامج تنظيم األسرة   –Famplanتنظيم األسرة  -Demprojالدميوغرافيا  -

Benefit-Cost–  دة السكانية ر االقتصادية واالجتماعية للز  . Rapidاال
 : Demprojتعريف منوذج  )2.4

الربامج   السكان ويستعمل كأساس إلسقاطات  مج شامل يستعمل لغرض  إسقاطات  هو عبارة عن بر
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مج   Famplanو    Rapidمثل    Spectrumاألخرى املوجودة يف   وغريها، حيث يعتمد هذا الرب
ألسا تتمثل  اليت  لسكان  املتعلقة  والفرضيات  املعطيات  من  جمموعة  إدخال  الوالدات، على  يف  س 

  والوفيات، واهلجرة. 
مج:  )3.4   الفرضيات أو السيناريوهات املعتمد عليها يف الرب

الزمنية   للفرتة  الثالث  السيناريوهات  حسب  احلياة  وأمل  خلصوبة  املتعلقة  الفرضيات  ت  بيا وضعت 
  ) على النحول التايل:2018-2045(

الثانية   الفرضية  الثالثة (اخلصوبة  الفرضية األوىل (اخلصوبة مرتفعة)،  الفرضية  متوسطة)،  أو  بتة  (اخلصوبة 
  منخفضة)، اهلجرة معدومة يف الفرضيات كلها.
  2045-2018نتائج االسقاطات الدميوغرافية للجزائر من 

املتوقع  والعمر  للخصوبة  املستقبلية  لتطورات  املتعلقة  الفرضيات  ختالف  االسقاطات  نتائج  ختتلف 
  للوالدة.

  لي لعدد السكان: تطور املستقب .1
إلسقاطات السكانية للجزائر من  04من خالل الشكل البياين رقم  حسب   2045إىل   2018املتعلق 

السكان من حوايل   يرتفع حجم  املتوقع أن  أنه من  لنا  الثالث يتضح  مليون نسمة    42.6السيناريوهات 
تفع  حسب السيناريو األول ملعدل اخلصوبة مر   2045مليون نسمة لعام    65.45إىل حنو    2018لعام  

وفقا للسيناريو الثابت للخصوبة   2045مليون نسمة لعام    63.45%، و 53.73بنسبة تغيري مقدرة ب
تغيري   إمجايل  49.01بنسبة  سيصبح  للخصوبة  املنخفض  لسيناريو  املتعلقة  النتائج  وحسب   ،%57 

أفاق   مع  نسمة  تغيري  2045مليون  بنسبة  أي  بفارق  33.1،  من   %8.5  أقل  تقريبا  نسمة  مليون 
  ). 2مليون نسمة أقل من السيناريو (  6.5) وحوايل 1لسيناريو (ا
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مع معدالت التغيري حسب   2045إىل   201: اسقاطات عدد سكان اجلزائر من  04الشكل رقم 
 السيناريوهات الثالث. 

مج الطيف الدميوغرايف  املصدر: خمرجات بر  

 اهليكل العمري املستقبلي:  .2
ا نتائج االسقاطات السكانية فإنه  حسب املعطيات املتعلقة   هليكل العمري للسكان يف اجلزائر اليت أفرز

، وتشري النتائج إىل أن 2045من املنتظر أن تطرأ تطورات ملموسة يف اهليكل العمري للسكان مع أفاق  
من   السيناريوهات  يف كل  سريتفع  الوسيط  مع    30إىل    2018سنة    28العمر  حسب    2045سنة 

) مما يعين أن االجتاه العام للسكان أخذ 3سنة حسب السيناريو (  35  إىل  28) ومن  2و(   )1السيناريو (
  يف التعمري .
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 2045-2018: التوزيع النسيب للسكان حسب الفئات العمرية الكربى من 05الشكل رقم 

  
مج الطيف الدميوغرايف  املصدر: خمرجات بر  

ت التوزيع النسيب للفئات العريضة يف   %  30سنة قد شكلوا  14- 0 اجلزائر فإن صغار السن حسب بيا
النسبة يف االخنفاض    2018سنة   أفاق  26لتبدأ هذه  للسيناريو (   2045% مع  ) وال  2)و(1لنسبة 

(18تتعدى   للسيناريو  لنسبة  الفئة مستقبال كما سينخفض  %3  هذه  تقلص حجم  دليل على  ) وهو 
  معدل اإلعالة الصغرى. 

النشيطة للفئة  للسيناريو (  65-15  لنسبة  لنسبة  ) وارتفاعا  2) و(1سنة ستعرف نوعا من االستقرار 
، كذلك ستشهد الفئة العمرية 2045% مع عام  68إىل    2018% سنة  63)من  3لنسبة للسيناريو (

ما 65الكربى   املسنة، وهذا  الفئة  إىل  السكان  أعداد كبرية من  النتقال  السيناريوهات  ارتفاعا يف كل   +
الصحية يطلق علي م  حتياجا الفئة سيتطلب االستعداد إلعالتهم والتكفل  لتشيخ فارتفاع نسبة هذه  ه 

  بشكل كبري. 

 اهلرم السكاين:   .3

  اهلرم السكاين هو متثيل بياين يصمم ليعطي الصورة التفصيلية للرتكيب العمري والنوعي لسكان يف بلد ما،
السكانية  البنية  ميثالن  تكرارين  مدرجني  من  يتألف  وهو  اهلرم،  اسم  أعطاه  الذي  هو  مسنن  شكل  له 
ن املوصوالن بنصف  حسب العمر واجلنس، فقاعدة اهلرم ميثل فيها عدد السكان، أما السلميان العمود

ا العمر  الفئات  ث حسب  اإل الذكور و  أعداد  التوايل  فيهما على  تعلم  أين  اهلرم،املعلمني  وهو  ملمثلة يف 
ث,ويرسم بطريقتني على أساس نسيب   سلوب األعمدة البيانية األفقية نفسه لكل من الذكور واإل يرسم 

 أو على أساس األرقام املطلقة. 
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رتفاع الوفيات واخنفاضها واخلصوبة وحىت اهلجرة، فنجد أن هناك   يتأثر شكل اهلرم السكاين بشكل كبري 
تتمي سكانية  حالة أهرامات  يف  والعكس  شابة،  السكان  جمموعة  أن  على  دليل  وهذا  واسعة  بقاعدة  ز 

       (pressad, 1987, p204)  شيخوخة السكان

ألهرامات السكانية من 06الشكل رقم   2045-2018: اإلسقاطات اخلاصة 

مج الطيف الدميوغرايف  املصدر: خمرجات بر  

الفرضيات الثالث لإلسقاطات السكانية سينعكس بشكل واضح على  إن منط تطور سكان اجلزائر وفق  
ت سنة   بيا الذي سيتغري وفق  السكاين  اهلرم  بقاعدة هرمية عريضة إىل هرم    2018شكل  يتميز  الذي 

مطلع   مع  األوربية  الدول  لألهرامات  املسنة    2045مشابه  العمرية  الفئة  نسبة  ارتفاع  إىل  راجع  وهذا 
  الصغرى.  واخنفاض الفئة العمرية

 التحليل االستشرايف للنتائج الدراسة:   )5.4
الزمنية   للفرتة  السكانية  االسقاطات  عملية  من  عليها  املتحصل  النتائج  على  عن    2045- 2018بناء 

مج الطيف الدميوغرايف     حبسب السيناريوهات املقرتحة خلصت إىل ما يلي:  Spectrumطريق بر
ت - بسبب  السن  صغار  من  املعالني  نسبة  ألخص  اخنفاض  و السيناريوهات  مجيع  يف  حجمها  قلص 

خنفاض اخلصوبة حبيث وصل االخنفاض إىل النصف تقريبا، من هنا على صناع القرار   السيناريو اخلاص 
أو   املوارد  من  قسط  توجيه  املستقبلية  املعطيات  هذه  على  بناء  واالستشراف  للتخطيط  املخولة  واهليئات 
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اليت كانت موجه املالية  األخرى االعتمادات  العمرية  الفئات  العمرية خلدمة  الفئة  احتياجات هذه  لسد  ة 
 األكثر حاجة بطريقة رشيدة. 

الشباب ( - فئة  السياسات 30- 15تزايد حجم  ينبغي للحكومات تكثيف اجلهود لوضع  سنة) لذلك 
واالسرتاتيجيات اليت تستهدف الشباب وتنفيدها، فالتخطيط التنموي جيب أن يستفيد من فرصة حتسني  

العمل  ن إىل سوق  لالنضمام  الشباب  هيل  للشباب، وحتسني  منتجة  اعمل  فرص  مني  و التعليم،  وعية 
لتايل حتسن االنتاجية، وحتسني اخلدمات الصحية للشباب والصحة االجنابية بشكل خاص.  و

سنة) هلذا ال بد من استحداث فرص العمل،   64-15ارتفاع السكان يف الفئة النشيطة اقتصاد ( -
دة الدخل  وإص  الح سوق الشغل وإضفاء الطابع النظامي على االقتصاد غري النظامي، الذي يسهم يف ز

 واحلد من فقر األسر، وحتسني وضعية املرأة ومتكينها واالرتقاء مبستواها،  ...إخل 
الصحي  - والتأمني  الصحية  خلدمات  بتزويدهم  التنمية  يتطلب يف خطط  مما  السن  أعداد كبار  تزايد 

يئة بيئية مالئمة للحياة هلذه الفئة. وأنظم   ة املعاشات و
  

  اخلامتة: 
ن االستثمار يف رأس املال البشري مهما كانت فئته يعترب من املهام األساسية   ختاما ملداخلتنا هذه نقول 

دات السنوية للسكان ليست أرقاما   ا احلكومات من أجل حتقيق التنمية املستدامة، فالز جمردة  اليت تقوم 
األساسية  احلاجيات  تلبية  على  والقدرة  الوطين،  لالقتصاد  االستيعابية  القدرة  حول  خماوف  تثري  فهي 

  للسكان وضمان عيشهم الكرمي ورفاهيتهم. 
إن التحول الدميوغرايف اليت تشهده اجلزائر حاليا ومستقبال يعترب من أهم العوامل اليت ستحدث انعكاسات 

خلصوص و االت  ا شىت  فئة    على  خنفاض  هامة  تغريات  ستشهد  اليت  العمرية  الرتكيبة  مستوى  على 
تمع اجلزائري من الفتوة إىل الشيخوخة، األمر   صغار السن وارتفاع فئة كبار السن ومن هنا سيكون اجتاه ا
االقتصادية  األزمات  يف  الوقوع  لتفادي  األمثل  التحضري  واملخططني  القرار  صناع  من  يتطلب  الذي 

لتوازي مع نسب تطور كل  واالجتم اعية، بتحديد احلاجيات املستقبلية من جهة وسدها من جهة أخرى 
التأمني االجتماعي   الصحية، وشبكة  الربامج  نقلة نوعية يف  ان تكون هناك  أيضا  فئة عمرية، ويستوجب 

م بصورة أفضل.  وتطوير نظم التقاعد الستيعاب كبار السن جبميع أطيافهم وتلبية احتياجا
  

  : املراجعو  املصادر 
والتنمية (2014) ، م،  اإلسكو )1 السكان  السياسات "  تقرير  على  العمري  اهليكل  يف  التحوالت  أثر 

ض :بريوت لبنان  "التنموية يف البلدان العريب  .ساحة الر
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setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=17093&chapterid=4481 
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  امللخص: 

العامل،   أحناء  اخلطرية  يف مجيع  البيئية  املشاكل  الرتبة من  تدهور  ثري سليب على يعد  ملا هلا من  الكتلة   ذلك 
النبايت والغطاء  البحث     ؛احليوية  يهدف  من  إإذ  الدراسة  منطقة  يف  املائية   للتعرية  السنوي  املعدل  تقدير  ىل 

ا وخصائص  املناخية  املعطيات  ستخدام الخالل  األرضي  واالستعمال  والتدفق  والرتبة  حندار 
النموذج   RUSLEمعادلة( اعتماد  الدراسة  خالل  مت  بذلك،  اخلاصة   (model    حبساب العالقة  ذات 

السليمانية ضمن   الذى يقع يف حمافظة  املائية وتطبيقها على حوض كالين  العراق إالتعرية  قليم كردستان مشال 
 ) عرض  دائريت  طول  35َْ.0935..0ً  -25َْ.35  58..0ًبني  وخطي  مشاالً   (   ً)25.045.ْ41َ  –37.0ً  

) كانت  Rالتوزيع املكاين لعامل ( نألدراسة ظهرت نتائج اأو  ،)2كم  139.01) شرقًا ويبغ مساحة ( 51َْ.45
جتاه الشمال   )ملم(1069.64ىل إعالها يف اجلنوب الشرقي من حوض الوادي حيث تصل أ لتناقص  وتبدأ 

) (الذي يتأثر  LSىل جانب عامل (إ)  Rإذ يعد عامل (   ؛ملم   ) 403.33(والشمال الغريب حىت تصل إىل  
توصلت الدراسة  ، وأما عند تطبيق النموذج  )RUSLEيف منوذج (هم املتغريات  أ   من  حندار منطقة البحث)

mailto:Ahmedkazim829@gmail.com
mailto:fofa38792@gmail.com
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والتدهور على مستوى   االجنراف  مناطق  املتدهورة وحساب مساحتها وحتديد  الرتب  مناطق  الكشف عن  إىل 
و  الرتبة،  من  الصغرية  التصنيف  أوجد  الوحدات  ضمن  حوض كالين  يف  ن  و(بنسبة  أغلب  أ اخلفيف  جزائه 

إ%)93.43 أراضي  أال  ،  تدهور  من  تعاين  مناطق  ظهرت  األنه  بعامل  متأثرة  جداً  وشديد  مطار  شديد 
 واالحندار بشكل خاص. 

  دارة حماصيل الرتبة)إ، اجنراف الرتبة، طول املنحدر،   RUSLEالتعرية املائية، منوذج (: الكلمات املفتاحية

Abstract ::  

Soil degradation is one of the serious environmental problems around the 
world, due to its negative impact on biomass and vegetation cover, as the 
research aims to estimate the annual rate of water erosion in the study area 
through climatic data and the characteristics of slope, soil, flow and land use 
using the (RUSLE) equation. For this purpose, during the study, the model 
related to the calculation of water erosion was adopted and applied to the 
Kalani Basin, which is located in the Sulaymaniyah Governorate, in the 
Kurdistan region of northern Iraq, between two latitude circles (0. Length 
(25.045 ° 4137.0 ° 45.51 °) east, and area (139.01 km2) , The results of the 
study showed that the spatial distribution of the factor (R) was highest in the 
southeast of the valley basin, reaching 1069.64 mm, and it began to decrease 
towards the north and northwest until it reached (403.33) mm, as the factor 
(R) is in addition to the factor (LS). (Which is affected by the slope of the 
research area) is one of the most important variables in the (RUSLE) model, 
and when applying the model, the study found the detection of areas of 
degraded soils and calculating their area and determining areas of erosion 
and degradation at the level of small units of soil, and it was found that the 
clan basin is within the light classification in Most of its parts (by 93.43%), 
however, areas appeared that suffer from severe and very severe land 
degradation affected by the rain and slope factor in particular. 

KeyWords: (WaterErosion, RusleModel ,Soil Erosion, Slope Length, Land 
Cover And Crop Management Factor) 

 املقدمة: 

وحتديد  الرتبة  اجنراف  معدالت  قياس  موضوع  بعلوم  هتماما  هال  واملختصني  والزراعة   اجليومورفولوجني  الرتبة 
ومشاكل بيئية كالتصحر وتراجع اإلنتاج الزراعي والتلوث الرسويب وتعطيل مشاريع    ملا  له من نتائج  ،واهلندسة

  الري مثل األقنية والسدود.  
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األ طبيعياً   Terrainرض  وتشكل  الطبيع  مورداً  النبات  و  املاء  مصادر  و  الرتبة  من  عليها  وما   ٌ ي، مهما
املناخ ،و   األشكال األرضيةو  الصخرية إضافة إىل  املركب األرضي والعوامل احملددة العناصر األ  املواد  ساسية يف 
راضي ومعرفة خصائصها،  رض ال بد من حتليل األلأل  ي مشروع تنموي أو تطويريأائصه. لذا قبل إعداد  صخل

السفوح وغريها، واليت تؤثر   ةستقراريارضية و األ  نزالقاتومعرفة األخطار اجليومورفولوجية مثل: إجنراف الرتبة واال
    .املستدامةمما سيكون له أثر يف إدارة األراضي وحتقيق التنمية  ،ضياألرا ستعماالتاو  على أنشطة اإلنسان

  ىل دراسة هذه إلذا عمد الباحثان  ،الرتبة أي جزء من  تعرض هلا ي تعد مشكلة اإلجنراف من مظاهر التدهور اليت
على   للتعرف  لتفصيل  يفثأاملشكلة  النبايت  والغطاء  والطبوغرافيا  املناخ  عوامل  يف  ا  ر  وتدهورها  الرتبة  جنراف 

) بني دائريت عرض  1يقع حوض وادي كالين يف حمافظة السليمانية يف مشايل العراق خريطة ( إذ  ؛منطقة البحث
إذ  )  51َْ.45  37.0ً–  41َْ.25.045) مشاالً وخطي طول(ً   35َْ.0935..0ً  -25َْ.35  58..0ً( شرقًا 

  .) ضمن احلدود اإلدارية لناحية (سروجك) يف اجلزء الغريب من حمافظة السليمانية2كم  139.01يبلغ مساحة ( 

) موقع منطقة البحث1( خريطة

  
عتماد:  وزارة املوارد املائية, اهليئة العامة للمساحة , خريطة العراق االدارية , مبقياس  -1املصدر : 

مج(   -2  .2006, بغداد،  1000000:1   ). arc mapاستعمال بر

(كيف تتوزع عملية التعرية وتدهور األرض يف حوض وادي    يت:من خالل التساؤل اآلالبحث    إشكالية  صيغت
جزاء احلوض)، ومن مثَ جاءت اإلجابة عن  أ) ؟ وما هو مدى التدهور يف  RUSLEكالين حسب منوذج (

ً مع االمشكلة البحث كفرضية له: تتوزع عملية   داخل حدود  حندارات العالية يف  التعرية وتدهور األراضي طرد
، كما تتأثر التعرية حسب منوذج  األراضي عنده ، فكلما زاد االحندار زاد معه خطر تعرية الرتبة وتدهورتاحلوض

)RUSLEلفعاليات البشرية املوجودة يف منط حية صيانة  )  االرتبة  قة البحث من  ، فضالً  ومحايتها وإدار
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النبايت   الغطاء  التسميد واحملافظة على  أصال إعن عمليات  الرتبة  الطبيعية كقابلية  اخلصائص  بعض  ىل جانب 
  على التعرية.  

اجلغرافية مناهج  من  رئيسني  منهجني  الباحثان  اخلصائص    ؛اعتمد  بدراسة  عىن  (الذي  الوصفي  املنهج  ومها 
احلسا عاجل  الذي   ) الكمي  واملنهج   ( روسل)، الطبيعية  منوذج  حيتويها  اليت  واألرقام  هذه    ت  جاءت  وقد 

) منوذج  لتطبيق  ستخدام RUSLEالدراسة  الزراعية  األراضي  واستعماالت  الرتبة  خرائط  مع  ومطابقته   (
  مات اجلغرافية واالستشعار عن بعد تطبيقات نظم املعلو 

األ من  لعدد  الدراسة  جيو   إذ؛  سبابوجاءت  ملشكالت  الدراسة  منطقة  مثل  مرفولوجيتتعرض  احلوض  يف  ة 
، فضالً عن   ملنطقة حوض وادي كالين جنراف الرتبة بفعل املطراعدم وجود دراسة لتقدير معدل اجنراف الرتبة، و 

اليت تعاين منها    املشاكل اجليومورفية  ىل إجراء دراسات تفصيلية وتطبيقية  ملنطقة الدراسة للكشف عنإاحلاجة  
احلوض الدر   ؛ أراضي  هذه  تساعد  عن  إذ  الناجتة  األخطار  تفادي  على  مستقبل   ااسة  دد  اليت  الرتبة  جنراف 

ا حد من  التخفيف  أو  احلوض  يف  األاهلد  كان   إذ  ؛األراضي   تصنيف  الدراسة  هذه  من  العام  راضي يف ف 
اال لدرجات  تبعا  السليمانية  حمافظة  يف  وادي كالين  اجليومورفولوجية  و   جنرافحوض  خصائصها  حسب 

مج  و  بر ستخدام  خاصة  خرائط  على  ومتثيلها  األرضي،  وغطائها  واملناخية  واهليدرولوجية  اجليولوجية 
)Arcgis( ومنوذج اال ) رتفاع الرقميDEM مرئية القمر الصناعي ) وLandsat 8 OLI .  

  أوالً: اخلصائص الطبيعية ملنطقة الدراسة 

وادي   حوض  يف  الطبيعية  اخلصائص  التضرس  كالين تتنوع  لتباين  اخلصائص  واال  تبعًا  عن  فضالً  فيه،  حندار 
،  الصخرية لتكوينات العصر امليزوري  إذ تظهر املكاشف  ؛ا من تنوع الرتب والنبات الطبيعياملناخية وما يتبعه

ملبو  حيث تشكل تكوينات اجلوا % األول     57  )كوميتان) (أغلب مساحة منطقة البحث  –رسي وتكوين (
قاومة ، وهي تكوينات مجر الطييناحلو ،  حجر الكلسو ،  هي تتكون من صخور الدولومايت، و %الثاين  41و

املقاومة الفيضية  ، فضالً أو متوسطة  للمروحة  الرابععن وجود ترسبات  الزمن  الشرقي للحوض (  )  اجلنوب  عند 
  ، الرمل والطني). يت تتكون من شظا الصخور واحلصى) وال2قرب املصب (خريطة 



 

468 

اشف الصخرية ملنطقة البحث. ) املك2خريطة (  
) الرتاكيب اخلطية ملنطقة البحث. 3خريطة (  

  
عتماد    املصدر : 

1. Khaldoun A. Maala , geological map of sulaimaniyah quadrangle sheet ni – 
383, geosurv , Baghdad , 2008. 
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مج-2 مجو PCI Geomatica, 2016   بر   بتاريخ   landsat 8,b4,5,7  وصور  rokeworks 16  بر
31/10/2019 .  

مج -3   Arc Map  ستعمال  بر

ا الفواصل والصدوع الرئيسة والثانوية املنتش  أما الرتاكيب اخلطية واليت واليت تؤثر    ،رة يف منطقة الدراسةيقصد 
بسيطة    ةمباشر  تكون  ما  وغالباً   املنطقة،  يف  ن  الود امتداد  مركبةأيف  خطوط  و  شكل  على  رمسها  ميكن   ،

  ، 2008(العزاوي،  رض  حداث جيولوجية موجودة حتت سطح األ، وهي تعكس أو منحنية قليالأمستقيمة  
، يرتاوح133إذ حيتوي حوض وادي كالين جمموعة من اخلطوط بلغت (  ؛  )32  ص طول هذه    ) تركيبًا خطيًا

) من  (إم)    11.49الرتاكيب  الشرقي  م943246.ىل  الشمال  من  اجتاهها  يكون  ما  غالبًا  اجلنوب  إ)   ىل 
ن السطحي فوقه   ا)، وكلما  كان التكوين مفككًا أو ذ3الغريب (خريطة   شقوق وفواصل كثرية كلما قل اجلر

  .وتسربت املياه للطبقة اجلوفية

تبا وادي كالين  حوض  تضرس  فيتباين  احلوض  لتضاريس  لنسبة  (  يناو خريطة  على    )4واضحا  حيتوي  فهو 
لال أنطقه  متموجة(  رتفاعاتمخسة  منخفضة  ، مناطق  مرتفعة  ،تالل  عجبال  ، تالل  جبلية  قمم  ويبلغ  ،  الية) 

) احلوض  ( م)   1517تضرس  بني  االرتفاع  يف  خيتلف  جبال كوره كازا  2177،  عند  مشالم)  احلوض     و 
مصبه  660و( عند  خلصائص  أ  ، م)  لنسبة  اخلصائص  اما  اختالف  تباينها  فيتبع  البحث   منطقة  حندار 

املنطقة  اجليولوجية يف  التضاريسية  حواخلصائص  االي،  تقسيم  مت  حسب  ث  وادي كالين  حوض  يف  حندارات 
  )، 5- 2.1حندار ( بسيط اال  )،2-  0املستـــوي    الذي يشمل (االحندار  1975لسنة    Young)تصنيف (

(شديد جداً    )،30-18.1(شديد االحندار   )،18- 10.1(معتدل االحندار    )،10-5.1(االحندار خفيف  
غلب أذين شكال  لويسود يف احلوض االحندار املعتدل والشديد ال،  )45كثر من  أ(الوجه احلر    )،45- 30.1

(خريطة   البحث  منطقة  التضرس5مساحة  دراسة  من  ويستفاد  األول  واإل  )،  أن  يف  تنوع  يحندار  عكس 
احلوضالتضاريس   سطح  وتعقيد  البحث  منطقة  اجليومورفولوجية   ،يف  العمليات  وضع  الثاين  يعكس  يف    فيما 

ا عمليات من ضمنها  و   لوجيةإذ كلما زاد االحندار كلما زاد نشاط العمليات اجليومورفو   ؛احلوض وسرعة معدال
دة سرعة املياه املنحدرة من املنابع التعرية املائية   .اليت تتأثر بز

ة  ) درج17.23بلغ معدل درجات احلرارة السنوية فيه (يإذ    ؛املناخ املعتدل نسبيا  كالينيسود يف حوض وادي
درجة عند مشاله الشرقي (خريطة   )  14.99، فيما كان املعدل األقل (كأعلى معدل عند جنوب غرب احلوض 

حمطات  )6 مخس  ت  بيا عتماد  احلرارة  درجة  معدل  طبقة  أنتجت    دربندخيان،   ،السليمانية(  :هي  ؛وقد 
، بنجوين) ( جدول   حلبجة،   ).  1جوار
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) تضرس منطقة البحث.                                  4(خريطة   
) احندار منطقة البحث. 5خريطة (  

  
مج املصدر :   . (.DEM)الرقمي االرتفاع ومنوذج ( Map Arc)  عتماد بر
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) معدل درجة احلرارة / م.                        6خريطة (  
) معدل جمموع التساقط السنوي / ملم. 7خريطة (  

  
عتماد .إقليم كردستان العراق، وزارة النقل واملواصالت، اهليأة العامة األنواء اجلوية والرصد الزلزايل، قسم املناخ ,   1  املصدر:

ت عناصر املناخ ت (غري منشورة )، بيا ت -2بنجوين. ،جوار ،حلبجة ،دربندخيان ، السليمانية بيا ) (TRMM  بيا
مج  -3   . Arc Map بر
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على   احلصول  إيعازمت  ستخدام  املناخ  اجلغرافية    Spline  خرائط  املعلومات  نظم  بيئة   (10.8داخل 
(Arcgis  وذلك بسبب تضرس املنطقة   وقد مت اللجوء هلذه الطريقة حىت يتم متثيل الظاهرة بشكل أكثر دقة

اجلبلالواخت وقمة  والوادي  السهل  بني  احلرارة  درجات  إمكان  ،ف  لعدم  سبب  املنطقة   وهو  ت متثيل  لبيا
  .املناخية حملطة واحدة فقط

  ) درجة احلرارة يف احملطات املناخية املعتمدة 1جدول (

عتماد :إقليم كردستان العراق، وزارة النقل واملواصالت، اهليأة العامة األنواء اجلوية والرصد الزلزايل، قسم املناخ ،   املصدر :
ت عناصر املناخ، ت (غري منشورة ) بيا   السليمانية ، دربندخيان ، حلبجة ، جوار ، بنجوين. بيا

ت األمطار ت  أما بيا لتعاون   ( NASA) هاالفضائية اليت توفر  ( TRMM)فيمكن االستفادة من بيا
نية   تJAXAالفضاء اجلوي (  ستكشافامع الوكالة اليا ، فإن منطقة البحث ترتاوح فيها ) وتبعًا هلذه البيا
 اجلزء  ملم) يف   1096.64(  إذ كان املعدل السنوي  ؛ ىل أخرىإمطار السنوية من منطقة  معادالت جتميع األ

م احلوض كأعلى  من  الشرقي  البحثالشمايل  منطقة  حدود  داخل  جتميع  معدل  عدل  أقل  فيما كان   ،
من أهم الطبقات اليت ستؤثر بشكل   األمطاروتعد طبقة  )7خريطة () ملم يف أقصى مشال احلوض 403.33(

  ). RUSLE Modelواضح يف عملية التعرية املائية حبسب (

اري النهرية.) شبكة 8خريطة (            ا
) االستعمال األرضي يف منطقة البحث. 9خريطة (  

  

  بنجوين  جوار  حلبجة  دربندخان   السليمانية   احملطة

  12.2  16.3  21.29  19.72  19.32  درجة احلرارة
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+++  

  
مجا عتماد بر   (.DEM) الرقمي االرتفاعومنوذج (Map Arc)  ملصدر : 

(خريطة   النهرية   رتبها  أقصى  السابعة  املرتبة  تكون  بشبكة  وادي كالين  حوض  املياه   ؛)8ويتميز  تكون  إذ 
اري ميداجماري مائية طبيعيةامتصاصها    األرضالساقطة من األمطار واليت ال تستطيع   ن ، ومن مث متثل هذه ا

ا زادت قيم التعرية الناجتة كثر كلمأياه املتجمعة يف القناة املائية  ذ كلما كانت امل؛ إعمل التعرية املطرية الرئيس
اجلار   ،عنها املياه  (سرتيلر)وتزداد كمية  تصنيف  وحسب  القناة  هذه  رتبة  دة  ز حسب  املائية  القناة  يف    ية 

)Strahler, 1960 , p. 376( .  

عامل الغطاء النبايت ( ) 10خريطة ( NDVI .يف منطقة البحث ( 

  
عتماد املرئية الفضائية للقمر الصناعي (   ). 2019/ 16/11) بتاريخ ( Landsat 8 OLIاملصدر : 
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) تصنيفا موجها  11/2019/ 16) بتاريخ (Landsat 8 OLIاملرئية الفضائية للقمر الصناعي (مت تصنيف 
ستعمال ن االأ، فوجد الباحثان  )NDVIالنبايت (  ستعمال األرضي وعامل الغطاء لغرض معرفة خصائص اال

ار نتشار الثلوج(مناطق ا  :هي  ؛األرضي يف منطقة البحث على ستة أصناف أثرة بنشاط  و مناطق متأ، جماري أ
ار ت  ،مناطق حضرية  ،أرض خالية  ،األ متيز مؤشر  )9مناطق زراعية) (خريطة    ،مناطق شجرية وغا فيما   ،

)NDVIالغ األ)  مناطق  يف  بتواجده  النبايت  األطاء  عند  اجلبلية  واملرتفعات  للحوض  ودية  الشمالية  جزاء 
  . همة) املRUSLEن من مدخالت منوذج (ان اخلريطت، وتعد ها)10(خريطة 

: عملية اجنراف الرتبة وتدهور األراضي     نيًا

ح واألنبفعل عوامل ال  انفصال مواد الرتبة وانتقاهلا  ه ن  جنرافيعرف اال ىل  إمطار ) مما يؤدي  حت والنقل ( الر
الرتب و  َمث كشف وتعرية  ترب جديدة، ومن  أخرى وتشكيل  أماكن  األراضيترسيبها يف  يؤثر يف    ،تدهور  مما 

تفاقمت مشكلة فقد    إذ  ؛املنطقة  أحواضجتمعات املياه خاصة يف  ضعاف موارد املياه و إاستخدامات األراضي و 
  واجنراف الرتبة املائي من  املشاكل الكربى اليت تواجهها الرتبة. ،الرتبة يف وقتنا احلايل

  ؛ املعقدأو  بني  البسيط    تراوحتستخدمت مناذج عديدة لتقييم خطورة االجنراف يف مناطق األحواض املائية  ا
وغريها وكذلك تباينت املعادالت من حيث   )6Chabli 201(يضًا أ) و F-A-Iارنولدس - (فورنية : ومنها

الرتبة بفقد  التنبؤ  ا على  الالزمة وقدر ت  الرتبة وما،  البيا لفقد  العاملية  املعادلة  زالت أحد    حيث كانت هذه 
اليت   التطبيقية  النماذج  املائي  استخدمتأهم  الجنراف  املفقودة  الرتبة  تقدير كميات  هذه  أل  ،يف  مفردات  ن 

  مستقلة.   املعادلة

الغطاء النبايت)  وفيما   -عامل محاية الرتبة    -ة اليت تؤثر يف االجنراف (عامل احلت املطري  ومن  العوامل الرئيس
  ): RUSLE(جنراف الرتبة منوذج املعادلة العاملية ال يلي شرح

Revised Universal Soil Loss Equation  

ضي ا منوذج RUSLEمنوذج يعد   ستخدم لتقييم املواقع ألغراض  ايتكون من عدد من العوامل واملتغريات،  ا ر
عملية   يف  واملساعدة  و اختالتخطيط  القرار،  هذا  ااذ  طبق  الرتبة،  اجنراف  على  للسيطرة  الالزمة  التدابري  ختيار 

ن أدوات  خالل  من  و النموذج  اجلغرافية  املعلومـات  املعادلةاظـم  وفق  واملتغريات  العوامل  قيم  وتوجد    .ستخراج 
املتغريات ذات   النموذج و األالعديد من  بتطبيق  املناخ وتتمثل بشكل رئيس  مهية  املطر وشدته  يف:  أمهها  عامل 

ستعماالت األرض  ااحملافظة على الرتبة و ر) وأعمال  طول وشدة املنحد (وكمياته، الرتبة ونفاذيتها، الطوبوغرافيا  
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ضية اآل ، واحد والغطاء النبايت وقد مجعت هذه احملددات ضمن منوذج  وفيما يلي : تيةوأخذ شكل العالقات الر
  : ) RUSLE( )Yi-Hsin,Bor-Shiun,, 2018, P. 2الجنراف الرتبة (املعادلة العاملية شرح 

ۯ =  ۾ ۱ ܁ ۺ ۹ ܀

   :حيث إن

A،(طن/ هكتار/ سنة ) الرتبة  لفقد  السنوي  املعدل   =R،املطر تعرية  الرتبة  K= عامل  قابلية  = عامل 
  = عامل محاية الرتبة. P= عامل الغطاء النبايت،C= عامل الطبوغرافيا، LSلتعرية،

 R  (:Rain Fall Erosivity Factorعامل تعرية املطر:( -1
من خالل    همت حساب، جنراف الرتبةا يعد عامل تعرية املطر العامل املناخي الذي يشكل مدخال رئيسًا يف  عملية

(ا ت  بيا الستعانة  األمطار  معدالت  ت  ،الفضائية  )  TRMMشتقاق  البيا هلذه  منطقة  وتبعًا  فإن   ،
)توضح التوزيع املكاين  7(  ، خريطةىل أخرىإالبحث ترتاوح فيها معادالت جتميع األمطار السنوية من منطقة  

ىل  إتصل    إذ ؛  ) كانت يف اجلنوب الشرقي من حوض الواديRعلى قيم (أن  أحيث يالحظ  ،  )  Rلعامل (
جتاه الشمال والشمال الغريب حىت تصل إىل    )ملم(1069.64 لتناقص  ملم يف حوض   )403.33(وتبدأ 
  وادي كالين.

 :  LS    (Topographey Factorعامل الطبوغرافيا   : (   -2
االحندار شدة  ومتغري  االحندار  طول  متغري  على  الطوبوغرافيا  عامل  الرقمي  و ،  يعتمد  االرتفاع  منوذج  عتماد 

)Digital Elavation Model البحث خريطة استخراجه حلوض منطقة  ا  )،  11(  ) مت  وميكن حسا
  : Ramesh ,Ganasri) 2015( ةتيوفق املعادلة اآل

 =  )
.

)Nܖܑܛ    .ૡૢ)( M  ࢼ

LS  .عامل الطبوغرافيا =As  .مساحة االحواض  املختارة =Β   .زاوية االحندار = M  , طول االحندار =N  
  = شدة االحندار. 

 رتفاع قيمة العاملا، حيث يالحظ  م مع شدة االحندار فيهءبشكل يتال   وزع هذا العامل على أراضي احلوض 
LS   الوسطى من احلو يف العالية  اجلهات  اجلبال  (اكثر من    املرتفعة  حنداراالذات نسبة  ض بسبب وجود قمم 
  ). 11وكلما زاد االحندار زادت معه قيمة هذا العامل (خريطة  ،درجة )45

  Soil Erodibility Factor:ة رية الرتبة لتعليعامل قاب -3
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للتعرية  يعتمد الرتبة  قابلية  للرتبةعلى   Factor K عامل  ئية  الفيز الرتبةاخلصائص  نفاذية  تتضمن  واليت   ، 
Permeability Soil   الرتبةو للطني Structure Soil بناء  املئوية  النسبة  العتماد على   Clay و

جدا  Silt Matter Organic والسلت الناعم  مت   Sand Fine Very والرمل  العضوية  واملادة 
 ) (Ramesh Ganasri, 2015 :حساب هذا العامل من املعادلة التالية

3)-a)+(0.0043)+(0.0033x(c-X(12 8-K= 27.66 X M1.14X10 

M (%) عم   )الطني (%)- x (100=الطمي (%) + رمل 

a ،(%) املواد العضوية =C النفاذية =. 

ت الرتبة يف خريطة (  عتماد ال طبقت هذه املعادلة  ت املسح امليداين اليت خزنت على شكل  8على بيا ) وبيا
ت رقمية بيا مج  Base  Date Digital   قاعدة  بر مث  map 10.3  Arcضمن  خارطة    شتقتا، 

  ) . 12واضح يف خريطة ( هو كما   Factor K جنرافة الرتبة على االيعامل قابل

ملعامل الطبوغرافيا (طول املنحدر ) التوزيع املكاين 11خريطة (  (LS) ( ملنطقة الدراسة 
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عتماد معادلة معامل الطبوغرافية ( ت خريطة ( LSاملصدر :  مج نظم املعلومات  5) وبيا ) واستخدام بر
  ). Arcgis,10.8اجلغرافية (ِ 

 Cover Management Factorدارة البيئية  :عامل الغطاء النبايت واإل  -4
إلضافة    بناء  Factor C العاملمت تقدير هذا   إىل  على ظروف الغطاء النبايت وكثافة املزروعات 

، والطرق املتبعة يف التخلص من  احملصولسلوب الزراعة و دميومة أو  رث، كالتسميد والرعي واحللعمليات الزراعيةا
ت املرتوكة على سطح الرتبة وكميتهااأل  ,R Roslee and sharir)عشاب الضارة ونوع بقا النبا

2019, P. 7).  ويظهر عامل    أن,  يقل  حيث  احلوض  مصب  حنو  جنو  اجتهنا  يزداد كلما  املعامل  هذا 
  ). 13) (خريطة  NDVIالغطاء النبايت (

   Conservation support practice factor ( P ) معامل احلفاظ على الرتبة -5
أو   الزراعية من حراثة كنتورية،  املمارسات  استخدام  التقليل من  نتيجة  الرتبة  العامل يوضح مدى خسارة  هذا 

زراعة   من  قليلة  نسبة  يف  إال  يسهم  ال  لتايل  و وغريها،  املدرجات  من  احملميةزراعة  العامل  هذا  اشتق  وقد   ،
دل على    1)كلما اقرتبت القيمة من    0–1خرائط استعماالت األراضي ونسب االحندار، وترتاوح القيم بني (

أكرب   ثريها  و املمارسات  هذه   .N. Efthimiou, E. Lykoudi, C)املنطقة  يفسوء 
Karavitis, 2014, P. 27)  )للعامل (14واخلريطة املكاين  التوزيع  قيم   ) P) يوضح  تراوحت  حيث 

  ). 0.1 - 0.9هذا العامل ما بني ( 
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) قابلية الرتبة لالجنراف 12خريطة (  K 
) معامل إدارة احملاصيل 13خريطة (  C 

  
عتماد معادليت قابلية الرتبة لالجنراف ( ت خرائط ( C) وما عمل إدارة احملاصيل (Kاملصدر :    8) وبيا

مج نظم املعلومات اجلغرافية (ِ 10و   ).Arcgis,10.8) واستخدام بر
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احلفاظ على الرتبة (ممارسات ) 14خريطة ( P ( 

  
عتماد معادلة  ت خريطة (Pممارسات احلفاظ على الرتبة (املصدر :  مج نظم  ) 9) وبيا واستخدام بر

  ). Arcgis,10.8املعلومات اجلغرافية (ِ 

: مناقشة النتائج:    رابعًا

جتة   -1 البحث  تنوع يف تضاريس منطقة  اجليولوجية، وهو ما  عنهناك  دة حدة    اختالف خصائصها  أثر يف ز
 . ها وترسيبها ونقل  عمليات التعرية املائية يف حت األشكال األرضية فيه

  الرتبة.دور كبري يف تقدير اجنراف سلط البحث الضوء على متغريات بشرية هلا  -2
  :RUSLE ستخدام منوذج املعادلة العاٌلمية لتقدير اجنراف الرتبة -3

Revised Universal Soil Loss Equation  

املعدل  ن حوض وادي كالين يتعرض لالجنراف يف مساحات متفرقة منه ويف بعض األجزاء وصل قيمة  أوجد  
الرتبة ( طن/ هكتار/ سنة). لفقد  الشديد جداً وقد مت تصنيفها إىل ثالث أصناف     السنوي  التصنيف  ضمن 

حنو (     هلا   (A)إذ بلغ قيمة معامل    ؛قل خطورة) هو األ100(   قل من) شديد جداً واأل100من (   كثراأل
الرتبة بعد عمل %) وبعد هذا  93.43وبنسبة (  طن / هكتار/ سنة).  129.160 اجنراف  اشتقت خارطة 
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وعمل   ) ومت حساب    Rasterسابقة الذكر، وحتويلها إىل الشكل الشبكي (  مطابقة لطبقات العوامل اخلمس 
ستخدام منوذج (   ). 2) جدول(15) خريطة (  RUSLEمنذجة للعوامل واستخالص خارطة اجنراف الرتبة 

دور املتغريات البشرية والطبيعة ومدى    تحدد ر يف اجنراف الرتبة و هذه املعادلة الدور الرئيس لعامل املط  تبرز  -4
دة نشاط عملية التعرية   الرتبة.و احلد من اجنراف أفاعليتها يف ز

بعد عن  االستشعار  وسائل  ستخدام  الدراسة  متغريات  قياس  والفضائية  ، مت  اجلوية  الصور  واخلرائط   ،مثل 
  املوضوعية مثل اخلريطة اجليولوجية، وخريطة الرتبة وخريطة الطبوغرافيا. 

 تدهور واجنراف الرتبة يف منطقة الدراسة ) 2جدول(

  النسبة%   املساحة  املوقع

1  129.16  93.43  

2  5.91  4.27  

3  2.74  1.96  

4  0.42  0.30  

موع    % 100  139  ا

العتماد على معادلة (  مج Aاملصدر:   Arc map 10.3) وبر
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منوذج () تدهور الرتبة حسب 15(خريطة  RUSLE   (  

  
ت خرائط ( املصدر : مج  14,   13,   12,   11عتماد بيا نظم املعلومات اجلغرافية  ) وبر

 ِ)Arcgis,10.8 .(  

  

  التوصيات:

عند ختطط  ،  هايخطار املرتتبة علخاصة املائية واأل  ،طبيعة العمليات اجليومورفولوجية  خذ بعني االعتبارجيب األ -1
 رض يف احلوض . استعماالت األ

الدراسة   -2 منطقة  شديد  تتعرض  تربة  بعض  إالجنراف  يف  جداً  شديد  وحبوايل أىل  البحث  منطقة  جزاء 
للعديد من األ  طن / هكتار/ سنة) هذا ما   129.160( البيتعرض  املختلفة  خطار  االنزالقات من  يئية  مثل 

االستعمال  مثل  ،بحثجزاء من منطقة المام عدة استعماالت يف تلك األ أ، وهذا من احملددات الرئيسة رضيةاأل
 خذها بعني االعتبار. أق على متخذي القرار من املخططني مد الطر  أوو أي استعمال آخر أالسكين 

ثر واضح  أ ماكان هل  نذيلدارة البيئية  الخاصة عامل الغطاء النبايت واإل ،لعوامل املؤثرة يف اجنراف الرتبةيف االنظر  -3
ز يف  يف  الرتبة  اجنراف  حدة  للتوصية  ،احلوضدة  اإل   يدفعنا   دور  وتعزيز  العامل  ذا  االهتمام  دارة  بضرورة 
 .البيئية
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	يناول البحث: الصلة بين اللغة والسيادة الوطنية. والوشائج التي تربط بينهما. وقد توصل البحث إلى أنّ اللغة رمز للسيادة الوطنية وأن الحفاظ عليها لا تقل أهمية عن العَلم الوطني والدفاع عن الحدود والهوية وغيرها. وعدم العناية باللغة يعني نقص في السيادة الوطنية والهوية.
	هذا ويقع البحث في ثلاث مباحث تسبقهما توطئة وتختمها خاتمة وتوصيات. تناولت في التوطئة التعريف بالسيادة الوطنية لغة واصطلاحا. أما المبحث الأول فقد تناولت به بإيجاز اللغة والسيادة الوطنية. وفي المبحث الثاني: التخطيط والسياسات اللغوية في العراق. ثم تناولت في المبحث الثالث: اللغة العربية والقوانين. وفي الخاتمة أوجزت أهم مرامي البحث ونتائجه فضلا عن التوصيات.
	الكلمات المفتاحية: اللغة، اللغة العربية، السيادة الوطنية، الهوية الوطنية، التخطيط والسياسات اللغوية، قوانين اللغة، السيادة الوطنية.
	مقدمة:
	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد...
	إن السيادة الوطنية لكل أمة، ترتبط باستقلالها وهويتها الوطنية لغتها الرسمية. فكلما قويت السيادة الوطنية قويت لغتها الوطنية وزاد انتشارها واتضحت هويتها ولاستقلالها. والعكس صحيح. ذلك أن اللغة تعد مقياسا للسيادة الوطنية. تتراجع بتراجعها وتقوى بقوتها. قال أندرسون: وسيادة الأمم تبدأ بسيادة لغاتها ومؤسساتها التي ترقى بهذه اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد التي سوف أذكرها مفرقة في البحث. إذ لم تعد اللغة تقف عند حدود التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تمثل جزءًا من السيادة الوطنية. فالإنجليزية صارت لغة دولية لأنَّ أهلها جعلوا منها لغة عالمية لغة الحضارة والاقتصاد، وكذلك فرنسا أثبتت حضورها كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط سيطرة اللغة الفرنسية من خلال منظمة الفرانكوفونية.
	وإذا كانت السيادة الوطنية تعنى: السلطة العليا المطلقة التي تتفرد بالحكم، فاللغة رمز للسيادة الوطنية لا تقل أهمية عن العَلم الوطني والحدود وغيرها. وعدم العناية بها يعني نقص في السيادة الوطنية.
	إنّ اللّغةُ لَيْسَت أداةً للتّعبيرِ فَحسب، أو وَسيلةً للتّواصُلِ، ولكنّها الهويّة والسيادَة الوطنيّة في كلّ وَطنٍ أو أمّةٍ، والهويةُ مَفْهومٌ يَعْني الإحساسَ بالانتماءِ إلى الوطن. واللغةَ هي الهويةُ ذاتُهاوجوهر السيادة هو الحفاظ على الهوية، واللغة أول دعائم هذه الهوية، والحفاظ عليها حفاظ على مقومات الأمة وبقائها وحضارتها وسيادتها. وهي الكيان والتأريخ.. (بودرع،  ورَشيد بلحبيب، ما علاقة اللغة بالهوية، الهُويّاتُ اللّغويّةُ في المَغرب من التَّعايُش إلى التّصادُم، ص. ص.  247. 280؛ الثّقافَة العربيّة وعَصر المَعْلومات، نَبيل عَليّ، ص 228).
	تناول البحث السيادة الوطنية لغة واصطلاحا. والصلة بين اللغة والسيادة الوطنية، واللغة العربية والقوانين من خلال التخطيط والسياسات اللغوية في العراق. وقد توصل البحث إلى نتائج ذكرتها في الخاتمة، فضلا عن التوصيات.
	أولا: اللغة والسيادة الوطنية
	السيادة لغة: من سود، يقال: فلان سَيِّد إذا ساد غيره أو قومه، والجمع سَادَةٌ، ويقال: سادهم سُوداً سِيادةً. والـمسُودُ السَّيّدُ الذي ساد غيره. ويطلق على الرب والمالك والشريف والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة: السِّيادة والرياسة (مختار الصحاح ولسان العرب مادة ( س و د ).
	السيادة اصطلاحا: عرفت السيادة اصطلاحاً بأنها: "السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها" (معجم القانون (سيد)، والوجيز في النظريات والأنظمة السياسية، ص 66). وعرفت بأنها: "وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه" (الدولة والسيادة في ظل العولمة، ثامر عبد الغني سباعنه، صحيفة دنيا الوطن تاريخ النشر، 2019، 10-01).
	وتعريف معهد القانون الدولي بأن السيادة هي ما " تكون فيه أنشطة الدولة أو اختصاصاتها غير مقيدة بالقانون الدولي" (أثر التحولات الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية، محمد بوبوش، الرباط 2006).
	https://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html).)
	السيادة وضع قانوني ينسب للدولة عند توافرها على مقومات مادية من مجموع أفراد وإقليم وهيئة منظمة وحاكمة، وهي تمثل ما للدولة من سلطان على الأفراد داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج.  ويعني ذلك أن سلطة الدولة في الداخل والخارج لا يعلوها أية سلطة. وعرفها بودان "بأنها السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين" (القانون الدولي العام، د. علي صادق أبو هيف، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1995، ص، 103؛ والعلاقات الدولية، وريمون حداد دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الأولى 2000، ن ص، 273 ..) . وتعريف محكمة العدل الدولية في قضية مضيق "كورفو" سنة 1949 في أن "السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في حدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة، وان احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية" (القانون الدولي العام، د. عبد القادر القادري، مكتبة المعارف، الرباط، 1984). فداخليا تتمتع السيادة الحرية التامة في اتخاذ القرارات ووضع القوانين والأنظمة. أما خارجيا، فالسيادة الخارجية تعني أن الدولة لا تقر سلطة فوقها، فلا تقيدها في الميدان الدولي إلا العهود والاتفاقات الدولية ال
	إنّ اللّغةُ لَيْسَت أداةً للتّعبيرِ فَحسب، ولا وَسيلةً للتّواصُلِ بينَ الأفرادِ، ولكنّها شأن من شُؤونِ الهويّةِ والأمنِ القوميّ والسيادَةِ الوطنيّةِ في كلّ بَلَدٍ أو وَطنٍ أو أمّةٍ، والهوية مَفْهومٌ يَعْني الإحساسَ بالانتماءِ إلى الوطن أو الدّين والثقافَة. واللغة هي الهويةُ ذاتُها، وثَقافةُ الأمّةِ كامنةٌ في لغتِها، وما من حَضارةٍ إنسانيّةٍ إلاّ وصاحبتْها اللّغةُ، وما من صراعٍ بشريٍّ إلاّ ويكْمُنُ خلْفَه صراعٌ لغويٌّ خَفيٌّ (بودرع،  ورَشيد بلحبيب، ما علاقة اللغة بالهوية، الهُويّاتُ اللّغويّةُ في المَغرب من التَّعايُش إلى التّصادُم، ص. ص.  247. 280؛ الثّقافَة العربيّة وعَصر المَعْلومات، نَبيل عَليّ، ص 228).
	إنّ  اللغة هي انتماء وهوية وثقافة وسيادة وطنية. ووعاء تحمل موروث الأمة العلمي والتأريخي والأدبي وتجعله تراثاً حياً يتداوله أبناء هذه الأمة. كالأتراك الذين انفصلوا عن موروثهم وحضارتهم بسبب ترك الحرف العربي مما جعل الأجيال المعاصرة لا يستطيعون قراءة كتابات أجدادهم. فهي تقيم روابط الاتصال والانسجام بين أبناء الأمة الواحدة. وبين تأريخهم قال فيلسوف الألمان فيخته: (اللغة تجعل من الأمة الناطقة بها كلاً متراصاً). وقال فوسلر: إن اللغة القومية وطن روحي للإنسان. وهي كيان أيضا مثل احياء العبرية لتكوين الكيان الصهيوني.
	وهناك مقولات كثيرة تربط بين اللغة العربية والسيادة مثل كفاح الثورة الجزائرية بوجه اللغة الفرنسية ...  قال: أمين الزاوي عثمان سعدي رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية عن وضع اللغة في الجزائر: إنّ: (أي ثورة لا يمكن لها أن تُعد ناجحة إلا إذا حققت هدفين: تحرير الأرض وتحرير الذات، وتحرير الذات لا يكون إلا بسيادة لغة البلاد، وثورة الفيتنام حققتهما الاثنتان انطلاقا من مقولة زعيمها في كلام موجه للفيتناميين: “حافظوا على صفاء اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء عيونكم”( أمين الزاوي، صحيفة الشروق، في يوم اللغة العربية الجمعة 11 ديسمبر 2020 م). وقد سادت الفرنسية في الجزائر لسيادة الاستعمار الفرنسي على الجزائر وأصدر قانونا سنة 1794 نص مادته الثالثة كما يأتي: “كل من يوقع وثيقة ابتداء من يوليو بلغة غير اللغة الفرنسية يمْثل أمام محكمة حيه ويُحكم عليه بستة أشهر سجنا، وبالطرد من الوظيفة”). (المصدر نفسه).
	ومن نماذج ذلك ما أصدره الرئيس الفرنسي في الجزائر إبان الاحتلال عام 1937م من قرار: (كل من يخاطب السلطات الفرنسية بغير اللغة الفرنسية بعقوبة الإعدام).
	وقال مصطفى صادق الرافعي رحمه الله: " ما ذلّت لغة شعبٍ إلاّ ذلّ، ولا انحطّت إلاّ كان أمره في ذهابٍ". ومن هذا يفرض الأجنبيّ المستعمر لغته فرضاً على الأمّة المستعمَرة، ويُشعرهم عظمته فيها، "فأمرُهم من بعدها لأمره تَبَع".
	ومن الشواهد على ذلك أيضا إصدار قوانين بعد سقوط الأندلس تأمر بقطع لسان من يتكلم العربية، مما أدى إلى ذهاب الحضارة العربية وتغيير الهوية في تلك الرّبوع بذهاب اللغة.
	وكانت للغة العربية دولة بلغت ذروتها في القرنين الثاني والثالث الهجريين إذ كانت اللغة تمثل الحضارة العالمية، فقد حلت محل اللغات العالمية آنذاك كالفهلوية واليونانية والقبطية والبربرية وغيرها.
	وأقبلت الشعوب على تعلمها وحفظها باندفاع شديد، وجاءوا من دول أوربا إلى الأندلس لتعلمها، يقول أحد المؤرخين: إن أدباء أوربا آنذاك سحرهم الأدب العربي وصاروا يكتبون بلغة العرب واحتقروا اللاتينية، حتى يقول أحد قساوستهم: وا أسفاه، إن الجيل الناشئ من المسيحيين لا يحسنون أدبًا أو لغة غير الأدب العربي واللغة العربية وإنهم  ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان .
	وكتب الفارو نصار قرطبة في عام 1854م رسالة إلى أحد أصدقائه يقول فيها : "إننا لا نرى سوى الشبان المسيحيين هاموا بحفظ اللغة العربية يبحثون عن كتبها ويقتنونها ويدرسونها بشغف، ويتحدثون بها بطلاقة.
	هذا الانتشار الواسع للعربية كان مرتبطا بسيادة الدولة العربية الإسلامية وقوتها، وما تزال آثار تلك السيادة القديمة، فاليوم تكتب بالحرف العربي اثنتان وثلاثون لغة: كالفارسية والباكستانية والأفغانية والهندية ومنها لغة تستعمل في أوربا أيضا.
	واليوم العالم مدين للعربية لأنها نقلت العلوم والحضارات القديمة التي انطلقت منها الحضارة المعاصرة، لأنها باقية وقد انقرضت اللغات السابقة كالفهلوية والهندية القديمة واليونانية...
	لقد أدت العربية، دورا أساسيا في حياة الفكر الإنساني، حين كان نَشْرُ المعارف والعلوم يكاد يقتصر عليها طيلة المرحلة التاريخية التي ساد فيها العرب، لمدة لا تنقص عن ستة قرون، ساد فيها العرب الكون في الفكر والحضارة (عبد الله النملي، الفَرْنَسة انتهاك للدستور والسيادة الوطنية، هوية بريس 17 أبريل 2019 22:58).
	لكن في القرن الرابع الهجري قويت القوميات والشعوبية والزندقة وخفت الإيمان فأحيوا اللغات التي أهملت من قبل الشعوب الإسلامية غير العربية. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي- رحمه الله- : ((عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربية)) (أ.د. حسن منديل، الكلمة التي ألقيت في احتفاء الجامعة التقنية الوسطى باليوم العالمي للغة العربية 18/12/2018).
	إن اللغةَ العربيةَ لغة شريفةَ لها حقٌّ علينا؛ لأنها الدين والحضارة والتأريخ والهوية والسيادة الوطنية، ولا بدّ من عناية بها على وفق معايير تناسب المرحلة الجديدة المتمثلة بالانفتاح والعولمة والانفجار المعرفي وسرعة الاتصال الذي يشهده العالم. وأدنى ما ينبغي علينا العناية هي: الاعتزاز بها لدى المثقفين ونشر ثقافة لغوية ووعي بأهمية اللغة العربية واحترامها والالتزام بقواعدها في الأقل، إذ يعتقد كثير من ذوي الاختصاصات العلمية أنهم غير محتاجين إلى معرفة أسس اللغة السليمة ما دام الأمر متعلقا بالفهم والإيصال فحسب. وهو اعتقاد واهم ذلك إن من لا يمتلك الحدَ المعقول من سلامة اللغة والأسلوب، لا يستطيع إيصال علمه إلى الآخرين بتعبير دقيق.  يقول د. طه حسين: إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل في شخصيتهم نقص أيضاً (المصدر نفسه).
	فاللغة رمز للسيادة الوطنية وعدم العناية بها يعني نقص في السيادة الوطنية، إذ الناس ينتسبون إلى لغاتهم، وهي كذلك رمز للسيادة، لا تقل أهمية عن العَلم الوطني والدفاع عن الحدود وغيرها”. وكان الحاكم سابقا من أدنى شروطه أن يُحسن العربية الفصحى وعلومها على الخلاف من اليوم فإن إتقان الإنجليزية أو الفرنسية يضمن الوظائف الجيدة والمناصب وﺍﻟﻌﻴﺶ الكريم في العالم الحديث.
	أما اللغة الوطنية في العراق فقد اتسمت العناية بها بالضعف. ومن مظاهر هذا الضعف:
	1. تعطيل المجمع العلمي العراقي الذي كان يتولى العناية باللغة العربية ورسم السياسة اللغوية في العراق. وكذا بيت الحكمة لا تعنى باللغة العربية.
	2. التهاون بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية لسنة 1973 الذي يعدَ أقوى قوانين المحافظة على لغة الضاد المرتبط بالسيادة الوطنية.
	3. أما قانون اللغات العراقي لسنة 2014 فلم يقرّ اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة وإنما جعلها مشتركة مع اللغة الكردية في جميع مناطق العراق فضلا عن إقليم كردستان، الذي باتت اللغة العربية فيه مهددة بالانقراض.
	وتكاد تنحسر اليوم اللغة العربية تدريسا ودراسة على وفق مناهج قديمة في أقسام اللغة العربية في الجامعات، وهي أقسام معزولة عن المجتمع ومؤسسات الدولة الثقافية والإعلامية والسياسية... فضلا عن أن الغالبية العظمى من التدريسيين ليس لهم أثر واضح ولا فرص لبلوغ مواقع اتخاذ القرار ووضع السياسات اللغوية الرصينة والتخطيط اللغوي السليم. ناهيك عن أن أصحاب القرار في العراق لا يعوون أهمية اللغة العربية نفسها في السيادة والهوية الوطنية والتنمية. يذكرنا ذلك بقادة الأمة الإسلامية عندما كانت الأمة في أوج قوتها وحضارتها، فقد تولى الحكام رعاية اللغة العربية بأنفسهم، وأصدروا الأوامر والقوانين بالحفاظ على سلامتها ومعالجة اللحن فيها، ودعم علمائها وتكريمهم وتقريبهم، وتعضيد مؤلفاتهم. وتشجيعهم لدراسة مزاياها وخصائصها وأسرارها. إذ كانت نشأة علوم اللغة العربية والعناية بها بتوجيه من أعلى جهات في الدولة الإسلامية والعربية. وبإشراف مباشر منهم. لذلك تميزت اللغة العربية بسرعة انتشار لا نظير لها عبر التأريخ أذهل علماء تاريخ اللغات من المستشرقين. وقد تميزت بأضخم تراث شهده العالم من كتب ودراسات ومخطوطات.
	وعندما تكون العناية صادرة من الجهات العليا في الدولة يعدّ ذلك انتصارا للغة العربية. ذلك أن من طبيعة المجتمع تدعو إلى الاقتداء بقادته والالتزام بالسياسة التي ترسمها الدولة، مما يسهم في تعزيز مكانة العربية في نفوس أبنائها، والحرص على سلامتها؛ لأن الحفاظ على اللغة هو حفاظ على الهوية الوطنية والثقافة والتأريخ، وتلك مهمة قادة البلدان ونخبها ومؤسساتها العلمية.
	مثال عملي: أنشأت صفحة في الفيس باسم اليوم العالمي للغة العربية. وقد وجهت دعوات للأصدقاء للاستجابة بالإعجاب أو التعليق من فئات مختلفة.
	أذكر بعض استنتاجات التفاعل مع هذه الصفحة في اليوم نفسه:
	- كان الكثير منهم لا يعلمون بهذا اليوم.
	- كانت استجابة طبقة المثقفين غير المختصين باللغة العربية واسعة جدا.
	- كانت استجابة الأساتذة المختصين باللغة العربية ضعيفة جدا.
	- وتكاد تكون استجابة المسؤولين معدومة.
	وهذا كله يدل دلالة واضحة على ضعف العناية باللغة العربية من لدن الدولة. ويؤثر في السيادة الوطنية ذلك أن اللغة تعد مقياسا للسيادة الوطنية. تتراجع بتراجعها وتقوى وتسود بقوة سيادتها الوطنية، كالإنجليزية والفرنسية وكذلك الألمانية والصينية وغيرها.
	إن قوة الأمة من قوة لغتها كما أشار ابن خلدون، واللغة هي الأساس المتين الذي تقوم عليه حياة الأمة كما يقول أندرسون. وسيادة الأمم تبدأ بسيادة لغاتها ومؤسساتها التي ترقى بهذه اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد الآتية:
	إذ لم تعد اللغة تقف عند حدود التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تمثل جزءًا من السيادة الوطنية، فالاتحاد الأوروبي مثلا اندمج في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية، إلا في مجال اللغة، إذ يعمل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي (الذى يشمل 27 دولة يتكلمون 26 لغة) نحو 4000 أربعة آلاف مترجم فوري وتحريري بغية حماية الشرعية الديمقراطية للاتحاد (د. محمد داود، اللغة عنوان السيادة الوطنية).
	فالإنجليزية صارت لغة دولية لأنَّ أهلها جعلوا منها لغة دولية، كما عملت فرنسا وتعمل على إثبات حضورها كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط سيطرة الفرنسية من خلال منظمة الفرانكوفونية. كل هذا يفسر سعى هؤلاء إلى التميز الحضاري والثقافي، وإلى الحفاظ على الهوية؛ لأن الهوية مفهوم ذو دلالة لغوية وفلسفية واجتماعية وثقافية.
	مخططات توضيحية:
	/
	/
	/
	/
	اللغة والتعليم:
	قال علي عبد الله موسى المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية: إن ضعف المنتج التعليمي والمخرجات، يعود إلى ضعف الطلاب في اللغة التي لم تؤهلهم لفهم واستيعاب المادة العلمية، ولا تساعدهم على التفكير والعمل الإبداعي، ما يجعل البعض يلجأ إلى اللغة الأجنبية لتكون لغة التعليم والإدارة وسوق العمل والتجارة، ولكن النتائج لن تعزز الوحدة والاستقلال والسيادة والقيم الوطنية، بل على العكس، سوف تؤدي إلى تشقق وتشظي المجتمع على المدى البعيد.
	وقال: إن الاستثمار في اللغة الوطنية يعني الاستثمار في الإنسان والأجيال القادمة، وضمان وحدتها وتمسكها بقيمها وثوابتها ومكتسباتها ومرجعياتها وتاريخها، ومنحها الفرصة للمنافسة في كافة الميادين، مع محافظتها على هويتها، والاستثمار في الجودة والإتقان والإبداع والابتكار في كلّ ما يتعلق باللغة العربية من وظائف وأعمال تعتمد على المهارات والقدرات والتفكير.
	وإذا كانت العملة الوطنية من أهم المقومات الوطنية ولا يمكن أن تحل محلها عملة أجنبية، فإن اللغة الوطنية أهم أدوات تشكيل العقول الوطنية وتعزيز المواطنة والوحدة والسيادة والاستقلال.
	وإذا كانت بعض دولنا تعاني من التحديات الأمنية الداخلية التي تهدد السيادة والاستقلال والوحدة. فأن ذلك يعود إلى الخلل في تفكير مواطنينا الناتج عن ضعف لغتهم وارتباطهم بلغات أجنبية ومشاريع خارجية تجعلهم رهينة لها على حساب المواطنة الصالحة، وبالتالي، تتحول تلك العقول إلى عقول مناهضة ومتصادمة مع القيم والثوابت المحلية، وتنفصل العلاقة بينها وبين مرجعياتها وثوابتها وقيمها الوطنية(أعمال مؤتمر اللغة العربية الثالث، دبي.
	ويقول الدكتور عابد الجابري (لقد اعتدنا سَماع عبارات تَحكم على مستوى التعليم بالتدني، أي بالتراجع إلى الوراء بالنسبة لما كان عليه الحال في فترة ما. مثل هذه الأحكام، ولو أنها صحيحة نسبيا، أحكام ليست بريئة دائما، هناك من يشتكي من انخفاض مستوى التعليم ليصل إلى النتيجة التي يريدها، وهي أن السبب هو التعريب، وبالتالي فالعلاج يكون في العُدول عن التعريب)، ويضيف ( بخصوص التعريب يجب الفصل بين شيئين: بين ما هو ثابت ومبدئي لا مجال فيه للمراجعة ولا للتراجع، وبين ما هو قابل للتغيير والتطوير. وأقصد بالثابت هذا كون اللغة العربية هي لغة المعرفة في المغرب. ليس هناك في أي مكان من العالم بلد يضع لغته موضوعا للمناقشة. اللغة هي الوعاء التي تنصهر فيه الهوية ووحدة الوطن والمواطنة. ففي هذا الوعاء وبه تتحقق وحدة المشاعر ووحدة الفكر ووحدة الذاكرة ووحدة التطلعات، بدون هذا لن تكون هناك هوية ممتلئة وغنية، ولن تكون هناك جذور ولا ثقة بالنفس. الهوية ليست شيئا جامدا جاهزا، بل هي كيان يكون ويصير، ينمو ويغتني باللغة بما تحمله وتنشره من موروث حضاري)، وأضاف قائلا (هناك بالتأكيد من يرى ويلح على أن تدريس العلوم باللغة الفرنسية في مدارسنا الثانوية م
	وتدل الدراسات الميدانية أن أصلح لغة للتعليم هي اللغة التي يفكر بها الطالب، فالمفاهيم العلمية إذا ألقيت على الدارسين باللغة التي يفكرون بها، نَفَذَت بيُسر إلى أعماق أذهانهم، وأمكنهم أن يُبدعوا من خلالها، علاوة عن أن القارئ أو السامع يستوعب مضمون نص عربي بزيادة مقدارها 16_ 20% ، أكثر مما يستوعب نصا بلغة أجنبية، مهما كانت درجة إتقانه لهذه اللغة. ويزداد هذا الخطر كلما تقدم الطالب في مراحله التعليمية، لتحل اللغات الأجنبية محل اللغة العربية، ويصبح تابعا ثقافيا وحضاريا لغيره.
	وفي مجلة اللسان العربي كتب الأستاذ إدريس الكتاني قائلا (وقد حدث أن طلبت الحكومة المغربية عام 1963 من البنك الدولي القيام بدراسة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، فأرسل  البنك بعثة علمية قضت شهرا في ربوع المغرب في البحث والدراسة، ثم أعدت تقريرا نصحت فيه الحكومة المغربية، ومن وجهة نظر اقتصادية بَحة، أن تضع حدا لتعليم اللغة الفرنسية في المدارس، توفيرا ل 30% من وقت التلاميذ والمعلمين. كما درست لجنة من خبراء اليونسكو هذا الموضوع، وأكدت بوجوب استعمال اللغة الأم في التعليم العالي، ولا يمنع هذا من أن يتعلم الطالب لغات حية أخرى تُعينه على الاطلاع والاتصال بالعالم المتقدم) (المصدر نفسه).
	دولة اللغة العربية:
	أردت في البدء تسمية هذا البحث بـ: (دولة اللغة العربية)  أو ثورة اللغة العربية، لكن قد لا يتضح هذا العنوان للقارئ مثل مناسبة عنوان: (اللغة العربية والسيادة الوطنية) له (الذي يتناول. مواضيع عدة منها اللغة العربية والثورة الجزائرية، واللغة العربية والثورة التكنلوجية، التخطيط والسياسات اللغوية، الألسنية ومناهجها الحديثة ولغة العرب، اللغة العربية والهوية، اللغة العربية والحروب اللغوية، اللغة العربية والاقتصاد...
	ويتناول عصورها التي قويت فيها وسادت. لقد بدأت دولة اللغة العربية عبر التأريخ منذ عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم)  الذي قام بحركة تعريب واسعة، ثم سار الخلفاء الراشدين على النهج نفسه وكانوا يحثون على تعلمها عليها وضبطها. وفي القرن الثاني الهجري  حتى القرن الرابع الهجري بلغت ذروتها، إذ ساد العرب المسلمون العالم آنذاك. وكانت بعناية ولاة الأمر قادة الدولة الإسلامية كالصاحب بن عباد الذي كان عالما بها مقدسا إياها، وابن العميد والبويهيين الذين نشأت في عهدهم حركة علمية لغوية واسعة، على الرغم من أنهم كانوا من غير العرب، إذ شهدت دولتهم رقيا فكريا وعلميا، وعناية كبيرة باللغة العربية فضلا عن حبهم العربية نتج عنه طفرة نوعية في التقدم بشتى المجالات.
	وندعو إلى إحياء دولتها من جديد والعناية بها وابتكار أسرارها العلمية وعبقريتها وخدمتها والدعوة إليها وبيان ارتباطها بالقرآن الكريم والدين والشريعة. فلابد من إحياء لغتنا الوطنية اليوم على وفق التخطيط اللغوي ورسم السياسات اللغوية وأن يشارك علماؤها باتخاذ القرارات، ذلك أنهم يختصون باللغة الرسمية للدولة التي تمثل هوية الدولة وسيادتها. ليضعوا الخطط والسياسات لتنمية اللغة العربية والعناية بها وإحياء مجدها، وأن يعنى بها القادة أو يكونوا مختصين بها في الأقل على غرار القدماء. فقد كان لها الصدارة في كل شيء لأنها لغة الدين والدولة القوية والعلماء الكبار كان ينصهر بها الأعاجم المسلمون وغيرهم يعجبون بها لعلمهم بأسرارها... كعلماء اللغة: سيبويه وأبي الفارسي وابن جني ... في عصر الأصالة العربية التي ينبغي الرجوع إليها والاستناد اليها، والبناء والانطلاق منها لا التقليد والتأخر الذي دخله شوائب لأن المتقدم كان أصيلا فكرا وهذا يختلف عن التطور شريطة الرجوع إلى الأصالة لا التأخر...
	يدعو هذا المبحث إلى دراسة اللغة العربية في ضوء أصالتها في نفسها وأصالة الدراسات المتقدمة فيها وفهمها والانطلاق منها. والأصالة غير التبعية من حيث العقل والتفكير والابتكار... ودراسة اللغة العربية وبيان عبقرية النحو وعبقرية اللغة في ضوء التطور المعرفي والتقني والانفجار المعرفي في التخصصات المختلفة كالتقانة والاقتصاد، وربطها بالسوق، والعمل، والابتكار. وصلتها بالدولة والمؤسسات العلمية والمجتمع المدني.
	إن المنطلقات العلمية السليمة والأسس الرصينة والمنهج العلمي القويم تفضي بالدراسة إلى نتائج مستقيمة. لا بد من استثمار العربية اقتصاديا وربطها بسوق العمل والوظيفة، وتطبيق معايير ضمان الجدوى في الدراسات اللغوية وتحديدها. وتطوير مناهج دراستها وتدريسها وبيان أهميتها ...
	ثانيا: التخطيط والسياسات اللغوية
	التخطيط: لفظة محدثة، تعني وضع خطة مدروسة للنواحي الاقتصادية والتعليمية والإنتاجية وغيرها للدولة. والأنشطة السياسية والإدارية الهادفة إلى حل المشكلات اللغوية في المجتمع. واتخاذ القرارات التي تتعلق بتعليم اللغة واستعمالها. أو دعم لغة لنشرها خارج حدودها الجغرافية كدعم اللغة الفرنسية في لبنان والتخطيط لها والعمل على إبقائه (أ. بلال دربال، السياسة اللغوية المفهوم والآلية،  مجلة المخبر، ع 10، س 2014، ص 329).
	ومن مزايا اللغة العربية أنها لا تحتاج إلى مزيد من العناء في رسم السياسات اللغوية كسائر اللغات لدعمها أو نشرها، فهي قوية لأسباب خارجية وليس في ذاتها كاللغة العربية. ولاسيما إن واقع العالم الغربي وأهدافه من وضع السياسات اللغوية تنأى عن الواقع العربي، وان طبيعة لغاتهم ولاسيما اللغة الإنجليزية  تختلف جوهريا عن لغتنا العربية للخصوصية التي تنماز بها، ولذلك ليس من وكدنا تطبيق السياسات اللغوية الوافدة على اللغة العربية للخصوصية التي ينماز بها الواقع العربي واللغة العربية أيضا، ويمكننا أخذ ما ينفع لغتنا من خلال تجربة التخطيط اللغوي للغات العالمية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي وسوق العمل والحياة الاجتماعية والثقافة كالانجليزية أو الفرنسية. كما كانت لغتنا العربية عندما اجتاحت اللغة العربية العالم القديم بعد الإسلام، من غير أن يبذل العرب جهودا كبيرة أو أموالا طائلة أو أن يرسموا الخطط والسياسات لنشرها، إنما انتشرت لإعجاب الشعوب بها، ولارتباطها بالإسلام والقرآن الكريم. فأقبلت الشعوب على تعلمها بشغف.
	وثمة قضايا مهمة منها: أن نخطط كيف نعرف العالم بأسرارها وبإعجازها وبدقائقها ونقنع العالم بالسبل العلمية بصلاحيتها لتدوين المعارف والعلوم بها، لحفظ الحضارة العالمية، لأنها لغة ثابتة لا تتغير ولأنها لغة المستقبل. خلاف اللغات الأخرى. ونقنع العالم الإسلامي أن يجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الأولى في بلدانهم كما كانت قبل عصر القوميات.
	ويشمل التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية العامل الاقتصادي والاجتماعي فإن تعلم ﺍﻟﻨﺎﺱ بعض ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ يضمن لهم التعليم والعمل في الوظائف الحكومية والمناصب وﺍﻟﻌﻴﺶ الكريم في العالم الحديث كاللغة الإنجليزية والفرنسية. ويربط بعض العلماء بين ترويج المستحدثات الحضارية المتصلة بكل شؤون الحياة، وترويج المصطلحات الدالة عليها، ومن الممكن تطبيق طرق دراسة ترويج المستحدثات على دراسة التخطيط اللغوي، فالمقصود بترويج المصطلح اللغوي: الجهود المبذولة من أجل إقناع واستمالة المستهدفين من أجل تبنيه واستعماله. كما يربطون بين التخطيط اللغوي، ومجموعة من خطط تسويق البضائع من أجل تغيير سلوك الأفراد، إذ ينظر إلى عملية اكتساب اللغة على أنها منتج يمكن تشجيع المستهلكين على شرائها (د. أبو السعود أحمد الفخراني، في فقه العربية"، ط4، 2006م).
	والذي أراه أن السياسة اللغوية للغة الإنجليزية خاطئة بسبب التشدد في عدم إعطاء فرصة للتعليم والوظيفة والاشتراك بالمؤتمرات إلا من خلال إتقان الإنجليزية، ذلك أنه يفقدهم الكثير من العلماء والمبدعين الذين لا يتقنون الإنجليزية لكن التعصب للغاتهم والفهم الخاطئ والأهداف الاستعمارية يجعلهم يرتكبون هذا الخطأ الجسيم. فضلا عن أن إعطاء الفرصة لهؤلاء ولاسيما في ضوء انتشار وسائل الترجمة السريعة، وهم يخسرون وسيلة مهمة من وسائل نشر اللغة بين المتميزين الذين لا يحسنون لغاتهم لأن هؤلاء سيسعون إلى تحسين لغتهم الأجنبية ويسعون إلى إتقانها من خلال إتاحة فرص علمية واقتصادية لهم.
	السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي في العالم العربي:
	لقد أخفق العرب في مرحلتنا المعاصرة في تحقيق الوحدة الوطنية في المجال السياسي والاقتصادي أو الوقوف في القضايا المصيرية، فينبغي لهم – في الأقل- أن يجدّوا في الحفاظ على وحدة لسانهم بلغتهم الفصيحة، ذلك أن اللغة أهم مقوّم من مقوّمات الدولة الحديثة. ويرى علماء اللسانيات أن اللغة وهوية المتكلمين بها شيء واحد، ولهذا يمكن تأسيس الكيانات الاجتماعية والسياسية على أساس لغوي، ومن هنا تأتي خطورة المكون اللغوي في تحقيق أو زعزعة الاستقرار السياسي للمجتمعات.  وقد حاولت الدول الاستعمارية فرض لغاتها على الشعوب المستعمرة في أسيا وأفريقيا والأمريكيتين، من خلال سياسة وتخطيط لغوي يسعى إلى تغيير هوية الشعوب المستعمرة من خلال نشر لغتها وثقافها، ما يضمن تبعية شعوب المستعمرات اللغوية والثقافية والتعليمية والاقتصادية للمستعمر حتى بعد رحيله كما في المغرب العربي. وجعلت اللغة الإنجليزية لغة للعولمة العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية.  فضلا عن الدعم  المادي والمعنوي اللامحدود لتعليم اللغة الإنجليزية في العالم، وكثرة المؤسسات التي تتمظهر بالتعاون التعليمي أو العسكري أو الاقتصادي لكنها تسعى الى نشر ثقافات المستعمر ولغاته، ودع
	اللغة هوية وحضارة:
	اللغة هُوُية الأمة، وأعظم مقومات وجودها. والأمم الحية تحافظ على لُغاتها حفاظا على أوطانها. والعلاقة بين مكانة الأمة ومكانة لغتها وثيقة جداً، فاللغة مكوّن أساس من مكونات الهوية، يجب الحفاظ عليها ورعايتها والعناية فيها.
	ولولا خصائص العربية  لضعفت وتفرّعت أو ماتت كاللغة اللاتينية، بحسب قوانين تطور اللغات، لكنها أقوى من المتغيرات الزمانية ومن أهلها إذ ليس لأهلها أثر فاعل في الحضارة المعاصرة، ذلك أن قوة اللغات وضعفها ترتبط بمكانة وسيادة أهلها بحسب قوانين اللغات.
	فلابد من العناية الشديدة بتنمية اللغة ذلك أن المعرفة اللغوية هي العنصر الأساس للتحصن ضد الجهل، وهي التي تمكن الإنسان وتساعده على إنتاج الجمل المفيدة، وتوليد الأفكار والتعبير عنها وتجسيد الوعي اللغوي المتميز وإنتاجه، ومن ثم ترتفع قدرات الأفراد على الابتكار والتجديد من خلال الإسهامات الذاتية في الأنشطة اللغوية وتوطيد علاقاتها بالتكنولوجيا. وتكثيف برامجنا اللغوية بحيث يكون في إمكاننا التنافس مع لغات أخرى.
	إن التقدم والتطور في التخصصات العلمية يفرض علينا تراكما معرفيا في مجال المعرفة اللغوية أو الإنتاج اللغوي.. وإن سر نجاح العديد من الدول في التنمية يرجع إلى سيادة لغتها على أرضها، وإن اللغة العربية هي أهم عناصر الهوية، والتفريط في اللغة هو تفريط في هويتنا التاريخية وقيمنا الثقافية والأخلاقية وسيادتنا الوطنية (أ. عمار بوحوش، لغة التنمية، موقع المجلس الأعلى للغة العربية، وساطع الحصري، "أبحاث مختارة في القومية العربية"، القاهرة، دار المعارف، 1964، ص. ص. 40. 43).
	تحديات تواجه اللغة العربية:
	ثمة تحديات تواجه اللغة العربية في العالم العربي تقف عائقا أمام تنمية اللغة العربية أهمها عدم إدراك خطورة المشاريع التي تستهدف اللغة العربة على المدى البعيد منها: التخطيط لاستبعاد اللغة العربية من بين اللغات العالمية في هيأة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها ، ومشروع تشجيع اللهجات العامية في الوطن العربي، ومشروع تعليم مواد المعرفة باللغة الانجليزية في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة في دول الخليج العربي، ومشروع اتهام اللغة العربية بالصعوبة وعدم مواكبة روح العصر واستيعاب العلوم المعاصرة وغيره (زهير غازي زاهد، ماهر خضير هاشم، قراءة في كتاب (العربية والأمن اللغوي)، جامعة بابل).
	والمشكل هنا أن المشرفين على التعليم لا يدركون أن مجد الأمة وعزتها وكرامتها لا يمكن أن يعود إلا بالعودة إلى سيادة اللغة العربية على أرضها. وإن كل أمة أحرزت تقدما ملموسا ونهضة علمية، لابد أنها تكون قد اعتمدت المنهج العلمي الصحيح والمتمثل في تدريس المناهج العلمية والتقنية باللغة الأم وليس باللغات الأجنبية. فالسيادة الوطنية مرتبطة بقوة اللغة الوطنية وسيادتها في الدولة، كما كانت العناية باللغة العربية قوية في العراق قبل الاحتلال والقوانين الخاصة بالحفاظ على اللغة العربية وسلامتها، وتراجع ذلك بعد الاحتلال. وسأتناول ذلك مما يكون مثالا للمقولة التي تربط بين السيادة الوطنية والهوية وبين اللغة فإن عدم العناية باللغة الأم دليل على النقص في السيادة الوطنية وضعف في الهوية والانتماء (ساطع الحصري، أبحاث مختارة في القومية العربية، القاهرة، دار المعارف، 1964، ص. ص. 40. 43).
	العربية والعولمة اللغوية والسيادة: (ثامر عبد الغني سباعنه، الدولة والسيادة في ظل العولمة، صحيفة دنيا الوطن، 2019-10-01؛ والمصطفى تاج الدين، سياسة لغوية متسامحة في زمن العولمة، مجلة التخطيط والسياسة اللغوية، ع 9، سنة 2005م.)
	من أهم المعوقات التي تواجه العربية هي: العولمة.
	والعولمة لغة مشتقة من العالم (العولمة وأثرها في المجتمع والدولة، 2002)، أو العلم، وليس بالإمكان اختزال العولمة في مفهوم سياسي أو اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي أو إعلامي أو تكنولوجي، فقد  غدت تطال كل المفاهيم تقريبا، ولها علاقة بجل الجوانب والمجالات.
	تبوأت اللغة العربية إبّان الفتح الإسلامي مكانة مرموقة بين لغات العالم، وارتبطت بقوة المسلمين، فكانت لغة العلم حتى القرن الخامس الهجري.
	إن السيادة الوطنية في الوقت الراهن اهتزت، لكونها عرفت العديد من التحديات على صعيد العديد من القطاعات سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، وسواء أرادت الدول ذلك أم أبت، مما يجعلنا نتساءل حول أوجه التأثير على مظاهر سيادة الدول خلال فترة النظام العالمي الجديد.
	وتعد اللغة من أهم الملامح التي تكوّن هوية الأمة وتميّزها عن غيرها، فاللغة العربية هي العنصر لأي ثقافة أو حضارة، واللغة العربية اليوم تواجه تحدياً قوياً في عصر العولمة، فالعولمة كما نراها اليوم تسير نحو التأثير السلبي في الهوية والسيادة وتذويبها وطمس معالمها، وابتعد الناس عن اللغة العربية ليزدهر التغريب وتتحقق التبعية (نهر، هادي، اللغة العربية وتحديات العولمة، ص 24؛ والدكتور محمد أجمل القاسمي، عولمة اللغة العربية وتحدياتها وإنجازاتها، مجلة الداعي، يونيو 2014م، العدد، 8، السنة، 38).
	والذي أراه أن العربية أصلح ما تكون اللغة العلمانية للعالم، لمزاياها العالمية والعلمية الصالحة لكل زمان واستمراريتها. وهذا ما تسعى إليه العلمانية من بسط ثقافتها أو نفوذها في العالم.
	ثالثا: اللغة العربية والقوانين
	لا يزال العراق في مرحلة انتقالية، ومخاض تحول اجتماعي واقتصادي، يحتاج إلى الحوار في المشكلات التي تعيق تقدّمه في كل الميادين. ومنها لغتنا العربية  الرسمية  الوطنية القومية الدينية، لتحظى لغتنا التي هي حضارتنا وتأريخنا  وديننا من العناية التي تستحقها، وألا نغفل مكانها المناسب في التحول الحضاري الجديد، في ظل كثرة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المستحدثة والصروح العلمية والمؤسسات البحثية والإعلامية الجديدة والكيانات السياسية وغيرها التي ستؤدي دورا فاعلا في تغيير المجتمع العراقي في المستقبل القريب والبعيد، لذا أصبحت العناية بلغة المجتمع ضرورة وطنية لأنها البنية الأساس في بناء مجتمع جديد يعنى بواجباته كافة، ومنها الاعتزاز بلغته التي تمثل تأريخه وحضارته واستقلاليته. ولأجل أن يكون النهوض العراقي الجديد شاملا لا ينبغي إغفال العناية باللغة في هذا التحول الجديد حتى يكون النهوض العراقي شاملا. لكنها عناية جديدة تواكب التحول الجديد وتوازيه واستحداث العديد من المؤسسات الثقافية والإعلامية  المسموعة والمرئية والمقروءة.
	قوانين اللغة العربية:
	إن لغة الضاد تحتاج إلى تشريعات وقوانين، تحميها وتقوم على رعايتها، والحفاظ عليها لتواجه مزاحمات اللغات الأخرى، فضلاً عن إجراءات ملزمة ضمن خيارات وطنية وقومية جمعية، معتبرين أن هذه التشريعات تحافظ على اللغة بقوة القرار.
	قال الدكتور محمد الضبيب رئيس تحرير مجلة العرب: إن جميع الدساتير في الدول العربية تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وهذه الدول تكتفي فقط بهذه الجملة ولا تؤازرها بقوانين وتشريعات، لافتاً إلى أن اللغة جزء من سيادة الدولة، وعنوانا من هذه السيادة، ويجب أن توجد تشريعات وقوانين، تحميها وتحافظ عليها، ويجب متابعة هذه التشريعات لينحسر ظل اللغات الأجنبية التي هيمنت على جامعاتنا. إن صون اللغة العربية وصونها يمثل مصلحة وطنية، كون هذه اللغة تعبر عن قيمنا وأصالتنا وهويتنا؛ فهي عنوان الأمة. (أعمال مؤتمر اللغة العربية الثالث، دبي 66)..
	ندعو إلى قوانين تنظم وضع اللغة الوطنية والمحلية والأجنبية، وتسهم في وضع سياسات لغوية وطنية تعمل على تعزيز اللغة العربية السليمة وحمايتها من الإقصاء، يدعم السيادة الوطنية.
	لقد اقترح اتحاد المحامين العرب بتكليف من بعض علماء العربية قانونا شامل للغة العربية: نتيجة لغياب السياسات والتخطيط اللغوي في الدول العربية فقد تولدت عن ذلك مشكلات لغوية على مستوى الفرد، والمجتمع، والمؤسسات الحكومية والأهلية... كما أسهم سوق العمل في إضعاف اللغة العربية وإقصائها وتهميشها، وفرضت على الفرد والمجتمع وجميع المؤسسات الخضوع لشروطها التي تفرض اللغة الأجنبية بديلاً عن اللغة العربية دون أية مرجعية قانونية أو سياسية لغوية.
	ولكن لماذا يسمح لسوق العمل بالمخاطرة بهوية المجتمع التي يستمدها من لغته العربية وسيادته على مؤسساته الوطنية من خلال لغته الوطنية التي يجب أن تسود في جميع مؤسساتها الوطنية والأهلية ؟ إضافة إلى السلبيات القائمة جراء تفشي لغات أجنبية ولهجات عامية، ولغات مختلطة ببعضها طغت على اللغة الوطنية (العربية) وعملت على إقصائها عن مواقعها الطبيعية؛ حتى أصبحت اللغة العربية السليمة غريبة معقدة، وغير مرغوب في استخدامها.. كما أسهمت عوامل أخرى في إضعاف اللغة العربية وإقصائها عن أماكنها الطبيعية، إضافة إلى سوق العمل، وخاصة في الإدارة والإعلام والتقنية والصناعات الحديثة، والتجارة، والسياحة، التي تعتمد اللغة الأجنبية، والحروف اللاتينية في إدارتها ومنتجاتها المستوردة للوطن العربي دون دعمها باللغة العربية، وفاقم من هذه السلبية أنه لم يتم وضع قوانين لمنع المنتجات والصناعات الأجنبية المستوردة لبعض الدول العربية دون الاكتراث بكونها غير مدعومة باللغة العربية السليم (محمد بن أحمد الرشيد، قانون اللغة العربية، صحيفة الرياض، العدد 16619– 24 ديسمبر 2013م).
	ونظراً لغياب مرجعية قانونية لغوية يستند إليها صناع القرار وواضعو السياسات والمشرعون في جميع المؤسسات الوطنية الحكومية، والأهلية نتجت الفوضى اللغوية التي تهدد الوحدة الوطنية، والسيادة، والاستقلال، والسلم الأهلي.. من هذا المرتكز يأتي قانون اللغة ليسهم في تشجيع الدول العربية والمؤسسات لتبني قوانين وضوابط وسياسات تنظم وضع اللغة، وتؤسس للتخطيط اللغوي بما يخدم المصالح الفردية، والاجتماعية، والوطنية، والعربية.
	ويمضي هذا القانون المقترح في مواده المتعددة التي شملت كل النواحي والاستعمالات اللغوية ناصاً - في مادته الثانية - على (أن اللغة مسألة سيادة وطنية، ولا يحق لأية مؤسسة حكومية أو أهلية أن تشرع أو تنظم أي قانون أو نظام للغة دون الموافقة من الجهة المشرعة للغة على المستوى الوطني في كل دولة).
	وتنص المادة الثالثة على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية للتعليم وسوق العمل والإدارة، والثقافة، والإعلام، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والسياحة، والمعاملات اليومية في جميع المؤسسات والميادين والمهن دون استثناء (المصدر نفسه).
	وأهم قانون يمثل السياسات اللغوية في العراق قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 (مجلة الوقائع العراقية -  رقم العدد:2587 تاريخ: 5/16/1977 رقم الصفحة: 714 رقم الجزء: 1) الذي يعد مثالا  للمحافظة على العربية ينبغي أن يُقتدى به، وسياسة لغوية ناجحة أتت أكلها بإيجاد دولة ذات سيادة قوية، ذلك انه لا يمنح جميع اللغات - سوى العربية - أية فرصة للنمو أو الانتشار في العراق، ولاسيما اللغة الإنكليزية ويعد إنجازا عراقيا متميزا للحفاظ على اللغة العربية وهوية الأمة. نلاحظ فيه شدة وحزما ضد أي لغة تزاحم العربية في العراق، بل يعد ثورة من ثوراتها على غرار الثورات العربية التي جعلت من اللغة العربية هدفها الأسمى كالثورة الجزائرية ، مما عزّز القومية العربية في العراق، وجعل العراق مركزا للقومية العربية. لإدراك الحكومة العراقية... بعمق مسؤولياتها القومية والحضارية، ومهمتها في صيانة اللغة العربية كونها تأكيدا شخصية الأمة ولمقومات ذاتها، وعاملا من عوامل وحدتها. ونلاحظ النّفس القومي والفكر الوحدوي  والآيدلوجي والثوري في الصياغة  نحو:
	(الأسباب الموجبة: لما كانت اللغة العربية مقوما رئيسا للقومية العربية، وأساسا لوحدة الفكر بين أبنائها وكانت العناية بها موصولة بالعناية بوحدتها وبضميرها في الحاضر والمستقبل. ولما كانت غلبة العامية على العربية الفصيحة أثرا من آثار التخلف والجهل وسمة من سمات الأمية وعاملا من عوامل الفرقة والتجزئة وعوقا من معوقات انتشار التعليم ويقض الوعي القومي والجهود المنظمة نحو الثقافة. ولما كانت الحضارة الحديثة وما يصاحبها من ثورة علمية تقنية، وما تفتح من آفاق واسعة لتقديم الشعوب ورخائها، لا تخلو من مشكلات تمسّ ثقافتها ومن ذلك السيل المتصل من مفاهيم العلم الحديث وأسماء مخترعات التقنية ومواد الصناعة وإنتاجها التي لا بد أن تستوعبها اللغة القومية وألا انتشر الدخيل بينها وأضاعت مقوماتها... ولما كانت العناية باللغة العربية تستوجب فيما تستوجب التزام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها، كما تستوجب التزام الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم وعن الإعلام برعايتها واعتماد الفصيحة منها أداة للتعليم وللأعلام وتنمية المهارات ل
	وقد ألزم القانون في نصوصه ومواده الجهات الرسمية وغير الرسمية باللغة العربية وكما يأتي:
	((المادة 1: تلتزم كافة الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وكذلك الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية، واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها القومية والحضارية.
	المادة 2: على المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافة اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم وعليها أن تحرص على سلامتها لفظا وكتابة وتنشئة الطلاب على حسن التعبير والتفكير بها، وإدراك مزاياها والاعتزاز بها.
	المادة 3: تلتزم مؤسسات النشر والإعلام التي تكون مطبوعاتها ومناهجها باللغة العربية أن تعنى بسلامة اللغة العربية، ألفاظا وتركيبا، نطقا وكتابة وتيسيرها للجماهير وتمكينهم من فهمها، على أن لا يجوز لها استعمال العامية إلا عند الضرورة القصوى، مع السعي إلى تقريبها من اللغة الفصيحة، والارتفاع بها على وفق خطة مقصودة.
	المادة 4:  يجب أن يحرر باللغة العربية ما يأتي:
	أولا: الوثائق والمذكرات والمكاتبات وغيرها من المحررات التي تقدم إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومنها المصالح والمؤسسات والشركات العامة، وإذا كانت هذه المحررات بلغة أجنبية وجب أن ترفق بها ترجمتها العربية.
	ثانيا: السجلات والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لممثلي الحكومة والمؤسسات وحق الإطلاع عليها وتفتيشها بمقتضى القوانين والأنظمة.
	ثالثا: العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو الشركات العامة أو بينها وبين الأفراد ويجوز أن ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية عند الحاجة.
	رابعا: اللافتات التي تضعها المؤسسات والمنظمات التجارية أو الصناعية على واجهات محالها، ويجوز كتابة ذلك عند الحاجة، بلغة أجنبية إلى جهات اللغة العربية بشرط أن تكون الكتابة باللغة العربية أكبر حجما وابرز مكانا.
	المادة 5: تكتب باللغة العربية العلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا لها، كالأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة. ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتخذ أحد هذه الأشكال إلا إذا كتب باللغة العربية. على أن ذلك لا يمنع من طالب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا منها. أما العلاقات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون ولم تتوافر فيها شروط هذه المادة، فيجب على مالكها تقديم طلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها باللغة العربية وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
	المادة 6: تكتب باللغة العربية : البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تم إنتاجها بالقطر العراقي، كما تلصق بطاقة اللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية ذات الصلة بتحديد قيمتها ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع الواردة من الخارج أو المعدة للتصدير إلى خارج العراق.
	المادة 7: تشمل العناية باللغة العربية اعتمادها في التعبير في جميع ما سبق ذكره وتجنب استعمال المصلحات الأجنبية إلا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطلحات العربية.
	المادة 8: على الوزارات أن تنشئ أجهزة لها تعني بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون....))
	ولم يكن القانون حازما في صياغته وبنوده فحسب، بل كان هناك حزم وشدة في تطبيقه ومتابعته، مما أحدث تغييرا في المجتمع العراقي ناهيك عن أجهزة الدولة ومؤسساتها العلمية والثقافية والإعلامية سواء القطاع العام أو الخاص، وأسهم في انتشار الفصيحة وتقليل العامية. أما اللغة الإنجليزية وهي اللغة العالمية فقد انحسرت بشكل كبير.
	وهناك قانون آخر لتشكيل مؤسسة عليا لوضع السياسات اللغوية ومتابعة تنفيذها: قانون المجمع العلمي العراقي  المعدل  لسنة   1974 م. أهم أهدافه المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون. فضلا عن عنايته بلغات الأقليات القومية العراقية، ووضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية. والإسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والآداب والفنون والألفاظ الحضارية.... وغيرها.
	وقد أسهم المجمع العلمي العراقي إسهاما فاعلا في الحركة العلمية في العراق، وكان له أثر كبير في العراق وخارجه من خلال القرارات التي اتخذها والمحافظة على اللغة العربية.  إلا أن المجمع اليوم يخضع للمحاصصة الحزبية مما جعله مؤسسة شبه معطلة. بل إن الواقع اللغوي العراقي تراجع بعد 3003. وقد صدرت قوانين جديدة من شأنها إضعاف اللغة العربية في الدولة على المستوى البعيد لتأثير السياسة في إصدارها ولاسيما قانون اللغات العراقي سنة 2014: فهو لا يمنح الحقوق اللغوية للقوميات والأقليات العراقية فحسب، بل يكرّسها ويتجه بها نحو الانفصال على المستوى البعيد. خلافا للقوانين العراقية السابقة التي تعنى باللغات القومية للأقليات لكن لم تجعلها لغات رسمية للبلاد سوى اللغة العربية في كافة أرجاء العراق.  وقد  أدت القوانين اللغوية الجديدة إلى خلافات بين مكونات الشعب العراقي من الأقليات كما سنرى.
	قراءة في قانون اللغات الرسمية العراقي:
	في 7 كانون الثاني, 2014 صدر قانون جديد: (قانون اللغات الرسمية في العراق) ينأى عن القوانين اللغوية السابقة، ذلك انّه لم يحدد اللغة العربية اللغة الرسمية للعراق، وإنما وقع في ازدواجية لغوية لم نشهد لها مثيلا في القوانين اللغوية السابقة، إذ أقرّ للدولة لغتين رسميتين، لأسباب سياسية: العربية والكردية في جميع البلاد، وجعلهما متساويتين، بحيث يحق للغة الكردية أن تكون لغة المخاطبات الرسمية في جميع البلاد فضلا عن إقليم كردستان. معنى ذلك ان لها حقين في الإقليم وفي عامة العراق، وهي سياسة لغوية تستند إلى المكاسب السياسية من غير مراعاة السيادة الوطنية للدولة، ذلك أن السياسة الوطنية مرتبطة بسيادة اللغة الرسمية للدول كما يقول المتخصصون بالسياسات اللغوية. فإنّ السياسة اللغوية الجديدة بعد سنة 2003 ستؤدي إلى تراجع اللغة العربية في أجزاء كبيرة من العراق. بل أدى إلى موت اللغة العربية في إقليم كردستان وبعض مناطق العراق تدريجيا، وهذا ما يحدث للأسف اليوم، فاللغة العربية في إقليم كردستان مهمشة.  فالذي يزور إقليم كردستان لا يجد للعربية أثرا واضحا، إذ تخلو منها حتى في لوحات الدلالة ذلك أنهم يجعلون اللغة الكردية اللغة الرسمية الأولى وا
	إن تهميش اللغة العربية في كردستان العراق ليس حكراً على الأحزاب فقط بل أصبح حقيقة واقعة في مراكز التعليم والأماكن العامة؛ وتشهد معاهد تعلم اللغة في مدن كردستان إقبالا ضعيفاً من طالبي تعلُّم العربية على عكس اللغات الإنجليزية والفرنسية والتركية.
	وكان على الدستور منح الأكراد حقوقهم اللغوية في الإقليم فقط لغة رسمية إضافية حتى ينالون استقلالهم، أما اللغة الرسمية الرئيسة لجميع مناطق العراق بما فيها المناطق الكردية، فيجب أن تكون اللغة العربية. وكان ينبغي منح الأكراد حقوقهم اللغوية مثل سائر لغات القوميات الأقلية العراقية كالتركمانية والسريانية، اللتين أقرهما القانون لغتين رسميتين في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية، كما نصت المادة التاسعة من القانون: وفي المادة العاشرة منح الحق لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
	إن اعتراف الحكومة العراقية بلغات الأقليات العراقية حق مشروع للمحافظة على كيانات مكونات الشعب العراقي وثقافاتها، وقد أقرّ القانون ذلك في المادتين 7 و 14 التي نصت:
	أولاً: لكل مواطن عراقي أو أجنبى تعليم أبنائه بلغة الأم.
	ثانياً: لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد ومراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها وثقافتها وتراثها. لكن المساواة بين اللغتين الكردية والعربية عمل سياسي.. وقد ذكرت ذلك صراحة المادة رابعاً من الأهداف والأسباب الموجبة للقانون: (تأمين المساواة بين اللغة العربية والكوردية في الحقوق والامتيازات بالنسبة لاستعمالها  في المؤسسات الاتحادية).
	وكذلك يساوي بين اللغتين العربية والكردية في الحقوق في المجالات الرسمية للدولة كلها: في التكلم والتعبير والمخاطبات الرسمية والأوراق النقدية والطوابع والوثائق الرسمية والجريدة الرسمية وجوازات السفر ولوحات الدلالة المرورية ولوحات الدلالة على الوزرات وإصدار الطوابع المالية والبريدية في جميع ما يتعلق بأمور الدولة في الداخل و الخارج وغير ذلك من المجالات الأخرى. وفي الاجتماعات الرسمية ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الاتحادي ومجلس القضاء الأعلى والهيئات والمؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان وبرلمانه ورئاسته وحكومته.
	وأخيرا نص القانون في  المادة -16- على الالتزام بالقانون وفرض العقوبات الانضباطية والغرامات المالية لمن يخالف القانون وإعطاء الحق للمتضرر في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.
	إن قانون اللغات العراقي منبثق من أهداف سياسية لا تراعي أهمية اللغة في السيادة والهوية الوطنية، فقد أعطى للكرد فرصة لتأسيس الكيان الكردي وساعدهم على الرغم من الإشكالات الداخلية في الإقليم والتنوع
	ويبدو السبب في ذلك ما شهده الإقليم من تهميش سابق، يقول: أحد أعضاء المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الكردستانية: إن " تهميش اللغة العربية في كردستان العراق مرتبط بالانقطاع الكبير الذي حصل بين الإقليم وبغداد في السنوات التي سبقت سقوط نظام صدام حسين، فضلا عن وجود حملة قومية في كردستان لإبعاد اللغة العربية وكان هذا دافعا لعدم الاهتمام بها في مراكز التعليم وتهميشها"
	خاتمة وتوصيات:
	بعد هذه الرحلة يمكن صياغة معادلة أثبت البحث صحتها هي:
	إن السيادة الوطنية لكل أمة، مرتبط بسيادة لغتها الوطنية. فكلما قويت السيادة الوطنية اتضحت هويتها وقويت لغتها الوطنية وزاد انتشارها. والعكس صحيح. والسيادة مرتبط بالاستقلال الوطني والهوية والحضارة والتقدم الاقتصادي والعلمي. ذلك أن اللغة تعد مقياسا للسيادة الوطنية. تتراجع بتراجعها وتقوى بقوتها.
	فإن قوة الأمة من قوة لغتها كما يقول أندرسون. وسيادة الأمم تبدأ بسيادة لغاتها ومؤسساتها التي ترقى بهذه اللغات، وهذه حقيقة تؤكدها الشواهد التي ذكرناها مفرقة في البحث. إذ لم تعد اللغة تقف عند حدود التواصل الاجتماعي، بل أصبحت تمثل جزءًا من السيادة الوطنية. فالإنجليزية صارت لغة دولية لأنَّ أهلها جعلوا منها لغة دولية، كما عملت فرنسا وتعمل على إثبات حضورها كحضارة وقوة عالمية رئيسة عبر بسط سيطرة الفرنسية من خلال منظمة الفرانكوفونية. كل هذا يفسر سعى هؤلاء إلى التميز الحضاري والثقافي، وإلى الحفاظ على الهوية.
	وفيما يأتي أهم النتائج والتوصيات التي توصل البحث إليها:
	- إعادة دولة اللغة العربية وإحياء مجدها، بعصورها الزاهرة كعصر صدر الإسلام والقرن الرابع الهجري. إذ كانت اللغة العربية اللغة العالمية الأولى في العالم القديم. لغة الحضارة.
	- تصدي علماء اللغة العربية لمسوؤلية التخطيط السياسيات اللغوية في البلاد، ومنحهم الصلاحيات لإصدار القرارات في رسم سياسة لغوية رصينة.
	- ربط اللغة العربية بسوق العمل واشتراطها لنيل الوظائف والدراسات.
	- إقناع الدول الإسلامية بأن اللغة العربية هي اللغة الإسلامية الرسمية كما كانت ذلك أنها ليست لغة العرب بحسب النظرة القومية وإنما لغة الإسلام فإن توضيح ذلك بالدليل العلمي يتفهمه العلماء تدريجيا وعلى مراحل وبذلك نعيد إلى العربية والإسلام مكانتهما وهو مطلب الشعوب الإسلامية.
	- إحلال اللغة العربية محل اللغة الإنكليزية في الدول العربية والإسلامية قدر الإمكان. فالغرب يسعى إلى سيادة اللغة الإنكليزية في العالم من خلال نشرها وربط التطور وفرص العمل والسوق والاقتصاد والوظائف والنخب القيادية  بها وشرط لها، فإن سيادة لغة دولة يعني سيادتها وهو نوع من الاستعمار والغزو الثقافي أو اللغوي يتبعه غزو سياسي واقتصادي وتبعية للدول المستقلة.
	- الاستفادة من تجربة السياسات اللغوية للعالم الغربي في الحفاظ على لغاتهم ونشرها. وتطبيقها في الدول الإسلامية مثل ربط العربية بسوق العمل.
	- توضيح للعالم أهمية اللغة العربية وصلاحيتها لأن تحلّ محل اللغة الإنجليزية في تدوين العلوم والمعارف لثباتها وبقائها واستمراريتها وقوتها ومرونتها وقد أثبتت التجارب عبر التأريخ أنها خرجت من محن كبيرة قوية منتصرة.
	- إن المقارنة بين الإنجليزية والعربية غير متكافئة، فإن قوة اللغة الانجليزية خارجية تأتي من رعاية الدول التي تدعمها، وتنشرها وما تنفق عليها والسياسات اللغوية التي تضعها لها. أما اللغة العربية فقوتها في نفسها وماهيتها
	- وجوب تشجيع البرامج اللغوية ومحاولات تيسير علوم اللغة العربية وتجديدها كالنحو والصرف والبلاغة، ومسايرتها العصر، وإصلاح المناهج الدراسية في أقسام اللغة العربية في الكليات، فضلا عن العناية بتدريب الطلبة على التطبيق العملي على النطق بالفصيحة.
	-  تفعيل قانون سلامة اللغة العربية ذلك انه من أهم القوانين اللغوية التي صدرت في الحفاظ على اللغة العربية.
	- وتفعيل المجامع اللغوية في العراق ودمشق والقاهرة بمشاركة علماء ماهرين يشاد لهم بجهودهم العلمية وتكون مشاركة شاملة وليست مقتصرة على أشخاص معينين.
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